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zoover gevorderd was, scheen
er reeds geen andere oplosslng meer
mogelijk dan zljn aftreden ...... en zeker
was die kans geheel verkeken, toen ook
in Engeland zelt de pers zich ermee ging
bezighouden. Die publiciteit was even
onvermljdelllk als definltief in haar ge-:volgen.

I

,
Love reasons without reason - bij
Shakes~are kan men het, lezen. Ook
toen deze regel werd neergeschreven
werd geen nieuwe wijsheid geopenbaard.
Datzij in dezen tijd in het Brltsche
imperium, de rots der democratle, nog
Zij was bovendlen smakeloos...... maar
eens thin den dag ZOll treden op een
men vergete niet dat de gebeurtenissen,
wijze die de geheele wereld in opschudwaarover zij verslag deed, nu eenmaal
ding zou brengen, heeft intusschen weI
eenzeer speclaal karakter droegen, Dat
niemand oolt kunnen vermoeden.
was. niet de schuld der. pers.
De kogel is nu door de kerk. Het
Deze episode is ten elnde. Engeland
abdicatie-ontwerp is aan het parlement heett morgen een nleuwen koning. Maar
voorgelegd, Ret zal nog heden geteekend het heert een verst ver.oren die de natle
.worden, Nadat Edward NIII, Koning van na aan het hart lag, een man die geEngeland e~l /Keizer'van Indie, voor het dragen werd door de beste gevoelens
laatst zijn' handteekening zal hebben van zijn 'volk, maar die deze op de
gezet, vertrekt "mr. Windsor". een man zwaarste proef heeft gesteld door het
"'zonder titel en zonder pretenties, naar verwachte offer zijner persoonlijke gehet buitenland om de vrouw ziJner keuze voelens nlet te brengen. Er is geen tWijfel aan of de regeering, die. hem met
te huwen.
klem adviseerde at te zien' van een
De ,',COl1stltutioneele crisis" ,wekte een huwelijk met de keuze zijns harten, heeft
storm van emoties over de geheele we- in dit moeilijkconflict de verreweg overwegende meerderheid des yolks aan haar
re!d ...... niet in Bngeland alleen. Europa ·zij-de. Zij het ;tlan, dat' de gevoelens jebeeft onder de spaiiningen, maar het gens den koning, zoo sterk spreken, dat
scheen weI of al de onz.ekerheden over men zegt: wat jammer......... en zich
den dag van, morgen, de politieke ver- niet uit in termen van verontwaardiging.
En wijzeggen het na : Wat jammer......
deeldheid, ja de krultwalm over het oorlogsterrein in Spanje plotsellng ohbeteekenend~ zaken waren geworden toen het
R.
nieuws doorlekte 'dat Edward de VIII,
nauwelijks op den troon, hem wilde
verlaten terwllle van een vroUw.' Het
IIet, IIll\velijk der Pl'inses
scheen eenvoudig ongelooflijk.

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

Luchtschip vuor Nederland

Abdicatie .van:1Koning
"

Edward

I

Hertog van' York op.den Britschen Troon
. Gelij~ hedenmorgen vroeg reeds een bulletin meldde, heeft Koning' Edward VIII in een boodschop, die
gistertl1iddog am vier. uur in hetLcqerhulswerd voorgelezen, 'bekend gemaakt, .dot Hi] na lcnqduriqe en ernstige overweging definitief en onherroepelijk heeft beslaten afstand te doen van lden T roan.
In deze missive 'spreektde Koning voorts de hoop
uit, dat onmiddellijk de noodige stappen zullen worden
,gedaan om ,de troonsbestijging van zijn wettigen
opvolger, Zijn broeder, de,O. Hertog van York, te verkrijgen.
" ~·i~'· .
\';f

"

.

~~."

Zaterdagmiddag zande Hertog van York tot Ko.. .
ning worden geproclameerd. ' Naar verluidt zal hij den
naam van George VI -aannemen~
l

'Ko~ing Edward, heeft;, naar men verder verneemt,

Ons nummer van hede",

Een ZCl>lJ,elin op de Indie-Iijn f

Zo03ls de plannen er momenteel
voorstaan, zal ten behoeve van het
Nederlandsche', Luchtschtp Syndlcaat voor een luchtschtpverblndlng
met Nederlandsch-Indle door d~
Duitsche Zeppeilnmaatschappij een
luchtschlp gebouwd worden. Dr. augo Eckener zal te dlen etnde- over
enkele dagen in Amsterdam arrlveeren om de onderhandelingen in
te lelden.
De heer Bronslng, .de stichter van het
syndlcaat, deeIde volgens een Transocean-telegram ult Amsterdam' mede,
dat met de uitvoering van het plan weI
eenige tijd gemoeid' zal zijn~ daar de
Zeppelinmaatschappij momenteel bezig
is met het bouwen van de "LZ l~O";' cen
zusterschip van de "Hindenburg"; maa'r
val\ de volgende tien luchtschepen, die
geboUWd zuBen, worden, is er een bestemd voor het Nederl'andsche syndlcaat'.

-

;

{De "Van de.. ,WijcI("

,

van aile titels afstand geqaan.

, aINNENLA."fO '
,

I

Het eerste Iuchtschip voor de Holland-Indie~1ijll wordt spoedig gebouwd,
BurlENLANO

,Abdicatie van Koning Edward VIII. De
Hertog van York wordt troonopvolger, l\{assale troepenverschepingen van ItalH~ ell;
-Duttschland naar Spanje? - Krijgsoperaties in SpaanScheti burgeroorlog bemoeilijkt
'door weersomstandigheden,
ohtr-cezen
veroveren Ta; Miao.
BIJBLADEN

Het Derde Blad : Het politleke evenwicht
in' Be1g1e, door onzen Brusselschen correspondent. - Allerlel uit Ned-erland en het :
Bultenland. - Sport en SpeI.
Het Vlerde Bla<l: Kunst. - Handel en
'~ijverheid. - Uit de Provincie. - Sport. Voor. de Dames. - Radlo-programma's.

-

Hedenavond: .

I

In de geheel gemoderniseerde

G L '0' 8 E
CLARK GABLE en
JEANETTE MAC DONALD

Hij zal, vermoedelijl$, onmiddellijk na het van
kracht worden van Zijn abdicatie-besluit, als Mr. Wind. sor Enge,and verla ten.
;
,
BOOlukweek' op BaH

In h,et 'Hooger- en Lai¢rhuis werd 's Konings boodschop onder ademlooze stilte voorgelezen. De ontroering over dit besluit, dat men tach 'algemeen reeds verwachtte, was zeer groat.

Naar het "AIg. Hbl." vernam, heeft
, De~e onstuimige belangstelling in heel de Koningin toegestemd in de plaatsing
de wereld heeft twee~rlei oorzaak. Haast van een microphoon in trouwzaal en
ieder onzer heett in zijn leven voor het kerk tijdens de voltrekking v,f\n het hu'conflict gestaan tusschen plicht en nei- welijk van Prinses, Juliana en Prins
I
ging.Tot ieder gewoon "menschelijk" Bernhard.
'
Uit een historische rede'van Baldwin in ,he" LagerVoorts seint Aneta ui·t Den Haag, dat
,mensc,h, die tot de jat;en der rijpheid was
gekomen, moest de persoonlijke kant van de commlssie van ontvangst uit den huis bleek de wqre toedrocht van het ontstaan van de
, .' .
Kerkeraad van de Groote Kerk zal wor- huidige situatie. '
dit drama ~preken. ,Aan ~P' kon~llg den gevo1'll1~qoor den advocaat-diaken
wo.rdt de.Ultspraak toeges~~r~ve~, .?at jhr. 'J. M. Ml. ,van Asch vanWijk, den
_ De. veria~r1elde meryi~~e bracht den Premier, toeh
men hem. een ongeregelde ~er:n()Udmg kerkvQogdmr. J. A. E. Lisman en den
tot mrs. Simpson maar nauwelijks kan' ouderling L. Slagter.
'
hi j zich naar het Lagerhuis begdf, enthousiaste ovaties.
vergeven, d~h een geregelde hem niet
'
, (
wli ,toestaan. Alles, wat men over'deze
2 Januari a.s. zal de Koningln in i}l~relatle I1eeft vernomen, geeft den indruk" tlemen kring cen fe~st geven voor h~t
Voor nadere bijzonderheden zie men de telegramdat zij diep-ernstig was en voor denjon~,e'paar, de bruidsjonkers en eenige
m"enpagina.
'
•·
koning persoonlijk van b.esllssende be- kennissen van, Prins en Prinses:
teekenis voor zijn gr1uk., Wie zal het
; - .wagen . de waarde van deze dingen te
verkleinen of te ontkennen? leder, die
deze. gebeurtenis van de menschelijke
zijde lladert, heeft neigingde "moedige
dwaashetd" van Edwaret VIII te Waard~eren. Maar het is nu eenmaal niet mo"!
gelijk haar aIleen van de \llenschelijke
zijde te zien. Wat h~t conflict zijn wereldgestegeri
schokke,nde beteekenis gaf, was, dat hier
belangen van zoodanigen omvang op het
spel stonden, dat men ze nauwelijks kan
StelVal'tless IIi/de BOllgel·tIlUllt- vel·telt lUll'" er-vltl·i,ig
schatten.
j

.

.-

De ramp vande "Lijster'"
Het doodental totveertien

De drie passagiers van de veronHier was een man, aan he~ hoofd van
het grootste imperium der wereld, met
gelukte "Lij~ter", die zwaar gewond
ongehoorde verantwoordelijkheld belast
in het ziek~nhuis werden opgeno-,
die ineen tijd van groote internationa1e
men, zijn alle drie ,overleden, zoodat
zorgen meende de wenschen van zijn
het aantal slachtoffers van de ramp
hart te moeten stellen ,boven 'zijn plicht
tegenover de gemeenschap. Baldwin heeft
thans tot veertien is gestegen.
in de rede, die op de telegrammenpaglna
wordt afgedrukt, scherp en jUist in
De overlevendell zijil de DuitSche
weinige woordeneen aanduiding gegev'en
pll.ssagi'er Schubach,' de stewardess
van die verantwoordelijkheden: niet
mej. Hilde Bongertmall en de maralleen is de Britsche kroon de ee n i g e
schakel tusschen de in we2/en Qnafhanconist Van HenllneJ, van \Vie de laatkelijke deelen des Rijks, doch tevens de
ste er het" ernstigst aan 'toe i~.~ De'
waarborg voor dit land tegen veel ePenstewardess maakt het goed, hoewel
de. Zij is de stablliseerende factor, et,l
zij bij baar val twee ribbell. heert
de voornaamste pejler der Britsche degebrokell.
mocratie. "De critiek, waaraan de Kroon
roll kunnen worden blootgesteld, zou
haar' deze kracht kunnen ontnemen".
De koning is voor deze vertoogen niet
gezwicht .toen het nog tijd was. In ten
later stadium had dit zwichten nie£ meer
kunnen baten. Want toen had, dank- zij
de publ1clteit die de toestand had verkregell, zich een demonstratteve en dra"I~ bleef achterin het toestel staan.
matische situatie ontwikkeld welke in de
Britsche wereld een gevoel van 'onrust, \Vij maakten een langen start. Ongeveer
ergernisen'geprikkeldheld te voorschijn ti~n ,seconden, nadat wij los waren"klonk
riep en daarbuiten het prestige van het er een harde klap also! 'het lan'dingsge, imperium afbr~U1k Imoest doen.
;,
stel iet~ raakte. De passaglers keken
Reeds in October heeft· Baldwin, naar
nu blijkt, den koning gewezen op zekere vree'md op, doch bleven kalm:' Vier seAm'erikaallsche publicaties. Men kon cond.en later volgde de ~otsi~g. Allen
deze toen reeds blijkbaar nlet meer rolden door elkaar. Het werd donker
geheel negeeren. De pers in Gods 'Own voor mijnoogen, en ik had, het gevoel
Country Is nu eenmaal ten opzichte alsof wij meerll}alen over den kop ginvan het persoonlijk leven, van wien ook,
niet 'bizonder kieskeurig. Men kan tegen gen. Toen ik bijkwam, lag ik n{)g op den
schandaal-reportage echter slechts op- vloer van het vliegt.~ig met de vlamtreden, wanneer aannemelijk kan worden men aan aIle kanten 01)1 mij heen. Het
gemaakt dat zij nauwelijks eenige gron~, was een geluid alsol er een bom barstte,
van ,waarheld bezit. Ken maand na dit
onderhoud met Baldwin bleek intus- teen de tweede benzinetank ontplofte.
~ schen, dat de Amerikaansche pers beter Ik zageen opening in de vlammen en
was Ingelicht dan 'de premier. De Ko- kroop, zeIt reeds in brand geraakt, door
ning heeft daarop de mogelijkheid ge-I een raampje. Langs den vleugel rolde ik
"opperd van een morganatisch huwelijk. naar beneden in eeri boschje,' waar ik
Ook dit echter scheen weI van den aan"
"
..
' t'
yang af onmogelijk: de Britsche meil- werd ~pgenomen: roetzwart, miJn uh tal1teit zou dat nlet hebben toegelaten. form aan flarden, een schoen verloren,
Toen echter <l€ ontwikkel1ng van iaken miJn gezlcht en haren verwhtcwld,

,

•

.Oefertsie

J. 1U. Dittlof Tjassensj'

,Naar Aneta uit Semarang seint, Is de
heer J. M. ,DUtlof Tjassens, oUd-con:"
troleur RB., in ,den ouderdom van 35
jaar te Balatiga overleden.

,

De biblt veor deze laat,ste hout-soorten
is op n~li te vinden. Z·eer nuttig h)tusschenzou het- wezen, ,wannee~ :
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Lcctste Bericlll'en

De Lijsteu voor het Feest
...:.~

Grooten geven en kleinen geven,
, maar klelnen geven 't
, meest I

I

Geslaagtle propaganda-avond in
l\Iaison' vefStee~

."

afs~
)

,

..

'W·
d" "
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Bruid van,
,
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Chinee%e.n

I

i

.

,v,er,ove~en

Glsteravond om half negen hleld de
j~ 'Miao' ...
De lijst~n met bijdragen voor de vie- Batavlasche Amateur Fotografen en tine
ring der huwelijksfeesten komen thans Club in Maison Versteeg haar eerste
S han ,g.h .a i, 10 Dec. (Shangregelmatlg binnen. Er zIjn in totaal een propaganda-avond en de nog [onge verK,oning neemt afscheid
dikke 'tweeduizend lijsten rond gezonden I eeniging mocht zich in eene ~e~~ groote
hai Radio). De Chlneesche- troepen
,·van '.zijn volk ~
en: een stux of 350 zijn reeds terugont-I belangstelllng . van het publlek verheuveroverden 9 dezer ·'s avonds om nevangen,
gen. De goed gevulde bovenzaal van
gen uur Ta Miao Men verwacht, dat
RADIOTOESPRA.AK
VOOR
i\LLE
Er mankeeren dus nog vele Iljsten en versteeg bewees wel, dat t de rotogratle
hierdoor de operaties in Noord SuiDEELEN DES RUKS
al worden er dagelljks een aantal ont-I en cmematografle voor oud en jong
yuan blnnenkort voltooid kunnen
vangen, het comtte heeft dezer dagen nog steeds haar bekorlng heart.
Lon den, 10 Dec. (Reuter).
worden,
toch op speed aangedrongen.
Nadat de voorzitter, de heer J.
De ~.B.C. meldt, dot de Koning
Op de totdusver blnnengekomen 350 T h'i e sse n Jr" deze vergaderlng geeen rcdtc-toesprcck zol houden
,Voorts wordt gemeld, dat de zevende
lijsten werd voor een bedrag van f 7000,-1 opend had en gewezen had op het feit,
zV.Jdra
her
wetsontwerp
inzoke
Ingeteekend.
.
dat Batavia, welke hoofdstad van Nederd~vls~~ del' Mandsjqes geheel gedesorgazljh obdlcotie is conqenomen.
De hoop en verwachtlng drut in totaal Iandsch-Indle tot Me! van dit jaar nog
nlseerd is en dat de Verblijfplaats van
Het is dus te 'verwachten, dat ·12
op de lijsten een tien mllle zou blnnen- op toto-club gebled verre ten achter
de bandletenlelder Wang Ying onbekend
dezer te holf zes 's morgens
komen, zal dus wel worden verwezen- stond bij andere steden, thans na nog
(Java rij'd) via de G. S. D., de
..
is.
lijkt, doch toen wij een der leden van geen acht maand~n,de grootste AmateurG. S. C. en de G. S. B. de uitzenMen meent,· dat door de ontrouw
de financieele sub-commlssle vroegen, of Fofografen en Cme Club ;bezit, welk reding van's Koni.ngs rede plaqts
hij tevreden was trok hij nletternln een sultaat volgens spreker bereikt is door
van Shi1.l Yu San en Chin Hsiel1 Chang,
heef.t.'
'.
gezicht van "dat houdt er om".
de van alle kanten ondervortden mededle meer dan 80% van de manschap-:
, ,lJ,e rede zol, op wosploten
. .
.
werklng. Spreker schetste het streven
pen van Wa.ng Ying commandeerden,
opqenomen, 12 dezer mldddqs
Want. al zal dan het emdbedrag wa~r- der Ch:l~ ~n wees op een keu~ige coll~ctie
te half vier UdvQ Tijd) voor
sch1jnliJk weI worden &ehaald, het bhJf·t foto's, die aan de e~me' zijde der zaal
de ruggegraat van de bedreiging del'
Australie, Azie en den Pacific
niet~emin een vreemde geschie.denis als wa-ren opgehangen en w~ar6nder zich
Mongoolsche ongeregelde 'troepen in
worden ui,tgezond,en over de
men ziet dat Heden met goede mkomens een aantal bekroonde foto's beyond uit
Noord Suiyuan gebroken is. Intusschen
soms een krats geven, terwijl menschen, den Orient-wedstrijd. In .welken wed~ender~ ,G.S.P., ,G.S.O. en G.S.B.
zetten de· vij"andelijke vliegtuigen giMedle het niet breed hebben, vaak met heel strijd door nfet minder dan a~ht leden
Te half zeven 's avonds (Jaren' hun bombardementen op het gebled
aardige giften voor den dag komen.
del' Baffecc prijzen gewontien 'Y a ren .
va \tijd) heeft de ui,tzending
van
Sujyuan voort. Acht vliegtuigen
Ret schijnt dat men over het hoofd
Bizonclere aandacht vroegen de schitp~aots voor Ma.lakka en het
meer dan honderd bommen
wierpen
'llet, dat het hier gaat om feesten waar- terende inzendingen van de heeren A.
Verre ,Costen op· de zenders
aan wij straks allen zullen deelne~en, Last en J. v. d. Kolk. I
uit.
Er
werd
echter weinig schade aanG. S. H.; (j. S. G. en G. S. B. Om
de een wat meer, de ander wat minder,
.
gerlcht.
half
tien
tensloUe
heeft
nog
een
maar er zal weI niemand zijn die niet
De voo~zitter memoree\'de in verRan~
herultzending plaats voor' Br.·
naar de versieringen en verlichtingen met de dlen avo~ld te proj~ctee~~p, K.L.M.
Indie ert Ceylon op de .G. S. H.,
zal gaan kijken, of naar 'het bloemen- film' 'de ramp m~t de "Lljste~ en wees
\ G. S. F. en ,G. S. B.-zenders:
corso, etc., etc.
erop, dat men thans eellS te aanSCl'1ouHet incident te Tsing -Tao
..
wen kreeg wa.t er al niet, kij~en komt
Is het op ZIJn zachtst gezegd niet won- in cockpit en cabine van een lijnvllegi(I~GEIIEELE OVEREENSTEMMJNG TE
der~ijk dat van een 'kantoor met een tuig. De spreker elndlgde deze Il1leiding
famUle gesprQten, had -hij teo Harvard
VERWACll'rEN?
kleme honderd kracht~n, Waal'van een Inet de cluh het laatste lid voor te stelgestudeerd 'en het in den oorlog in de
tiental Europeanen met ~nkomens van len en weI Miss Incognlt). (Een levens-I
Coldstreanl Guards tot lultenant geS han g h a i,
t'0 Dec. (Sha.nghai
f 300.-. tot f 1000.-, een hjs~ 'terugkoI?t, groote, Rontgenfoto van, een da~e op
bracht; na 'den oorlog had llij in' Har- Radio). Gemeld 'word't, dat' de· Chineewaarop in totaal voor ......... f 1,65 is In- een plaat gemaakt deor Kodak Ltd. in I
vard zijn ;$tudfes voltooid'.
sehe 'en Japansche autoriteiten te Tsing
geteekend?
•
Amerika).'
Tao overeenstemming bereikten ten
Bet tweede ~llw,elijk aanzI~n ; van de voornaamste punte.n
Is het nlet merkwaardig dat menschen,
Hierna vertoonde de heer L. W 1die men op geen dansavon?, waar oak, g e r sma, die voor dezen avon~
vo')r de regeling van he,t incident te
Ten tijde van het bezoek der vroegere Tsing Tao. 'Men voegt ' er ec'hter aal} toe,
~lst, een kwartje, of als zlj erg royaal "he~lemaal vall Soepang" gekom~n wa~,
mrs. Spencer schijnt het echtpaar reeds (fait 'de Chineezen aandringen op de
zljn, een, gulden bijdragen?
de door hem zeIt opgen(jmen ,film:
voorbereidingen tot scheiding te hebben terugtiekking van de Japa'nsche' lanHet lijkt erop of deze "inteekenaren" ,,~11ee". Het or~gineel vali ~eze f1~mdraait
getroffen, deze werd in ieder geval kort dingsdivis1e.
verge ten, 'om welk feest het hier gaat, thans aIlS propaganda in Luzetll. Het
daarna ultgesproken, en elnde 1928 trad
of zij niet beseffen van welke groote be- geheel gaf de heele bewerking weer van
Zij staan erop, dat dit zal geschieden
mr. Simpson In den echt met 'mrs. Spenteekenis het vo<>ral in een koloniaal land de thee- ;. van het plukken van he~ b'a~
v66rdat de arbeiderf het werk hercer,
de
vroegere
mIss
Warfield.
Kindevatten.
/' '
.
i~ ~ls meq blj een gebeurtenis als het tQt aan het g~uTige ~opj~ ,~h€~! 1
ren sproten uit dH., huwelijk niet voort,
huwell}k van' onze Prinses royaal vo~r
Hierop volgde ~e heer
,W. J.~p~l1n~,
zooals trouwEms ·de echt met mr. SpenBeide partijen verlangen zoo spoedig
den dag kan komen.
die het nieuwste wat Zeiss Qps bie9t op
cer kinder~oOs was gebleven.'Omtrent dit mogelij.~{· een 'oplossing te verkl'ijgeI'l,
. En Iaat men ook bedenken dat onge- fotograflsch gebied den1onstr~erde. Deze
huwellJk 'met ror. Simpson, die' een suc- daar d,e sluit,1ng .der negen fabrieken den
. veer de heHt der· ultgaven besteed zal voordracht bl~ek ons niet zoo geslaagd
cesvoi ;,broKer" aari de )3altlc' Exchange Jape.nschen ~igeparen zware verliezen
.
. worden· aan de kIl1derfeesten. Als het t~ zijn, daar het onderwerp wat te
, te' 'Londen was, 'Is zeer weln.1g ru~~~- betokkent. ' · . , "
De )1ieu\Vste lot» van mrs. Wallis Warfield, juist 'per lucht~()st ontvangell.
baar geworden, tot zeer recenten Itijd.
hart dan niet klopt voor het feest ze1f, zwaar was.
l\{en verwacht, dat binnen enkele dadan klopt het misschl€n voor de kindeNa ~e pauze sprak de heer F r a n•
•
II'
" Zooyeel schljnt vast' te ·~taan, dat de
gen e~n· volledige. regelfng zal worden
ten r .
'
ken van de Anif ov~r : "Eemge nuttlge
prins va~ Wal~s (~d~aid VIII) mrs. bereikt.'
.
.
wenken voor de' smalfilmer tJ en wees
.
11,
,,
Simpson drie jaar geled,en, op een bal
Y'i~ Z9':l niet wat ~ver h~bben voor de in deze korte, mflar pakkende toeonhriaette. Het' [aar ·daaroi:f v~rt~fden , .M1yn r~amt) dat minstens 100000 per~~ll$ Q.ll} ~~ ~ln~~ren enk,ele onvergete- spraak op' het groote gevaar van' elgen~,Ee", tier be~'ie vrOI~,vel.,.;«(te ik .ooie lee,,·tle ,ke!lIu!n"
beldefr ('hYe't?:Vri~iideii' ~·~'13f-ai'l1li~ ,:;.!t>e $bh~~' in\i~teht d06i jd~ -i<kR ·oLiOie'~Tsing
,liJ~e da~~n t-e Qezorgen?
.'.
waarde" d'at '<;I.e amateur spoedll~ In zlJn
, ' . .,. , '. "
,
"
, ,
getroften.
'
,
vrieridschap -ian beiden> werd, spoedig 'ra9 w()i'de~,
1 :
..
... .
}.
Neen, het betrokken lid der flnanefeel.e I werk wll Ie~gen .en zoodoend,e ,krijg~ dan
~ell.t ,e.~rsie 'ec/~tgelloot
nauwer eil mrs. Simpson werd vaak gesub-commissle was nlet tevreden. Itlj' zootn fUm alleen waarde vO(jt de' kleine '
"
zJen op,· partljen, die· ter eere '. van den
was vol lof voor den "kleine man!', ,die," fammekrini. Toch ·kan de amateur, goed' 'Nu dan tenslotte KOn1~g Edward de- +.eyn. Te dien huize maakte zij kennii prins . gegeven " w~rden" nie.t, alleen In
~e~f~ W~~ hij I~an, 1p.aar w~k~ ~oorden werk yerrichten en Is, het een felt, dat finitief zijn k,euze· heeft gedaan, richt met luitenant Earl Winfield Spencel het ,~n4ensche' West-End maar oo~ in '
De "lefdertJ : wil nlet te ver vall
p.~t- ~~d v09t' q~n g~d ges'Itu,eerd~, die de kleine vindingen op filp1gebi~d, di~ zich de belangstelllng niet aIleen op ,den -:;en jong vlleger uit.Chicago; op 16 ·Sep.. ziJn la~4~uis Fort Belveder~ en bij ~ljn
."
, :". \W~iatieteri-ein
~~t een ~oy~~l geqaar in, z ijn beurs I door amat~urs ged~an werden, .1Mer in aftredenden Koning en Zijn Troonsop- .t.ember van dat jaar verloofden de' jOl}- bezoeken- op pet Europeesch vasteland.
'
.t~~t~ opt er ~e.n !dubbeltje e,en kwartj~ het filmbedrljf hun toepassing vonden. volger, doch tevens op de figuur, die in q;el1eden zich; ge'en verloving die in d"
of" een
halven gulden ult te halen, neen,
'D e d·aarop ver tc onl,.le,.-".
~ trod ac h rome- fll m de constltutloneele crisis welke thans locale pers -als "een gebeurtenls van on'
Aan het 1101 '. 0 s 10, 8 D~~. (Transocean). Nadat
"{"
.
de Mexlca::\nscl)e regeerhlg offlcieel had
,het ~ l?~ter dat niet te \'erm~lden .........
8
M d
K d k
. 0::: h 'hi
haar einde heeft gevonden een tweede ~ewoon belang voor de society" werd beverklaard-, dat'~zif onder bepaalde VQor..
•
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eze tel' plaatse opgenomen t gat op frappan- p.Hla~, ~e,. ng;n~m;en.
/
oewe ze ere mer aansc e t ngep waarden bereid zou zijn aan den Ielder
Doch ne. s nu a ge 0,open m~
~~1l'ter1~h~1.d.
" te. wijze ons stadsbeeld In de natuurlijke
M~s. S.1~PS<?!1 heett z1,ch t ,door naa~ 'verd in de Christ Pretestant Church tI 'van deze vrlendschap reeds lang ken- der Z.g. Vierde Internationale Leon
Van heden af wordt aUes beter r '
kleuren weer. ,Daarop volgde cen re- pa"~,~~ ~~ relze~, !ViH~n onbt!e~~~n a~ln '~altimore het huwelijk voltrokken, et l1is droegen, was de eerst~ zlnspellng
clame-fllm van de Kodak-Special, het de pUbll~ke belangs~l1'hg, iets w'at' ,baar het. jonge paar bracht de wittebroods' daarop voer het Britsche publlek de lijst Trotzky asylrecht te verleenen, verklaren de ;jurl4ische adviseurs 'van Trot,zky,
!, .. '
laatste woord van Kodak op SmalfUm- i]ltu,sschen slec~t~ 1~ '~~~ ~e~rkt'8 !Uate ~"telkaenntl'cteCl.Wtyh'diteoorS. ulphen ISprings ell der gasten op het Derby Day Dinner, d:lt nog geen besl1ss1ng is gen6men ten
i
1 kt n tevens den Konh1{( het g~ ....
dat de koning op 27 Mel )van dit jaar in
9~QELgGE~RDEN-VERGADERING
gebied-. Treffend werden de versch11lende fj ge ~ ,e,
j. ,,'
" , . 'f. ": , - . 'M~s. Spencer ~ vergezelde haar man st. JaIl.1eS" ~alace gat.. Onder de gasten, aanzien van de plannen van 'd...en bolsje'mogelljkheden van deze camera ge- lIfakke)ijke! wi ~en 1p:L~~en 1~ d,e ong;e- achtereenvolgens naar zijn twee stand':' waarbij zich o,m. kolonel Lindbergh be- wistlschen letder,d och dat 'de situatie
-.
In een zeer korte openbare vergadering toortd. De film zelf was oak met zoo'n tWij~el,<:i zw~re )<eu~' ya~ ~ljll ~sl1S8hl$' plaat.sen: Pensacola, waar de marine vend, trot' men ook de 'narrien aan van wordt bestudeerd:.
heeft het College van Gedelegeerden he- ~pecial opgenomen.
·Op dezen VCOf het Bri.tSch iinpe~huh een vUegtuigbasis he eft, en later Cali- "mr. and mrs. Simpson". En in een
Men vreest n.1. dat, wanneer TrQtzky
dEmmOrgen een tweetal onderwerpen afDe heer J. B. V. d. K 0 1 k hieid zoo 'ge\vich,teI:l ~a~' UJ~t' '~e,t in de Hjp. fornle, alwaar de jonge officier een ma- "COurt Announcement" van, 10 Jull j.I. zich 1n ¥exicq zon vestigen, hij te ver
geliarideld, t.w. :
l
daarop een causerie over: "De fotogra- del' ol)t~~k~ling' d~ ~l~';l':\~ van Mrs. r1nevllegsch~ moo'st inrlchten. HBt hu- na.ar aa.I.lI~iding van een 'doo.! den ko- Verwijderd zou zijn van 'zijn "operatiefie' en haar 'pUtats in het heden H • Op S{~pson 119~ wat ul;tvq,er1g er te' bellch- welijk was weinig har.w..onisch; al wat nlng 'gegeven dlnn·er-party den avond te terreln';.
. , ,
1
• '.,
'
•
ztch zeggen laat Is, qat mrs. ,Spencer voren, yond men, naast de vermelding
, Ie. een ontwerp-ordonnantle tot wij- de elgen ge~st1ge wijze schetste spreker t.e'n~'·
zlg1hg van de regeling van de inheem- de fotografle in het belang van de we-' 'Veertlg jaar geI.eden zag ziJ w aalti- in 1924 naar Virginia ging ,am daar den van p~qmll}ente f!guren, O.W. dell"hertog
M e x i co' Cit y; 10 Dec: (Hasche rechtspraak in een deel van het tenschap, de kunst, de reportag~, de re- more' '(Ver. ata'~n) )let" Ie'Jehsl1~~t als' "eenjaarsverblijfstermijn" door te "bren- en de hertogin van York, ministers en v~s~. be commun'istlsc'h·e
rechtstreeks bestuurd gebied. (Daze i clame; het verkeer, het politlorleel on- doch.ter Van' »ir.-:T:eake' WallIs Yiartie~d gen, welke In dien staat vereischt wor~t 'peers, aan ,het slot OOH: genoemd "mrs. p a: r t ij' 9 e s 1 0 0 t h e t ·ct 0 0 r
maatr~gel houdt verband ,met de weder- I derzo~k, .de cartografle, de medls~h~ we- c:n ~rs. Warfield,' g~:s~prc?,t~;n ui~· ~~ oUde om ~chtscheiding te erTangen. De ~~hel- Ernest S1mpoon".
d e r e gee' r 1 n g
v 0 0 r g eInstellmg van zelfbestuur In het land- tenschap (oogartsen, die infra-rood op- Vlr~inlsche !,a.¢ll1~ ¥~n;ta~~~. p¢Or haiir ,ding !Verd in 1925 ultgesproken, bhJkens
<roen, vervolgens, op 27 Jull, de ko- S tel d e · .v e r b I ij f
v. ·a n
schap Goa van het gewest Cele~es en namen maken va'n het oog)t de X-stra- tr.ped~r sc~~),t:I,t "tp~S~· . b~~~n' . ~! te het vonnls ~p grond dat - Zco hadden ning besloo~, met het oog op den In-, Trotzky In Mexico met
,OnderhoQrlgheden met ingang van 1 len etc. Spreker veronde~&teIde, dat de stamhlen' 'van een: N6rn1~nd,~h¢n Met- diverse getUlgen gestaafd -. op 19 Juni mlqdels uitgebroken Spaansc,hen bur-. a lIe 'm i d ~ e 1 e· n' 0 n m 0 g eJanuari a.s.) ;
interesse voor de fotograrie af te leiden man;' die \ m:eflWi1Je~';"4~·':V~·i9vei'a~r 1922 de echtgenoot zijn vrouw had ver- geroorlog en de soclale o.nrust In Frank- I ij k . t e n\ ken, i 11 c l! u s 1 e f
t)t).
eel\ -ontwerp-ordonnantle tot wij- is uit het feit, dat zlj zooveel overeen- i:i:~~," Erikef~~<;t ~'~~!,; ,VO~~,~I1~"~~~~i,ehi lat~n en se.dertdien niets tot haar on- riJ~, zijn gewone zomervacantle te Can- do' 0 r
,e n d 1 r e c t e a ~ tie
.<ot"
komt met een onzerf UchameUjke func- ,c~~ yatt· Pt~go ·,d~ MC;>,p~~ut;6, ~~n an· I d~rhoud biJgedragen. Het vonnis werd nes af te gelasten' en in stede daarvan e n
m 0' b 1 1 i sat i·e' d e r p r 0pJ$b~~ ya~l ,de ordonriantle tqt ·samen- ties en dat' Is het oog, Oris "zlen".
~~,F~n· .rl~~~t },W,t' ~~p'/!4'l,n,~' 'lap. 4e!l blj verstek van den man uitgesproken. op Lady' ,Yule's jacht "Nahliri" een t e' t ~ ~ i 's ~ h e m i i i tie.
YQ~ging van de stadsgemeenten Batayla
,
carlquerbr"uie (lG stanwader werd v'an Mr. Spencer hertrouwde later en is In· kruistocht'in de Adriatische Zee te gaan
,ell ,M~e~ter-Cornells.
Ten~lotte werd de K.L:M.- en l{,N.I. pet':giSI,«C~~
~.~' ·'n~'ril )larer middels wederom gesche1den.
niaken~ omvatte zijn gezelschap, naast
L,M.-ftl~ vertnond, die op ?:eer interes:- mdeder w~rd E!Chwt'·,iKohtague" ges~lrl.
den' 'rt1in1ster van O()rlog mr D ff
-<Oeze nUlatregelis voorgesteld, wijl het sante WlJze het gansche bedrijf van Ol1ze ",."
,::' .,', t":l '.~~. r ' ' ' , .,"
:
,T
~Ierkwaardig getuigenls
'
. u
ten op over.'s konings huw~lijksoog
lliet ,mogelijk Is gebleken de onderqo- nationale en internat1ol1ale luchtvaart
Mrs. 6Im~so.n .ver.l~or' ()~ ~a~r d~~de
.
Cooper ~n diens gade, zoomede eenlge merken, waarbij dient opgemerkt, dat
men uniflcatie der verordenlngen van weergaf Hollands vlag wordt het hooO'st jaar haar vad.er; de Ih~der bleef vrlj
E~n m~rkwaardig getuigenis van de-, flguren ult hofkringegn, wederom ook blj n6.rmal~il lo~p van zaken mrs~ 'Simp ..
»atfl.yia en van de voorma1!ge stadsge- gehoude'~' in de lucht", ;?:oo luidde e~n onbemiddeldt acht.~r. Verscheidene jaren zen A~~rik~angchen vlle.gerofficier no-, mrs. ~Impson. Men weet~ hoe op ~i~ son eerst in Apr~l 1937 als gescheiden
'meente M~ester-CQrnells v60r 1 Janual'i' der titels. De clubleden he,bb~n zeker lang ~ewoonde ZIJ e~n huurwonlng In ~lliJ zljn vro,egere gada. IS dat, het:velk gr~ote reis des konings de vorst her vrouw ZOU zijil te' b~schouwEm: Twee
19a'7 te .volwoien, waardqor 'he~ noodza- neg nooit zoo Sll~r, zQ9 goedkOop ert
een der g~de _woonwiJken va,n ~alt1-1 hlj €en maand geleden m het nospltaal haaldelljk samen met. mrs. SImpson wer~ vJekel]. geleden had· d~ eerste gedachtenke'111k'is gebleken den termijn, waarbin-: ve'r gerelsd als OIl dew avond.' Misschlen tnor,c, ~aar ll1~vt. Watf1~l,d een of twee I te san Diego heert afgele~d. "Zij is ~~n gefot?,grafe~rd. Ook m een "Court Cir wis~el1ng nopens 's konings pla~lnen ·tus·nert de vervanging moet geschieden met' was het wel \vat al te ver ' want lla "paying guests had. TO,etl ~et meis,je 12 I der best.e ~rouwel1 die ik ooit he)) leeren cular ult Balm~ral Castle, v~n 23 Sep- schen dert vorst en eersten minister Bal'1
'
,.
,
,
' j a a r was, kwam het feitellJk onder de kennen. Mljn werk veroorloofde mij nlet tember, komt haar naam voor: "mrs.
j,a~,t ~e vetlen~en).
twaalven eers~ kon de vQorz1tter de ver- voog9 ij' van' een g~fortuneerdeen, onge- aan het society-Ieven deel te rtelheh: Ernest A. Simpson", zei dit hofco~mu- dwfn' pt'aats.' De' ge·ruchtm'akende· rede
et
, Beiqe onderwerpen zijn zonder dis- ga,dering slU1te~, n:t ,een woord van huwden oom, mr. S. Davies Warfield; ·waarvan Wallis. zoo innig hield. Gelef- I1ique, "and inr. Herman L~ Rogers have va'ri· deh' blssC~o~: vap Bnidford, 'dr.
,cuss:ie en zonder hoofdelijke stemming ~ankd~~I~~lle spreker~ mectewer:ers, a~n ongeveer teeglij}{ertijd ~~rtrouwde haar delijk dreven Wij van elka.ar at. ik ~Te_ all:lved a~ the castle". II) Qe Ameri .. Blunt, op Dinsdag p. gehouden veor de
(UOCe~arte / ~olifefelHie 'van 'Bradford,
aangellomen.
I
\
p:~s. Ie .oemen zon en en 00 a~n e moeder met mr. J. F. Ra~in. De com'11o?f, dat dat de prijs is, diei1 een car~ ~aa~s9he pers: kon P,len lez~n, dat "de
heeft aan deze Yoornemens, willens of
'
thans overleden, werd naderhand pre- dere Yordert ...... Zlj was de leidster van koning, gekle~d In Schotsche kleedij, onwi1lells~ d~ groote bekeridheid gegeDe openbare vergadering werd hierna
gesloten en het College begaf zich in
D~ avond mag voorzeker geslaagd g~- sldent van de S~al:>oard Airline R:a.iJroad, he~ S9Ciety-leven in Coronado, maar ap h~t station te Aberdeen veischeen eil
Yen, welke tOt de hUidige, even oilOver'sectlevergaJderlng. .
I noemd worden en het,hartelljke applaus en dank zij hem kon d~ jeu~dlge miss I voelde zich eenzaa,m in de tijden dat lk mrs. 'SimpSon en haar reisgezellen be.. zlenbare
'als smartelijoke, crisis heaft
..' ,
aan het slot, was een spontane ulting Warfie1<;l de ooste ,scholen ult 4e buurt i op zee was. Haar e~nza,amheid bradht groette als zijn aanstaande gasten",
geleid.
'
.
van ,BalUmore vQIgen. Vrle,~deI1 uit haa.r I haar ~n 1926 ook tot het maken' van,
". "
,,
pe hve~~e sc;hehling
van een dankbaar pubUek.
jO)1ge jaren zeg.gen, dat ZIJ een liet en I een trIp naar Europa".
, P t ; ontwH{k~1ing Sh1dsdi~r zal de~ , .~~ moge ~n dlt ver~~nd nog eve9 op
z~er leve~d~g kmd was. !n ieder geval
Men· heeit de gedachte geopperd, dat lezer zeker nog weI voor den ge~st staan. g~we~~~ worden, .dat de v'oQrmalige
lJ1aa~t~ haar, 9pv~dln,g, dat z~j zich in ~ii. ~,e~qs toen, t.e Londen of a~thans in OJ) 21 octoher verkreeg zij in het klel- miss Wallis ("Wally") Warfield tot haar
llfALANG'S I{OFl'~IE-QOGST
Uitreis
.<,fI,e ktl,ngen b?woog~ vfelke versc~eid~ne Engelan:I, den tegenwoordigen l ,k9nlpg, n:e' stadle Ipswich, bi} verstek van haar i~'~ro,ua~'r~' yan v·~dersziJde W~g rekenen
l~id~nd,e figurer oJ?leverden in li~t ,,80- : ~4es~ijds ,m'in~ V~n Wales, ~~ h~ppen man, eem "decre~ nisi" tegen plr' Simp- .~icn'ard Wtii:{ieId, qi~ In 1~92 als EnV~o~\titzichtell vrij hoopvol
De "E;delvalk" is hedenmorgen op TjiCIal l1fe,t v~n Baltltm..;>r~ en ~ndep~ ~te- ontmoet. Niets daaromtrent Is met vol- son het in Engeland gebrui~elijke op- ge~sch sta~tsburg~r zijn vaderland verlilitan' geland.
'
'"
"kom~n ze~erheid :te zeg'gen. Wet ~~e~ s'ch~r~en4e e~~tsCl}ei~i~~~VQ·~r'lls, waar- ~iet om zlcf1 in Maryl~nd te vestigen.
. ,)?~ ,,~ie:V:iet" is gisteren op Rhodos OvAl het algemeen ~ijn de voorui,t- d~n va~ Amerika. "
~~, dat zlj III 192?, 0p'~en fe~s te' ~am¢.~ v~n h~t In werktng, tred~n ?tit. afhah- 41~u~ ~~~ft zij, ho~we,l 4m~rik~al).sch.~
:
I z:cnt,en van den komend'en kof,fie-oogst
aangekomel1.
lrtet haar tante, mrs. Mc~ryman ~it·N~w kel1jk Is vtln hat vermijdel'l van opsptaak v~rt ~e~rte, ~m~twi~t El1gels~he ,,11!' ,
.
,
,~huJsreis in
Zui?-Malang ,vrij hoopvol, alhoewel
.'. . '" Iplaa~selljk de droogte hier en daar te Haar ~igen "debuut" in de- soc1et~ al.. Yo~k, kenllis ~aakt~' met ~r. en mr$. gethirende zes maanden. Het zeer op-I'n~ag~'" ~a~r ;z,ee1' goode afkomst, va~l
De "Nachtegaal" is glsteren te Mar- lang aang~houden heeft, zonder dat dus de "Tel." dateert yan haar 18d? Ernest Aldri,ck Simpson uit New' YOtK. me~'kelijke !Q, de~~ zeer. korte procedure bei~~ oUderlij~~ zijden, is het gewe?~~,
de Slmpsons 400r e~n ~l} h~~u; v~rs~hijn~ns voor de~ t~chter di~· ha,ar ste~~~ de deuren der Ain~~~
. sell'te a'an~ekomen. .
cvenwel reeds van schade gesprok~n Jka,n I jaa~, op 7 Dec~l,l1ber 1l)1~. ae~ h~~, ~eer Zlj werd bij
De "Rletvlnk" is glsteren te Rangoon w0.rden.. Indien ,~v~nwel ,de ,~eg~¥l~Ijd d~Qr haar oom, plaats op ~~n feest va¥ vroegere schoolvriendin, dIe ook' bt'ul&- was,' dat de haa.~ del' eisch'eres·'hi de· ~~a1J$ch~ eh n~d~rha-nd ook' ~ngeI~ch~
aaiigekomen.
'
I.eerder ingevallen was', zouden er ~~nsen de sel~ete ,)3ach~lO'r'~ ,CQtilllcn'· 1n: h€1 1~~Isje bij haar huwelij~ was. geweest, ztt/ling g~en "erlJ{~le maal 'werd ge~oemd. s9c~e~}t' g~~rne en' ~ijd olJ~nde. ~~~r
.
,
op .t~IYJog,steJ1 ~ewee,~t ~ljn 1.11 ~o,m~ige ~a\t1~or~8che ,",yr.i<; 1'peatr~. In d.e bel.. gemtroduceerd. Mr. Ernest Simpson, Oe Engelsche pers gar e'r een Zeel' sum- s~htal\qere ~~est en muz~kal1telt heb':'.
landen. DOOr "Soemb~r-Asln", den p~o~t- de v(jlgertd!3 j~rel\ bezocht ~ij vei'schll.. wiehs Vl'QUW een achterkleindochter was mler verslag van·; des te tiltvoeriger beh: 'st~eds yeel bewor'lderhlg· gewekt· ;
tU1n' van het Pt()efstation voo'r 1\fldden- lende· steden In' het' OOsten det Stare!i vall ~en "ChIef .u'ust!ce" lilt Massachu- ehcter w~ren qe r~portages in de pel's 'zlf. Is ;€,eq' 'goeq 'tuh~\e·rstef, ka~l uitneIbeschtkt over een vaaren Oost-Java~ zou. dan' ongetwijfekt de ~m begin 1916' naar ' F'l()rtda te gaan setts, maakte deel uit van de Lortden- van Amerika len eenige Dominions. aul- mend koken
Hr. Ms. "Java" zal hedennacht uit, grootste opbrengst, tot dusverre behaald'l WOilar een harer vtiendh\nen gehuwd WfJ.1 sche, scheepsmakelaarsflrma Bhttpson, ten, en welltcht ook In Engeiand,· dokeh 'dlge,' voortreffGlijI< onderle'gde COl\VerSaU1t Canadeesche, onmiddellijk na deze schelding geruch-. tie.
I .,
\,
. I
~randjong-Priok naar z~e vertrekken. J geslagen zijn!
,__
me~ een vlcotofficierr mr. Henry Mus" Spence and Young.
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Bioscopen

Agenda

·Filmaankondiging

».\'1' A.V,IJ,\

•

I

II

Rex-theater: "Amor in
Bloscopen hedenavond
Neglige"
I Een' fErn met geen andere pretentje aRex
lob e: "San Franci$co".
- The ate r : "Amor in Negl:,ge".
l~~~~~d~J~lif. W~(~, ~~~ • .p~ev~ ~P,; ~.~r~~~~t!~~~~ul, 'V~(n !l~f J~.r;~ r~
dan die van een goede klucht. Ret is een, Cap ito I : "Der Bettelstudent".
humorlstlsch verhaal van een hoogst on-. 0 e c a _ Par k : "The Trail of the LoneWl~ kunnen dat betreuren, maar
gewone weddenschap tusschen een! some Pine".
~~ Glste~enaV()n~ . 'kwam de ~fdeellng
i3at,avt'a' vau' het t.'~. y. <, in' ,.pr.aat·
dlt' 'ontslaat, ons ntet 'van' de,~ p11C;h~
steenrijken cons<~rvenfabri.kant en zlJn I, C 1n em a: "Onder twee Vlaggen".'
neatje, een nletsnut, die zleh verbeeldt
C e n t r a I e B i 0 S coo P: "He~
om er voor te zor~'en, 4at wfJ ons ZdO
avond' bljeen in het Olubgebouw aan
. 'h i
., lij . . t . m k rl
schrijverstalent te bezitten en ,-bet min- Melsje van Bulten",
.
de~ v.-ri~.*~ t~elaarsWe,g. ' .,
krac t ,g wlj'
moge
.a (gee, ~
derwaardlg ocrdeelt een goedbezoldlgd I,
\V l\T IN DEN .AETIIER IS
wanneer
'illet" Inmoe
eerienhoek
. Ue~' «90fd~stuur81fd, tevens lid der
drukt wlllen worden'. Ook als bevelbaantje in ooms fabriek te aanvaarden.
VRIJDAG 11 DECEMBER
I~ F;':V.-fi'actle: in de~' V9lksraad, q r. W.
kingsgroep zullen wlj 'ln~o;s sledits
Oom peeft echter een zwak voor neefllef
'
C l).A: Q e .j e, hleld een' Inleldlng ' over
Jtunnen
krijgen
wat
wij
a~s
rec4t~
en
hIJ
gaat
In
op
een
krankzinnlg
gokje
:
N
Ir
o
m
21.CO
Hoorspel : "Bankier
he~ c'nct~~werp; ;,Oe' });6sHi~ va~ den
,m,atlg besehouwen, wanneer wlj po'als neat den onzln dlen hij op papler
"Ev-erard:'.
do'tusscnen 'de andere l1evolkingsgroe·
pen": ': " ,
.'
,.,
.'
litIekkrachtlg zljn en van. andere
gezet heeft en op de planken wll do-en B. R. V.
18.45 Galli-Curci.
bevolklngsgroepen ee r h, ledlg Ing van
opvoeren, in werkelijkheid ten ultvoer
p. M. Y.
19.00 Orgelconcert.
'I
Er was goede belangstelllng, oak van
IJ
'k'"an.. b'rengen,
.
d an za I oom een c h'eque a d
Ph 0 h 1
22.30
Causerie: l,Juridisch'c
ardwmgen:
vragenbus".
onze aanspraken kurineri
de zlj<t~ derIeden van ~~ 4fdeelhrg Mr.
Wij
behoeven
er
ntet
01>
te
specule~15.000
dollars
uttschrljven
cp
naam
van
z
e
e
sen
22.00
Een uur vol verrascomells en Van het :Bestitur van den
ren, da] wIj in' deze tiJd vall op de
heef; zoo nlet, dan zal neet 'bij oom In
singen I
~ Kring" west-JA.va, alsmede de geaffl.
spits. gedreven egorsme van andere
dlenst treden,
B. B. C.
20.5'0 Kamermuziek.
'leerde organisatie.
.
bevolklngsgroepen wat te verwach,
~ . ~ ';;;' / ; ,",
De onzin bestaat hlerin, dat neef,
Par i s - Co 1. 2~'OOOO Vcolnkcert.
...
. waar hlj
.'
.
slechts• geJdeed
in onderbroek en borst.
Rom e
~.
0 szang.
ten hebben,
a 11een maar om d a t Zi j
Oskar'
Speck in Straa.t Banka, op weg naar BataVIa,
glstermlddag arnveerde,
I
.
zendt on$ van
bijeenkomst
sympathie
voor
ons
vcelen.
In
den
na.
ruim
4~ jaar geleden uit ·,lI'amburg gestal't te zijn. Hitler Was' ~~ ;nog illet aan rok, Ult New ..York start voor Los An·
MORGEN
l\'lAGNEETJES
een communique, waaraan \vij' he~ vol·
,
~
regel voelt men voor ons slechts
l1.et bewind. Het lIakenkruis 1V0orop toont echter, dat de 'energieke J)mtscher h~opvo! geles, waar hlJ tlen dagen later Ibehoort
gen~e ·ontleenen :
sympathle wapneer wij met prijs.
naar .,~Ie lIelmat", welke hij gedesi~lusloneerd verll~, deilkt teru~ te ~~erep.
te arriveeren met een nIeuw pak klee-AM
M"""""~
geving' van onze €lgen 'belangeh, ons
:- '. . ' . \ "
.
..
rEm aan, geld op 'Zak en...... verl<1ofd
D~ h~~r W. van V 1 an e n heette
voor den wagen van' een ander laten
met een meisje, dat ook naar den smaak
Jf' eerbericht
also Vice:-Voorzitter de aanwezigel} weI·
spannen. Dan vindt men ons ge':'
van oOm mc,et zijn.
k~~, waarna dr. Doeve het WQord nam. schlkt en ,dan klopt men' ons goed'..
IL,'
n~~~i~.r~~ g,~a~dp~rf verwacht, dan dat
(VAN VRIJDAG 11 DEC. 1936)
~preker begon met het punt, dat het
moedig op dell schouder. IMaar, 0
,~
I. E. V. niet' voldoehde zou OpkOIllen 'voor
wee, wanneer wij' voor onze bela~·
- . .
. ""
Gene Raymond is d·e veor nlets deu·
de belangen der partlcul1ete werknegen durven op te komen en daar·
/
gende neef, die after ,all toch wet.over· Het centrum v.an hoogen druk heeft
voor willen strijden en een'an<ler,
.
f ..
blijkt te
geld schijnt te' doen,' wekte sprekers verom ons teg.emoet te komen, \vat van
..' ~ '~J' \ ~ ~ I
maxi,muln trekt uit het Westen Noorde.
,\voriderihg. Het r. E. V. kreeg den laatzijn eigen belangetjes Inoet prijs getieve meening over t~ hebben. Do~h een \
....------lijk China binnen. Tusschen beide ma.~ sten· tijd juist pluimpjes 4va n organisa- Yen. Dan suggere,ert merl', dat lles
wij
Osl{ar de l{anollt'un te' J)aJavja feit Is,' dat zijn' kano het Iiakenkruis
xima ligt' een V depressie bove1!- Ide Gele'
" . ties van par.tlculiere werknemers 'voor
rebellen zijn en dan Is m~n a
P " .
'
vo··e·rt.
.;','"
, "
Visschell iu ,verboden ,valet;
,
~, ,.
Zed (Tokio 768.5 ,mm., Quelpart 761 mm.,
. het werk in den Volksl'aad. .
hehalve scrupuleus in :het k l ezen van
Op den 13den Mel 1932 stapte ~e
lk zal wanneer ·ik· 'weer' thtils be!'l, in.
;.:,
Haichow 762 mm., Sjq,nghai 763 mm.,
wapens tegen· ons. "
, '.} !
een nok nlet 25-jarige
elk geval weI wat te doen· hebben. Het
Jap,anner tot twee m.aanden
Taming 765.3 mm., Peking 768.5 mm..'.).
~~':1· : Een'...andere kwestie Is, dat het v
e e l ,
f'k
1 d
't
d"
'veroordeeld
',; moeiliJ'I(er Is, het voor de part!culiere
Dp strijd om het best.aan, dten wij voor
Duit'Sbhe' Ingeni'eur, ge:!eslllnsloI~, geloo I, we
e moel, e waar mlJn
:~.
, .,'van het polltleke . avonturen te boeJ< te swllen..
West van de depressie ligt een koud
:r weTknemer~ op te n~men, uit opvoldoen- onze'• bevoIkingsgroep te ,shijden hebben 'neerd, vol walging,
Wij ga,ven onlangs een ultvoerig re~ de' be'kendheid met toestahden en ver· is geen goedmoedlg spelletje. :pieri: str'~jd 'gectoe in' zijn' l'aI1:~, een van de mll.
Vall haaJen en haaien laas van het zich bevinden in verboden front en Oost ~rv.an een ,Warm front
beide mel regen. De druk blijft in Zui':j,1 De
houdlngen In de particullere bedrijven. mceten wij aandurven. Om dien strii.d
ito:~hen" 'werkloozen, In een vouwEn Hever dan o~ei""poHtlek te praten, wateren. door de Japansche visschers- delij~e Tichling afnemen (Amoy 760.8
pinticuliere werknemer schijnt vaak U· winnen zullen wij ons owfferingen
/. '"
.
. t boot "ZuJfuku-Maru" en de vergeefsche
mm., Koshun 760.8 mm., Phu Lien 759.9
')! hulverig inltchtingen te velstrekken.
mooten getroosten.
. .. '
,'
liij wlld~"· naar Colom·bo.
vertelt hij van zijn.!~qitmoetlngen me
achtervolging door den gouv,ernements
lIet. tweede punt Is,. dat werkgevers,
iWaarom 1- HiJ wi~t het zeIf nog nlet '. echte haaien en h4~~e)1 in menschen· stoomer "arend", ten 1100rden van het mm., 759.3 mm., Bcwgkok 757.4 mm.).
'~e' bekeitde' rede van den ~eer De De personen, die In. den polltlek;e~ geed. Maar In ~I~ .gevtlI h'zc'u hij gef:~ng;e. de Per:aisch'e'
Oo~f hadd~n
'
In de straits en op Sumatra daalde'
~;-! Hoog, bun ',werkn~m.ers zouden verbl~· strijd v,an den Indo als lelders en voor" .
sie eiland Banka, toen de Japanne'r geen de barometer e~m weinig, in No.ord-Auswenschte te geven aan het stop·
den'lid te zlJn van het I,EN; dat "rcod" 'lllannen willen opti'eden, dlenen te 00-, ,voorlooplg eenige ~ezigheld ebberi.
gevaarlijkste van dIe ontmoetingen gevolg
tralii) is' de druk laag. Een rug van
bevel.
.
*o~ ziJ.n gewor~en.
grijpen, dat In het algemee~' politieke, F.;en f>ezlgheld n~ar zijn har~. Want
plaats. ~onde~ redeii open<:ten smo}{keToen
eenigen
tijd
la~er de Japansche hoogen druk ligt Zukl ,van de Kleine
•. !
leiders dikwIjls V()or een conflict komen
de roel~port had:' ~n .heeft : hij '·ll~f.
hUlts in open zee-lfet ':vuur' op .mij. Ik
.
' h Ull
~ e Igen . persOO~l"
" .Hlj
..
.'dIe sport t
. : Jaren
.
'" beoekeklaagde
mij da·.a,love.'r.. te Kang'u,n, ma.ar kapitein van de "ZuifuKu-M'aru" d~ h:a- Sdenda Eilimden en boven Timor tus;'~t.~ .n,erg,elijke
ger,uchten c i reu 1eer d en, 00,k
te ''staan tusscl
len'
nad'
a1'vele
IJ
ii
t"'f. de V., C. werd 9 n gerich t . Als :re juist Bjke'
.
.
. 0,f pl:\rt'j
, .
,}.
'.'. 1"
,,-,. ','
daar vernam' ik, dat dlt gebrulkelijk Is. yen van Pasar-Ikan in een andere Ja- se'hen het aequatoriaal mini,mum en qat
to en
belangen
en het gro~ps1 •
,. \
.
y.,
ft
W·
fend,
menig
rec<?rd
op.'~
jn
naa~n.
41s'
zo<;>dallig he h1.1 ik volgende ontmoe- pansche poot, de "Talfuku-Maru", aan in Australie (Sin'gapore 757.4 mm., Zaln·
~ ?ijn, is het een trelJrl~ V~rSChijI1sel. ~~ behl:ng, dat men te 'dlenen he~.
~n·
..
,
'J>
.
"
."
boord waar'van hij midden op zee over· boanga 756.5 m:m., Palembang 757.1 mm.,
tJ Holland oou zoo l~ts onPlogeiijk zijn. tn Jleer ,m,en bij dergelijke eori!llc~~ ~ijn staan, doeh alleen voor de binn'en':' tlngen' dan<Yok beschou)yd, vaak op Ie· stapte,
binnenliep, werd hij d60r de Kdepang 758.2 mm., Darwin 757.4 mm.,
,::1 jUt v~r9and wekte spr. op tot krachtlge persocnlijke belangen niet ondergeschij{t
\vat'eten. Than's zou hlj het oj}' de
'len en doad roeiertd:' om bu~ten scho~
Brpome 757.1 mm.J.
Justltle
begrIjpelijkerwijs Ingerekend.
organisati~ in het I. E. V.
wil maken aan het groepsbelang~' is het
open"zee probeeren: Onde~weg verte komen en te blljven.
Vanmorgen
pad
qe
sChippef
zich
vO,or
lIoogtewinden: De Westtmoessonin·
':.. ' BijbeschQu\vlng der posltie van den beter dat men zich terugtreld. Nimmer
anderqe' hij van"gedachte. Uij ~eerde
Echte haalen ontmoette. de heer Speck
den polltlerechte'r te verantwoorden, die
Indo mcet' men het s~lale en he~ j>O- mag 'uiteraard het groepsoeJ.ang worden
niet 'terug, dOeh:'WsIOo't nag verder
In ~ groepen van 8 tot 12. Kwaa'd deden hem, conf6rm den' eJsch' Vl;1i): den 'oln:' richttngen beginnen opk in het Z. O.
t,e' overheers,chen.
i
t
lk
k ' Ie .opgeofferq aan p~t persoonlijk belang.
~ij echter nlet en zij verfiwenen te~'oef
itl~,k ~ de~ polltlek
~men moe~
aan' egeb~s'eerd
aar op~
n.
Slec'hts ',de lel'der, die ,toont, dat hij te
dan Colombo te komen, tot Austra·
dig om eenIf!e
e te cler, jVeroordeelde' to~- twee hl'aahden geWant
zijn op
~ kart's te hebben
. .
.'
.
Mqntla Oost 40 km., Bangkok 0 .N. O.
... ;,.
.'
. "
, allen tljde en zoo noodig met wegcijfelie.: Nu zullen er nog maa! welnig fotografeerenj hetgeen door de on erie. vangenlss,traf. .,
25 ktn., A~r Star O•. N. p. 4f) km., Me·
De
sChi:pp~r
vroe'g
beraad.
t1
de soclale positie ririg van 'zijn eigen belangen, voor .pet
,mensehen ~ijrt, die nle't gelcQven, dat. felijke accommodatle overlgens ook zeer
dart N. W. 25 knt., Singapore West 20 km.,
W .
.
'.
g~oepsbelang op de bres st'aat, zal l\et
oska{Walter. ~p~ck zal slagen. GIs.
lastlg ging. Dlt Is te betreuren, daar nog
p~lembal1g. N. W. 02 [em., :Batapia ~wqk
~~::~EF.1s
in ,IndiE! op ;t' gebled;v~n~ r~i~e~. 'vertrouwen, van' de massa hebben. ,J}~t .wt·e'rmidda''~'1, d Oc.' ~be. r 1936," te ,3. nur,
'vele' andere vre'~n'1d'9~ortige: l'euzenvl~N. W:,,~an~1erlnasi;£ ~wak
-Sema·
,
•...U'I '
. . ..r:.,.... "1' h' / .. , h . 'v''e"r;trou'wen 'zal ~hTmmer -met.... tEfgt~merl~
Q
s~~he'n 'zlch even' 'l1t~ten zlen .
, tegeJ').S1IC rtg,en en eco~~om sc ever oubereikte hiJ'Tandjong"-Pi'lok,' en wij
:\I"
, . " . 1 > ; . . . ,',
,
rang 'zwak 'N. W., Soerabaia .West, boven
f.'~~.~~~~, rip~ ,~?pv~~1. ult ~,~e,c~t~~, ct.at ten'· kUl1nen worde'n atgedwong~n:" , E n : J . : _ ,In BaluchIstan was het· volk· niet
Oogg~~uigeverslag en' vuurwerk
m. 'zwak '0. N. 0., Koepmig' z'wak W.,
.~,.~,er voor eei'J. pollt1ek, g~baseerd ,op ,idea.. wti'nneer men:aIs· voornuln, da:t vettrou';; hadden ·vanmQrgen··. ceil. lnteressant
te· brengen van het idee, 'dat mijn Het ceremonleel van' de h\lwel1jks. 50q
b9V~~ 100.0 m. zwak Oost, Darwin zwak
. ~~~Jisme, nog, ~en pla~ts l.~. '. , .
' wen eenmaal heeft en het . nlet mls·
Inwrvlew' met '. e~n· slank~n, getaan":'
vouwboot elgenlijk een vllegboot was...... plechtlgheid op 'den ;7den . Januafl, west; Doven: 1000 m. Oost.
.;:~ . ~. eco'nom,lsch~ pO~itie. van' den. Indo b.ruikt, qan' zal. men, .'dat: i~ .'. reeds zoo denjongeman, cleanshaven, 1~ pa·
- Eefl ger~~ht w~iar ik ,vroeger gek op waarvan een ooggetuigeverslag' riaar. In.
. Zwak~e
Westmoesson.
~~}s' zwak:"LlgV dat aan heJ11.?'· . . ' vaatk gebleken~ In de Indo-Europ.. , be· g'e lwit :sp6.rt,hen.'10 ; 'en,.. dU."o· short""
was, zal lk' nI~t l1~h~ !rieer tot me ne- die 'ultaezonden wordt zal te BatavIa , Verilia'chting:
,
'
'.
rp'"
volkingsg'roep' een leger 'vin4en,da~ met
)N
men Het was tus~chen Karachi en
b
.
.
,
"
,/;'"
..... .
', .
.
hoogstbeschaafd in zijh' optrede'n,'
. ..
.
gebroadc~st worden op het Koplng~.
rJ~r!, ~et· 'venyijt,' dat ·.'de rn~~ ~t;, ~eveel zijn '·aanVlJerders door het \lUur. gaat.
zljn vreemde 'ta'fen volkomen ~heer.
15utchmandv~, in pet ~~ude jaargetIjde.. pleIn, het gedeelte ~at oUdergewoonte
~';:g~zocht·, heeft in de admlni8t~a~ieve, 'Ais de Indo dl,t alles nlet inzlet, .ver. " ! . ."
Ik kon n~rgens ander voedsel vangen dan. door den Pasar Gamblr Is bestemd.
Juwe,elendief;stal
dlent hij nlet beter dan in een hoek te 'schend.'
.
e'ens kreeften. Kreeft. De N: V. Radlo- en VerlIchtings Imr·4'.~chtte sp:r. met billlJk. ,
.
worden gedrukt, aldus beelndlgde dr.
De heer Oskar Walter Spec~ ,had oris ~oor het ontblJt, ~reeft voor het mlddag- port ,Mij _ de "Revimij" _ heeft aan"
t;;","l'
kan men het 'den Indo verwijten, Doeve onder applaus zijn inlelding.
.gerust den ganschen' dag, niiddag en e~en: en kr€~f~ yoor het sou per. Het be- geboden deZie br(ra~castlng grl;ltfs te"
Een verdachte gearresteerd
hij den zekersten levensweg koos?
.
avond kunnen boelen met zljn avontuurnog slechter, dan
weken· verzorgen.
t~
)J~bat 'l1jke belevenlssen, zoo wIj daarvoor 'I~nge <lieet van harqe eleren langs (Je De uitzendlng van het oogge'tulgever~ . De recherche arresteerde een Inlan&~ I?e In.d~ z,0't 1tafkee,r~g ~~Jn ~an. het
.
maar tijd hadden. Uij Is een prettig ver. ~erzl~che kust.
, slag zal naar schatting is mlddags te def, dIe' verdacht w.ordt, de hand te
rr~;~t:n~,ac.ht .<?,ok 9 yenvijt l~. ni,e~ billijk. Na eery. korte pauze werd 'gelegenneld teller, blj wlen men geen zweem van - Langs qe po~bander kust kreeg ~e origeveer 5 hur aanvangen. Onmlddellijk hebben gehad In de, mbraak ten huize
f~~~r ~s ,nlmm~, ~tk~er v~~ het ambaCl1t .g,egeven tot het stellen van vragen.
opschepperIj kan bespeureri.
·.malarja lIle goed te pakken. Deze ~lekte na afloop zal dan op het terreIn een < van onzen stadgenoot, dok~ef Oluf
~ gewee$t, als dat een be8ta~n o}> Euro- Een der aanwezigen bepleitte het i n - · . "
putte me geheel :ult.. Ik was te zwak om gro?t vuurwerk atgestoken worden, i Munck, t,en ,nadeele van wle.n Juwe,elen
~:'p~es;ch
pen ga,. "
.
. ..' . ' '
tt l'jk
Ii
' WIlt gij "thrllls ?
ncO' verder 'te roelen en toen ik van ult· waarvoor Rchter I den 'luidspreker een en contant~n ter waarde van J 4.000,
w'·erkza"'mheid in handel en vceren van een we e I e rege ng voor
Ott···
1t '
. ~ n' ·gestolon en waarvan zooals wiJ'
~t1~/~. Wa t' d~'·
'"
Hij heeft ze gehad, gaat er echter pu mg mlJn oogen: n.~ meer open kon stellage word~ opgeswId.
w",r"te...
"
estle de geemploye,erden In den handel. Zij
~~~·l?i!Y~.rlJe,t'd. J¥~r~f~; nlej;-' ko~t de
hebben geen rechtsI:ositle; een groot overheen, alsof hij niet and-ers verwacht ho~den, .kaps~lsd~· mlJn }).~ot voor den
~e verllchtmg van h~t gedeelte van . gister~n reeds lJleldd~n, ~e helft op h:t
~~{der concurrentle n1et de nlet-Eufopee- deel, hunner heeft. zeUs geen aanst.el- ;had: beschoten <lQor Bedoe"inen, be- eersten keer. ~~ werd op het stranq het Koningspleln zal geschleden door de platte dak ~n m den tum werd teru~i~/sche groeperi kIjken.
"
.lingsbrlef.
'
roofd en opgejaagd door Arabische geslinger~; m~t rilijn boot. Pe Mahara· Ned.·Ind. Gasl?aatschapplj.
,gevqnde~. 13~j ~e arrestatle van den In~l:' "En
de l.and~Uw: ::lIs d? commls.
.
smokkelaars vastgehouden onder ver•. dja 'van P0r1ban4er dee:! mij opnemen . Wij tkunnen \aan dlt berlcht toevoegen .lander, is nlets gevonden van het gemet 5
De Voorzltter verklaarde, dat deze denklng'
spionnage, ettelijke malen in zijrt hospltaal en zijn eitgen lijfarts dat' momenteel in de ateliers van de. &tol e e : men vermoedt dat hij het ge-.
ll
'(r~wcdat wij .';11~ .dien' g\,ond geen beter ·zaak zeker de aandacht van het Hoofd- den' hongerdorstdood nabij, dood- genas mij van q~. malaria.
vuUrwerkfahrl,ek .Lauw Kang Boen, de 'stolen g?~q ergens begraven he eft, dan.
~;\.bestaan kunnen' trekken dan dat van bestuuf ~eeft en wees er veorts cp, da~ ,zlek van de malarIa, drle keer gekap- ' - Ret splonnag~-:-avo~~uur had plaats be kende 1.~veranC:ler van ~e Pasal- Gam- ,w~l ,aan d~J;den heeft t?evertro~wd.
~i,J:.den t,anl in het binneI?land in het bam- men nOOI: ult het oog moet ve-rUezen, selsd.. ... '
in de, Golf van cfl~ba:r.
bIr, har'd' gewerkt ~ordt aan ~~t ver-, IJlj ontkende tot dusver lets met ..~e
~~JJ,Qehutje m,e,t een pehta, J$ het dan te dat het tcgenhcuden van v~rslechterin- _ Mi n rootste vrees Is eehter sweds - "Uw kano", zqo kreeg ik te hoo- vaardigen van een groot vuurwerk, voot. 'inbraa~ ~it~ta;ande .te .hebben, doch ZlJn
{:!/v~1'WQnderen ala wij ,meer weqslchen? gen van de am,btenaarspoSltle. ock ten de zee jge;eest Als die kwaad wordt ren, "kan vllegen en ook duiken". Voorts 'stellende Prlnses Juliana en PrIns f3ern. "alibi trekt de politle In twijfeI.
~;';i,:en dergelijk .complex gron<J,.~ dat de bkoamte t van de partlcullcre ,W~Iknemers 'valt er n1et teg~n .te vechw~.' Ole heeft w~:en be:lch~en .blnnengeko~en, d~t in hard, omlijst odOOl;' een oranje-kleurig
f;f.mQge:lij~eJd,v~n eeJ,1 .be,staan op Euro.
'1l11j zoo ~~nIgll,laal doen den~en: dit Is mlJn nablj~eld ~en ~nderzeeer was, aan .~art, waarop ~en Nederlandsche kroon
t:~~e,e$C~ peil b.iedt, waa.rnaat het I. E. V. Dr. Doeve .vestigde er met kle.m de het ernd. Ik peb er de vreeselijkste her- welke. ik dagelljks rapport over mijn IS aan~e?racht met daaronder als ~p,_
LORD BALFQU~ OF BU~L~IG~I
~;H.~t.~eds he.e,ft gest:reefd? . '
aandacht op, dat als men lets wil en- innerlngen ult mijn leven aan, zlj zljn bevindmge l1 ultbracht...
schrlft. "Hulde aan het Bruldspaar ..
Even te Batavia.
f~
.
ta:meeren, rr:en de ibeschlkking J]loet ·nlet.' te beschrijven. . ,
.
- Achter?env~lgens
kapselsde 'ik De afmetlng van het vU'urwerk is, 6 m~·
~~: .. 8,pr. ~l~lt~ sW r k voor het stlmuleer~n hebben' over feitenmateriaal, waary;lll.,
'. , . ('~
daarna bIj Manga~or.e en bIj Comorln. ter bij 4,80 ~eter. I
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Urvap ,de)) spaarzln. Wij moeten ook onsze~f .de juistheld ,onomstoorelijk vaststaat.· - ~en heeft,. mlj vcorspelp, dat het Den laatSt~n ke~'r ~ met jhet ergste geDe plaatselijke comite~ van Medan,
Met het Qant.as-vllegtuig arrlveerde
a~){ennen, ~,.ldus dr. Doeve, dle in d1t ver- Dit materiaal ontbreekt thans nog.. En ergste gedeelte zal zijn.het trdject Slnga· volg: ik verloor zoo. ~oed als alles. 00]( Pangkalan Brandan, 'Tandjong Bala1, hier hedenmergen, op doorreis naar
~?}~and mede wees op ,het manco aan han· voor het bepleW:m van de invoerlng, pore-Australle. WeI: het is tot dusve~ mijn revolver, wat;'m~'later heel wat last' Palembang, Ma,kasser, For~ de Kock, .Austral1e, Lord Balfour of Burleigh, dIe
.~' ~(l~l~~~es,t.
,
' eener wettelijke regellng moet een aan· mee~eV'allen. In ~~n opzicht slechts Is met de autoriteiten, bezor~:!e. Ik heb
BeI?-koeleri, BataVIa, Bultenzorg, Tji- dlrect~uf Is van ~e Ban~ o{ New, Zeet>;e ~J?QO w,oet ,he(t niet tooke,n
In 1so- lelding zijn in vaststaande feften van .h.et mlJ echt~r zeer te~engevallen. Dat daarnaeen' nieu\V;-'pIs'tooi aangeschaft, mahi, BaJidoeng alsmede het Chineesche land.
.
l},'~cme,~t.'~pr. ~cibtte ,~e o,J>r iC1l.tlng v~n mlsst-anden.
.' is 'geweest te Uu~tok, waar men mij voor d'och ,hoop er g'een gebr~ik van te hce- . ~ub-comite te Batavia heb]Jen 'eveneens
'I~t}- ~. V.:-bedrl~!~es ~et alI1~~e.-d}Van~
, l n f e r l e u r logles' en' kost 'in de gouver- yen maken. D06den Is' geen sport en ~ €en exemplaar van dit kunstvuurwerk
Lord Balfour of Burleigh is op eell
f~~lY9?f ~e ~e~;en ult economiS¢h ,OQgp~nf Eeri der andere aanwezlg~n ~apleitte i.nement}pasan~rahari ~even ~uldel1 per spo~t' f~ ~ijn een~g~ bedoelil}g. , ... I aangevraagd. .
.
. '~akenreis en zal daarna 'naar Londen,
' i},p g e?;9x\d..Hat princ1~ m~t zljn: even het inst-ellen v~n een speciale commlS· ('dag heeft Ia~n betalen:' Kijk, lk bel)
. , ' : ,- . \
... ~. ,vaar hij weont, terugkeeren.
;,goedkoop, zoo mogelijk nog goedkooper sie voor het ver:zan:.alen van gegevens I nu ruim 4% jaar o'l1derweg, en lk heb
...•.
~:;>ieveren dan de Chlnees. .
betl~effende d~ .particul1~re werknemers. :overalgelogeerd. Maa'l' Muntok 'heeft het
it: 1 . ~
! •
.
Het Afdeeli1,1gsbestuur zal deze aan- record geshigen ! "
;
"j
.' i~~ ~ .. :J?e lwlltieke posltlevan den Indo is gelegenheid' h:t b,eraad' nemen. .
~. pe' l,<ano, waarmooe de koene en onver~J1idUa.1i~~iSCh, en daarult vloeit veel' tra- ' Naa~ '.~~nl~lding'~an een andere vraag s9~rlkken' r6eler Tan~jong-Prlok heef~ .
::..g iek voo.~t. ~ls ,hat om ~;ondrechten of zette de V'Qorzitter uiteen, dat de Ind()- berelkt, Is niet de~.el.fde v.:a~Fme~e hij
~pe m~htle' gaat, zijn ZlJ ,,Europeane.n; groep qua mentailteit in en~ele opzlch- ~ambu~g yerllet. lJ.et is Zlj~' ze~ende !
:;~g~at het om de salarleering, dan zijn ten zeker omgesqhakeld .' moet wordeh~ l!et zo~ ook nlet jU!st zijn te ~een~n,
~1"lJ ):~:h~~m~~en.
terwljl dr. Doe v e erop wees dat Gat ~1.1 \U~ ver,tre~ ,;ut lJamburg u~tslU~.
r
~pr.. bepleltte .,m~d.ewerking aan het het waken tegen afzakl.<ln~ en afglij. tenQ .'()v~r 'water gm.g· met zijn '(ouw"HU;lstka.~p" in Leerdal.ll Flac~!l:S
. ?,~w~e~ mogelijk umflceeren der dIverse .ding zeker n i e t impliceert, dat men, I,boot. Aangezien hij nlet zeker was, dat
.pevolkmgsgreepen.
in den huidigen noodtoestal~d, nlet zou hem zou worden. toegestaan door het
.~d He is' oak' good als de Indo zich po- moeten aangrijp€n wat inett kan krij-I Suez-Kan~~al te peddelen, legde hij door
. J,}-itlek niet Isoleert en samenwerkt. m'3t gen. "Zij, die dat weI doen, verdlenen }{Iei~-Azfe ~e~ ~f~tand V~Jl 9~ ra~t~
;;~:andere groepen om het zwaartepunt van zeker een rammellng". En evenzeer is sche mijlen af in ~ert. motorbus. Op zljn
{)let beleid van Holland naar Indle te, het een felt, dat er verwenden zijn en terugreis welke hlJ grootendeels per
·'~cverplaatsen. ~
.velen, dIe den. ernst der. tij<;len nog nlet 8to~~~~ ~al ~,~~/en~ zal hij ,d~~~ "rp,ls~,ing J
';~~, apr. bepl~itte ,~~t ,:o~ren, e~ne,rc~n- 'schijnen te begrijpen.
.~
1:I,ink, inlas~,cp.en. Van priekenlan~ af
fi:,:<~eql1~nte In~lsc,lW ~q?nomlS\Che ~l1tlek.: Spr.. bepleitte de instelllng van een ,~a~ hi~ Y,oorts door Straat Gibr~ltar n~ar
~~, Wlj leven qloro,enre~1 ill eon U~9 v~n g4'led geciutllleerden polltieken propa-' Ha!Uburg·l"ceien.
.
Wij twijfelen nl~t aan ~lJn' succes:
'l'ha,ns bledt Jaceoorg aan qe gebrul~~~i
"kraclitpatserij',', .gal1d~-d.lel1st van het I. ~. V.
,.,.wa~' de~e '~ne~g~eke man in zijn vouw.
kers v~Q.· ~ulstka,n719 Zwartiner~ een
~.~
'.
De Voorzitter deelde nog mede, dat dlt bootjes, 5% meter lang, 85 c.M. breed en
nieti'we attr~ct:~
..
,
; raat Ibegrijpt iedereen, aldus spr., die let e~n der punten voor het' a.s. . klelll- '27 c.M. haog, .In totaal een gewlcht van
·';.::OP wat el' gebeurt op het sehaakpord c'o"ngres zal zijn.
.
kllo, heeft gepresteerd in 4% jaar, I
~ ,illij Inlevering van 2 etiketten van
~'van de werelppoliHek.; ep wat Ouit.S9h·rechtvaardigt dat vertrouwen. '
I
iheele krulken (de,snoods 2 ledige he-ele
~ 'and en Ita1H~ '(foot kractitsQlitwIkkellrig
Nadat nog verschlllende andere vra·
Er Is .In Dultschland ~ind~ Sp8ck's ver.
Krulken met 'etiket>, verkrijgt men een
fi~r.hebben bereikt. Ook in de 'binnenland- gen waren beantwoord, sloot ,de h~er, trek veel \lerande~. Hij weet daarvan
. '
.
'fl'aaieLeerda'm p:litflacon.
.
~~kar Spe1:)k, gayYA~~~enoodl~d aan den $Qbe.ren . disch van een Sum4\l~raansch vis- I:
. ' I.
. ,
~~che'.politlek vanalle lan~en :viert het Van Vlanen tegen half: tie~"de' biJeen· .aIleen ' ult kranten en verhalen van . ::.chersgezin.
Moe(fe"1 'de vrouw Jeende hem' baar' beste sarong om z'n verkleumde, 011. • ,WiJ.verWljzen qleI'voer .na~r de, adver"'l
""echt van den ~t~rk~te hcogtij.
. I kom~t.· .,
, . " " , : ., J r ; ' , .
~land-gen(J()ten- en zegt, er geen deflnl- . . derdanen te' ",:armeD, Oat het maal'sll1aakte, laat de toto overduid~1ijk den: .
tentle In ons blad van heden.
,
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Froscher 6' CO.

" II December
van -Vrijdag
_.~-.

sg..._. 3.,..-.&

*M

N. V. Ned.

Telefoon Weltevre4cn 1958
KERSTBROODEN
KERSTKRANSE~

ECHTE DlIJ'TSCHE. WElliNACHTSTOLLEN.

D~ Dlrectle,

=

ALJU!

.-...na:....zaldL

\

&¥

OKKER- -en HAZELNOTEN
ITALIAANSCHE KASTANJES.

#

"

174v

150div

BERICHT
Woensdag 16 December e.s.,
. Lebaran, zol ' het 8ataviaasch
Nieuwsblad niet verschijnen.
. H.H. Adverteerders wordt ver, zocht, hiermede wei rekening te
willen houden.
De Magneetjes-rubriek zal
in verband hiermede Donderdag
-J 7. December worden geplaatst.

. '.' .: v61voer'l elle ."1.···

:.:. Din dJ:;~. WANU€RS
PRIO~

H\3bt U gedacht aan het
inzenden var.'Uw formulier

- ----

ORANJE PRJJS,VRAAG 1

,

36

21890
132ntwv

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

N. V. Kultuur Maatschappij
IIPASIR NANGKA".

voor de

Ad v e r te n t i e n

-

KER ST-A'RT' KElEN

WL.2250 en 2400 .

DE ADMINISTRATIE.

a

•

':i'eohe~ch~:' qPdr~c~t~nl

Boerderij "G'lentoer"
Telefoon' WI. 5684 I
Onder streng hygienisch Europeesch Beheer.
Levert 2 X daags
Volle Versche Melk
Bezorging reeds vanaf 4uur
's morgens.
HOv

Gisteren overfeed de Heer

L. PLATON

D. F. NOIJA

I

0

Dseytnachines
f $.50
IJsIIJaohines 2/iter ~~ 5.75
IJsmachlnes 3 ~~ ~~ 6.75
Vleesohino/ens·
,~ 2.55
Alllan del", o/ens
,~ .0.80
Kotfle",o/ens
~, 2.80
SnlJboon~n",o/ens !1~ 1.70
Wsegsoha/en .
~~. 2.EIIJa.ille.PannelJ B.K.

o E D·E N
welkevon12tlm 19
Dec. inde verkoop

Ma'

worden gebrocht
tegende exceptioneel lage prijs van

op l Z tim 15 JANUARI 1"937,. ten 9 /2' uur v.m. in het
1

S.S.-magazijn'te TJIKOEDAPATEUH: (6ANDOENG) van:
\

A.

\

SPRUYT

22204
onze

8.

·N. V. KONINKLlJKE
PAKETVAART MIJ.
Batavla-O; '11 Dec. 1936.
22195

N.V. voorheen RUHAAK & Co.

22209

•

."

"

l;~.

.

-3.90

in treinen, stctlons en halteri der S.S.hewesten Djokjckorto ,
gedurende h~t tljdvok Jonuorl tim Juni 1936 achtergelaten
.en onbestelbore goede'ren, welke intusschendoor de rechtmatige eigenaren clsnoq kunnen.wbr~?';terugbekomen.
Een specificatie dezer go~deren is aan . dlle stations en halten der S.S: opqeplokt.

.G~&9N

door de 5.S. en' andere - Lcndsdiensten nler' meer te benutten, goe,deren..· .
.<".:
.

per stel 5 st.

·AII. Pannen.

22185

STAATSSPOORWEGEN Magneetjes Trekken
22177

g

Gebr. CRAMER
Poslweg Noord l3

22211

_ee

B· E. K W' A M E
TEe H N I K E.R S

STAAN GEREED

"C ENTRAU

om Uop elk moment van den dag de
superleure hcedanlgheden van de nleu. wePhUips, Erres, G. E. Eatherjager 8
en Blaupunkt te Uwen hulze te demonstreeren. Een dergelijk uitgebreide technlsche staf vindt men in We-st-Java
-nergens en het is dan' ook voornamelij k aan onze service te danken dat
onze clientele ook tevreden radio-bezitters .zijn. -Onze bekende service-auto
doorkruist dagelllks de stad en staat
ook voor Uw dienst gereed.

I

F. 0 E BIE,

~
De situatie wordt onhoudbaar !
La,at je ouders niet achter mijn
//geheim 'nummer" komen. Baby
is goed. Bel me op zoodro je
kunt: Weltevreden .2406.,

Wanneer ge in verband met de komen...
de teestdagen en' gebeurtenissen eellS
nader o1{er radio zoudt \Wenschen' te
worden ingelicht, komt dan eens luiste:.
ren in onze demonstratiekamer, van..
waar wij U de tQestellen yanuit cen
centraal PWlt, allen om beurten kunnen I
laten hooren 'en Uw keuze belangrijk
kunnen .vergem~kelijken, of belt U ons
even op on·'1er nummer 3575 \Welt.
.

DIC/(IE DEAR

C
L,-;

e n

N t'd
a

u u r pro

OV ER TREF T

u

Zoo ge reeds bezitter van een to'estel
zijt, heeft U dan reeds afgestem<;i op
on zen .zender? Golflengte' 143 Meter,
elken werkdag van 8Y2-10 en van ~8,
UUf. Vraagt brochures
van de nieuwe
apparaten, wij zenden ze U gaarne toe.

t
C

A ~ L ES

ELLEN---S:_'
22199

. .

Prijs perllfle'schlf 0.60

GOEDE BOEKEN
zljn onze beste vrlenden
.
Leest dus veel boeken en - wordt Lid
van de
\
\
VOLKSBIBLIOTHEEK "FAVORIE'I"
, annex LeesgezeIschap
Senen 85, Tel. 148 WI, Batavia-C.
Contributles vana! f 0.50
Catalogus bertevens Supplementen
f 0.50

STOOMVAART MIJ.

,.

J.

NEDERLAND'

m.s.

"MAR NIX VAN ST. AlDEGONDE"

Aa,{ ontvangers van lading uit bovengenoemd schip wordt
hierbij medegedeeld, dat 'het percentage van het Averij-Grosse·
Depot is yerlaagd van 35 op 25 (Vijf en twintig) procent van
de waarde der goederen.
.
Zij, die reeds een depot var) ,35 % hebben -gestort/ kunnen
terugbetaling van het verschil van 10% verkrijgen, doch a"'een

.

Panaragan 23
Autohandel Vos
22210

\
Geen omslag met het schrijven van kaartjes
0/ het brengen van visites: eenvoudfg een
nieuUJjaarswensch in het Nieuwsblad en gij
bereikt alUlO vrienden en kennissen. De
kosten zijn slechts

•

ean gulden

22203

,

£

•

.

Vries,

,

iiiiillliillliii~i=iIEii=i=ilii!iiiiiii]L

STOOMVAART
MIJ. NEDERLAND
tegen overlegging van N.
hetV:origineele
stortingsbewijs.
Tondjong-Priok, 11 December 1936.
2220~ •

Q

de

,

Bovenstaande fraaie Leerdam·sierflacon kunt U, %00 lang de voorraad
strekt, GRATIS verkrijgen tegen inleveringvan 2 etiketten van heele
kruiken HULSTKAMP'S Oude Jenever /IZWART~tiERK". (desgewen~cht 2
ledige' heefe kruiken met ,de etikefter-).· Inlevering kan geschieden bij
een der JACOBERG- (Jacobson vanden Berg & Co'> i kantoren te":'
Se",arang, Soerabajo, Batavia, Cheribon, Bandoeng, Makasser, Padang,
Menado, Samarindo, Bandjermasin,
Pontianak, Palembang, Medan,
Den Passaro

AV£RIJ GROSSE·
..

firma

BUIJENZORG
SEtlANG

22175

N.V.

Batavla-C. •

"

em

Tel. WL. 26 - 2000
'
Zoo juist olitval\gen:
HEDEN KIJKAVOND
Pawl1azaansche Kaas pe.\ons/0.25
MORGEN VENDUTII:
Gorgonzola Kaas
per OIlS oJ 0,35 a,
ltal~ Roquefort .
JJJ,rons .. O,40 ten huize van den WelEdG. Heer
Rex. Kaas (zeer fijn)
per blik a 6 porttes ; 0,80
Schelvlsch per heele vlsch
.
per kllOi " 1,80
MOERIAWEG 30Versche Panharlng
per kilo'J 1,10
Spccificatie :.
'
Versche Stoofpaling
per kUo" 3,..... Dj ti
ttan it· . . ..
Zeetong
per kilo" 2,80
a en ro an z jes, tWljfelaars,
Tarbot
per kilo" 2,25 eetkamer-ameublement,
olleverr'
~Iosselen ill Schelp per blik
schilderijen,-' schrijftafel; spiegel.3Iosselen zlSchelp per tl~ Kg '" ~,50 kast, boekenkast, tokkel~nstrumen-'
a 1 Kg" 1,75 ten, he-eren- en damesrljwlelen.
G'ostoomde Spekbokking
22194-·
per kilo " l,tO
'
Garnalen in azijn
per fl." 0,80
.3Iosselen in zuur
per fl. " 0,90
Voor Vrijdag en Zat.erdag:
Diverse gebraden Vleeschsoorten,
22189

It

per stel 5.st.
....

-N. V. INOISeH .VERIENDHUIS

Vendu-Kantoor
Jf 00 PER

Even JENNE Opbellen

.

':

.-.a..-....

met ingang van 10 December
1936 ingetrokken is.

',~

..

!

HEDEN KIJKAVOND .
MORGEN VENDUTI.E -,
tell' hutze v.d. WelEdelG. Heer
E. W. LEICHEL
Sumatraweg No. 27 pay.
MODERNE INBOEDEL, »r»,
djati en BEKL.' ZITJES,
boekenkast, SLAAP- en EETKAMER-AMEUBL., . karpet,ten, Westm. KLOK, SEN-,
- ~ING OASF., enz., enz.
22191
WI

A. WEIBEL

.

•

\
'HET HOOFD v. d. MAGAZIJNSDIEN5T DER 5.5.

58 Parapattan Konhtgspleln Oost

Hierbij' wordt kennis gegeven,
, dat de volmacht, afgegeven
op den Heer

. ,

.

I

De Directie der

u

,',

•

5PECIALE'AANBIEDING

e

n t v in 9 n
een 9,rofe zending

W ij

22196

in leven Portier bij
Maatschappi].

22201

<-

Handel Maatschappij N. V.
Batavia
Semarang
Soerabaia
22168

H

A.

kerst-

Ciilt! .

in den leeftijd van 72 laren.,

.\.

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

"

:::e:=

. voar e~n annonce van niet meerdan viJl regels

-----_:....
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van Vrijdag 11 Deceulber'

vln

Edward
\

Hertog ..van

doet afstand
York volqt

"Mr. Windsor" vet/BElt, El1geland
\

Dromatische zittinqen 'in Hooqeren ~Qger· Huls ,

Lon de",
geabdiceerd.

Lon dent 10 Dec. I tReutetf) .' ~ Bcldwln overhondiqde hedenmiddag 's KoninQs boodschop con den
voorzitter von hat Lagerhuisi die' haar vervolqens voor..
las. De boodschcp luidt: ",
,
I

)

,tlk besloot no lcnqdurtqe, erns,tig'e overwe~in~ d~
finitief en onherroepel ij k a~s~tond;· f~ doen von d,~r:l tro?n.
Ik ploots de openbore belangen op den, voorqrond,
wonneer ik verklaar, dot lk 'niet longer in stoat ben op
efficiente wijze of tot eiqen voldoeninq de zwore took
te vervullen. lk verlonq, 'dot ,dif beslult Jot .qbdlcqtie
onmiddellijk in werking' tal treden. .' Ik he'b alvorens
deze beslissing ta nemen de beroep~n, op mij gedaon,
om een' andere beslissing te, nemen, zorgvuldig over..
"
, ,
(
'.'!..'
.
wogen.
,
"
"
Een verder uitstel zou ,s~hoq~lijk ~ijn yoor Mijn e
Volk~nt wier toekQmstig gehJK en WQfVQQrt sJeeds de
wensch von Mijn hQrt. ~ijn Q,ewe.est.

I~~,~?lt!;

•
(Telegrammen van het Alg. Ned. Ind.,
Persbureau Aneta).

fen spoediqsie
I

'9

10 Dec. (Reuter}. ,De 'Koning heefr

BeAn

op

In het Hoogerhuis

Romance ell tragedie vau een Heer seher

TWEnD~

1930 -

Konings boodschap wekt
diepe ontroering

Ik"
!:;;i:i:::'}

~,}~::

Lon den, 10 Dec. (Reuter). In
het Hoogerhuls, ~at tot de uiterste
hoeken overvol was, las Lord Halifax
onder een doodseh stilzwijgen rs 'Konings
boodschap voor.
.
Vele peers en somnuge der oudere
,
peeresses hoorden met gebogen hoofd
h
d ld I' ik
h t
t oe. De smar t was Ull Ul e I) vall e
Itt I
ge aa e ezen.
, Lord· Ualifax, Lord Snell: en Lord
Crewe spraken respectievelijk namens de
regeerlng, de Labourpartl] en namens
de liberalen en. de aartsblssehop van
Canterbury namens de kerk hun diep
leedwezcn uit over het besluit vall den
Konlng',
t

I

wood, die zijn huisarts en een oude
vriend is, hem slechts vergezeld heeft
om hem eventueel te behandelen, daar
hij (dr, Kirkwood) hem steeds had atgeraden te vliegen.

Koning Eduard VIII, toen nog. Prins ovan Wales. in den winter .van '1934/'35 met mevrouw Simpson bij de winter sport te Kltzbuchel, Oostenrjjk,
O\~,-"

De Accession Council komt Zaterdag- Koortsachtige Conferenties
morgen bijeen, De lIertog van York zal
'7 t
d
t t
.'
,
za er ag 0 Koning worden geproela- VA ET VIEN'F IN DO\VNIlNGSTREET
' .
- ,!
meerd en zal naar verluldt, den tltel van
Lon
d
'e
n,
10 Dec. (Reuter).
George VI aannemen, Naar verluldt,
De
morgen
van
dezen
dag' kenmerkdoet Edward VIII afstand Vall alle tite
zich
door
koortsachtige
eonterentels, lIij zal zich voortaan mr, Windsor
ties,
een
haastlg
va-et-vient,
waarbij
'uoemen,' doch ' mogelljk zal de nleuwe
de
premier,
Simon,
lUalcohn
Mac!
Koning hem 'den lIertogstitel verleenen.
Donald, AIoncktoll en Peacock de
Koningin Mary Koni~gin. voornaamste rot speelden,

I

I

[

Moeder,

,

~'

Tevells gaven zij van hun sympathle
blijk tegenover Baldwin alsmede tegenover den Koning ell de Koninklijk~ familie.
Vooral de rede van Lord Snell wen1
zeer gewaJardeerd.
!let 1I00gerhuis komt 12 dezer bijeen.
De volgende weelt komt het Uoogerhuis
wederolll bijeen' voor de aflegging van
den nieuwen eed van trOllW.

Simon:

arriveerde

KOERIERS Ni\AR FORT BELVEDERE
Lon d e 11, 10 Dec. (Reuter), He.;,
denmorgen vroeg was er weinig actlvlteit te bespeuren op Fort Belvedere. De
eenlge gebeurtenis gedurende dell nacht
was de aankomst van twee koeriers QP
motoren om, half vier. De ;koeriers kwamen van Downlngstreet met verzegelde
trommels.

Ilet Verre Dosie",

om Vijf minuten

over half elf op ~ Downingstreet Nr. 10,

spoedig gevolgd door Malcolm Mac 00T 0 k i 0, 9 Dec. (DomeD. Het is
nald
en
even
later
door
Monckton
en
. Is te r van
Peacock, die, den nacht op Fort BeI- rue htb aar gewor d
en,dat de nun
vedere hadden doorgebracht en via Buitenlandsche Za,ken Arita hedenmorBuckiilgham Palace aankwamen.
gen voar den Geheimen Raad verklarin...
t
, g e n gat inzake de Itallaansch-Ja'pan"Ilis l\Iajesty's declaration of abdicaDe Her og van YQrk, die er bl~~k en sche regeling, de vertraging van de ont.
bOll
vermoeid uitzag, de hertog van' GIoulon- I " voorziet erin, .dat onmlddeUijk cester en de herwg van Kent arriveer- derteekening van de nieuwe visscherij ...
lla. de omlerteekenillg van hd wetsont- den elk in hun eigen auto, omstreeks overeenkomst tusschen Japan en SovJetwerp door den Koning het besluit tot ·kwart V001- tien .op :[i'ort Belvedere. I
Rusland, 'alsmede de Chineesch-Japanabdicatie van kracht _wordt, waarop Z.lU.
Simon en Monckton ~zochten Fort scpe onderhandelingeh te ~'anking.
ophoudt Koning te zijl1.
Bel,vedere na ~e lunch, Kort daa:rna
1\. i t ·
vertrok een. wagen tp,et bagage vandaar
ltlm s er Arlta. deelde aan de led en vall
Koning Edward, zijn eventueele kin- naar Londen !
den Geheimen Raad mede, dnt de Ita.daarv~n zulDe reactie van het >publiek in de liaansch-Japansche regeling niet meer
D,es 'Konings financien deren en de nakomelillgel\
h' fd t
is dan een uitwisseling van ri,ota's be...
'
,.
Ien ,geen recht~n ~ meer bebben op den 00 s ad was bijna onzichtbaar o n - "
'
trooll.
danks de schok van gisteravond, ten ge- treffende de, instellil1g van eel\" Japansch
i\LLE INKOl\lSTEN TIIANS VERvolge van de plotselinge wijziging der conslltaat te Addis Abeba in de plaats
VALI.EN
situatie
welke de ochtendbladen inter- van de Japansche legatie' aldaat. lIiJ
Ik hoop, dat onrniddeUi.jk
stoppen ge~
preteerden als een voorteeken VQor ab- wees erop' dat eell en andc)r geeD lot..
Ovaties
voor
Baldwin
Lon den, 10 Dec. (Reuter). De
dica'Ue.
meele overeen~omst is eli niets uitstaan..
daan zullen worden om de~ troQn~bestij9in9' van mijn
behle Uuizen komen 12 (lezer bijeen voor
Er
werden
buitengewone
maatregelen
,de
heeft ,met ~et Japansch:-Duits~
wettigen opvolger, mijn broeder, den H:ert<:>g ,~an Yorkt de eedsaflegging., Deze zitting wordt' H LOn den, 10 Dec. (Reuter). getroffen voor de handhaving van' dQ anti-Kominterll-verdrag.
:
Baldwin bezocht hedenmorgen Koningin
i:
'.
;
;
;
te verkrijgen l1 •
dezer voortgezet.
Mary, waarna hij naar Downingstreet orde. V~le bussen met politie-versterkinSpreker verzekerde da t onderhandegen uit de buitenwijken arriveerden
>~~
terugkeerde.
lingen
gaande zijll' met ltalle voor het
Den
veertienden
zal
het
parlement
de
~ ()p . 2 December lleeldQ Uflhlwin- d~n
reeds in den morgen, toe'n nog slechts
beve1l1gen
van ~e Jap~ns~he belangen
bood~ha.Q., '{an d~ nieuwen K9~1g.1 _~I1er ,voer~e ,hij ~verdere,' tbesl?re~~n~ ~le,ine , . 'groepjes 'belangstell'enden in
:Hi~torische'
d
Ko~ing l)1ede, ilil,t dit ·voo.rs~el' ~l~t ult~ ontvangen,
.
~waarop he;; een adres/ van gen, o.a. met den la.dvocaat· van mrs. Westminster en in de districten rond in EthiopH~.
v~~rbaar was. '
Wa,t de Chineesch-.Tapansche onderantwQord zal indienen. Er is nog' geen Simpson, Goddard, dIe heden uit Can- Downingstreet verzameld waren.
be,sllssing genomen inzake den titel, die nes is terug gekeerd.
Oot luidspr~kerauto's kwamen aange- hanqelingen betreft verklaarde Arita,
. De Koning had steeds drie dingen voor
dat \ aan de Chineesche regeering een
Koning Edward zal aannemen of ten
Om vier minuten over half drle in reden,
oc>gen gehouden.' Ten','eerSt~, waiuleer IIij a~niien van zijn financien.
I Ademloo.ze stilte' In '
den '\middag vertrok Baldwin uit Dow- , Vele 'bezoekers arriveerden hedenmor- nota; is overhandigd, waarin die v:niagningstreet Nr. 10 naar het Lagerhuis, gen bij de woning, van den Hertog van stukken zijn opgenomen, ten aanzien
,l\e~"~'.", ~o" JliJ lll.~t- w~r~heid ,aan •
Logerhuis
tijdens de besprekingen te NanTen tweede, wep.~~l\t~' .wJ heen 'te gaan Over de inkomsten van de hertogdOln- waal' om kWflrt voor drle de zitting York. Vier politie-beambten voorkwa- wa"a,tvan
~ing overeenstemming
werd betelkt,
a
a
n
v
I
n
g
,
'
,
men, dat zlch een menigte vormde voor
L 0 ~ d (' n,
10 Dec. (Reuter). On:~ op' een wijze,'da,t hiJ zijn ministers en men Lancaster en Cornwall kan hij niet
doch
dat
de
Japansche
regeering
maat:ptiddellijk nadat de voor~.itter v~n h~t zijn volk zoo' weinr, mogelijk last ZOli .beschikke~. I?eze gaan. over naar den 'De politie zuiverde Downingstreet de woning.
regelen moet overwegen om aan de sl. ' .
'- '
'".
, .
.. nleuwen Konmg. Mogehjk zal de regee- toen net oogenblik was aangebroken,
.hlatie he~ hoofd te bieden, welke ZQU
Lagerhuis ~~ boolJ,schap, a.e~. ~QJ1tJ;lP ,.V,'f09fZ3:~e"~ '.fell. de,~de _. ,we~chte hlJ ring het parlement {verzoeken Koning dat Baldwin naar het Lagerhuls zou
ont$taan wanneer de Chil'leesche regeeIn afwachting
had voorgel~z~p, stQn4 631~Wl" ~lJ en peen·, t~ ~~t\~ ill., qn1Standlgheaen, waar- Edward een jaarlijksche toelage' t~ te vertrekken.
ring deze nota zou terugwijzen.
• hield een der meest onlrOefend~ redo,. ~Qnd¢' d~ trQ:on~~stijgin!f van 2;ijn broe'- k,ennen, doch de Koning zal mogelijk·te , De premier werd door een leger van .
De minister spraok echter de hoop uit,
TEL~GRAlU VAN LYONS
voeringen, ~ie ooit in de historle: lit hd 'de," i.O'O' ,j~:nia~elljk mc>gelijk gemaakt kennen geven, dat z.i~n particuliere in- fotografen gefotografeet;d, toen hij uit
dat de herziening del" Chineesch-Japanl(u,is ~iJll' a.~l~gehoo~d.
~o.U' wo~de~..'
,k-omsten voldoende ZIJn.
Nr. 10 ntlar: buiten trad.
Can b err a, 10 Dec. (Reuter). sClle betrekklngen op vriendschapPel1jke
Fremier
Lyons maakte bekend, dat hij wijze tot stand zal kunnen worden ge...
Na v:oo.rges.teld t A'( ,&
hebben, dat 's Ko. i;, , ~,Ik' kart U zeggen, d@.J Z.l\t. een
De e~rste personel1, ,li'e hem naar buibracht door middeI van uitgebreide onaf~ ten zagell treden, zetten een gejuich in, den Koning een telegram heeft gezon- derhandelingen
, Itussclle~ del'l Japannings boodschap in beltandelfng geno ..·~: afschuw had, van elk denkbeeld van
den uit naam van aIle onderdanen in
schen
consul-generaal
Surna en <fe ChIdat
tot
een
grootsche
ovaUe
aangroeihet Australischa gemeenebest, waarin
men ZOli worden, ve~kla~rde lk\ldwiu: wa~ genoemd' zo~' Kurtmnr Word~ll de'
neesche auwriteiten.
hij
erop
aandringt
"over
on5
te
blijven
de,
toe.l
zijn
auto
langzaalli
naar
het
a;\~l het Lagerhuis, dat muisstil was, ~ "e.~a~hte aan de v~rming van een •
regeeren".
dat nooit een ernstiget boodschav door
King's party" (Iangdurig en entholl.
,Ten slotte deelde spreker den GeheIHertog van York wordt Parlemtnt reed.
men Raad mede, dat Sovjet-Ruslandi
l\lannen zwaaiden met hoeden. de
llet parlement was ontvangen.
, s.ast geJuich)!
OT~A'VA f10UDT CONTACT
'Zaterdag t'Qt Koning
door het verdrag van Portsmouth van
In eenvoudige wOQrden verklaar4~ ~¢ ':
vrouweu met zakdoeken. Twee kleine
uitgero~pen
llit~afStil1gell van gejollw werden door
0 t taw a,
10 Dec. (Reuter). Het 1905 verplicht is eeb visscherij-overeen...
premier, dat bij ,op 20 October J.I, een
Baldwfn onthulde, dat het kabinet
ka'nwor van den premier Mackenzie komst met Japan te sluHen, welke ten
Qnderhoud had gehad met' 4e.n Koning,,'~ J{oilip($'" 4elinitlet lbesluit gisteren
~ 0 n dell, 10 Dec. (Reuter). Op bet enthollsiaste gejufch overstemd.
bleef VQor ~e eerste maal den geheelen doel heeft visscherij-gesch1l1en in de
llij stelde ,bij dip I gelegenlleid' den 'on-t'ving.
De menigte voor het voorplein van" nacht geOpeli'~ ten elnde i;n contact met Noordelijke wateren te voorkomen en de
suggestie van Attlee werd de z~tiing van
Ja,Pansche vischvangst aldaar te regelen.
l<oning b~ kennis ,van ziJ~ ~ezor$'d· ,
.
.
heid over de in Anterika: J gepUbll.." Ret ~~bl.ne' venQ~ht de~l KO~Ing, on- het Lagerhuis na de rede va;l Baldwin het pale is was zoo groot, dat politie~ Londen ta bhjven,
Arita voegde hieraan toe, dat Sovjet. ht en, te rw lJ··l .41
t...J erQP ,WAAS
nuddeUljk
bet beSIUlt opnleuw
III over- tot, 6 uur 's avollds geschorst. Bij de versterkingen moesten word~n ontboden
Rusland niet in staa:t i~ de ondertee...
IN IERLAND
ceer d e beric
~l'"
'.
' .
om de menigte te bewegen door te
kening van een nleuwe visscherij-over(fat de K~oon thans veel grpoter beCee- wegmg te nemen, doch de Konmg ant- heropel1ing zal het wets-:>ntwerp inzake loopen.
D' ubI i n,
10 Dec. (Reuter). De een~omst te weigeren, ?:oodat hlj ver...
kenis bezit dan zij ooit hl de' geschie. woordde, dat H1J de k~vesti~ verder had de ~bdicatie worden hlgediel1d.
De ~oningin werd lUide toegejuicht, leden van de Dail Eirean kregen aan- trouwt dat Sovjet-Rusland de nieuwe
denis heen geha{f. (Tgej\li~Wng~p).
~verwoge~ en dat Bij tot zijn lee4)Vezen
lIet wetsol1twerp zat morgen door de to en ziJ 's middags om drie uur biJ de
.
i h
.
i
(
woning van den Hertog van York in zeggmg z c voor een speciale zlttmg overeenkomst zal teekenen alvorens de
,h:ri b~luJt n1e,t kon herzien.
1',
oude op 31 dezer expireert.
be de .. huizen, ,worden aan~enolllen ell ,Piccadilly aankwam.
gereed te pouden.
"De beteekellis vall Il,,~r i!lte,Jr'm:orgenavond door den Koiting worden
teit is boven ..lien twijlel verlteven,
onderteekend, die'dan ollmiddeIlijk het·
VOORBEREIDINGEN VOOR DE
Gyn~ecoloog bij Mrs.
DE RAMP IN .PORtUGAL
daar zij niet aIleen de laatst~ scha- ;' ~ () n de, ni 10 Dec'. (Transocean). land verlaat.
K R O N I N G , Simpson?
Tijdert~. ~e debatten 1~ het Lagerhuis
, kel is, die alle deelen d~ Rijks- v~r·
Nieuw schoolgebouw ~ngestort
LORD BROWNLO\V SPREEKT GE'Vorden weder voortgezet
bindt doc" tevens de waarborg 'ver~I~~rde de lelder der liberale oppo- ~~====-----~.~==
$~t~~, eyeq'lIs Attlce, dat 's Konings beRUCII'r TEGEN
Lis s abo rt, 9 Dec. (Trariscoeau).
vormt VQOf dit I~nd tege» vee' el~i ~l~i,~ . ,~~ll~{l~rd, 4ient t~ worden. Hij
Zooals
ree:is werd genteld, is in het ~tad~
Can n e s, 9 Dec. (Havas). Vana!
lende, wa,udoor ai\4~re 't:ln~en wor~ . vo~g-d~ eraan t9~, dat het reden tot spe- It
je Porto do Moz de vIoer Van de eetste
den
drempel
van
de
voordeur
van
de
chU~ ',~o~d~e~id.g geeft, dat dank zij de
den bezocht~ De vriendelijke criti~k,
villa "Lou Viei" sprak de kamerheer van verdleping van een onlangs gere~dge
<:ioqr ae~ Komng betoonde reserve en
waaraan de ~rooll we..d, blootJesJeld,
koning
Edward Lord Brownlow heden- komen schoolgebouw ingezakt tQen al'Zijn erk~nriing' van 'de autoriteit van:
zou .lIaar deze kracht kUllnell outo
,
ochtend
1 UUl' tegenover de voor de villa daar een vergadering plaatshad van een
,ti~t P~deinent el\' zJ.jn ,constitut1oneel~!
~.en
mlddag
een
groote
boeke~
orchlverzamelda
journallsten op n a d r u k- Katholleke jeugdvereeniging, waara,an
m
neulen"_
verantwool'deUjkheid'de ministers. en de '
deeea en anjers werd ,gebracht '
k n I IJ'
" k e w IJ
" Z e d
a '1 n d a werd deelgenomen door ongeveer 500
Kr~?n ni~t in het ge,schil zijn betrokken. :
Na deze' zin~neden st'egell ill 'het' .fuiS
TerwiH d~ abdicatle van den Koning
u i ten 1 and s c h e
P, e r s personen.
V'eertig personen werden hierbij ge ..
zel<er werd geacht en ofschoon officieel v e r s pre 1 d. e
b e ric h ten
toejuichingell op~
:: Wetsontwer aan en
dood en 150 ernstig gewond.
nog
gee~. 0pvQlger is gekozen, zljn de t e g e n,
d
a
t
d
r.
K
irk
woo
d,
Dit was volgens Baldwhl de 4asis van ,:. .
.
p
9 omen
voorbereldmgen voor de kroning heden- die g i s t ere n
t e z a men
De brandweer en reddingsbrigades
het onderhoud. Baldwin' v~rkla'a:rde vet- .: ' tNZAKk ABDICATIE VAJ.~ 'KONING
morgen hervat. Vele arbeiders zetten m e'~ den 'a d v 0 C a a t van waren verscheidene uren bezig alvorens
'
~W~D
der, dat hij den Kqnin~ de volgtn~~' , ' .
hun werk aan de tribunes voort.
mrs. S imp son God dar d het puin was weggeruimd en de omvang
De Londellaars zijn, Ql1danks de groote t e 1\1: a r s e i I I e a' r r i vee r- van de catast.rofe kon worden vastge...
maal op 16 Nov~mber ~~~Q~ht toeu ~l';J. ~: L' .:;.'"
,
Simpsons scheidin'g was "itg~li:prl\lIen" .'.. ' q.. ~. ~ ~ n, 10. pec, (Transocean).
sympathie, die zij VOOl" Koning Edward d e, e e n g roo t
g y n a e· steld,
. ,
''r'"
'4",'
',Tljdens d~ -'s avonds' om zeven uur aanTegen middernacht waren 40 lijken
koeest-eren, opgelucht over de omstandlg- C -0 1 0 0 g Z 0 U z ij n.
,gev~~g~,,' tweecte· zi~thlg nam het LaIfiJ verklaarde dat dr. Kirkwood een geborgen, terwiji 150 gewonden, de toeheid, dat de crisis bljn,a voorbij is.
"De ~oning v~rl\l\\<lnl(' toe», 4aJ .gerb111~ h,et' wetsolltwerp inzake abdivrlend is van mr. Goddard, die niet ~er Stand van velen waarvan zeer ernstig.
lIij mJj iets \ViJ~e· yef(ell~n, w~~ hiJ
o.~tl~",V.an Kon.lng ~dwar4 In tweede IeNIEU\V ZEELANDS KABINET BIJEEN weI is en gewelgerd heaft zonq,er eerL was, naar naburlge ziekenhulzel\ waren
mij reeds lalig had' will~n zeggen' =- 'Zhl~! aart. 1IIcrop werd de zitting tot
overgebracht.
dokter te reizen.
~
'Ilk ga met mrs. Simpson trou,ven
~U '~ezer, ~·"twaalt 'u\W geschort.
Onmiddellljk nadat hij bericht van'de
Dr. Kirkwoo~ heeft de villa "Lou Viei" ramp had ontvangen, be-gaf de minister
,We IIi n g ton, 10' DeC. ~Reuter).
en ben bereid heen te gaan".
. . Tljd~~.s 'h~t debat bracht Attle~ warniet
betreden
en
vertrok
hedenochtend
Het kabinet v,an Nieuw Zeeland werd te
van Onderwijs zich persoonlijk l1aar de
ti~n Ul.lr 's avonds (pla~tselijken tijd) per auto naar Marse11le, vanwaar hij plaats des onheUs en geiasttte een gron~
Op 25 November vfoeg de Konin'g aan ',me ~tilde a~h Koning Edw~rd, wiens
hedenmiddag
1
uur
per
vliegtuig
naar
..
.
.
beslissinff men - zoo zeide hij - moet
blJeen geroepen. Het kabinet houdt den
dig onderzoek naar de oorzaa,k van de
Baldwm te Willen overwegen of het Par:.. :a~hiv:aarden',
\
.
.geheelen nach~ zitting. 'Da regeering zal Londen ·Iterugkeert.
ramp.
lement een wet ZO" klUl'l~ll ~neplen, :,
,'."" ','
.
,.
na de ontvangst van de verklaring van
*~
I
De Portugeesche regeering heett onBlunt, de bisschop van Bradford', wiens B ld i ·
h" I"
.
waarbij mrs~ SimpSO\l 's J(onings gema-: Ch~rch~ll g.at toe, dat 's Konings be- Ur.
Lon den, 9 Dec. (Reuter). De middellijk stappen genomen voor het
verklaring
over
de
-taak
....ah
de
kerk
bij
de
awn
waarsc
1}~
IJ
k:
een
v~rklarmg
.
,.
.
.
. slult yrijwUlig, '. spontaan en In overhn ZOll kunn~n worden zonder dat zij eenstemming met eigen wenschen e- kroning, het particuliere'leven van den En- omtrent haar houdmg l.litgeven. Premier advocaat van mrs. Simpson, mr. Theo- verleenen van steun aan de nabestaangelschen Koning zoo in de 'o,penbaarheid Savage ver~~aarde, dat de hijeenfoeping dore Goddard, gat heden een verklaring den der omgekomenen en aan de over.
e~hter tle positie v<\u l\(miPi~n verkrees. nom~\~l 1~,
_" __
g
,he~ft geplaats-'
van het parl~ril;e'Pt niet noodh~' Is',
uit, waarin wordt gezegd, dat dr. Kirk- levenden.
I

Lon den, 10 Dec. (Reuter). De
titel van Konlngln U1\Iary
wordt thans
•
Koningin-Moeder, nll de lIertogin van
York Koningin wordt. . .
I

de nOQdige

, I
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,

rede, y n "
Baldwin

Edward VIII doet
.. , 'stand van aile titels
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DATAVIAASCH NlEUWSBLAD";' wan' Vrijdag 11: December

en

de Spaansche 'reYoplutie
,

Werving van Duitsche en ltallaansche troepen ?
,

,

l3 r '
fB.'

'

I

.Weinig Krijqsverrichtinqen '
Het vraagstuk de.. vrijwilligers

.

van deze'commlssle aullen.voortgaan met
een van' de meest doeltreffende wijzen
van interventie.

Om deze reden wll ik er den nadruk
opIeggen datzoover het 't vrijw11ligersvraagstuk, betreft, ntet opnieuw halve
maatregelen genomen moeten worden,
alleen omdat andere vraagstukken ook
onder het toodle zijll: gelegd",
/

IIET NEERGESCHOTEN FRANSCIIE
VLlEGTUIG

1936 - TWEEDE BLAD

HetGustl,off:proces

Duitsell1l1l111

Duitschland wenscht
Kolonien\
DE REDE VAN DR. SCIIACIIT
Fr a n 'k fOr t, 9, Dec. (Transocean). Tijdens een redevoerlng op het
eeuwfeest van de Vereeniging voor
Aa,rdrij'kskunde en statisttek deed de
minister van Economische zaken dr.
lljalmar Schacht gelijk wlj gisteren
reeds in het kort meldden een nieuw beroep op de wereId om Ouitschland kolooien te geven.

I

BUITENLANDSCIIE VERTEGEN·
lVOORDIGERS UITGE\VEZEN

t~n

Duitsche en Italiaansche
troepen

,

Debattenover het wetsontwerp
C h u r, 9 Dec. (Transocean).
TiJdens het' proces tegen den moordenaar van ,WilheW\ Gustloff, den
,P a r ij s, 8 Dec. (Transocean). aoe-:
Joodsehen student David FrankfurweI het deb at in de Kamer -van Afgeter, werd door . den ,ambtenaar .van
vaardlgden Inzake het ~ pers-ontwerp
het Openbaar ~1inlsteri41, ~en gevan-o., g~stermorgen na de aanname van het
genlsstraf van,tg Jaar geeischt.
'eerste artikel van het wetsontwerp werd
,
"
.
. voortgezet, zijn de meest belangrijke punvoorte omvatee de elsch.nog, dat be- ten van de nleuwe wet, zooals de artlkIaagde Ievenslang ult Zwitsel'land zou kelen, betrekking hebbend op, 'de verworden. verbannen en, de kosten zou plichte. correctte van persberlchten op :,'.~
moeten dragen, ~~we~·yan . het proces verzoek van een der ministers, den ver-: ');H
als van de 'schade, welke door denmoord koop van bultenlandsche bladen in
'Ja
was verool"zaakt
"
FrankriJk, alsmede de publlcat1e of het
" . ' , . ..... .' ., ., ' :, '.' overnemen van "onjuisteot. opzetteliJk
Het eenlge,t\ntwoorq. van Frankfu~ter [mtstetdende bertchten", nog ntet den~,l
hlerop 'waS een ophaleri van de schou- tief door de gamer van Argevaardlgden
ders.
"
goedgeksurd.
Bit den aanvang der zitting verwlerp .>(J
V66r h~t uttspreken va~den elsch gaf 'd.eKamer het door den rechtschen af- I.~ '%.
de arnbtenaar a.M. een overzlcbt van gevaardigde Louis .Marin Ingedtende
de gebeurrenlssen; welke aan· de mis~ amendement, volgens hetwelk aIle pamdaad warenvoo'rafgegaan,"aIsmede b1j:' fletten en aanplakbiljetten den naam
;.
zonderheden ult, het verleden van den ,van den opsteller ervan zouden moe ten
~r
beklaa~de. '
'.,
'dragen, opdat deze in geval van laster
.
:zou kunnen worden vervolgd.
,De ~mi1ie van F)'ankfurter,' die oorEen motie om de wet ook toepasselijk
spronkeUjk DulJsclt, was," was geeml- te verklaren op part1culiere omroopstagreerd ,naar Weenen, evervQIgens naar tlons en filmjournalen werd door de re ...
Bosnie en ten slQtte' naar KrQatle. Da- geerin?: overgenomen en een desbetretvio,' di~ iiekelljkwas, keerde n~ar Leip- ,fende clausule zal aan het wetsontwerp
,;
zig terl.ig om 'alda,ar in 'de ;medicljnen worden toegevoegd.
,
te studeeren. .
IIET SCIIULDENVRAAGSTUK
J'"

t

Madrid.

Rede van Von Ribbentrop.'
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Zonder eenlge Ulusics te koesteren'
kan Duitschland b.v. uit het voor"beeld der Fransche kolonlen allei·
den dat de' oittwikkelinge~ de bui~
tenlandsche handel vall zljn vroegere
kololl.ien veel sneller dan vroeger
k~ll ;word.en uitgebreld, in het bij·
zonder wanneer deze ta,ak met alle
mogelijke energie t~r hand wordt ge·
nomen.

j:'l~

,11
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~.;

"'aUe,

Op devraag'~f hijzijn,da~d~beur ..
de, alltwoord<J~ Fra.nkfu.rUr: "Nfetin - het·· minst". ' \ r .
El\UGRATIE NAAR ETIUOPU~

•

: .'f!

,J

/':;

"t.

Lon den, 9 Dec. I (TranSocean). '
IIET
NIEU\VE WE'ST.EU!tOPEESCIIE' Par iJ s, 9 Dec. (Transqcean). Een
'0
'VERDRAG
' groot, aantal,.ztalhlansche arbeiders, tot
Tijdens de zitting van .de nonhtte•. rven,'-. M <> s k 0 u, 9 Dec. (Transocean). De
");{
<,lu$v.erre werkzaam in de fabrieken' in
tiecommissie van he den heeft de Duit- vro.egere onder-Volkscommissaris voor
nT.
, Bech naar',Londen
Noord-Frankrijk, Is Maandag, j.l. van
sche afgevaardigde,ambassadeur' von Zware Industrie' Mo~~s Ruchhp.owit.sj
j f r.
DE
IIAND
VAN
l\IOSKOU
,
'
.,
,)~ijssel naar Genua vertrokken, waar he,t "Iil'
De recruten dragen ,khaki-unlformen IRlbbentro p een verklaring afgelegd werd benoemd tot hoOfdvan het IVolksB r u sse 1; ,8Doo.(Havas). Na zljn zich zal inschepen naar EthiopH~.
,
en mtltsen. De meesten hunner dragen waarin hij de verbazing van zljn re~ comlllissartaat Woor", de Oorlogs-indusniet de ster-kokarde, zooals de geregel- geering tot uitlng Uet komen,dat het tr1e~n( de oprichthig waarvan, tJj dens ",r Dan zig, 9 Dec. (Havas). De po- besprekhlg'en. met'Yyon, Oelbos is de . Voor hUn vertrek uit Rijssel verteldeh
de troepen die dragen, lof de fascio-ko- . vraagstuk inza,ke het verhinderen dat het jongste AI-RussLsche SOvjets-con. Utie arresteerde gisteren 60 marxisUm, Luxembllrgsche' Ptemier,Bech.naar Lon- de ltal1anen, dat zij deel uitmaken van
die ervan worden beschuldigd een clan- dell v~rtrokkell Qn1 aldaar bespre~ingen eell: groep'van 100.000 emigranten, welk6'
karde, zooals de fascistische mllitie, die vrijwilligers aan den Spaansc'hen bur..;, gres werd beke,ndgemaakt.
destiene, communistlsche partij te heb- re voeren over, de waarborgen, welke de zich te Genua moot verzamelen, wa~r de ,
heert.
geroorlog deelnemen eerst thans door de
De vroegere onder·Volkscommissarls ben georganise,erd naar het model ,van vredeUevende landen Luxemburg zouden Itallaansche regeerlng maatregelen heeft
Sommigen echter dragen een zeer commissie in behandeling gertomen
kleine fascio, tusschen twee stralenbun- wordt, hoowel de Duitsche regeeripg voor de Zware Industrie Mlchael' Mots· den "Spartakus-Bund" in Duitschland, kunnen g~ven in het nteuweWest-Euro- g,etroffen voor ~ar transP9rt naat
OOst-Afrika.
I
'
dels op hun muts geborduurd.
reeds in h,aar nota van den 17den 'Au- sejewitsj Kflganowi~J, die het afgeloo- welke jaren geleden were ontbonden. 'peesche verdrag.'
.;)
De troepen in Oost Afrikadragen nog gustus voorstelde dat· maatregeten hi pen, jaar ook de lelding had over de
1{
.1.
SOvjet~Russische vl1egtu1g~lndustrle en
steeds de tropenhelm ,en de gebruike- dierr zin genomen. zouden worden.
Romutdd
Adamowitsj
.werden
benoemd
lijke onderscheidhlgsteekenen van het
-,
'
"
aM
leger en de fascistlsche mUitie.
Het Vrflagst~k werdopnieuw Iter spra-, tot onder-Volksconunissartssenvan het
ke gebracht, tljdens een volgende zitting nieuv{e depar~ement.
t'
()
van de 'commissie, door. den ItallaanDe nleuwe Volkscommissaris, voor de
Aanwervinp van vrij., schen afgevaardigde, die het· Duitsche OOrlogsindustrle€n werd eerst zear on·
standi>un~' ondersteunde, :echrer zonder langs! benoemd totzlj~,vorigen post,
I
\, wilhgers
.'
succes. Von Ribbentrop verkla.arde daar- di~n 'van onder-VOlkscommissaris voor
• • •
•
Koele olltvangst van verbodsvool'stel
bij dat vo,lgens' de inlichtlngen waarover de Z\yare Industria als~9P'yolger van Piain'Duitschland ,/
hiJ beschikte en welke h.ij uit, betrouw- t.akoff, die werd gear~~steerd,on:der. be(, .... "
, .:.-J
bare bron ontvangen had',25.000 Fran- sehuldig,in:g ~enaanhangervan Trotzky
ka,n een
,-or
aan
de
bezoek
B e r 1 lj n,
9 Dec. (Havas). Het schen en' 35.000 Russeri aan de zljde van te zijn.
voorstel om de aanwerving van vrijwll- de regeeringen ~an Valencia en BarceSOVJET-FRANSCIIE lIiL'lDELS,·
llgers voor Spanje lte verbieden, dat aan lona vechten, terwijl een sedeua Fransch
RELA'.rlES,~:·~~
de interl\ationale non-interventie te dagblad melding maakte datWO matroLonden zal worden voorgelegd, we~a in zen en 30() officieren uit SQvJet Ruslanq
M 0 s k 0 u, 9 Dec. (Tra~ocean). De
pol1tleke kringen, op koele wijze ontvan:' deel zouden uitmaken vande bemanwelk~ hede'n~vQnd
gen. Men wijst er in deze kringen op ning der oorlogsvloqt val1 dtl SpaanscheSOvjet-Russische handelsdelegatie te
-:::-'~ . ~
word't herope'nd,
Parljs heeft een overeenkomst gesloten
dat zulk een ,besluit momenteel meer in regeering.'
....,
'---J 1,
'
met de Frans¢he zware· industrie- en
het voordeel is van de roode regeering
Duitschland was zonde\" eenlge re·
.ov,~rt,uigen van de decoratieve
voor de levering van. groote hoeveelhete Valencia dan in dat van de na't1ona,den Russisch ~mangaan-erts~
serve bereid het voorstel van den
llstische junta te 'Burgos.
.
waarde
ons
Verklaard wordt dat in deze overeen·
Br,ltschell l\linisfer van BuitenlandAan den anderen' kant is men er in
~
komst 'ook rekeningis gehouden met de
miUtaire kringen., niet fel op, dat
sche zaJten en de, 11011 in terven ti e
, :'f
behoeften der zware industrieen in LuDuitschland nog verder zal. gaa.n en. nog
- j
commlssie, on~ den stroom van vrlj.
xemburg.
meer vrijwilUgers en oorlogsmateriaal
',')
willigers
welke
voortdurend
Spallje'
naar Spanje zal' ienden, in de eerste
binllenkomt, te stuiten, allen steun
IIE'~ VERDRi\G VAN RAPALLO
pIaats omdat men ernstlge internatlodat , ~ier
ward ,toegepast voor
naIe verwikkel1ngen vreest en voorts omte verleenen.
Nog
steeds
van
kracht
dat het reeds geleverde oorlogsmateriaal
p a 0 n
en, too nee
nog niet is betaald en Duitschland
Toen echter de Duitsche regeering 'toesteedsnleermoeilijkheden ondervindt ~egglng gaf het Yoor,stel allen steun te
Lon den, 9 Dece'mber (British
De groote ver~etering
blj' he~ verkrijgenvan grondstoffen.
zuUengevell werd teve,ns als logisch ge- Wirele.ss). Op een vraag in het LagerTen slotte meent men in mllitaire volg de vraag gesteld of de commlssie huis of Duitschland het verdrag' van
in de accoustiek, is
•
kringen, dat het aantal miUtaire specia- ~hans ook het geheele prQbl~en\ van de Rapallo heeft opgezegd verklaarde 'kapilisten in Duitschland niet groot' genoog indirecte interventie inbeschouwing rou tein Eden, dat het verdrag van RaJ}al·
made te
aan
,
is om daarvan nog meer naar Spanje nemen. Het vraagstuk van de financieele 10 ' (het vriendschapsverdrag , tU8Schen
te zenden.
hulpverleening w~s bljvoorbeeld vanuH., Duitschland en Sovjet-Rusland), dat in
Duitsch standpunt bezlen even riJp voor 1922 ,werd geteekend, werd ver.vangen
:1
het treffen van een regeling aIsde vrij- door het in April 1926 lte ~erhjn geNOG GEEN ANTlVOORD!
willigers-kwestie, want om de oorlog te teekende
puitsch-Russische
vriendDuitsche gereserveerdheid
bekostigen is in de eerste plaats' geld I schapsverdrag, 'dat van kracht was geOok in particuliere woonhuizen
B e r I ij n, 9 Dec.' (Transocean). noodig. Publ1eke inzamel1ngen en het durende vijf jaar na de ratificatle, welke
De voorstellen' die den 4den December i"nhouden ~an sa.l.arlssen, zooals in Rus--lin Juni van hetzelfde, jaar .Plaatshad.
goede diensten voor wand·
door de Fransche en Britsche regeerin- land geschiedt om de· Spaansche regeeIn Mel 1931 werd het Berlijnsche verbekleeding, wijziging, indeeling, enz,
gen ten aanzien van Spanje langs diplo- ringen van de noodlge fondsen te voor- drag verlengd door de ondert€ek~n.ing
matleken weg zljn gedaan werden heden zien, was volgens von Ribbe1l'trop een van een speciaal protocol, d,at erin voorte Londen en .PariJs in identleke ver- even belangrijke vorm van interventie zag dat elk d: er contracteerende partijen
Aile inlichtingen ver·
kIaringen gepubllceerd, m a a r z ij n, als het verstrekken 'van munitie en man- het verdrag kon opzeggen met inachtne·
zoo a 1 s T ran soc e an' v e r- schappen. '"Ingeval aan de vrlj.willlgers- mlng van een opzeggingstermijn van 1
strekken
de
,n e e m t, n 0 g n i e t :d 0 0 r kwestie voorrang zou worden vcrleend, jaar, doch niet voor Junl 1933.
de Duitsche' regeerlng b~slQot de Duitsche ,afgevaardigde, vrees
a e e nvertegenwoordi"Voor zoover het miJ bekend is", beb e ant. w () 0 r d.
ik dat sommige regeeringen eerst na lan- sloot kapitein Eden, "heeft tot dusvere
gers voor Ned -Indie :
De voorstellen worden nog steeds door gen. tijd de voorschrlft~n in \acht zullen geen van beide partiJen het verdrag opde bevoegde auwriteiten bestudeerd.
nemen en met stUzwijgende goedkeuring geregd". . \
,.L;,
li
__
__..__ 2~190
,.; '.

'

'~..

le~atle, te

DE PERS AAN BANDEN

Dit 'communique verklaart dat "de Finsche gezant en de legatie-secretaris voor
f ~ptember j.l. ui't Madrid vertrokken
l\IASSALE lIULPVERL,EENING AAN 'naar Parijs, het legatle-gepouw _onder
FRANCO?
toezicht latend van 'den Spaanschen onder~~~n'C~cliero, die honorair secretaris
p, a r Ij s, 10 Dec., (llavas). In ver· d~rfinsche legatle was. Zulks geschiedband met het Britsch·Fransche' initia·, de met toestemming van de Spaansche
'
,
tief inzake bemiddeUllg in Spallje schrijft regeering.
Madaule TaJ><)u!s in het dagblad "L'Oeil·
vre":
1

1\1 a d rid,
10 Dee. (Reuter). Ulf;
Bilbao wordt gemeld, dat de onJang~
versterkte regeeringstroepen 'ondanks
den sneeuwstorm verschillende positles
veroverdell. De llationalistische _soldaten
gaven zlch op verschillende pWlten ov~r.
Zij verklaarden, dat de witte troepen
ernstlg bezQrgd zijn over de mislukkillg
van Franco's pogingen om ~ladrid te
"Duitschland en I~lie zijn vast b~~
veroveren.
slot en allcs op alles te zetten. ZiJ· blij.
Het Bilbao OChtendblad meldt, dat de ven rustig hun legers naar SpanJe~eil"
Baskische' regeering de Ual1aansche en den. Wij verllelllen uitofficieele bron,
Duitsche vertegenwoordigers 24 uur den
tljd gaf om het Baskisch gebied te ver- dat ,nadat 60.000 Italianen naar, Spanje
laten en dat deze tijd gisteren verstre- zijn gezonden 21 Novelllb~r en 6 Decemken is.
'
I , ber in totaal 25.000 man vall het Dui~selle leger in Cadiz zijl1 gearrivee,rd~ Bi~:"
nenkort zullen nieuwe Duitsche troe'pen.
Werving in Italie
cOlltingenten arriveeren".
i
•
VAN SOLDATEN VOOR ONBEKENDE BESTEl\I!MING
DUITSCHLAND'S INI'fIATIEF

Rom e, 10 Dec. (Reuter). l\lomenteel worden te ROlll'e en in klei·
ne steden langs de kust vele vrijwilli~ers aange~vorpen, wier bestem~
mmg nlet bekend is.
'

in de Finsche

J

TEGEN FRANKFURTER 18 JAAR'
GE1USCIlT
"

Salamanca, 10 Dec. (Transocean). Een communique van het hoofdkwartier der Witten meldt, dot
De vrede van EurC)~a en aldus die
G u a d a 1 a jar a, 9 Dec. (Havas).
de geheele wereld - verklaarde
de vijand te Azuara aan het front. van Aragon teruq De correspondent van H a vas Paul , van
dr, Schacht - hangt at ,van de
die tot de passaglers behoorde
geslagen werd. Hierop gingen de nationale troepen tot Chateau,
vr.aag 01 aan de dlchte bevolklngsvan het Wransche vl1egtulg, dat gisteren massa's in lUiddeh-Europa' de geleden aanval over/ waarop de Rooden overhoost wlucht-: "door eeri~;: na'ttonalistischen Jager werd genheld wordt gegeven om te leven
is butten gevaar ondanks 'of met.
ten. Zij lieten vier mf trotlleurseneen groote hoeveel- neergeschoten,
he~ groote bloodverl1es, dat hil. heeft geheid munitie" achter.
leden doordat hij dOor een explosieven
Dr. SChacht kwam op tegen het standDe opera ties aan het Cantabrische front werden kogel ii1~en der beenen werd' ~ewond. punt van den vroegeren .Engelschen
staatssecretaris van Kolonlen Amery,
door slecht weer ~em_oeilijkt. Tijdens de ~Ieine scher- , Chateau verklaarde dat het vllegtulg dat de eventueele teruggave der ikoloreeds vele maanden ten behoeve van nien van geen nut voor Duitschland rou
mutselingen aan het front bij Espinoza del Osmonteros dat
de Fr,ansche ambassade een, geregelden zljn
.
\
in het Noordelijk deel der provincie Burgos V{erd e~n, dlenst onderhoud'~ tusschen' Toulouse en'
De minister wees erop, dat ouitschMadrid, een groote F 01> de zijokanten en
mitrailleur buitgemaakt.
"
de vleugels had, zoo d a t e r gee n land door ,het verdrag ~'an VersailleS
Aan het front in de 'Sierra Guadarrama woeden v erg i S oS i n g m 0 gel ij k 'w a 3-, 10% VQn zijn bevolking,' doch 15,4%' ;van
a a n z i e n van den a ~ het, voor landbouwgeschlkte land heeIt
zware sneeuwstormen, waardoor aile operaties tot stil- , ten
t ion ~J i t e,l t van h e t t o,.e - ver1oren.
\
s tel.
'
stand zijn gekomen.
V66r den eprlog had Duitschland, bulDe nationdlistische troepen bestormden ,verscheitenland,sche beleggingen buiten zijn eiDE FINSCIIE, i'+l[~ASSADE
gen kolon1en ten bedrage van ongeveer
dene loopgraven der Rooden.
P a; r ij s, 9 Dec. (Havas). De Fin- 30 millioen m,ark.
Aan de andere fronten waren geen verdere gebeur- sche ~mbassade gaf heden een communique uit om een eindE;, ~ maken aan
tenissen te melden.
-r
de get'uchten omtrent ooweerde inciden-

Successen der Rooden
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' ..

1% ObI. Ind. L.

'34 (3e)
100114"
II
&,5OQ 1001/ .

It

..'

....

72

1001/ 2 101

'11

t ran sac tie s

1661Jl-166'3,4
64-64%
21-21'14
285-285'14
156
143%
20%'
37%
100%
3993,4-400
198%~ 1983,4'
116
117

1 2.3 0

u u r)
117%-117 311

U. S. Steel
Intern. Nickels
Standard' Brands
Strooh. Ve~m.

37 1 / 2 3P/4
141/,) . -44 1/ ;

"a

It

H

A f. go e dan e

295

Ba~i1?,m

--

/'1

,,'W 5{)()

71%
9615/ 18

98

260
190

31~-31%

••

·U

96%
45Y-1
,36
1415/ 16

leo

u u r)

,_.

.. 10.

to

I

150

Slotkoersen
0

1001/1-100

;;..- '

I.

Ueurs te New- Yorl\;

*)

63~

130
51%
15%
69Yz

66
59~

66%
19%

laten.

" Solosche Ell.

~~ac-

5 ~ ObI. Java Hyp.
Ba~;._' .:' .I

A'aam
A'dam
~ mId A'dam
3 mId A'dam
, mid A'dam
:; mId A'dam
It:

.

r, T,

Londen

/

•

,

10 Dec. (Transocean).
opende flauw, waarbij een tlrang tot ,verkoopen overheerschte, doch de prijsdaling;bedroeg
slechts in enl{ele gevallen meer dan 1
punt.
Qeen groote kooporders konden worden gemeld.
De obllgatlemarkt 'was' wederom stu
en onregelmatlg gestemd.
Callmoney deed 2% tot 3.
a~ndeelenmark!t

Parijs ,in herstel
Par ij s,· H) Dec. (Havas). De beui's
bezat een vas,tere tendens~ ,Fransche
waarden traden in herstel. Fransche
Staatsfondsen bezaten een betere tendens. en noteerden na opening onmid..
dellijk hooger, doch later was de tendens kalmer. Het slot w,,"s lets lager
dan de opening.
De geldmarkt was vast.

New York shlit met winst
IN e w York, .10 Dee. (Aneta). De New
Yorksche beurs opende hooger naar aanleidhig van het gunstige nieuws uit de
bedriJven. !
!staalwaarcten traden op den voorgrona. De koersen verbeterden onder
lnvloed van de abdicatie van den Engelschen koning.
.
E~n kabinetscrisis zouer,nstiger gevolgen hebOOn gehad.
. I
•
U. S. Steel not,eerde 2 "dolhir hooger.
SpOren beza ten een 'goede tendens.
American Smeltings lagen. 2punten
en Anaconda 1 punt hooger in de markt~
Aandeelen der 'automobielindustrie waren vast gestemd, evenals Montgomery
Wards.
I
Middagbeurs, hoewel .met eenlge nelging tot verkoopen, was vast.
Staal
koperwaarden en" aandeelen
van mijnbouwmaatschappijell waren
eveneens vast gesterrid.
Aandeelen del'! I automobielindustrle
lagen verdeeld. !
'De markt ·sloot met wtnst voor Chrysler, General ,Motors, U. ,8. Rubber, aIle
staalwaarden, Kennecott Copper, Inter..
national Nickels en Uilion Pacifies.
De omzet bedroe'g 2.440.000 i.·stuks.

_at

4en

(Zie verder Vferde BladJ

!J
I

0 b~. "

'-

14.25:1·14.50U. '-

11.500, 11.50 1J.75

E.k. T. B~tong Ready: December
Januari

11.- 11.30
IUS 11.40

Witte Muntok
Pep e r (per plco))
E.k. Ba~ .•Ready:
December
Januarl

2O.-D.' 20.

1.45
1.45
1.45

D.-

T

~

1.450: ...:...
1.45 n.1.45n. 1.45 r:, -

Rub b e r (per 1Ji
K.O.)
Marktprljs ten 12.16 n.m.
Java std.
Sheets
351/t '
Java a~.

993/.
9g3/.
993/.

'8.97

8.97

1.10 D.

December

!1.PI.

~Icht

;-~

B e r I ij n,

De

Escomp.;..Handels- Contract O.

r. T.

MU.

.~

December
Januarl

Jan./Mrt.

wrij to M\j. bank

Electr.
6% " Sum. Electr.
1/~ '/~ ObI. Volkshuts..
vesting Soer.
4%% Bat. Verk..

.~.~

1

.1an.!Junl
natavia, 11 Dec. Jull / Dec.
Jan./Deo.

5% ObI. B'mas EitT.
J% ObI.· Rembang

Berlijn, opellt fJauw

C 1 t rOD ell a-o 1 1 e
(perK.G.lr.cl. drum)
ContT. A. R~ady: I 425/45
1.45 n. December
1.45 I. 421 1.45 D. -

Wlsselkoersen

Kinine

Louden vast
Lon den, 10 Dec. : (Reuter). De
overtuiging, dat ten aanzlen van de onzekerheld over de constttutloneele crisis
spoedig een ,oplosslng zou worden verkregen, verleende 'een vaste stemming
aan de markten.
.
Zoowel keepers van het Europeesche
vasteland als plaatselijkekoopers verschenen in de meeste atdeellngen ten
tooneele, doch het laatste 'uur werden,
practtseh gesproken, geen zaken afgedaan in, afwachtlng ' van de abdlcatle,
die op kalme wijze werd ontvangen.
De prijzen llepen vervolgens geleidelijk
op, doch speculanten prefereerdenhe"t,
eerst de reactie van het publlek af te
wachten alvorens hun houding te bepalen.
Op de productenmarkt was tarwe vast
naar aanleiding vail de voortdurende
goede aankoopen tel' plaatse. Metalen
lagen vast op speculatieve aankoopen.
Op de wisselmarkt lag het pond sterling vaster in veroond ·met de oplossing
der constitutioneele crisis.
pe Amerikaansche afdeel1ng' was vast
en levendig gestemd.

51
z war 1; e L 8 inP.·
741Jl .Pep e r (per picoU
11.75
3.79 E.k. Bat.•Ready:

1935

4% ObI. Ind. L. '35
5%8em. Chr. ,Tr.
S% ObI. Gebeo
5% ObI. Band.

.

I

Pal e mba n g R

.f

Anaconda
48%
Bethlehem
72Yz
Gorp. ~r. (Mondif. Sh.)
,3.76
International Nickel
: ' 61%
Union Pacific
129
General Electric
51
Standard Brands
15%
General Motors
68%
Montgomery Ward
651Jl
Kennecott
57
Standard on
661Jl
HudSOn Motor Cars.
19%
Stemming: vast..

·BHUtolll Mij. ontmoette vraag, terwijl
hier geen I aanbod op den vcorgrond
trad.
Handelsvennootschappen 011 trnoet ten
eveneens vraag,

Afgedaan '
Jaat8te .
gisteren heden vraag aaup.

3%% ObI. Leening

5%

14

k 0 t fl e (per pico)) , .'
(Van Aneta-Reuter)
E.k. Bat.; Ready:
December
,;
9 Dec. 10 Dec.
Janua.rl I
,Fob. Palemb. Ready:;;',,,;, .
Cities Service
3%
3%
December
Shell Union
26%*) 26%
Januatl
U.' S. Steel
751Jl
771Jl

.-

10'

57-571Jl
463,4-47
12%
47

)"

, '!

.-'Prljslunuletule tetulens ooor meeste beursen

Amsterdanl met matige
73.88-73.92
affaire "
9.00%49.00%
,Am
s
tel'
dam,
10 Dec. (Aneta).
1.83%-1.83%
8.56%-8.56% Drlemaands dollars deden ~/16 en dito
6.47%-6,.52%, POl~den 1Y~ cts. dgio. De handel was
32.50-33.00, . nhitlg vall Qmvang, terwijl het publiek
geenactle ontwlkkelde, doch de Amerlka~n~he afdeellng was levendig ge(Aneta)
9 Dec.
10 Dec.
stemd voor koperwaarden, welke willig
waren. Arbitra'geanten kochten op laat. 1114.
Ptolol)gatlerenre
beilrs in de verwachting, dat New York
Koe~3
vast ZOll' z1Jn gestemd.
1\mS~·rB'v1a
lOO'he
a ' \l~em
Sporen waren laatbeurs levendlg geb idem'
stemd. U. S. Steel en' Bethlehem Steel
Arilst. Londen
ontmootten vraag.
,
." New Yor k
De
beleggingsmarkt
was prijshoudend
~ Parija
e,nzeer' kalm gestemd. Nederlandsch-In.. Berlljn
dlsche leeningen lagen iets vaster, ter':'
Wijl gem~e~te';:obligaties een lustelooze
Londen
tendens bezaten.; \
.
De locale mark~ was zeer levendlg ge(Reutet-Eaaterb)
',.,f
stemd voor rubbers. Claims det N. V.
Sumatra' Caoutchouc Mij. wercten, zeer
9 Dec.
10 Dec. d;ruk: verhandeld. Aandeelen Sumatra;
n; P.\r\Ja
105.13
105:13 Caoutchouc ex-claill\' !ets zwakker van
rt; BerlUn
1~.hN2 12.171/ 2 onder,toon. De incourante soorten open"11. Amsterdam
9JXJ3/t
9.0Jl/. den prijshoudehden trokken. meereUlTt~ New-York
4·905/us 4.90 1, 16 deels aan.Amsterdam Rubber lag in
lichte mate gedrukt doorwin~tnemln10 Dec.
gen.
' .
Aku lusteloos,' ~doch \ prijshotidend.
Londen/Shanghal
1 sh. 2%d.
Aandeelen: 'Amerikaansche Enka ,waren
Londen/Bombay
1 sh. dYad,
vast gestemd.
"
.
Londen/Hongkong
t" sh.' 3d.
Het pUbl~ek 'kochtvro~gbeurs aalldee2·sh. 4'/18 d: len Philips. Later, best.ond er' voor dit
Londen/Singapore
LqudEm/Japan
1 sh. 2d.
fonds geen affaire, doch bleef de tendensprijshoudend.
8'lottoer,
UnUever was vast, waarbijLonden als
kooper optrad..
.
(ReUW1_-Ea3tern)
Het publlek en: P'arijs kochten aandeelen, Koninklijke, welk fonds later ver,9 Dec. ; 10 Dec. waartoosd werd en iets afbrokkelde.
1't. New-York/Londe.n
48931131 4.9013/:u
Op ide scheepvaartruQrlek lagen Uhies
1't. N~\lF- YorklParlja, .. " .
4.657/ 8 .4.661/2 zeer ;vast. Aandeelen N. A.' S. M. en
rio; ~.... -YorklAmA~rdam 54.41
54.16 K. N. S. M. waren prijshoudend. ~ndee
len JWtterdamsche Lloyd ontmoetten
•
vraag.
iSuikerswaren lusteloos. H. V.A. lag
/.
. tets tuier in demarkt bij 'zeer kalme
OfFI NOTEERlNGEN TE DATAV1ll.
handeL".
,J
'De j tabaks.afdeel1ng opendeweifelend,
opga'l/e van de'l>to~llct·en..noteedn. doch ~ trok later ,aan en sloot vast.
~en der lIandelsvereenlglng "Batavia"
'en der Ned.-Indlsche Ver. voor den Rub..
berhandel, loopende van 10 Dec. 1936
12 uur n.m. tot 11 Dec. '1936 13 uur n.m.

'-

..

1.~31/4

4

-

245
160

Javasche Bank
"Vorstenlanden"
Internatio
Billiton 2e rubrick
Japan Lijn
'l'Arlllrf.U
Sem.-Joana Sttr. Mij.
Kon.'Ol1~
398 3 14 00
.',
a 100
A'dam Rubber
A.Ig. Expl. MI.).
1681/2 170
Emni
2GIj11'~ 269·
POJUP:i
Zd.-Bantam
27 / 8 2"t'i1t6
Cities Servtc~
Shell
Union
36 '"J1
tI
Pret.
Anaconda
Shell Onion $
Leening 1931
Id.
pre!.
Kon.Olie
Cor Tn13t Sb,
a 10 sh. $' distr..
Sem: Sttr. 'Pr. Yr.
Co.t~~ ':fius~ Sh.
Bodjong Datar
a 10 sh. $ acc.
BasHam

l00~
98"/1~

231
200
150
280
185

135
....·220
225
'~J86 '200

Tjisar\J€nl, '

(T

7.18

Batavia beter
Zicht Duitschland 74
14,
Bat
a
v
1
a,
11
ec,
(Eigen
dtenst).
Reismarken . ,- 471/ 4
4~1/.
De. stemming Was Iet opgewekter, ter. Reglstermark~n N.P.
oheques
\
. 47 1/ .
49
471/ t wljlIlchte vraag op en voorgrond, trad.
Aandeelen Koninklijke kwamen op
eassages
467/ 8
ZlCht Praag.
~. 6b/s
400, hetgeen een avans beteekent van
Zlcht Zwltserland 4~3/;j
4 punten,
Wee~en,
,':H
Andere oliefondsen ontmoetten echGlch~ .ltal1~
97/8
ter
nauwelljks belangstell1ng.
ZlCb~ Srockholm 463/
Van sulkers was H. V. A. beter geZlcht, OSlO,
451/
~icht; Kopenb,
401/~
sternd. Het fonds opende 3 punten boZ1chtSal~un
ven .het ntveau van gtsteren, llep daarT. T. Br.-Indh1 "
nat. puntomhoog, doch bleef tegen het
or. T. Colomoo
slot :op cUt niveau aangeboden. Andere
r.T.Japan
sulkerfondsen bleven onveranderd, Ook
~lcht Japan
voor bankwaarden bestond nauweltlks
?;icht MarJla
tnteresse.::"
r. T. Hongkong
r, T. Amoy
Rubbers waren vast, waarbij Amsterr. T. Shanghai •
dam ·Rubber 4 punten monteerde. Ook
r. 'l'. Foochow
de Incourante soorten lagen meer geT.T. Swatow
anlmeerd In de markt.
1
1'. T. Sln28pore
105 / .
PhUips 'volgde den koers van het
lltI&l1res
f 9.25 Damraken mont~erde 4 punten, terwij1
per 100
Uni~evet~ich op 157% - 157% stelde
endus eveneens bijna 4 punten hooger
in'4e markt lag.
Vel'der ,bezaten aand. Klnine een beBatavia (Aneta)
10 Dec. 11 Dec.
tere tendens, terwijl Unies in de scheepvaartrubrlek goed gezocht bleven.
Jaatk. bledk. laatk.
Sporen stelden zich op vorig niveau.
Op
de mijnbouwafdeellng trok Emnl
ft. Bat./81Dgapor.
tegen. het. slot lets aan.
1"t. Bat,/Londen
Voor de Amerlkaansche rubrlek bet"ol. ,B"t./N.-York
stond mindel' belangstelling, dan aan.
vankelijk, .werd verwacht. De koerswinsten bleven hler bepei'kt.
Leeningen waren prijshoudend en
Amst'erdam
iets vaster gestemd voor de 11%'8 Nederlandsch-Indische leeningen.
81otkoersen.
Mark
!
• Pound sterling
D<>llar·
Franc
. Praag
. Weenen

50

8en:llkalu

133,

60

It

zuid-Bantam,

1201/1

871/ 2

30

Tji1en~ap'

212112 225

7 18

. 1.83

·,:"1'

155

Moe&ra 81pongl
'100
aUHton IS
Mmetl1
•,

200 250
95 105

Ardjoeua
, Artana
gew. Boektt Lawang
B~jong Datar Gew.
Pre!. Boekit Lawang
BaSHam
Dajeuh Manggoeltg
G. HOOJo
Gedeb
Malabar
Michiels Arnold
Papandajan pret.
Pasir Salam
Pret. Pasir Randoe
Radjamapda1a
Sum. Rubber
Sitiardja
Soerowmangoen

AustralH!
Amerlka

.

45

Taga} Pro Veer
(ergde Pro Veer
8eril. Stb. Pr. Vr.
Ind. Bl. Vr. Veem
~", ~
.N1llmlj B/e
Hotel des Indes
,~921/ 2 ~300
Stroohoeden Veem
..165 ,.le8,
Woning MiJ.
.
13'( \ ,138 , Visser en Co.

..

Beurs-Ooerzichten

l~ii~"~.~

T. 'l.'. Duttschland 74

I

g ~ d a

8.97

8.97

Zicht Amerlka
1.83' . J.~3Ih
T. T. Frankrijk
. 8fJ/ s
85/ s ..
Z.icht Frankrijk
8"$4
8'/8 '
Zicht Belgiij (Belga) 3"/4
3 PI.

, 101
10' p~c, ' slot 5% ObI. Bank
p. Randoe
7% ObI. p. Randoe
KoI. Bank
67 <','
7 -v oei, P Randoe
.Escompto
99-:991Jl
601o DaJeuhH. V.A.
'422% .
Manggoeng
6%
., C-lrumby
400
Bartd. Kinine a f 250
6% ObI. Mandaling
Japanlijn
63%,
N. I. Spoor
-;- 551Jl-55~' 6% 001. BodJ. Datar
6%
Juliana
Deli Spoor
'106V4:' . 1061Jl '4%%
obJ. G Bat.
Emni
- 154%-155
5" 001. Gem. Ba" '25 ..,
Kon. Olie
395%
15% ObI. Oem. Mr.
'AIg: .E~pl~
,168'
Ovrnelts '
5'h% Obi. Gem. HutCities .Service
, $ ' 2%
,
,
tenzorg
284~ Shell Union .
$ 19Y8~20'
Internatlo
.
4 % ObI. Oem. Band IOJ
167
Beth, St~el ,(R. rn
$' 53y:!
41/ 2% ObI. Gem. Sem.
Llndeteves Stokvls'
961Jl Gen. Motors (R. II) $ 523/t-'53
3%
ObI. Gem. Sem.
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong
210
Stand. Brands (R. II)
$ 12%
4 % ObI. Oem. Boor.
Nickel (R. II)
. ,,,.46%,
II
(bij
uitgifte)
.5% ,Obl. <.:.;. Boer.
Anac.onda. (R.' II)
$ 36Y-I-:-3(} %.
Ope n i n' g s k 0 e r sen (Aneta)
. 5~% ObI. G. P'bang
Ball & Lombok
7~~' .,
5% % Obl. Gem. T. en
4%% I.,' L. '30
~QQ%\':'J --c"
Pekalongan .
10 Dec.
'34
,....100Ys 6% ObI. Hotel des
'34 3e L.
19Q%
Indea'
BasHam
111
5 % Obi. Pro Hotel
Bodj. Datar
)11%-112%,
6%
Hot. Homann
4Mij.

)

Na" b eur s'

Zich~

Bank
1%% ObI. N.I. Hyp.
Bank
5% ObI. ·N.I. Hyp.
Bank
6 % 0 Q1. N.1. liyp.
Bank
4°/01/2 ObI. Gem, Cr.
Bank
4i % Obl1g. Gem. Cr.

166Vl
136
97%
4261Jl
67%
148%
401
141
92%
64
106%
56JA
270%'

4

I

(Officieele koersen, nadruk verboden)

8,97

Zicht Londen
30 d/a Londen

Dank
6% ObJ. Java Hyp.

8,97

)

crape

WIt

'-

22170
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HEDEN- en volgende avonden, VRIJDAG, ZATERDAG en' lONDAG,

"HET MEISJE VAN BUITEN" (SMALL TOWN GIR~)
,

•

"r"'P

DECA

Metro's rorna"tiscb pr<1rna, ge~peeld
.
door '5 werelds favoriet - actrice
JANET GAYNOR met den k.n~ppe" acteur ROBERT lA YlOR
. Een film vol leven, Irlssche actle, tintelende romantiek en geest I
,
GROOTE MATINEE'S voor jong en oud,
op ZATERDAG- en ZONqAGMIOOAG, 1 ~ ~n 13 Oe;C. 00l 4.30 u,

J"

• w

Elk~

SYLVIA SIDNEY

.

?21~6

.

Jk ;;22 &1; lii1£..I.J

tr

..

. H'~

CITY
- t ,'. ...

?C+~

) i

. r_···'

, .-.
~

;.,

; .

i

.~".J
~

I

I

"

.,

"

M;~IN~E;~ .'l~t~'~d'\Il~ 4.~0
de

u

prachtlqe

n.m.
Zond;39 10 v.m. en 4.30 n.m.
Warn·er Bros' film

Ro~~)

Wear zl]n ooze klnderen" 7

(Wild B.oys of the
(AII~ leeltijden)

met Frankie Darro, Rochelle Hudson, etc.

,i

..

'

.'...:

.'"

CITY -rHEATER
'.

'!4

;O)(iJ itil"".(

,.

.

..(j.(X;!"L;.( ...~,~ ..

met omen Iandqenoot JOH,4N

I

en OarQla Hpho

In de hoofdrol

f en

Fri·fz Kampers

Ida WUst

Marika Rokk

aoneen,scha~!lllngvan kosfelf~k~ J(enes en vf~lIjke .

1J1ef~d'e~n-een

film, welke U Uw ~prgen doet v~fgeten.

~ EEN FILM OM IN EEN VROOLlJKE STEMMING IE KOME N ~
~

OFFREERT TOT EN MET ZONDAG:

0"

HE~$TERS

·,,0 ER 'BETTElSTUDENT"

CHERIBON

.)

Gamlsch-operette

. . to. . .

.~~

aM

The golden voice of LILY PONS is on the screen. Hier is de
~Jeine "GROOTE STA,R-, d.e ch~rmante Petite,· Diva van de MET~OPOLITAN OPE~A in New-York. Een ev~n~..,,~nt op tilmgebied.
De rylee~t ~edisti,n~~?rde muziek-en zang.fil~ ~~~ het jaar 1 ~36.

i is J _ t

}

He4~')· .en volgende avonden
- de prachtige -

.,..,..

..I DREAM TOO MUCH"
j

,

t.

"i

22191.

I

sLf': .b '. ; .

Up (

_ ..

in

EEN SYMPHONIE: VAN KlEUR EN SPEL

I

/

FRED -·MACMURRA Y

.

sl~~h's twee opvoerlngen van
I

en

D~ eerste geheel In n~JuurlHke kleuren vervaar~igde film
opgenomen aan d~ pittoreske meren in de Blue Ridge
MountaiJls - een Paramount film, welke U zult bewonderen
om. ~ijn technische volrnaaktheld, zoowel als om het
boelende verhaal.en hat prachtiqe SP91. (Niet voor kinderen)

EN-

"THE PAST IS FINISHED.

.. to

BU DEN EENZAMEN PUNBOOM

. ..

en morgeugvQn<f
aanvanq 9,30 '-lp n.rn. precles

,- par

....

in Blue Ridge Mountains

Ir~~~~:~£O~r:~L
~SPOOR
J

bet:aeker(ster) ontvangt GRATIS een der NIEUWSTE foto's van

SHIRL£V TEMPLE,

••

.1

Humor, drama en romance

"KR'-!.~!:~f!!!~,~c: !~:!~!l. Top)
N.S.

\,

."

.

'"

Elkt! tlende bezoeker ontvanqt een fraale Ioto von een hekende
Uf~!"filmsler.
.
'
.<'
Matfn~e's : Zaterdag en IQn4a~ 5 uur n.m,

"gSCAPE .ME NEVER" fiet Elisabeth Bergner.

t\)

.--

tv

_.

22201
."

j

.'

Nt

"

i" .

(N et voor kinderen).

,

'men CLARK GABLE, beter I,ge·zien dan in
deze rol van ;,DE KONING VAN B~RBARY COAST",
waarin
hij
ultblinkt door dynamische kracht en scherp
lJit~~t~~k~f)de karakterweerqave.

Nimmer heelt

I

JEANETTE, MacDONALD'

brengt zang ten 'gehoore,
varieerend van eenvoudiqe diep ontroerende ballades tot
qlorieuse Opera-aria's en overtreft zelfs thans haar maqnilike
werk in Rose Marie en Naughty Mariette.

SANFRANCIS'CO
Een maehtig drama in de duistere schaduwen eener romantische stad, voordat deze door een ontzettende aardbevinq
van de wereld werd weggevaagd.
"Blockle" Norton
... notorious

, He d en avo n d

in de

geheel

P R ,E, M' I ERe:

gerestaureerde

GLOB E BlOS COPE
Gedurende de eerste voorslellinq

om 7 uur n.m,

zijn

aileen Baleon en Loge, gereserveerd vobr genoodigden.
I

W~den,

de enorme
vroegtlJdlg I

A W.; S. Van. Dyke Production

.

~ \

...,

-

leogt~ geeD extra-film .vooraf, kom] dus
~Iet Qo~dgekeurd voo r kinderen

VrlJkaarten boslist nlet go/dig ~

Onze Matinee's:

Zat~rdag- en'

ROBERT MONTGOMERY

~

Zondagmiddag 4.30 uur:

en MYRNA LOY' in:. PETTICOAT FEVER

IJS~GHOTSJI
N~et voor klnderen,
Zondagochtend 10.15 uur ;' LAUREL· & HARDr
in hef daverend lachsucces: PACK UP YOUR 'TROUBLESt

(ORIE HARTEN OP EEN

f

-

Voor aile leeftllden,
22!92

~.

)

>

)

I)ATi\.VIAASCII NIEUWSBLAD

van Vrijdag 11 DecemherP 1936 - DERDE DLAD
-_,!

Ilalen, in verhoudtng' met het aan-l nlng te bestraff~n. Zij eischen hun nata,I handelsvertakktngen die I zij om- tuurlijken rechter: hst asslsenhof. De
vatten. Dat heeft een \ zekere VOl-I zaak laat het publiek vrij onverschllllg,
doening te weeg gebracht bij de I doch een feit is 't dat de persorganlsmen
kleinhandelaars. Anderzijds heeft de zoo pas nog een motie hebben gnedge- BESCIIULDIGINGEN TEGEN \VAARNE·
regeering eindelijk een vollediger amnes-I keurd waarln de perspractijken van Rex
l\ffiND COl\ll\IISS.\RIS
tie 'in het vooruitzicht gesteld voor de worden geschandvlekt en waarin het verachttien maanden, aIhoewel een derge- vtaamsche activisten, en Inzake de cu I- langen wordt ultgedrukt voor een pers- van
In corruptie
Paramaribo
bestaan
vermoedens
pij het
politiecorps.
Een
lijke diensttijd ,bij de Vlamingen, waar tureele organlsatie van het land is er statuut. Op persgebled' Is ook de ver- waarnemend commissarls, het hoord van
de meeste groote geztnnen -worden ge- een ontwerp te vermelden, waarbij de schijnlng te verrnelden van "L'llldepen~ de recherche en verschlllende beambten
vonden, zee~ zeker niet populair kan cultureele autonomle zal worden inge-! dance Belge", orgaan van nationaie con-Ivan de politie worden verdacht van het
worden genoernd. Doeh men begrijpt dat voerd in de radio. Wat het leger betreft, I centratle onder leldlng van een beproefd aannemen van ste~kp2nnlngen va~l cnt,
I j . I' ~ R Hislai dl h t d
neezen voor huIpl in zake een verboden
de nieuwe orienteering die aan d~ bul- gaat men geleidelljk oak naar de orga- OUIna 1Sl-, • 1", aire, ie e ou e 01''
,
.
. . .
Igaan narnens een groep welke door Van IloteriJ..Wlj
ontleenen ter zake net vo.tenlandsche polltlek van het land' is ge- nlsatie van V~aam"cl:e reg.menten, Z ~e 1an d wor dt·mgegeven, meuw
' Ieven bzende aan " De West" •
geven, een concessie
kan rechtvaardigen. Vlaamsche divlsies ' met. ook
heeft verschaft
Ook dat is ee 1 tegen,
'vervlaam-,
.
~ , i D e procureur-generaal verzoekt ons
\Vat de quaestle betrett van het. accoord schlng van de bestuuriljke diensten. zoa- wicht a,an de antblndende krachten publlcatle van de navolgende mededeeof de afspraak tusschen de Belglsche en I als. men ziet waait er . een wind van en dat zlch elken dag zal weten te doen ling:'
Fransche legerstaven, heeft het debat In vernieuwing die ten slotte verbeterlngen , gelden,
d
d·
.
__,_____
Tegenllti elMl wDaar~,emen t·combmlssharllS
de Kamer aangetoond dat sedert het kan Invoeren die in den geest vallen van
lnkliik
d
I
van po e I. • zijn .erns ige esc ufl asco van LoCrrno E nge Ian d aan h et de konm IJ e re e.
di I
I
b ht d' t } " ld
ou
contact tusschen legerstaven, door de
£EN SM015KEI~ENDE SJNTERI{LAil., 19 ngen nge rae , a ~lJ ge . en z t
afspraak voorzien, heeft deelgenomen en
Campagne der Rex-pers
h~bben aangenomen o~ ll1 str~Jd me
.
I Eenige dagen geleden deed st. Nl- ZIJn pUcht te handelen.
er dus geen eenzijdig karakter meer
in gezlen moet worden. Het wantrouwen,
In joul'nalistieke .kringen heeft men I colaas zijn rondgang in het dorp EsTerzake Is een onderzoek IngesteId, als
dat in Vlaanderen ten opzichte van dit de verzekering gekregen dat de rege~- I schen (B>. en berocht met zijn helpers resuHaat waa.rvan met den meesten na~
accoord bestaat, is echter zoo Ingewor- ring niBts zal ondernemen tegen de pel'S llangs de grens de bewoners, om er zijn druk wordt Ultgesproken, dat het parket
teld dat men het nlet zoo 'gemakkelijk zonder de vertegenwoordlgers van de gaven aan de kinderen uit te deelen, II een vast vertrouwen in <;Ie zuiverheid
zal uitrooie,n.
persOrgallismen hierin te kennen. De lezen wij in de "II. Crt.". De Sint wilde van den heer M.D. heeft beh~uden.
atmosfeer van verdachtmaking welke ook gra.ag de kin1eren van de grensbeDeze ongewone mededeelmg wordt
Gl"elldelwet voor waren. door de campagne van de Rex-pers is wonel's op Hollandsch gebied beden- gepubliceerd in verban1 met de Ioo'p~n
huizen.
geschapen, is in groote mate het gevolg ken, kwam de grens ov~r en wilde zlch de geruchten ter stede en tot beveS'tlgmg
v~n practijken die een eerlijk en waardig naar de wonin?en begeven. Een pa~r van den goeden naam van den heer
De regeering zal deze klip dug. ook weI jQUfllalist misprijst. Verdraalde berlch- ambtenaren WIlden weI eens kenl1ls M. D.
weten te omzellen. Intusschen worden ten, ja valsche berichten zijn bij deze maken met den Sint en spraken hem
"De West" schreef tater nog over deze
nog andere maatregelen genomen, waar- organen schering en ieslag, Het parket aan. De Sint zel, dat hij de Hollandsche
kwestie:
onder deze voor den mlddenstand. Zoo h~eft een vervolglng inges~ld tegen kinderen wilde gedenken en voor hen
,heeft de regeerlng een grendelwet doen e~kele redacteuren van het Rextistlsch wat had medegebracht, De bagage van
Reeds plaatsten wij zonder eenigen
aanvaarden wat betreft de oprichting or.gaan "Le' Pays Reel" en het' Vlaam- den Sint en zijn belde ~elpers werd commentaar een mededeeling van den
van groote warenhuizen. Er waren nag sehe orgaan "De nieuwe staat",. wegens eens nagezlen en het bleek, dat niet procureur-generaal.
Thans zijn wij In de gelegenheld ontwee groote ondernemlngen van dlen de verspreldlng van het valsche berlcht alIes versnaperlng voor kinderen was.
aard In wording \e Antwerpen en te Luik. dat de Staatskas een tekort had vall 300 Uit de zakken kwamen maar eventjes zen lezers enkele bijzonderheden. van een
Men zal gedurende een -aantal maanden millioen, waaraan commentaar werd 1500 boekjes slgarettenpapier te voor- hier tel' stede gesmeed com plot tegen
de zaak van de warenhuizen bestudee- vastgeknoopt. De rechterlijke autoritei- schijn, die de Sint vergeten had aan den fungeerenden commissaris van poreno W'elke de oplosslng zijn zal, weet men ten verklaren dat zulks valt onder toe- te geven. Dit alIes werd In beslag ge- liti~ P. M. D. me de ,te deelen.
Het parket ,kreeg de afgeloopen week
niet, maar dat het naar een beperkil'lg passing van wetsbesluiten van 1926 en nomen en tegen Sint en zijn beide zwar-,
gaat In de ontwikkeling ervan, llgt voor 1934 tot bescherming van ~e munt, en te Pleten pl.'oces-verbaal opgemaakt. De "een wEmk", (geen aanklacht dUs), dat
de hand'. Te Brussel is een ontwel'p die voor doel hebben de versprelding van Sint was· zeer verontwaardlgd, dat hij de commlssarls steekpennlngen zou hebaanhangig bij den gemeenteraad om een ~ valsche berichten tegen te gaan. De zoo beloond werd voor zijn mllddadig- ben aangenomen van Chlneesche piauwspeciale belasting in te voeren op elk! Rexlsten spreken over machtsmisbruik, heid en nam zijn weg terug naar BeI- banklers. Bedragen van f 1000 en f 1200
per maand werden zelfs genoemd.
warenhuls en I elke firma met fi-Iover een paging' om een bepaalde mee- gie.
I
Een onderzoek werd ingesteld en de
,-------~
bedoelde ballklers wet:den gehoord.
Allen verklaarden zij, dat een vast ,bedrag steeds werd ultgetrokken voor het
omkoopen van bepaalde menschen, w.o.
den commlssarls. Dit wel'd ook In hun
boekhouding aangetoond.
He't Is echter onomstootelijk komen
vast te staan, dat de commlssarls van
politle nlmmer gelden heeft aangenomenI en dlt Is het voornaamste.
Aangezien de zaa,k bultengewoon geraffineerd is opgezet en er offlc1eel geen
aanklacht tegen den commissaris Is ingebracht, kan er van vervolglng van
de(n) bet·rokken persoon (personen)
geen sprake zijn.
,Voor den heer M. D. Is dlt ,een bul~
tel1ge<Voon' Ohaange'liatrte' . geschiede,nis,
maar daar het parket openlijk verKlaard
heeft, d.at het een vast vertrouwen heeft
in zijn \ zulverheld, hopen wij, dat hi!
zich er over heen zal zetten en met denzelfden ljver wedel' aan den arbeld gaan.
"De West" van 4 November meldt nog : -I
Onder leiding van den wnd. advocaaj- ~
generaal mr. B. J. Lawberts heeft de (>0- Htie hedenmorgen een Inval gedaan bij
verschlllende Chineesche wlnkeliers aan
de M1aagdenstl'aat en omgevlng.
Behalve de afdeeling recherche van
de politie namen ook de fungeerendo
commlssaris van politle P. M. D. en de
ambtenaren (inspec,teurs), van politie
deel aan den inval en de daarop gevolgde
huiszoeklngen. Tal van papleren werden
in beslag genomen en eenige Chlneezen
werden onder politie-gelelde naar het
politlebureau gebraeht.
Naar wij vernemen, houdt een, en ander verband met de valsche beschuldigingen tegen den fungeerenden com mlssaris van politie.
Een onderzoek naar valschheid in gePresident Roosevelt, die juist eeil inspan nellde verkiezing'scampagne achter den rug heeft, heeft, zooals men uit (Ie 'l'eleschrlfte wbrdt ingesteld en naar het zich
grammen heeft kunnen lezen, een reis naar Zuid-Amerika gemaakt, die hem ongetwijfeld. ontspanning heeft bezorgd.
laat aanzien zullen enkele aanhoudlngen
De teis eehter went besloten met nieuw werk, de opening van de Pan-Amerika ansche COllfcrentie te Buenos Aires. De
worden gedaan.
president op de brug van de Indianapolis.

Corruptie bij Politie in
de West

•

Het Politieke Evenwicht In Belgie
fen

verbeferde eimosleer

Propagumlacampngne der regecrillg; druugt vrllcht

De Rexistische Pers
door

onzen correspondent

B r u sse 1, 10 Nov. 1936.
Sedert de regeering-Van Zeeland tot
het oftensief is overgegaan in het bewerken van de openbare meening, ten
einde het hoofd te bied~n aan de campagne van. Leon Degrelle, leider van de
Rex-beweglng, zijn er enkeie weken verloopen en nu reeds heeft men den indruk
dat de atmosfeer is verbeterd. Deg~elle
had de kans schoon om agitatle te verwekken. Er werd hem slechts in de
par~ij-pers van links van antwoord gedi,end en dit droeg te veeI den partijstempel om In te slaan. Onder de energieke, verstandige en toch OOzadigde ingeving van Van Zeeland is dit veranderd
en teneinde de rust te herstellen, zijn de
ministers van de drie partijen, die de
reg~ering vormen, letterlijk "tot het yolk
gegaJan". ' Geen dag is er in den laatsten
tijd voorbij gegaan of er werd' een rede
gehouden door 'verscheldene ministers
om uiteen te zttten wat de regeering
heeft gedaan, wat zij nog denkt te doen,
'hoe de toestand in Belgie veel betel' is
dan in menig ander land en hoe het er
op aankomt dit resultaat niet in gevaar
te brengen door gehoor te verleenen aan
agitatie dIe zuiver politiek is.
Het is weI opvallend dat onder de socialistische ministers iemand als Vandervelde b.v. niet in de bres is gesprongen. Het is vooral Spaak die, voor de
socialisten, den dans heeft geleid. Vandervelde wordt oud. Het leven is onverbiddelijk, ook voor politici. Maar daarnaast heeft de regeering zooals men weet
den Koning tot bondgenoot gevonden. In
aIle objectlviteit kan men er niet genoeg op wijzen hoe groot de indruk is
geweest die werd te weeg gebracht door
de woo~~~~ rW.e~~f! ~;gE~ ,~<?~~~!if:. ~,qP91~
werden gesproken; eerst over de iriternationale posltie van het land' en nu
pas over den binnenlandschen politieken
toestand. Me'er dan welke mlnlsterleele
rede oak, hebben deze redevoerlngen er
toe bijgedragen om de atmosfeer te verhelderen. De Belgische dynastie is popUlair, zoowel bij de Vlamlngen als bij
de ,Walen, en in deze moellijkc tijden
waarln troebelwatervisschers een publiek
vinden in dezelfde mate als dit zelfde
publiek een houvast mist, kan men zich
overtulgen ho'e een permanent gezag,
dat door andere dan partijbelangen met
het land is verbonden, ee~ zegen Is voor
\ dit land'. Behoudens nieuwe omstandig~
heden, die zich waarschijnlijk weI nlet
zuBen voordoen, Is voorlooplg de wind uit
de zellen genomen van de Rexlsten en
men mag gerust aannemen, dat binnenkort het poUtieke evenwlcht in: Belgie,
althans wat de gemoederen betreft, zal
hersteld zijn.

•

legenheld om zljn waarschuwende en
raadgevende, leidende stem te doen hooreno Het is een stem die nlet predikt
in de woestljn. Hij heeft zijn rede eerst
gehouden in het Nederlandsch en daarna
in het Fransch. Oat ook dlent onderstreept. Dan heeft hij gewezen op de
nationale Belgische Instellingen, gegroeid
uit traditie. De Staatsinrlchtlng Is daarom nlet onveranderlijk. Zlj zal zich, op
straf van verval, aan elke nieuwe behoefte hebben aan te passen. De feiten
bewijzen echter dat elke noodzakelijke
aanpassing blnnen het raam van de fundamenteele instellingen en onder de
hoede van de burgerlijke en politieke
vrijheden mogelijk is. Het politiek kllrna at van Belgie, aldus de Koning, die
rustlg en met overtuiglng sprak, leent
zlch nlet tot geweldlge overrompelingen.
Belgie aanvaardt de evolutle van ideeen
en instellingen, maar het wll die evolutle
behoedzaam en geleldelijk ontwlkkelen.
De Koning betoogde dan verder zlch,
zooals zljn vader en de vorige Koningen~
buiten en boven de partijen te willen
houden, maar meende nochtans Je mO(lten waarschuwen tegen voortdurende
wanorde der geesten. Hlj begrijpt een
zekere levendlgheld In de uitdrukking
van gedachten, doch deze mag geen oneenigheid verwekken of bestendigen: Is
het weI waar, dat in de eene stelllng alles
goed is en in de andere alles slecht 1
In beide ligt een kern van waarheld. Men
moet veeleer trachten haar te herkennen in stede van haar te loochenen en
te verstikken. De Koning deedt tenslotte
een beroep op de goede trouw van allen,
opdat zij zich niet langer tegen hen zelf
zouden verdeelen.

Een dergelijke toespraak heeft In de
Belgische pers ·maar welnig commentaar
uitgelokt, maar aIle bladen hebben' den
tekst een eereplaats gegeven. Men heeft
niet. eens de woorden besproken, waar de
Koning het had over het feit dat nu
€en~s onlangs nog goed aangesloten
~r~c~.tep., :Ul~~1} val~~r:,.~n {1~e~ da~.:"'Y~r
tegenstrijdlse strekkmgen ,tljdetlJk zlet
,sa~envloelen. De Koning bedoelde hier
ongetwijfeld het feit van de afscheuring
van katholieken door, de vormlng van
Rex en het accoord van Rex met de
Vlaamsche Nationalisten. Maar ledereen
heert qegrepen.
Degrelle's gesehut
Tege~ovet dergelijk grot geschut kan
Degrelle slechts lichte artlllerle opstellen" Er blijft voor de regeering nog een
onmiddellijke moeilijkheld te overwlnnen, n.1. de militalre ontwerpen.

De Kamerafdeelillgen hebben n.1. dit
on twerp aanvaard, behaive de bepallngen die In :een diensttijd voorzien van
achttien maanden. De socialisten hebben
zich tegen den diensttijd gekant en ook
een aantal Vlaamsche katholleken. Doch
Van Zeeland heeft besUst te kennen gegeven dat de regeerlng haar lot aan de
\Vaarschuwende stem des goedkeuring van de ontwerpen verbindt
KOllillgS
en men mag voorspellen dat zulks beslissend zal zijll. Aan Vlaamsche zijde
De Koning heeft het eeuwfeest van de zal men geen enthousiasme ontketenen
provincieraden aangegtepen als cen ge- voor een onverbiddelijk verzet tegen de.
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"Oat is vall" het grootste belang en
heeft nog,aI een 19oede meening
"Ik heb je alles verteld \vat Ik wist",
Antonio zenuwachtig.
F E U I,L LET 0 N antwoordde
over, u zelf", antwoordde Hardy lachend. een reden te meer om de Emerald te
overmeesteren".
"U

"Dat is onzin. Vertel maar eens )Jat
over die club "De Gouden Rat". Wii! ~s
de elgenaar daar ,van 1" ,
'
,,0 ja, daar had ik juist met u over
___-..-..-__
willen 'praten, sergeant. 'Ziet u, de cluJ>
stond op mijn naam en tk was in naam
55)'
de JOigenaar er van. :Natu\lrlijk Ibehoorde
zij' in werkelijkheld aan Grafton en zij
HOOFDSTUK XXI.
was 'Zoo langzamerhand een waardevol
i bezit geworden. W1eet U ook Iwat voor
Sergeant !Iardy ?ad opdracht ont- maatregelen ~r :~-a den Inval genomen
vangen Antonio
met ult het oog te zijn; ik lbedoel,' heeft de politle plan
verliezen, totdat hi} de obligaties in om' de club te ~lulte~ 1"
zijn . bezit had. ,Gelukkig was het een ,nNiet dat ik weet. :Naar wat lk vermOOle dag, en de zee was rustig, w~nt nomen 1heb, schijnt de hoofdcommissa~
Antonio bekende dat hij gauw last van rls thet niet wenschelljk te vidden dat
zeezlekte had. Hardy glimlachte In zlch er eenige ruchtbaavheid aan'de :zaak gezeIt, toen hij bemerkte hoe I ulterst geven wordt".
zenuwachtig de Italiaan was en het veroaasde hem allerminst dat Antonio hem
,,~us.. ~ l?eI<;>Oft niet oat het waarvoorstelde om een dekhut te nemen
schlJnhJk IS, pat de dub verboden zal
.
worden ?"
\
Dit gebeurde en er I werd 'n flesch
"Zeer onwaarschijnlijk", _klonk het
Chianti besteld, maar de detective ver- droge antwoord:
1
klaarde een whisky-soda te prefereeren.
"Oat is good :'nleuws, sergeant. Dan
Zij maakten het zich gemakkelijk ,en zal het nlet moe11ijk zijn om er ,weer
Antonio haalde meer dan eens den brief nleuw leven in te brengen. Daar 2al weI
te voorschijn welken Sir Charles hem had geen \bezwaar tegen besttl,an, van :de
gegeven, dien hij .dan weer met zorg zijde van de poiitie?"
\
doorlas, ;vreezend ,dat hij niet aIle moge"Oat
staat
nog
te
lbezlen".
.
lijkheden overwogen had en dat er nog
"Ik zweer, ,dat \Zij 'op een geheel aneen kans bestond dat hij zijn gerechte
dere
manier geexploiteerd. zou worden,
straf toch niet zou ontgaan.
niet meer op pneerlijke wijze. lk zou er
"Je hoeft je niet bezorgd te maken", een gewone club ,van 'maken," zoo een als
merkte Hardy droQgjes op. "Je hebt de Embassy, voo~ de hoogste klaSsen, en
nlets te vreezen en dat mag je weI als Ik viet mijzelf met de gedachte, dat me..
een reuze bof beschouwen. Nu :Grafton mand ter wereld !betel' in )Staat zal zijn
nlet meer in je bu~rt is, wil je misschlen een dergelijke club te exploiteereu, dan
wei een paar yragen Qeantwoorden".
ik''.
I
I

De Gouden Rat

"Mag ik op uw voorspraak
, rekenen ?"
"Ik heb niet (de minste" invloed".
"l\1laa» ImLsschiep :ZOtl u mij Jjoch kunnen helpen. Ik weet zeker dat Sir Charles geen 'bezwaren zal hebben. Ik Ibewijs
jullle een groote dienst, waardoor ik
zelf ;groot jgevaar loop. Grafton is er. ide
man niet naar om 'lets gemakkelijk te
vergeven en er 'bestaan ge'en gewetensbezwareu voor hem, wanneer hij lemand
wenscht te straffen. IWerkelijk, mijn leyen Ioopt gevaar I~OO lang hij op 'vrije
voeten )s".
'
"Dat verwondert mij nlets", merkte
Hardy droogjes op.
;,ISteek eens rap", vervolgde de Itallaan
vriendelijk en ~aalde een groote, fijne
sigaar te voorschijn.
Hardy bekeek deze met critischen blik
en beet er teen het puntje at.
"Wat een helligschennls", rlep Antonio "Waarom gebruik' je geen sigarenknipper ?"
"Deze manier is goed genoeg voor
mij", antwoordde Hardy en zette zijn
ondervra~ing voort.
Zijn vragen werden, blijkbaar eerlijk
beantwoord en voordat hij met Antonio klaar was, wist hij ongeveer alles
van Grafton's handelingen at.
"En de Dolgouroffski-juweelen ? Waar
zijn die?" vroeg hij plotseling.
"Ik weet het nlet zek~r, maar ik geloof dat 'Or-afton ze op het jacht bewaart. Volgens mijn meenlng was hi';'
nlet van plan naar Engeland terug te
keeren",

Antonio, terwiji een diepe zucht' hem
ont~napte.
l
Zij stapten in Southampton aan wal
"Dat zou jullie nooit gelukt zijn, als ik en zochten de coupe op, die voor hen
je niet verteld had dat zij, vermomd gereserveerd was. Antonio's zenuwachwas".
tigheid scheen nog erger te worden en
"Oat is waar. Die eer komt je toe. We Hardy vroeg hem ronduit wat daarvan
de reden was. .
zullen vandaag niet llaar de Bank kunnen gaan, want we zuBen te laat in
"Je hoeft nergens bang voor te zijn,
Londen aankomen. Mijn bevelen luid- zoolang je je in mijn gezelschap 00den, unlet ult het oog te verllezen en lk vlndt", merkte hij gllmlachend op.
stel daarom ,voor, dat wanileer we in
"Ah! Maar u kent Grafton niet. Het
Southampton aankomen, wat we over
een paar minuten doen, wij dadelijk luet is een geluk, dat ik nog net bijtijds er
den bocttrein doorrei'Zen naar Londen van door heb kunnen gaan. ~k h~.d reeds
en daal' ,voor den nacht onze intrek een vaag vermoeden, dat h.l~ mlJ begon
'u 1
te verdenken. Ik was werkehJk heel aan.
h tIt
nemen m een : 0 e, enzij ~e f appar- genaam verrast, toen hij mij mededeeltementen in Londen hebt, die gebruikt
kunnen worden".
de, dat ik de obligaties moest gaan halen. En dan is er de prlnses ook nog;
,,0 ja, die ,heb lk, sergeant. Eigenlijk zij is zoo sUrn als een vos en het is mij
was ,ik juist van plan u om een gunst te opgevallen, dat zij mij een paar keer
vragen. KUlll1ien we nlet eerst naar
Ridgmount Gardens gaan? Daar woont vreemd aankeek. Er zijn nog verschlleen vriendln' van mij, 'die ik graag zoo lende leden va~. Grafton's bend~ In
gauw mogelijk zou willen, spreken".
Londen en het IS gemakkelijk genoeg
voor hem, om zlch met hen In verbin~
,,·Spreekt u over miss Eva Leighton?" ding te stellen".
,;Hoe weet li dat?" rlep de Italiaan,
"Met welk doel ?'; vroeg Hardy nleuwsten zeerste verbaasd, uit.
gierig.
"Er is niet veeI, dat Ik niet van je
"Om hun bevel te geven, mij naar de
weet, vriend. Een zeer charmante" jon...
gedame".
andere wereld te helpen".
"Als zij er nlet was, zou ik nu niet met
"Wat een onzln ! Met Grafton's macht
u naar Londen reizen".
In Engeland is ~et voo~ goed gedaan".

"e:oo, is dat de kwestie, WeI, ik heb
er niets op tegen om met je mee te gaan,
op voorwaarde, dat wij bij elkaar blijven
-- mijn bevelen zijn, u onder geen voorwaarde uit het oog te verliezen".
"Ik verondersteI, dat ik mij daar weI
~ij zal moeten neerleggen", antWOQrdde

"Dat dacht u, maar u kent den man
niet. Ik weI; ik ken hem al heel wat
jaren en Ik weet precies waartoe hij 1n
staat is".
Toen zij aan h~t Waterloo-station
aankwamen, rlepen zij een taxi aan en
• reden regelrecht naar de flat van Eva

I

Leighton, Zij was niet op de komst van
haar ~inna~~ voorbereid en het duurde eenlgen tlJd voordat de deur, in antwoord .op hun bellen, geopend werd.
Toen dlt tenslotte gebeurde, stand EV;
voor ~en, sprakel?os van. verbazino~
Maar Zlj herst.elde zlch spoedlg en ren~
met een kreet van vreugde op Antolllo
toe, sloeg de armen om zijn hals en
omhelsde hem hartstochtelijk. Zij bewoonde een kleine flat en zij traden
de eetkamer binnen, waar een jonge'
Itallaan hen stond op te wachten.

" "Luigi!" riep Antonio ult en de. jongeman stak zijn hand uit, die Antonio
hartelijk druk,te. '
'"Je neef kwam naar je informeeren",
I
egde. Eva hem uit, "en we begonnen ons
ernstlg ongerust over je te maken, omdat we zoo'n langen tijd niets van je
gehoord hadden".
Er Is nlets om zlch over ongerust te

m~ken", zei Antonio, en zlch \ot den jon-

gen Italiaan wendend deelde hij dezen
mede dat hij belang~ijke zuken af to
hand~len had, maar hem over een paar
dagen hoopte te Ikunnen opzoeken, waar~
na Luigi, na Eva gooden dag gezegd te
hebben, hen verliet.
Eva was nu weer geheel tot kalmte
gekomen en bekeek Hardy eenlgszlns
achterdochtig.

I

JWordt vervolgdJ.

BATAVWS~H NlEUwSBLAD

Tribunes longs den
Bruldsweq

Tibeth heeft een .nieuwen Heersoher
,

verteqenwoordiqd

Naar wlj onlangs berlchtten, zal binnenkort de nieuwe Dalai Lama, een kind
van twee jaar, plechtig tot geestelijk
heerscher over 'fib~th worden uitgeroepen.

"

...

"

gebergte of misschien In de eenzaamheld van de Gobl-woeatljn. De 'vraa,g
was nu; waar de .Jevende God", die de
heerscher van Tibeth moest worden, zlch
ophleld.

onder den indruk en verklaarde, na af.loop van de feestelljkheden, hem tel' eere
:,gege.~en: dat hij zich toch maar llever
I' in
znn 'Klooster terugtrok. Hetgeen lang
nlet naar den zin was van de Chineezen, onder wle' h~j thans zeer veel aanIn het land van den Dalai Lama
Strljll om lie heerschappij hangebs heeft verloren.
schljnt de tijd ~tn te staan. De Tibe.
th
h
ld d
boot
In 'de drie [aren, welke er volgden op
lIet vlsloen van den Ah-Ka-Ma
aansc e .were
er "ergen . waar het overlijden van den laatsten Dalal
sedert duizenden jaren de geheimen del' Lama, heerschte er in Lhasa een regent,
T0 td a t I
pot sellng de alleenheerschapaarde. Tegen deze wereld staat de mo- doch buiten hem was e~ nog een recht- P' i'J van d en Panchen Lama ,niet meer
derne techniek machteloos. Wle de ge"
, .
. t
'
,
matig heersche r. Oit,' w~s ,de Pa,neh,en zoo :vas stond. Twee jaar lang hadden
helmen ontsluleren en doorgronden wll,
..,....
, i ' "
" ~
Lama, die, in 192,5, vrijwillg liit het ,Ian.d <le"nooggepnesters in Lhasa nauwkeurig
moet, aHe sporen van civlllsatie en voor- was getrokken, daar hlJ zlch met de ,geI
t '
e
oll.
de voorteekenen, die op de
ultgang v~n zlch al schudden. Schijnbaar politlek van den overled~l1 D,aIai Lama kom~,
' t " val~
'
.'
een nieuwen
Dalai Lama
heerscht er In het land een rust, die niet kon vereenlgen, I
t
'
'
moes en wijzen. ;En t-oen. op een dag in
aan g'een tijd gebonqen Is,en~h bor-,
het, voorj~ar, de regen uit een wolkenrelt het er als in devele bronnen, weISinds jaren regeerdell er iii titjeth lo()zen hel,l1el ,viel, wisten 'zU. dat .er op
ke,er,ontspringel1. ' Later worden deze twee heerschers: de Panchen't3.ma/'dle d,it, ll1om,en~ ergells een; go~deliJke gestroomende rivieren, die velden en, dre- het, eestel,ijk, opp€,.rlioo'ld ,Is' ,en...de,' .oa,' l,a1 .beurtenis moest plaats vinden.
I
ven van China overstroomen en. honder',
<len menschenlevens eISchen.
Lama, d~e I).ie~, alleen geestel1jk, dooh
Itet was in den daaropvolgenden
oak wereldlijk gezag wilde pekleederi. ri3:~~;.t, <tat eeli 'L~I}1a-priester een vi~
Oak hier is de st~ijd 9m het bes~aan Belde prIesterg eisch~n ),~vet:1)V~l ~o~- ~ioen had. tIlj iag de'n~ pallchen Lama
moei~ijk. In dit land t met zijri religi~ti- delijke eerbewijzen van de Tibethaan- op een tr~oh ,i~~ten,~ Naas~. hem
stond
,
eel"4 kind en hAven
dat beel,:J.lJ s'toTllden de
m,en v,aak niet sche bevolking. De PallchEm
., Lama:
, ,wdon'
uv
zen geestdrift, .schroom't
een. afgdjselifkell moo'r,d! te beg,aan. En de de laatste' jaren In een klooster, op woorderi "Ah-Ka-l\1a". Twee dagen lalOoals net I~ve11 van, den enkellng b~- de grens tussch~n Tib~th en China; waar ter werd bekehd gernaakt, dat de Panheerscht, wordt door den godsdienst, hiJ zijn tijd, doorbrachL met ov'er~iniiri- chen Lama een vrOllw met ,een tweejtuig
zoo beneerscht hij oOk v~n oudsher de gen, vasten en bld:!el1. DoorlHerriand kind had ontnioet eil haar had aangestaatkunde, Want, hier ~egeert de eigell- werd hiJ bier gest09rd, totda1t de Dalal sproken. De vrouw heette Ka Ma en was
Hjke god..sdienS,t van h~t gele ras; het' Lama gestorven' was.
afkomstlg uit het dorp Al,l. Voor de '1:'iBoeddhisme, zij heo~ dan ook i,n een'igsVan toen af kwamen bijna wekelij.ks bethanen was het duidelijk, dat in dit
zins gewijzigden vQr):n, die Val\. h~t . z,g. ,ruiters met groote pracht en, praal de kind Ide ziel van den gestorven Dalai
Lamai~me. D~ politic! zijn prlesters in steile, moe11ijk begaanbare bergpaden Lama wOQl1de. I f ' '
monl1ikenkleedh'lg.,
op om den Panchen Lama te verzoeken
Drle machten strijllen om
,. " .
",
,
'
de plaats van den overleden Dalal Lama.
zijli
gunst
Op dit land nu is den laatsten tijd in te ,nemen, doch de eerzucht van den
veler belangstelling geconcentreerd.
Panchen Lama was gedpotd.
~innenkort ~aI dai, h'et uitroepen van
Men . heeft" n1., den l1ieuwen D~lal "Eerst in 1935 gelu~te net ,eell chlnee~ die !qnd tot Iteerscher over Tibeth plaats
Lama gevonderi en, ~ijn uitroeping tot sche afvaardlghig den lleei:scher over te v1nden. Tezainen met den Panchen Lah~I:~chel" oyer. 'rlbeth. vindt sp<Jedig halen de' eenzaamheld te vedateii en m~ ,zal hij ~e heerschappij. moeten uitoefel).en. lliermede begiqt dan de strijd
plaa'ts, In .Lasha, de hoofdstad, van Ti- een 'vorstelijke ontvangst~ zOOwel te
om een kind van nauwelijks twee jaar.
beth, vert-oeven reeds de vertegenwoor- ki ' 1 t '
,.
..' b
digers van de volken ult aIle dee len van
ng a s e Shanghai, vIel heni te eurt. japan en China wetell, dat de Regent,
Azle, om dell nleuwen "levenden God-", Doch hler, wachtten hem de Engel- die tot nu we ;het be\yind voerde, mei;'
een kind van twee Jaar, hulde te bren- schen, die hem voop, zich pro}je~rden ~e E;'ngeland op ,vriendschappelijken voet
gen. Ook Engeland, waaraan. sinds 1932 wlnnel1, waardoor ziJ invloed OIl de re- s~ond. Wo'rdt hij nu aL~ voogd over dat
de Tlbethaansche belangen zijn ioever- geering zouden kunnen verkrijgeri, 1n- khid aangesteld, dart jis het ~rijwel zetrouwd, zal bij die gelegenheld lllet ont- dien, de "levende god" naar, Lhasa te:' ker, dat ,dezelfde koors zal worden gebreken, daa_' het rio}{' in de· fu~komst ~ugkeerde~ om e$1 rol in de geschiedenls volgd. Indien echt.er d~. ~:r~nchenLa~a.'
Herst goede maa'tjes met het Tibethaan- van het vaderland' te speleri: De Pari.:.' de voog1iJ van het kind tot ziJn meerchen, Lama luisterde weI gewlll1g n~ar derJarlgheid op zlch neemt, dan behoesclle Rijk wll plijven.
de. vlelende wOorderi van de Britten, ven Japan noch ,Chiha bevreesd te zij11
(
I'
Toen zljll voorganger sUed dooh gat nlet toe, ook nlet, toen de voor de toekomst.

,\

II

go'

l

i

Het komend feest is weI de grootste
gebetirtenls, siuds dlen avond In Decer{tber van 1933, toen de zon onderging
achter het gebergte' van de Teang Po
en de dru~ke straten in Lhasa in g-oudige glahs Iagen. Het Is wel het belangrijk-,te fee~t. slnds 11len ge<ienkwaardlgen
dag In December, roen het bekend was,
dat' de 13e IncarnaUe van Boeddha het
stoffelijk, omhulsel had vel'1aten. De
Dalal' Lama was 57 jaar oud geworden.
Zijil. zlel vlood uit zljn lichaam,· doch
dood was hij nlet. Voor hij sUerf, sprak
hij deze geheimzlnnige woorden: "De
Dalal Lama heeft genoeg van zijn oud
llchaam en wi! dit omhulsel, hetwelk
hem, tot las1t begint te worden, verwisselen ,voor een nieuw". Toen hij gestorven was, trokken Ide geloovigel1l door de
straten der hoofdstad en zongen liederep,.: begeleld door de tonen van een
meterslartge trompet. Boven het weeklagen verhlef zich het 'blijde vermoeden, dat de zlel van den overledene zlch
reeds weer zou he boon ge'fncarneer'd in
'een pasgeboren kind. WelUcht op de
h~gvla,klten, wa,ar de eeuwige sneeuw
Ilgt, wellicht in de dalen tusschen het

DS..... ...

'\,i

'vels ,~e zamen had' illgeschreven
voor niet ,minder dan f 82.000.
Het aaaropvolgend bod voor alle kavels tezamen bedro~g f 75.000 en was
ge d aan d oor den heer A. Tailleur te
Amsterdam.
'

I

-oJ

ve'r van de Daily Man te kennen~, dat
zijn vader met documenten kon bewijzen, dat hij een zoon van den e'f(later
was., Volgens verdere. verklaringell van
Louin Zaharoff, was ~; .. Ba.sil 'Zahar'of'f
,.
~.....
1n Litalien geborel1, waar hij ,den naam
droeg van Sacharoff. De overledBne
trOl~wde in zijn' jonge jar~n )n Rusla,nd,
waar Hyran Barnett Zaharoff werd geboren.
Volgens de verklaringen Vi;ln den zoon,
is zijn vader in het bezit van copieen
van de trouwacte en het geboortebewljs.

•

I

17en-

t,en rond het biok st'aan. De mal~l1en
werden in den loop van dezen tijd afgelost" doch toen he'tegen tienen ging
loopen, meende men er goed aan te
"
dOEm met de bewaking maar weer op
t~ heffen, omdat de inbrekers niets van
zich hadden laten merk'en.

De rechercheur echter bleef op zijn
pqst. ,Vantijd tot tijd - het was ech..
ter vr'ij stil in de Avenue Concordia en
de avond was re~ds gevallen - legde
hij hler ~n daal' het oor, te'luisteren te~
geii de brievenbussen.

"

,

I

Of de rechercpeur nu al w~nkte om
door te Ioopen, zij begr~pen het nlet en
bleven kijken. Intusschen was een van
de mannen in den tuin tegen de schut...
ting opgeklommen, om te zlen, of het
terreln, velllg was. Den rechercheur vIak
onder hem, kon hij nlet zien, maar wet
zag, hij de twee lieden, die als gefasci...
neerd naar de schutting keken, hetgeen
hem natuurlijk verdacht voorkwam..

;

~H'i..eIS

eAvfsOROPPI HG
ON ~ TRIGGeR~'

tntusscnen zag de rechercheur' opeens
in de straat een man lo.open, die
h~,t com plot; behoorde en hij besloQt
'zijn wachtpost maar te verla'ten en de;- ,
zen ni~n, die kennelijk op uitkijk was
gestuuril, aan te houden.

tot
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',-' ,-t-Il
Mlcltey, die het
gesprek van den
diet der geheime
plannen met een
bultenlander afluistert In een
Koolenkrat, merkt
tot zijn groote
schrlk': d:it 'twee\
havenarbelders
op zijn krat afkomen. Wat gaan
, ze ,el'lnee doen ?

's avonds tien bleef er een cordon a

,

MlCKev

~,

'

p'l~tse;lring, hoor,de. hij door een lb~ie
,qnlangs is een jonge vrou~, de "'leduwe van den bekenden ontdekkings- v~nb\l~ heen.~... ~ plunnenstemmen, tel,""
~b~er ~~~eM, van Sjangh~ n~r wij~ .in ,het, bewuste huis geen Ilchtje
de Vereenigde Staten vertrokken met wa~ te b~speu~en., Het bleek de woning
een zeer zeldzaam voorkomend diel', te zIjn"val1t,den president van de Roteen jonge reuzen~Panda bestemd voor terdamsche Rechtbank, mr. Thomas I
/
ceil dierentuin. De heer 'Harkness heeft
De.rechercheur, wetende, dat dit hUlS
de reuzenhagedissen, die bek~nd, staan
als Komododr~ken, ontdekt. Deze die- aan de aC,hterzijde een tuin had welke
ren kan men zien ,in den diereq,tulnvan uit~wan1 "aan ee.p straat, spoedde zlch
Bronx (New York). Kort g~leden is naar de achterZijde, en duwde zich plat
Harkness overleden, en zijn
jonge tegen, het poor~je aan, dat in de schutvrouw nam zijn taak over. Zij spen- tlng u~tkwam. Het werd elf uur, het
deerd~ het wei~ige geld, dat zij had.. werd twaaU uur en nog niets verdachts
om, een rels naar de grens van ';l'hibet had de rechercheur opgemerkt.
te fiaken, waar Harkness den zeldzamen, reuzen-Panda wlt'de vangen of , P~o,~eUng.. ~oor,d~, hij e~hter a~hter
schieten. Na een avontuurlljke .fe~ in zlch he~ grlnt kraken, nog stijver druk...
het Wa~su-disti'ict zagen de ontdek-- te hij ~lch t;egen het poqrtje In de v,erldngs~eizlgers op ~en gegevim oogenbllk wachting; dat het oogenblik zou komen,
cen re\lze~-Pall,da wegvluc~ten y'an een. waarop hij de kerels in hun kraag.kon
'I
~est, waarin een Jong e~empla~r werd grijpen.
gevonden,dat de reis n~ar de kust overleefde. Men, hoopt, dat het· dier, New
Een oogenblik scheen de poging ech..
Yor~ OQt{ nog zal halen. t1\ 1928slaagden ter te ,zullen mislukken, toen, da~r in
de gebroeders Roosevelt, erin een reu- ~ie straat. een };leer en een dame kwa- ,
zen-Panda te schieten, maar nog nooit men aangewandeld, die zelfs aan de
is het gelukt een levend exemplaar in 'overzljde op het trottoir bleven staan,
handen te ,krijgen" ofschqon er ye~l ex- in spannende verwachting als m~ar kiji>edities voor uitgerust zijn geweest.
kend na~r den man, die daar zoo sUjt
,
.
gedrukt tegen het poortje stond.

'
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Mickey maakt. eenluchtreisje.
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Vermelding verdient llog, dat de K. N.
A. C. voor de zestlg meter TorenstraatNoordwal had ingeschreven voor f 10.500.
Naar B. en W. van Den Haag mededeelen in antwoord op desbetreffende
vragen van het raadsUd jhr. mr. J.
van Asch van Wijck, is het n 1 e t d e
bed 0 eli n gop d ~ 'k r a c ht ,e n s d e 0 pen bar e v e rpac h tin g:> t e b o;u wen t r 1bun e s p I a a t s e Ii v 0 0 r b ep a aId e g roe Pie n van b u rg e r s t e r e s e ~ vee r e n. De
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~
pach~u zullen in de exp~lt~~ wo( veel mogelijk vrij worden 'geliten. Het
wordt ook aan hen overgelaten, de trl'bunes al dan niet te overdekken.
.,', , 'Een openbare tribune, ove~dekt of
nlet, is echt,er voor oudeh en' geb,ekkigen geen bijzonder geschikt verblijf.
Een aantal ouden van dagen zal evenweI een kijkplaats :vinden in het gebouw van de openbare leeszaal.
In overweging Is voorts, om voor oude en gebrekklge Scheveningers <;Ie
Vischmarkt ert een daarachter gelegen
perceel beschikbaar te stellen.
Voor' weezen zullen onder: de galerlj
van de openbare leeszaal staanplaatsen
worden vrijgehouden.
Buiten de genieentelijke tribunes zal
er van rijkswege een tribune worden
opgericht ,boven de sloot ,aan de Laan
Copes van Cattenburch., Hle~toe, hebEo en .W. vergu,l1Jling v'erleeml. De exploitanten' yan deze tribune hebben, ten
bate van, de instellingen met llefdadig
of £oclaal doel, waarvoor '<Ie netto-opbrengst der gemeentelljke tribunes zal
, Overal is, men in Dell Haag bezig ,Jnet de voorbereidingen voor het
worden bestemd, J 3,000 in de gerrieenll~in~eHj~ h~wel~~k;~, ~.ling~rs }~all", s par.reg~~en yormel~ wei ~'e't hoofd~
tekas gestort.
mohel ~ll luet het aal1brengen Illervall Is Ihen dan ook druk ill lie weet.

.'1
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IIO~ ~OT~E~Pi\'X'3,CH INiniEl<E",SCOMPLOT ONSCHADELIJK \VERD,

Rechercheur met veel geduld
De belangstelllng van het publlek h
i'~
..
IIIP'*+
#
&Wan
Nederland voor het huwelljk van de
_.Prinses is enorm, niet het minst o o k ,
r:
Na de arrestatle te Rotterda·m van
voor den bruidsstoet, die 7 Januari van
Erfgenamen Ivan Zuharoff
een 10-tal beruchteinbrekers, die sehet Koninklijk Palels te Den Haag naar
de Groote Kerk zal trekken en van- SCHOEN~Ii\KER MEtDT' ZICIIT i\AN del'~ gerulmen tijd de h~venstad ondaar langs een eenige kilometers lariveHig maakten, is het niet onvermagen omweg naar het Paleis terugkeeNauwelijks had Zaharoff, de ,.kanon- I kelijk te vernernen hoe de "zware jonren. :We hebben al een en ander ge~ nenkoning", het tijdelijke voor het eeu- gens" eindelijk, dank zij de volhoudend~eld van de .geweldtge hausse, welke wlge verwisseld of er meldden zlch per- l heid van een rechercheur van het
was ontstaan Ill, de huur van plaatsen , , '
I
in' hulzen en wlnkels langs dezen weg. t '-"Jnen aan, die aanspraak maken op een hoofdbureau van politie, in den val
Tot honderd ~ulden en meer wordt I deel del' errenls.
.
Ilepen,
\
a
am,
Deze' rechercheur
of1 eten
Zoo laten zich, hoewel er omtrent den
n ele r getefidi om aatn een irh
,
'
'
had al gerulmen
b a cono n een e a l age z ~ een p aa s- .
je te 'reserveeren, vanwaar men den Inhoud van Zaharoff s testament nog tijd achter de drie hoofdverdachten
stoet tal kunnen aanschouwen. 'En dan niets dettnttters bekend is, volgens de I aangezeten'" aldus de "Avpst!', , omdat
komen nog de tribunes, welke van ge- "TeL" reeds drie candidaten, O.W. twee deze mannen steeds weer in de buurt
meentewege op daartoe geschikte piaat- stiefdochters van Zaharoff gelden De
I
'
sen zullen worden opgeslagen. Deze wer'
. , waren gez en, waar even later een in...
<len bij lnschrljvlng verpacht. En B. derde is cen 67-jarig,e- schoenmaker, die braak gepleegd bleek te zijn, maar telen W. van Den Haag hadden hlerbij beweert een zoon van Sir' Basll Zaharoft kens bij het "schaduwen" was hij . het
het loffelijk beslutt medegedeeld, dat te zljn.
spoor bijster geworden.
de opbrengst zal worden atgestaan aan
llefdadige instellingen'.'
waaraan U
.1e 'Naar
twee
•
t
.tef Parlj$
" .verluidt, .zuBen
"
De rechercheur, die uit den aard del'
naam van de Prinses verbonden is. zus ers, a st,amlJl~lingen <ler Spaansche ' .
'
Deze vereeni~ingen zullen er weI Ibij Bourbons,. ,het grqotse deel van Zaha- za~k op vriJ grooten afstand moest volvaren. Mien kan het concludeeren uit roff'sfortu'in, pat op ongev'eer 100 a 300 gen" teneinde niet te
worden opgede b'edragen, waarvoor werd ingeschre- ~U1i~en gulden wordt geSCh.at, ontvan-I me~k~, raakte hen' ~teeds weer
gev~n.
g e ! 1 . " , heimzinnige wijze kwijt, al bleek later,
Dezer dagen heeft in de oUde, raadszaal
De eerste is de gravin d'Ostrorog en ~at d'e inbrekers meermalEm als het
van het Haagsche stadhuis de opening de tweede. mrs. L. Walford, de eChtge-1 ware door het oog van een naald zijn
plaats gehad van d~ inschrijvingsbiljet- nooOO van een Londensch reeder uit gekropen
ten voor het pachten van grond langs Kensington. Laatstgenoemde ,is een
den weg, dien de stoet zflt volgen.
dochter van wijIen Lady 'Zaharoff uit
Op een zomerschen
. ,
Oe belangs\ellhlg YOOf deze geb'eur- haar eerste ,huwelijk. Haar vader was de 'rechercheur de twee a~:l~d~ag zagl de
tents was overg~oot en In de zaal was her tog van Marchena, acnterkleinzoon I pen in het Oosten v~ d I t ~ee~ o~
ge,en plekjer op.be~et, meldt de Msb.,·
van Kare,l, .III,van Spanjo, een verr.el' Avenu.e Concordia ek~me~l sa. n .e
Er was gelegenheid tpt inschrijven neef van kOl1mg iAlfonso. Mevrouw Wal- hen plotsellng kWij~ Het 'I r~akte luj
voor ,zeveJ:l kavels, en de bedra~en, welke ford is met haar echtgenoot en twee met
.
ge u was nu
b d
did'
do-chtcrs 'naar FrankriJ'k vertrokken.
hem, want er was geen zijstraat
ervo,or ge 0 en wer en, vilr eel' en voor I
'
tusschen hem en zijn slachtoffers, zoo'hetzelfde. stuk grond soms tienduizend
Ee n sc h'oenma ker u it Z u id -.ft.ens
u' 1"ng- dat hij nu tenminste
wist in welk blok
gulden
,
• f
ton, de 67-jarige Hyran BarnettZaha- huizen de mannen zich moesten bevinlIet hoogste bod was van lie I1aul'Of! -is, zooals gezegd, de ,derde, die be- den. be ,rec'hercheur wuarschuwde on.1 I
' j C. lie Ruyter, te
weert rec}'t
op een gedealt o v·an, Zaha- 111idde,llijk de l.>oiitie van het bureau
ue smaatscI
laPPl
~
roft's milEoenen te hebbell. Zijn zoon ¥eermanstraat en het heele blok htiiA,msterdam, lIie yom' lie zeven ka"
, een uur
,
Louin Zaharoff gaf aan 'een verslagg~- zen wer d afgezet.
Van
tot

Pe-

/

I;

I

Britten hem ultnoodlgden voor eeri
vliegtochtje in een van hun bommenwerpers, De man kwam absoluut niet

ZIJti

Knap Speurderswerk
.. =.

INSCIIRIJVINGEN TEGEN FABELACHTIGE BEDRAGEN

PJechfige'instalJatie van den nieuwerl Dalai Lama
Ook

DERDE BLAil

van Vrijdag. 11 December

"lIe!" roept een der ilavenarb~ider~ verrasb
uit, "hier heb je die krat die we' da~rne~ k~ijt
waren 1 Hoe komb dIe hierverzelld ? I'"
"Ik weet het werkelijk niet", zegt d~~i1dete
man. ',,'t Is toch OO'rapplO1! We z.uUen 'm maar

,;We

zullen ,dat, zaakl~
gauw opknappen",
hoort~ hij e'en der havenar. berders, zeggen, "til j1j de krat
e'ven al,ln d~ andere kant op,'
b
Q'
wit je 1" " ,
gauw inladen voordat.:.le weer verdwijnt fIt
EI\ meteen voelt Mickey
Mickey staat dobdsang'sten uit; htj vindt, 't dab 'de krat wordt; opgetild.
niks grappig en is het heelemaal niet eens met. ~t'ott:erend .van scllrik roept
de mannen, dab zijn krat'maar zoo gauw 'moge- hij lilt: '"He! ...... he ! !...... '
lijk ingeladen moot worden! llij Ino:et er hn:'
mel'S uit om HavikSe to acht€rvolgen '/
maar

,;'

Maar de mann~n prateu zoo hard en maken
zoo'n leven dat ze Mickey's wanhopig geplep, dati
bovendl'en nog geheel g~smoord wordt door de
op en over hem 'vallende kooIen, fiiet hooren.
Reeds zijn de mannen ml€t hUn vracht langszIj
het schlp gekomen.
I
. Daar Z!e !er nlet de minste trek in hebben om
de krat aan boord te dragen, besluiten ze om
¥ick<ey's gevangenisje d,jor een openstaand luik
in het schio te ~ooieri.

Daar slingert de krat al heen en wee-r : een ...
,
.
Mickey weet weI niet wat de mannell vail plan
zijn, maar hij vermoedt het ergste. De angst
knijpt hem de k€el dicht en' hij w6,rdt gewoon.
weg zeez·Lekl van het 'been en weer ~waaien~
waarbij de koolen hem tot overmaat van ramp
tegen het hoofd bonsen en hem duizel1g· maken,
"Eeil !...... twee! 1...... Dri.a!! !" klinkt' het
buit-en en Mickey voelt zlcll I door het luchtruim sulzen. "Nu is m'n elnde nabij !" denkt
hij.
twe~......

I

;Ji'ij Uep den Ulan mi en kwa,m oil zljn
w'eg tw~e idj\l{ielagenteJ;l tegen ,wie,n b,iJ
onmiddellijk opdracht gaf zich voor en
achter, het huis van den presid~nt van
de rechtbank te posteeren., De rechercneur kreeg daarna .. gelegenheld den
derden, man aan te houden, dien' hij
naar, het politlebureau aan de Hoflaan
bracht, waar hij hem in verzekerde be ..
waring stelde., Nadat de~e, kla,lit , vei,lig
En weI was opgeborgen, trok de r~cher~
cheur er met een aantal' agenten op
ult.
I

Het. hul~ van mr.. Thomas\:Verd om...
singeld en in een ommeileil waren nu
de gebroeders V. 0., die zich met hun
buit nog in de woning bevonden, onschadelijk gemaakt.
Het was huh laatste blbtaak en de
rechercheur zag zijn moeite beloond.

f

I .•

Sport en Spel
.....-_._-

Luchtvuurt

Heymaus en Sluiter
De sportvllegers Heyrnans ell Sluiter

beeindlgden glsteren hun succesvolle
'thuisv!ucht met een landing te Waalhaven. De mi~,t belette hun verder te
vliegen. Ze namen echter onmiddellijk
den treln naar Haarlem en zetten van
daar hun tocht per auto naar Schiphol
voort, waar zij voor hun schitterende
pres.atle gehuldigd werden.

De Nederlandsche sehllder Kees .van Dongen maakj thans in het Kon. paleis
te Brussel een portret van Koning Leopold III.

.===
.

.

Bestrijdinq der Wetkloosheid

•

In

Nederland

Roeivereeniging IIollandia
Programma van de Onderlinge Wedstrljden del' Batavlasche Reeivereenlgihg
"Hollandia" :
Vrijdag 11 December

5.30 uur.
heat,

l{.

V 1 e r,

e ere n

te

Scheppinq vcn Werkgelegehheid

noei 1 : G. J. M. Toxopeus (bg), H. A.
Bicker Caarten, 1r. A. P. Adama van
Scheltema, M.IO. Paauwe (s1.), Mr. J. 'tV.
i}lillister' Van Sllngenberg voor
R(lilid
Th. Cohen stuart (st.) .
Boei 2: Mr. J. L. ,W. de Oreef . (bg),
"IIET WERKENDE LAND"
zooJs het in den winter b.v. bij' het J. H. SChweers, Ir. W1 Vosmaer, 11'. E. E.
sneeuwrulmen hollen of stllstaan, zoo W. vcn Oven (31.),11'. J. A. Maas GeesteDe minister van Soc1ale Zaken, mr, oak in onze badplaatsen op enkele da- ranus (st.).
B lin g e n b e r g, heett op 26 No- gen van bijzonder fraai weer (hitte5.40 uur. M a rJ i n e - S I 0 e pen.
vember jl. voor de radio een rede ge- golf). Vele factoren oerenen hun inNederlandsche Marine tegen Fransche
houden over het boek, getiteld "Het Wer- vloed uit: het probleem mensch en Marine.
kende Land", geschreven door mr. J. W. machine, toenemende bevolklng, de
5.55 uur. II e ere n V i ~ r, ze'
Van B a len en uitgegeven door de trek naar de groote steden.
heat.
Firma It. D. T j e e n k W i I lin k
V66r den oorlog was er een natuurBoei 1 : C.' RI. JMeinders (~),. H. zui& Z n. te Haarlem. Dit boek, zoo zelde Iljke arbeidsverdeeling en
Intematlo- dema, IMr'. L. tel' i3raak~, A. 130s (sl.l:
de minister o.m., beschrlltt in levendi- nale samenwerklng ; door de autarkle, 11'. J. A. Maas Geesteranus (st.).
gen en ~oeien~en stijl alles wat er in de die thans hoogtlj viert, kregen Neder.noei 2 : J./Th. \G. C. van \I!uureri; (.!>g~,
laat~te jaren 111 ~ederland is geschie~, land en IndH~ zware slagen, het Moetenemde aan arbelders werkgelegeuheld .derland omdat de transtto-handel bljna Mr. H. F. ,W. Luiking, Mr. D. 11'._ de. Koe,
te.verscharren.
,
'
lamgeslagen werd en consumenten van W. A. P. F. IL~ storm 'Van's Ora vehsanHet boek demonstreert met toto's, ta- voorheen producenten werden, waar- de (sl.), Mr. J. W. Th. cohen stuart
,
bellen, stattstteken, welk een el~orme door zutvelbedrtlven, elerenteelt, land- (st.).
kapitalen er van overheidswege voor dit bouw en
tuindersbedrijven in nood- 6.1Q uur. Mar I n e S 1 0 e pen.
doel beschikbaar gesteld zijn..
gingen verkeeren. Wat de
autarkle
11'1 ra nsche Marine tegen Nederlandsche
. ~Iet boek is tot stand gekomen ..met voor gevolgen heeft gehad voor de Ja- Marine. '
Ilnancleelen en met daadwerkelijken vasuiker-industrie, behoeven wij zeker
6.20 uur, Dam esT wee.
steun van de Regeering.
niet nader te belichten. ,
Boel 1 : Mej. R,'Nooy ,(bg), Mej. M. L.
Eenig voorbeelden van werkverruiWaarom is de Regeering er toe over- mlng vinden wij nauwkeurig beschre- Richel (sl.) , N. N. (st.). ;
Booi 2: Mej. M. A. A. v-an Genderen
gegaan, de uitgave van dit boek te be- yen en met lllustratles verlucht: Brugvorderen ?
~
.genbouw te
Arnhem, ,Nijrnegen en Stort, (bg), Mej. A. M. Ukkennan (s1.),
De reden hiervan is hierin gelegen, Moerdijk, Twente-Rijnkanaal,. afwate- Mevl'. E. de Koe-d'ArnaUd (st.>.
dat net' de Regeering gebleken Ls, dat ring van de Peel en MaaskanallsatIe.
6.30 uur. H e.e :r enS c i f 1.
zoo weinig Nederlanders bekend zijn Ook door credietverleening werd werkDoell: O. J. ;M. Toxopeus.
met den omvang van de door of met verruiming verk,regen, o.a. ~oor indusBeei 2 :: M. C. P'aauwE!.
steun van de' overheld geopende werk- trie-steun . voor de scheepvaart, o.m.
Zaterdag 12 December
gelegenheid.
ook voor z.gn. "Opllgcredieten". Als een
Zuiderzeewerken, kanalen-aanleg en zeer recent voorbeeld mag vermeld ,wor-verbeterlri.g, wegenbouw, overbrugglng den dat als !bet nieuwe stadhuis in Den
5.00 ruUf,. D a'm e s Vie l' <breevan onze groote rivleren, woningbouw, Ha;g volgend jaar gebouwd zal wor~ de boot).
electricitlts- en spoorwegwerken, open- den door de verkregen werkverruiming
IBoel 1 : tMej. R. E. Zurhake (bg), Mej..
bare werken van diversen aard.. dit aI- f 500.000.- bespaard wordt op 'werkloo- N. A. Bmit, Mevr. L. -Schoolwerth-van
les heeft groote aandacht gevraagd.
zensteun.
I
'
der Hoeven, Mej. O. van Hasselt (s1.),
Dit. boek heeft ten doe I, om in dit
Wij meenden op dit werk weI de aan- Mevr. IE. de Koe-d'Arnaud (stJ.
~pzicht aan het ~ederlandsclle yolk o~-II dacht te mogen vestigen, omdat de
Boei 2 : \Mej. IA. D. oratama (bg), Mej.
Jectleve voorl1ch~~ng .te geven, waarmt daarin besproken problemen ook voor J. C. Bec~, 'Mej. P. 1M. J. ,Schot, l\1ej.. O.
elk en een iegellJk zljn ,conclusies kan Indie van belang zijn.
Meeter (s1.),Mevr. N. Paauwe-Groenetrekken ten aanzlen van de vraag, of
de
Regeering ten dezen haar pli~ht
(Speciale Aneta-correspondentie ; na- veld (st.>.
5.15 uur. H e ere n Vie r.
heeft gedaan.
druk, ook gedeeltelijk, verboden).
\v,innaar '2e heat tegen. Winnaar Ie
Teneinde . eenig inzlcht te geven omheat.
trent de beteekenis en den om yang van
5.,35 uur. Dam ~ s V i ell' (smalle
deze werken, die dus reeds op dit oogenboot).
bl1k en in de eerstkomende maanden
Boei 1: Maj. C.' Ukk!erman (bg), Mej.
zullen s'trekken tot effectieve vermeerN. A. M. Dijkman, Mej. M. A. A. van
dering van werk van overheldswege, gaf
Genderen Stort, Mej. A,. M. ,Ukkennan
de Minister een zeer globale specificatie,
Boschwezen
(s1.), Mevr. E. de Koe-d'Arnaud (st.).
waaruit bleek, dat daarinede in totaal
Boel 2: Mej. R. Nooy (bg), Mej. J. E.
De mantri-politie bij het Boschweren in
f 381.Q{)0.OOO.- is gemoeid.
de hvutvestenj Toeban, TJITRODIDJpJO Traast, Mej. J. IJ;. posthllma, ;Mej. M. L.
. . Daarboven komen nog de werkfonds'7 alias GOEDER is op verzoek, met ingang Richel (st.), Mevr. N. Paauwe-Groen~.werken, waarin het Ibekend is, dat er vap.. 31 December 1936 wegen~ volqracht·cu
(st.>.
,
weI voor :t 80.000.000.- een bestemmlng diensttijd, eervol en met recht op penSioen veld
'5.55 uur. 'D Q u 'b I Ie S c ,u I 1.
dienst ontslagen. '
is gegeven, maar waarvan het oQk be- uitDe's Lands
boschopzichter bij bovengenoemden samenstelling der ploegen nog onbe·
kend is, dat nog slechts 6 a 7 mlllioen dlenst in de houtvesterij Pemalartg MAS
tot uit'voering 'kwam. Het rest~nt, ca JOESOEP, is' wegens l1chamelijke onge- kend.
6.10 uur!. 'R e e r, e n, T Vi e e.
f '70.000.000-, ){an gevqegd! worden schi'ktheid e'ervol 1 uit zijne betrekking ont- . ao-el 1 : Mr. L. tel' Braake (bg), A. Bos
slagen.
biJ de in de allernaaste toekomst op het
De opzichter-machinist bij qe staajsspoor- (sl'>, Ir. J. A~ Maas,Geesteranus (st.).
programma ,staande werkverruiming.
we.gen D. W. S. Tl!lLLEKAMP, Is gewkend
Ikel 2 : Mr. D. F.rde 1{oe (bg), W. A.
De In ,het boek verwerkte gegevens van 30 November 1936 eervol ol1theven van P. Ff L. StOfll} van 's Grav.~l1sande (s1.),
zijn verstrekt door hootdambtenaren zijn detacheering bij het Itailbedrijf te Tje- J. Th. G. C. van Buuren (st.).
.
po'e~
van verschillende Departementen,
6.30 UUf. Ml 1 III e r Y a T wee
De candiqaat-houtvester h·. J:? HEIN,SDIJK, ir. J. E. VAN DEN BERG, 1r. E..C. M. (OUd-student-roeiers) .
Tot zoover de ,Minister In zlJn' raalO- RODERKERK, ir. A. RlERINK en lr. M.
Boel 1: L a ~ a.: Ir. W. Vosmaer (bg),
J. F. KOOPMAN zijn benoemd tot houtrede. i
Ir.
E. W. von Oven (~l.), N. J. A. Maas
bij,'<len
diens~ van het Boschwezen.
vester
De geesel de's tijds
T'cr beschikking gesteld van.:
Geesteranus.
.
;
het Hoold van den Dienst d,er WildhoutBo.el 2: N j 0 l' d: Mr. P. Blusse
Werkloosheid is de geesel des tijds, ook bosschen op Java en Madoera ir. D. HEINS- v,an Oud-Alblas (bg), Mr. H. r. W.. ~ul
voorriool,Ud;,
,
DIJK
Jndie weet daarvan mee te praten; zij
het Hoofd va.n net Djatibedrijf ir. J, E. king (s1.), Mr. J. W. Th. Cohen stuart
is deels een gevolg van de crisis, deels VAN DEN ~ER(J ~n ir. E. 10.' M. RODER- (st.).
.
van de ver doOrgevoerde mechanlsatie. KERK' voornoeml ;
den directeur van het BoschbouwproefO~nvil1d Spengler, de bekende. philosoof,
Boei 1 ligt aan de zijde van h~t dubhe,~ft o.a. dlenaangaand~ gezegd': "Het station ir. A. RIE:RINI,{ ep. ir. M. J. F. gebouw. Voor aIle nummers is de baan..
KOOPMAN voornoemd.
behoort tot de tragiek van dezen tijd,
lengte 1000 meter. De start voor ~t;
da't het ontketeride menschelijk denken
PandhulsdJenst
Heerennummers Ugt bij den Syphon. De
zijrt eigen uitkomsten niet meer kan
Dam~snummers jhebbel1l een draai~el
Benoemd tot hootdscnatter en belast met op 500 meter; de start en de finish llgonivatten. ;AI het organische is bezwe'het beheer van het Larldspandhuis te Tan;ken voor Ide pm zlch heen grijpende djoengbalai
,<Kiulmqen) KLAUDIUS PO- gen bij het clubgebouw.
organisatie".
I
HAN, thans two schatter bij het L~nds
Uit het boek leeren wij hoe groot de pandhuis te BatangtarO'd (Padang Sldemmoellljkheid is om niet aIleen voor een poean). •
deel van het leger van werkloQzen nutBinnenJand~h Hestunl'
tigep arbei~, maar ook prod.uetief werk
Tijdelijk belast met de waarneming van
te .Vinden. Toch is imp~bductief werk
altijd 'nog beter dan .ge~n werk, want de b'etrekking van commiesredacteur bij
den Algemeenel\ Kaptoordienst. 'van het
nog altljd schuilt e~ waarhetd'·ln pet Binnenlandsch ,Bestuur il1j de pr,ovincie
spreekwoord: "Ledigheld is des dui- west-Java J. MAGERMANS, thans tijdelijk
vels oorkussen". Ook mag nlet uit het wnd. eerste commies bij den Algeme'enen
Kantoordienst van het Binnenlandsch Beoog 'worden verlore.n, dat de te klezen stullr
in de provincia west-Java, geplaatst
Prima
oogglazen,
modern
objecten voor
werkverschaffing nlet bij het kantoor van den Gouverneur van
mogell Ielden tot werklnkrlmping van West-Java, met IJepaling, dat hij blijet 'ge- montuur, gratis oogonderzoek.
hen, die reeds' arbeid hebben, terwijl plaatst bij genoemd kantoor.
Zeer lage prijzen
voorts de economlsche toelaatbaarheld
~erkeer en Waterstaat
Gemakkelijke betaling.
overwogen moet worden.
Wegens'" zesjadgen dienst acht maanden SHAN GHAlOP TIC A LOCo.
Schrijvende over eenige oorzaken en
ge'Volgen. zet. de schrijver uiteen, dat verlof naar Europa verleel1d aan A. N.
SNEL Hoofd van. de Afdeeling Financien
Pintoe 8esar 33 - Passar Baroe 112
het beg rip werklooslWiq tel~ens wis- bij de Staatsspoorweg'~n, ingaal1de 1 April
126v
selt, al naar het yak en het jaargetijde ; 1937.
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De te BruS~l gespee1de, wedstrijd tUg..
ASYLRECIIT VOOR TROTZKY
schen Zw.aluwen ,en Rood~ Duivels ein,:'
digde in een gemakkelijke 5-3 overwin- De "Ieider" wit ni~t te ver van o~ratie..
ning voor Zwaluwen. Bij de rust was
,terrein
de stand 3-1 voor de Hollanders.
o s I 0, 8 ~c. (Transocean). NadaU
de Mexicaansche regeering Qfticleei had
ANDERIgSSEN EXIT
ver'k1aard, dat zii' on~er b~~alde vOor~
De bekende spil Anderiessen, de~lde waarden bereld z~u zijn aan. den' I~ldet
aan d~ Techrtische Commissie ~an den der Z.g. Vierde - Internationale Leoti
K.N.V.B. mede~ dat hij niet meer in aan- :rrotzky asylrecht te ,ve.rle~herl, verlda~
merking wen:scht te k'omen .
een re,n de juridlsche advis~urs'van Tlot.zk~
plaats in het Nederlhnds~he eiftal of
da~ nog geell beslissin~ is \~enolnrn ted
andere vertegenwoordigende pIoegen.
aah,zlel1 van de ,pH\nnen: v1tn <len boLSJe..
wl3tlschert lelde'r, doch dat de sltuatle
. HiJ b}ijft ~chter voor Ajax·speien.
word,t bestudeerd.
Dit verlles ~s werkelijk te b~treuren,
daar ook op den wedstrijd van, d~ Ne:Men vreest n.1. dat, wanne~:f'Trot2kY
derlandsche nationale ploeg tegen de, zlCh in Mexico zou vestlg~n, biJ te ,ver
Hongaren.is gebleken, dat wij nog geen
,,~Pet~tle",
spi1 hebOOn die Anderlessen vo}\vaardig v~rwijderd zou zijl1 van
terrein".
kan vervangen.

voor

Het was reeds bij vijvell aivorens de
Franschen, gekleed in witte shirts en
Shorts, en de rood-zwarte Spartanen op
het veld standen aangetreden, waar de
militaire kapel achtereenvolgens het
"Wilhelmus" en de "Marseillaise" speelde, waarna de match een aanvang kon
nemen.

ali"

5_=

De

gasten staken goed van wal en
leken in den aanval niet voor een kleintje vervaard te zijn. Het duurde .t1,anook
niet lang of de Fransche rechtsbinnen
maakte, de eerste goal, zooctat het er
op leek, dl:t,t ook ~n deze match de rna..
riniers met de winst zouden tgaan strij ..
ken. .

Weldra eehter maakte de aanvalsUnie
der rood-zwarten een tegenpunt, zoodat
de ,kansen voor belde 1Partijen gelijk
kwamen te staan, :waarna men het ech..
ter van b~ide zijden erg kalm opnam.
odell Sparta rehahlllteerde zich en glng
hoe litng~r hoe beter spelen, zoodat met
de r'ust ~en sta.nd van 5-t in net voordeel der Batavianen kon worden geboekt.
Na de yeldwisseling Ibleef Sparta de
Qvermacht behouden en het duurde nlet
lang of de Hnksbinnen der rood-zwarten
verhoogde melt een keihard schot 1\et
puntenaantal rot 6 en vervolgens tot" 7
in het voordeel. van zijn partij. "Oeen
zeeman am hlJ het er ,bij laa,t ~itten!',
dachten de Franschen blljkbaar. Twee
~eUrl&e goals was het .resultaa,t van ~un
revanche, waarna zij echter spoedig weer
inza,kten.
Rulm over zessen werd het voor Sparta aIleszins "happy" elnde geflo·ten.

De Batavianen hadden er inmiddels
doelpunten bljgemaakt!

3

WEDSTRIJDEN TE ClIERIBON

Zaterdag- en Zondagmlddag a.s. zullen
op het sportterrein'te Tjangkring (Cheribon) de volgende wedstrijden worden
gespeeld : P.B.C. 2 Y.N.H. 2 en
Y.N.H. 1 - E.M.~. Het y.C.O.-bondself tal zal Woensdag, den 16d'en dezer een
training-wedstrijd spelen te Bandoeng
tegen het V.B.B.O.-elftal.

rUsscftell'
TWEE sigatetten
DRIE
WYBERT·tabletteill
<'

.y-

..Tussc'heo rooken, en pas gerookt hebbeh
rigt eeo onaangena~m groal ~erschir, he~h
vroeger eens iemand gezegd. Thans getdr dat
oiet meed Thans is er Wyberf. om den naren
nastnaak. den' oilfrisschen rookersade~ e~

de ove'jprikkelde
Wyberl

do~i

sliimvti~-zen Ie

elkeo" rooker

voo'rkornen i

goed'

\
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THE
MANUFACTURERS
.
Ins u ran c e Co.
LAGE·
PREMIES Tell.
Kalibesar West 5

Batavia
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KWAllTElTen REPUTATIE

~

gaan hand

Bat.'

to.

l\;

~

Nederlandsche Handel-Mij. N.V.

W

aev~~~~lc~t :'8~;~~m

h d
aanan

", r..

Hoofdkontoor te AMSTERDAM.

-"

Agentschappen te ROTTERDAM en's ORAVENHAOE

Hoofdkantoor YOUr, het Oosten: FACTORIJ BATAVIA,

Een I n d i ~ c h e e r " a r i n 9 ivan, meer don 50 joren,
gepoord goonde met uitgebreide collecties stoffen
van uitsluitend Ie klasse tabrieken, stelt ons in staat
het beste te brengen op het gebied van de kleermokei ij teqen mctrqe pr ijzen.

Veattglngen in de voornaamste plaatsen van Nederlandsch-Indle ell
voorts In de Straits S€ttlements, Brttsch-Indle, China, Japan en Arable.

Door een eigen inkooporganisatie bli]• ven wi] steeds cpue nooqte en kunnen wij het publ iek bij aanschatfing zoowel von) t r 0 pic 0·1 en
was c h bar ,e kleeding, ors von een E u r 0 p e es c h e u i t r u s ti n 9 de juiste voorlichting geven.

SAFE

VOOR ALLE WISSEL- EN BANKZAKEN
KOFFERKLUIS

O';~OSIT

120"

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

Onze kleedinq kenmerk! zich door;

onb8rispeliJk~ coupe
good 0 afworking

pri In a k\v alit 8it

Smo~in~costume

vIa flO.·
Ro~costume

vIa f ~O.·
AUG. SAVELKOUL
. _0..

-

____ ..__.._."I.__....,-!llM----..----·
4
~_

Ie

i$iIA

VLUG f
VLUGGER! !

•

,YLUGST ! ! r

-

Ffacon No. 90
met schroefdop
(55 gram) .10.30
\

NQderfandsch·lndisch Fabrikaa£

De Maileditie van hat Boteviaasch Nieuwsblad goat per
vliegtuig naor Nederland en

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

wordt tweemaal per week ver-
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spreid.
Slechts
3,- per
(buitenland f 4.-).

J

kwcrtuol

-----,
...
MORG£'N
;

liM . .

G

I

N

e

lk dacht, dat het maar een gewoon geval van
keelontsteking was T" .
. '
..Ja•. maar zuster L1ez~ heeft d~~n~ SOOp 'over hem

gemorst",

-.

- -

I

fIde

JONGlt[I'NDI~
DE KRANTVOOR DE JEUGD

bij de Administrotie JONG INDIE
Flatgebouw Grisseeweg Batavia-Centrum,
, Abonnementsprljs bij vooruitbetoling :
j 0.25 per moand
II
G.70:, " kwartoal
II
2.50 " jaor

we··

MAGN EETJES -TARIEF
Voor

onnonces,
Per

welke

niet

von

%okelijke

strekking

voor de Residentie Saravia,
Loon Tri..,elli 37 8ato'iia·C. Wl 4011

'It

f 1.,,1.50')

,,2.-

c'

Moppen.
•

t)

De reductie wordt srechts verleend, wonneer bij eerste
oonbieding het oo"tol prootsingen vermeld wordt.

~n.

Apoth.... foleo',

,

;,

"AltijdJ!"

L.

; i . 'I

.

l

•••

- Elken keer, zel de spreker op
een drankbestrljdlngsvergaderlng,
als ik een jongemarrutt een herberg. zie komen, zou ik hem wlllen
toeroepen: jonge vrlend, ge zijt
op den verkeerden wag, keer om !

Oat is
je warol

- Ik hoor, dat Je 30.000 pond'
sterling in de "sweepstake" hebt
gewonnen, ik ben tegen hazardspel en je moet je beschouwen als
~ zijn ontslagen. Laat dit een dure
100 voor je zijn,

He. C.lclulft·t-btrluM voed...

..Mijn zoonfje. oud 10 jaar, groeide
feifelijk uif. zijn krachfen. Hi) is
nu sinds enkele ~eken Kalzan
gaan gebruiken en if< kan U verklaren dat hij thans reeds een
anderejongen is geworden. Hi)
eet nu bovendien altijd lekker en
alles bekomt hem goed."
Meyr. J. E. te l.ecuwardftSo

.\

e.

2063Q

,if, ,J Jt

•
,

.Schoonmoeder: "Was die man
al hier, die me giswren uit het
water gered heeft?"
.Scnoonzoon: "Neen, maar vanmorgen heb ik een brief van hem
ontvangen, waarin hij mij zijn excu~efi.a~nQl~qt",
I.
,
,

•

.
"

•

t

"Wilt u dan m'n vrouw ,Wor..
den ?"

I

11

,

~

KALZA'N

%ijn:

5 regels druks of gedeel!en doo,von :

• -"ZC'I!iI'lW..

Wcermacht Cornite

r:

U

per pl09tsin9

per ploatsing .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per 2 proatsingen
,....
per 3 of 4 plootsingen
,.......................

t)

S

"Waarom zit u zoo te pelnzen?"
"Ik zit nlet te pelnzen", antwoordde zij.
, "U heett tach zeker In twintig
mlnuten
geen woord . gezegd",
.
.
"Ik heb ntets te zeggerrI"
"Zegt u altljd nlets, als u nlets
te zeggen heeft?"
, ,

Geef groelenden kinde,ren Kalzan, dan geeft
gil ze de noodige extra
mlneralen en gil sterkt
hun weerstand tegen Infeeties en verbetert hun
gezondheid. Groelende
klnderen lleuren op door
Kalzan, 'hun gelrriteerdheld en "lastigheid ver#"
dwijnen en hun eetlust
keert terug.

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

f 1.-

ee1~ go ebe'

£

De tijd van snellen groet
Is ook heel dlkwllls de
tijd van cllerlettnfectles
en kwucltjes. De gezondheld Is wat verzwakt,
het weerstandsvenrtogen
Is vermlnderd. Voor den
opbouw van beenderen
en Uchaamscellen zijn
veel mmerolen noodlq,
meer dan het normale
voedsel bevat.

..... ~~;r:;--:':-'~.~~~~iQ~4c~:7"~..~.::.~_:-z;..~~~z.""~""~

_.'&m

TELEFOONWELT.721'-722

?orgen "bat 3Jnbie en
j!}o(lanb een blijben t

.•
GROEIENDE KINDEREN

Wenscht U goede en degelijke Kinderlectuur onder ~rva..
ren en kundige paedogogische leiding,
vraagt dan Proefnummers oan von :

Per 5 regels druks of gedeelten doo~von

PARAPATTAN 27 -

~

TA'BA'KSPL'ANT"

DEL

J

(Humorist)..

WMR
geeft men de beste Service?

lid eTA B A K S P LAN T "

vise H HAN

II. A, W. HlLVERDINK
' STEEDS VERSCHE AANVOEB

T

~,Maar

PLMTST
nog heden Uwe bestell ingen bij

21430

bij

meernlflcbt lOU er boor

E

lid eTA, B A K S P LAN T II

DE A L GEM E ENE

~ [ecfJ t 5

(v/h F. H. JUS Y,M A N)
i3atovio-Centrum, Noordwijk 38b, Telefoon Welt. 349
8andoeng,
Bragaweg 39,
Telefoo,n 11,83
WELK
• SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

,.r

A
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Luigi Piralltlello

t

Reuter seint uit Rome, dat de ItaIlaansehe tooneelscnrljver en Nobelprijswinnaar Luigi Plrandello glsteren aan Iongontsteklng is overleden.

~

Singapore

Kunstsljde, radio en gloellampen

(Reuter-Eastern)

Den H a a g, 10 Dec. (Aneta). Aan
kunstzijde werd in de maand November 608.822 kg. uitgevoerd met een nettowaarde van i 1.115.235 (vortg [aar
683.000 kg. 'tel' waarde van f 1.185.000>'
Aan radlo-artlkelen werd 892.578 kg.
uitgevoerd met een brutowaarde van
f 4.565.988 (In October 967.566 kg. ter
brutowaarde van f 4.540.529),
In de maand November werden verdel' nog 1.231.700 gloeilampen geexporteerd met een waarde van f 468.282 (in
October 1.476.100 stuks tel' waarde van
f 570.134).

10 Dec. 10 Dec. 11 Dec.
open
Sheeta spos
" Januarl
" Aprll/ Juni
" Jull/Sept.

32{!t6

"De grondslag van mijn kUl1stenaarschap is het tragische, dat uit de tegenstelling tusschen het leveh en de
worsteling om zijn' uitdrukkingsvorm
'geboren wordt. Het leven is voar mij
een lets, dat zichzelt vcortdtuend wiJzigt en ontwikkelt·. Om echter leven
te zijn, lU.Qet het eerst zijn eigen uit~n.\kkingsvcrm· vinden. De uitdruk}{ingsvorm is evenwel in wezen altijd
st~r e11 oll,ver\l.nderlijk. Het leven, slat
v~randert, mo~t del~halve voortdurend
met zijn vroegere norm breken e~l een
nieuwe vinden, die ~p ,haar beurt ook
snel verol,l.derd is. Oatis de tragedie
van het leven. lk ~n de dichter van
. deze h"agedie. Ik s~hilder de smart,
waarin het leven zich wendt en 'keert
om ':dijn uitdrUkking te vinden. 'tk
schUder dien wilden chaos, achter
welks masker wij allen ons .bewegen.
Wij zien echter aIleen het masker, het
zuWel'e wezen van ons allen zien wij
nooit, maar wij vergissen ons daarbij
altijd. Ik heb veel geleden voor ik deze
wereldbeschouwing veroverde. Mijn
jeugd werd dOOr het historisch .materiallsme vergUUgd".

32>/ a

~l29ha

323/ .

Londen
I

(Reuter-Baatern)
9 Dec.

gedeclareel'd en weI van . 5%, betaalbaar op 2 Januarl a.s.

69 J aar is hij geworden, en het leven
dat hij steeds dramatisch zag, is niet
leeg aan. hem voorbiJgegaan. Integendeel : Pirandello heert het tot de volheid
van zijn .bijkans zeventig jarendoorleefd
met aHe kracht van zijn gepassioneerde
vitaliteit, en. er steeds uit geput voor de
vonning van 'zijn kunstenaarschap, dat
hij eens met de volgende woorden verklaarde:

321h

325/ , 6

Medium blanketa
Dec.lJan. ,
3t7/ s
32
Rolled bark Dec./Jan. 307/ 8
3t
De markt sloot stll en opende nomtnaal. Op 30 November bedroeg de voorraad 23.097 tons droog. De voorraad in
de havens opgeslagen bedroeg 6795 tons,

De cultuurrnaatschapplj "Pasir Nang-

LalldbolHV

"

10 Dec.

open slot open 510t
not. not. not. not.
93hn. g'ltd !~11t6 9.1/ 8
9 1/ 8
93ha

6neeU spot koop.
,uk.
.' Jan,/Mrt. koop.

,),

De cultuurmaatschappij "Goenoeng
Malang" keert
een interim-dividend
van 7%%, de Preanger Landbonwmaatschappij een interim-dividehd van
7~~%, de cultuurmaatschappij
"Balapoelang" een interim-dividend vall 4%
en de cultuurmaatschappij "Pasir Malang". een interim-dividend
van 4% uit.
,

Voor '37

open

32:J/ 16
32'/4
3 27ha
321/ 2
31,1/4

323/ 1/\
323/ s
3t1!lti

1m" heeft een tweede interim-dividend

l\Ulerik'a's

slot

321/ 8

" t.o.b Dec.

91/ s
g1/i' ' - f)'J/16

g'/16

1erk.
AprU/Junl koop.

~llh6

(}1/8

91/ .
93ltt\

verk.
9 1l S
it JuIJlBep\. toop.
91/ 16
verk,g'l/'a
" OCt.lDeo. koop.
9 1/ 8

9'/4

g:1116

,erk.
9V16
91/ .
De markt opende prijshoudend. De
stemming zakte, in verban~ met den
toestand in Engeland, af en sloot lui.
New-York

(Reuter-Eastern)

uitg~ven

van hoogstel1s
S 500' milUoen

Was h i n g ton, 9 Dec. (Reuter).
Het 'Amel'ikaansche landbouw-conservatie-progranuna voor het jaar 1937 gelijkt volgens een officieele bekendmaking in vele opzichten op dat van 1936.
Volgens dit programma zuBen onder
bepaalde voorwaarden wedel' subsidle~
aan boeren worden verleend.
Het progi'amma omvat verschillende
wijzigingen, welke ten doel hebben het
plan meer aan de region ale behoeften
aan te passen, terwijl nadruk wordt gelegd op de werkzaamheden voor den opbouw van den bodem,. waarvoor meer
geld beschikbaar )vordt gesteld.
Het programma voorziet in uitgaven
van ten hoogste 500 millioen dollar.

J)eYen·kocrs
Gedtlald tot £.- 1. 2.
4

Inict~rok~~nt

,

.\

'

~

-----=:!?'~

·_..!....__

S 0 era b a j a, 11 Dec. (Aneta). De
tweedehands suikermarkt bleef onver..
anderd en stU.
B ultenzorg
De Nivas verkocht voor export 2150
tons browns; voor consumptle 842 tons
superieur.
25-Jarig [ublleum Chrlstelijk Militair Tehuis
Rnbbersheets 35% vraag.
Crepe 36% vraag,
Gisterenavond werd in het Christelijk
De markt was stll,
Militair Tehuls alhler het reeds aangeKoffie 16.75 vraag, 17.- aanbod,
kondlgde ztlveren Iubileumteest gevierd.
De markt was stll.
'regen zevenen riamen het bestuur, leden en genoodigden met hun dames
plants in de met keurlge bloemstukken
DH RIJS'l1\lt\RK'f
opgesierde tooneelzaal, terwijl het elgen
strijkje pittige, .vroolijke marschen en
(WesseUnk en Dl}khtt~).
andere muziek deed hooren.
Rljstnoteerlngen van 10 Dec.
Ook de voorzitter van het Tehuls, Rit's middags
meester de Stoppelaar, was aanwezig en
nan g k 0 k : Ketan. no. 1 e.k. onvermoeid in actle, al moest hij ook bij
Batavia aanbod f 5.10 p.p. of f 8.26 per het loopen nog steunen op twee krukjes,
Onder' de aanwezlgen merkten we o.a,
100 kg.
Java Ketan e.k. Batavla aanbod f 4.25 op: oenerant Van Hulstijn, Majoor
Vooren, de Burgerneester en het B.B-,
p.p, of f 6.88 per 100 kg.
Op het aangekondigde uur arrtveerden
K raw a n g: fl'. wagon Kra- Mevl'ouw Tjarda vun Starkenbol'gh Stawanglijn (naar gelang V. kwaliteit en chouwer met de Freules en gevolg.
plants v. levering).
p. p. . of p. 100 kg.
Hierna werd het feest met gebed gePetjah I{. Boeloeh
opend en nrtm vervolgens Ritmeester de
f 3.10/3.15 f 5.02 /5.10 Stoppelaar het woord, heette in de e~rste
Dec. auno.
Lolosan Boeloeh
plaats de hooge bezoeksters welkom en
Dec. aanb.
. : ,,3.30/3.35 ,,5.34'/5.425 spl'akeen woord van hnlde tot Mevronw
nuller. Boeloeh
van Stal'kenborgh, die zich reeds zoo
Dec. aanb.
IJ 3.55/3.60 ,,5.75/5.83
spoedig vool' de diverse bp,langen van
Slijp Boeloeh
aHe bevolkingsgroepen uitermate interesDec. aanb.
,,3.80/3.85 ,,6.15'/6.23' seerde. "Door Uw komst hedeilavond
Petjah K. 'l'jeree
heeft U een bijzondere, zoo hoog door
Dec. aanb.
,,2.80/2.85 ,,4.53'/4.61 5 ons geschatte traditie in stand gehouLolosan Tjeree
den", zeide spreker en gaf vervolgens
Dec. aanb.
,,3.-/3.05 ,,4.85'/4.94
een historipch overzicht Van den greei
en den bloei van het Militair Tehuls en
TiiandJoer:
van d~n belangrijken stenn, dien het
steeds van vele invloedrijke personen
fro wagon TJlanheeft mogen ondervinden.
djoer:

"

Cit{onell~ PeQ./J~n,J

~

Uit de' Provincie

10 Dec. Beras MachIne
Beras Machine
S. L. R. Dec.
erept spot tooP.
203/ U
201/ 8
aan1>.
,,4.30
" 6.96
Sheets 8tK)t koop.
19 .
t9
'S. P; A. Dec.
verk.
19'1ta
19'/s
aanb.
" 4.60
" 7.45
n
J:an./Mtt. koop.
t9
I!)
Beras Kepala
15
It
Apr./Junl koop.
18 / t 6 19
V. F. K. Dec.
,erk.
19'/16
191/ .
aanb.
" 4.60
" 7.45
De mal'kt was" nauwelijks prijshoudend.
(Nadruk verbodenJ.
81otnoteerlngen
9Dec.
10 Dec.
G OENIEZAKEN
",'.eet.s spo~ koop.
19
191/ 1&
3
v~r1t.
19'116
19 /} &
Sheets Apr./Junl koop.
Cal c t1 t t a, . 8 Dec (Reuter).
181.1/16
19
1
verk.
. t9 1t 6
Vorige Not. 7 Dec.
19'/8
Rs. As. Rs. As.
De markt was zeer lusteloos.
Heavy C' zakken, gePEPER
, zoomd, ready, vrij
langs boord CalcutLonden
ta, per' 100 stuks.
(Reuter7Eastern)
Blauw gestreept,
9 Dec.
10 Dec.
20' 06 20 10
40 Xl8, 2%, lbs. '
mid.-pr. nlld.-pr.
Z;warte 81ng!\porecll.
\
Londen Dec.lJan. - 3
a.anb. J- aanb. Groen gestreept, .
Witte Munrok elf.
\ ,
22 10 22 12
43 X 29, 2% 1bs.
Londen Jan./Mrt. 51/smfdpr. 51/ 8 aanb
mid.-pr. mid.-pr.
"warta Lampong elf.
De markt was prijshoudend.·
Londen Jan./Mrt.
3 m.1dpr.

•

w~schtee~,

~

4u. n.m.

.

pol1tleke lrwloecten

:z:=:..-.....-

9 Dec;..

1 U.n.m.

T 0 k 10, 9 Dec. (DomeD. De yen
koers te 'Londen heeft wederom h~t peil
van 1 shilling 2 pence per yen bereikt.
Het ministerie van Financien handhaafde een kallne houding teg~nover de
TIN
jongste daling van het Japansche betaalmiddel en onthield zich van aHe
L.o n den
kunstmatige maatregelen om de daling
(R~uter-Eastern) .
van den yen tegen tc gaan.
9 Dec.
10 Dec.
De autoriteiten schrijven de jongste
daling Van den yen 'we aan tijdelijke UAm!(1oAj-afdoenlngen
3
233
233 / .
bezorgdheid ovel: de verwachte toename
'fl.
n.
2331/2
van den invoer als gevolg van de groo- l-mndB.-lever1ni P. to·
233ged.lt.
te beg rooting vool' 1937 end eve 1'ged./verk.
wac h tin g her vat t i ng van
han del s bet r e k kin..
GOOO·
'Zoo teekende. Pirandello zichzelf: een d e
wijsgeer, ~teeds er op bedacht, schijn gen tusschen Australle
Lon den, 10 Dec. (Reuter-EastJ a pan.
van wezen te onderscheiden. Thans nog e n
ern). OpenmarktpriJs in staven ClJn per
enkele 'bijzonderheden uit ~ijn leven :
oz. 7.2.0~~.
PRIlS-INDEX
Hij ward ·28 Juni 1867 te Girgenti op
ZlLVBR.
Sicilie geboren, van vaderszijde met een
Lon d e 11, 10 Dec. (Reuter-EastLon den, 10 Dec. (Reuter). Heden
Grieksch voorgeslacht. Aan de uni'Versiteiten van Rome en Bonn stndeerde hij 169.5. Gisteren 168.7. 4 Weken geleden ern). Cash 2P/lft en termijn 2P/1c. Br.Indie kocht. Het aanbod was gering, de
letteren en philosophie tot hij in 1891 160.4. 52 Weken geleden 142.6.
markt stU en prijshoudend. Na vastpromoveerde op een proefschrift over
stelling van den koers was de markt
de taal van, ~ijn geboorteplaats. Daar
ADRIANOPEL - ISTANBOEL
zeer lui.
leid-de hij vervolgens jarenlang het ,stilTegen den vastgestelden koers traden
le, eenvoudige leven Ivan een provinOnderhandelingen
over
verkoop
tIer
Hjn
koopers
op den voorgrond.
cialen gymnasium;leeraar, en zijn dlchtwer~ ult dien tijd trok slechtsweinig
Par 11 s, 9 Dec. (Transocean). Volaandacht.
J
gens te Parijs ontvangen berichten zijn
B 0 m. bay, 10 Dec. (Renter-EastZijn in 1904 verschenen' roman ,,11 fn thans onderhandelingen gaande tus- ern). Cash 51 rupees 13 :annas. VeTreMattia Pascal" maakte hem weI in bree- schen de Orient Spoorweg£naatsehapplj kening medi0r-Sanuari 51 rupees 14 anmedio Februari 52
deren kring bekel1d, doch het zou nog en de TUl'ksche regeering vo(Jr den ver- nas. Verrekening
'bljna twintig ~aar dtU'en voordat zijn koop van de Hjn Adrianopel-Istanboel. • rupees. ,'De markt ve"rtoonde was stH.
Hieraan wordt echter toegevoegd, dat
dramaUsch werk hem de aandacht van
het buitenland bezorgde. In 1922' be'gon moeilijkheden zijn gerezen over den prijs,
N e· w Y 0 r k, 10 Dec. (Reuter.zijn internationale roem met het ,too- die vaor de eigendommen van deze
11eelstuk "Zes personen zoeken een au- spoo\,lijn en het rollend materiaal zal Eastern). 45%.
teur", en zijn positie was to en .dermat,e moe ten worden beta~ld.
C'OPRAU
vel'zekerd, dat hij zijn eigan t60neelgeL o· n den, 10 Dec. (Reuter-Eastzelschap kon vonnen, waarmede' ,hij in
ern:'. Dec.-versch. 21.10.- vraag.
FRANI{RIJKS SPOORWEGEN
het Teatro Odescalchi te Roine ging speTARWB. ,
len. In 1929 wer,d hij tot directeur van
Verhoogil1g der vrachttarieven
de drie staatstheaters te Rome, Turijn
Chi c a g. (), 10 Dec. (Reuter-Easten Milaan, en tegelijkertijd ,tot leider
ern). Dec.-verscheping '128%.
De voornaamste· Fransche spoorwegvan de staatstooneelscholen in die steKA'rOEN
den b'enoemd'. Intusschen had Pirandello maatschappijen hebben de 1aatste wesiuds 1925 geheel Europa en Alnerika ,ken het ministerie van Openbare WerNew Y 0 l' k, 10 Dec. (Aneta).
ken verzocht de vrachttarleven te mo- Dec.-versch. 12.67.
bereisd. \
l'
\ I
gen verhoogen. Transocean seint ult
l\IAIS
Hoe productief Pirandello, nietteg~n Parijs, dat de beslissing van het miB u e nos All' e s, 10 Dec. (Anestaande al zijn reizen en theaterbes1om- nisterie dienaangaande binnenkort zal
ta). Fair average quality (slotnoteemel'ingen, geweest is, blijkt uit den ,om- afkomen.
Algemeen wordt verwacht dat de ring in papieren pesos) pel' 100 kg. Jan.
yang van zijn oeuvre, dat uit zeven romans, veertig' tooneelstukken en 365 no- vrachttarleven der Fransche spoorwe- levering 5.74.
gen met· ongeveer 25% zul1~n worden
vellen bestaat.
DE MARK'f TE BA'rAVIA
In de tooneelwereld van Europa ont~ verhoogd. '
stond e'en Pirandello-mode, die zelfs niet
Bat a v i a, 11 Dec. U:ligen. dlenst).
geschaad kon worden door het geweldige
Palembang Roliusta Dec./Jall. f 14.50
VERVOERSPREMIE RIJS'f
publleke schandaal, waal'mee de; opvoenom.
ring van ziju. comedie "Heute Abend
Lampong Robusta Dec./Jan. 15%
Het Kantoor voor den Handel, van het
wil'd aus dem Stegreif gespielt" op
1 Juni 1930 in ,het Berlijnsche Lessing- Oepartement van Economische Zaken; f 14.25 vraag, f 14.73 aanbod.
Wit te Muntok peper Dec.!Jan. to.b.
theater eindigde...
'
.. deelt mede dat de vervoerspremle van
In 1934 kreeg PirandeUo 'den Nobel- 75 cent per 100 kg. voor rijst, verscheept Banka, f 19.50 gedaan.
ZWf\rte Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba..
prijs vaor utteratuur, hoewel niet zonder uit Soerabaja en oostelijk daarvan gescherpe commentaren van ee~ deel del' legen havens naar Banka en Blll1ton, tavli\) f 11.30 nom. (e.k. Telok Betong)
Zweedscl1e pers, die zijn onderscheldlng met ingang va.n 1 Jallual'l 1937 wordt Dec./Jan. / 11,- vraag, I :U.30 aanlJad.
al\~
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Nederland's export

Interitn.(lividClldcll

~~~_'~ ....

DE iUAUK'f 'fE SOERABt\JA

RUBBER

Pasir Nungku

Een. van de merkwaardigste, veeIzijdigste en meest actieve 'kut:stenaars van
<Lezen tijd, een "dichter van de tragedie
des Ievens", zooals hij zichzelf eens noemde,zoo was Luigi Pirandello, die Grieksche Italiaan ;met zijn fijnen intelligenten kop en. spitsen puntbaard, wijsgeerig
cosmapoliet, altijd reizend en trekkend
met een secretaris en een schrijfmachine, in zijn latere jaren een gevierd man:
veel . ge'interviewd, vaak geciteerd, een.
populaire "stunt" voor de kunstpagina's
der wereldpers.

~

Producten-markten

Handel en Nijverheid

Kunst.

.... ~

1.45 nom.

TANGARANG ·

PItADJEKAN

Nieuwe COllullissaris
A m s t e r dam, 10 Dec. (Aneta).
Tot commissal'is van de cultuurmaatschappij "Pradjekan - Tangarang" is
benoemd mr. M. Sanders jr.

Scheepsberichten
•
DE HAVEN

VAJ.~

TG.·PRIOK

i\angekomen 10 Dec.

N.I. 5.S. "Oen.. van 8wiet'cn", gez. Speelman, van Semarang en Pamal1oekan, Agt.
K.P.M.
N.I. S.s. "Pasir", gez. KoU\v, van SOOrabaia en Bagan si Api-Api, Agt. K.P.M.
N.I. 5.5. ,,stagen", gez.. Blokzijl, van Singapore en Haipong, 'Agt. K.P.M.
N.r. 5.5. "Sinabang", gez. Raap, van Singapore en Toboali, Agt. K.P.M.
Ned. m.s: "J. v: Oldenbarnevelt", gez. Morzer Bruyns, van Amsterdarn en Singapore,
Agt.8.M.N.
Eng. 5.5. "Nurmehal", gez. Palmer, van
Rangoon en Tegal, Agt. M. Watson en Co.
Eng. S.S. "Rhesus", gez. Morris, van Birkenhead en Pamanoekan, Agt. M. Watson
en Co.
N.!. 5.5. "Djirak", gez. Kl'uythoft, van Palembang en Soerabaia, Agt. N.K.P.V.M.

__ .

A . . ., . . .tz

Geruimen tijd geleden werd vanwege
het regentschap een vlsscherij-voorllchtingsdienst ingesteld, waarvan thans
reeds de voordeelen blijken. Te Gebang..
illr - het visscherijcentrum in het regentschap Cheribon - werd een mantrl
gep1aatst, terwijl thans steun wordt ondervonden van het Departement van
Economische Zaken, dat eenambtenaar
tel' beschikking heeft gesteld om de bevolking in vlsscherlj-aangelegenheden
voot te lich ten.
Met kapitaal uit het Dessa-weerstandsfonds werden onder toezicht van den
Dienst del' Binnenvlsscherl] honderd-en- '
vijftig bouw vijver aangelegd voor ban..
deng-teelt. 'feneinde de visschers los te
maken van geldschieters zijn voorschotten verstrekt, waarop regelmatlg afbetalingen binnenkomen, als gevolg van de
gunstlge rendementen del' vtjvers. Deze
bandeng-vljvers worden verhuurd voor
f 15 per bouw per [aar. De opbrengst
uit den verkoop van lJarnalen en klel..
nere vlscnscorten is reeds .voldoende om
de huur te kunnen betalen. De gekweek..
te bandengs, voor welke vlschsoort steeds
een goede vraag bestaat, vormen dus de
vetoogen in de soep.
Het is begrijpelijk, dat el' onder de
'visscherij-bevolking de noodige belangstelling bestan.t voor deze- vijvers en v~r
scheidene aal1vl'agen reeds moesten wor ...
den afgewezen.
Naar wij vernemen, ligt het in de be- .
·doeling hiel':lan verdere uitbreldlng te
·geven. Binnenkort zal te Gebangilir een
·vlschafslag worden geopend.
'
I.E.V.-vergmtering

De afdeeling Cheribon van het Indo..
Europeesch Verbond zal Maandag, den
21sten dezer om half 8 's avonds in het
Hollyw9od-cafe een algemeene leden..
vergadering houden. De congresvoorstellen zUl~en i11l behande1ing worden
· genomenen er zullen de noodige besprekingen worden gevoerd over de oprlch..
Daarbij werden speciaal gememoreerd ting Van een afdeeling lE.V.-J.B.
Mevrouw Idenburg, Mevl'ouw de Gravin
van Limburg Stirum, Minister Colijn, Dr.
b;pan!
mn .
Rutgers, Mevrouw de Jonge-Baronesse
van Wassenaer en vele anderen.
. Mevrouw van Limburg Stirum stuurt
nu nog steed~ tijdschriften aan het Tehuis. Spr. stelt voor haar een huldetelegram te zeuden.

i!.
Sport en Spel
•

Aan Mevrouw de Jonge zal spreker
onmiddellijk na afloop van het feest een
uitvoerig verslag per luchtpost zenden.
,Nog vele' steunpilaren van het Tehuis
werden herdacht, zooals' de heel' Versluys, die van 1908--1924 eerst' gewoon
bestuurslid daarna voorzitter was, het
echtpaar Teuniss-€n en tenslotte bracht
spr. ook hulde aan Mevrouw de Stoppelaar enzal haar schrijven dat ze door
allen op dit feest gemist wordt. Uit de
zaal wordt daarop spontaan verzocht
haar een' telegram van hulde te zenden.

(
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DEGENCONCOURS TE BANDOENO

Zondag 13 December a.s. zal te 10.00
in de groote zaal van de Militaire Societeit Concord~a een degenconcours plaats
v,inden tusschen vertegenwoordigers van
de K. N. I. O. S. en de Fransche Manneofficieren om den Hotel Homan-Des
Indes Beker.

De K. N.I. O. S.-equlpe

del~

~.~
}~~l

'~

,:,i,~.' ,j

bestaat ult:'

Dan ging spreker tot het meer zakeDe Kapitein
Infanterie C. Q.lebel.
De Kapitein del' Genie W. P. Gerharz.
Hjke over en zeidedat besloten werd,
het jubileumgeld voonlamelijk aap nut-·
De le luitenant der Infanterie H. E.
tige, blijvende. dingen te bestedell. Zoo is M. Bakhuijs.,
een deel van het meubilair vernieuwd1
De 1e luitenant del' Artillerie H; A.
het tooneel en de bijgebouwenzijn ver~
beterd, een leeszaal isingericht, er zijrt Maurenbrecher. ·
De 2e luitenant del' 'Artillerie H.
nieuwe gordijnen, lampen en' bilJartla~
Trefrers.
kens gekomen, enz., enz.
Daarna overhandigde spr. den Huis~
vader €en enveloppe met inhoud onder
voolwaaroe dat deze het alleen voor zijn
eigen gezin mag aanwenden. Een "lang
leve Maatje!" werd daal'op aangeheven
en spr. eindigde met er nog op te wijzen,
dat ook de Koninklijke Familie met een
jaargift steunt. Met cen driewerf hoera
op Koningin, Prinses Juliana en Prins
Bernhard werd de openingsrede dan beeindigd en begon het feest met een eenacter, getiteld: "Het valsehe etiquette",
waarin de echte HOllandsche humor onvervalscht naar voren komt.
Het stuk werd vlot en ongedwongen
ge5peeId, waarna men zich in de pauze
aan diverse versll'aperingen kon vergasten.
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Voetblll
OX(i~ORD -

tJ

CAMBRIDGE 1-1

";~a

De traditioneele ontmoeting tusschen
de elftallen del' universitelten van Ox';f~
ford en Cambridge is geeindigd in een .•...;:;~
draw. Wegens het mistige weer waren
maar een paar honderd loeschouwers
Gpgekomen, die geenaantrekkelijke
match hebben bijgewoond, daar er weliswaar enthousiast gespeeld, maar zeer
weinig
vaardigheid
g'edemonstreerd
werd.
,,~~
Cambridge was gedurende de heele
wedstrijd in het voordeel en slond bij
de 'pauze met 1-0 voor. Iedereen meeriNa hartelijk afscheid gingen daarop de dan ook dat de wedstrijd in een over.. "
Mevrouw en de Preules Van Starken- \yinning VOOI' deze ploeg \Zou :eind1gen,
toen de keeper een grove fout maakte en
borgh met gevolg weer Paleiswaarts.
t
Voordat het programma voortgezet zoodoende Oxford in staat stelde den
werd, zong nog een del' aanwezlge dames gelijkmaker te scoren.
uit het pUbliek op verzcek bij de piano
~~'1t
een paal' aardige l1edekens, hetgecn met
,:~~
luld applaus bekroond werd.
Schiete",

'.1

,~

.-:i
-':~li

fntusschen. waren reeds vele genoodigden vertrokken en werd het feestprogram
dus verder in eigen kring tot laat voortgezet, waarmede dit zilveren' feest op
waal'dige wijze aan de annalen van het
Tehuis kan worden toegevoegd.

Vel"troltken 10 Dee.

. ~ng. m.s. ,,silverbelle",'gez. Stark, naar
Pamanoekan, Ohel'ibon, Tegal, 8emarang,
Soerabaia, Makasser, 110-110, Ocbu, Manilla,
Los-Angeles, Frisco en Val1couver.
N.r. m.s. "Ophir", gez. Akkerman~ naal'
.
Palembang en Pladjce.
N.l. 5.5. "Soerabaia", gez. Boon, naal' Palembang.
N.l, s.s~ "pasir", gez. Kouw. naar Cheribon, Semarang ell Soerabaia.
N.I. 5.5. "Van Spilbergen", gez. Koppenol,
naar Tegal, Soerabaia, Bangkok en Saigon.
Ned. m.s. "JoS'.:fina", gez. Kip, nnar Soerabaia.
Eng. m.s. "Clytoeeus", gez. Evans, naar
Cheribon.
N.I. S.S. "Van Goens", gez. Rashorn, naar
Oosthaven en, Merak.
N.r. 8.5. "Roggeveen" • .gez. Blankstein, naal'
Rodriguez, Mauritiu?, Reunion, Durban,
Lourenl;o-Marques, Beira, Zanzibar, Mombassa en Seychellen.
.
N·cd. m.s. ,.Johan v. Oldenbarnevelt", gez.
Morzel' Bl'uyns, naar Semarang en Soent·
baia.

~

Chel,jboll
Vissch:erij-V()Ol'li~hting

Langs de kust van Oost-Cheribon bevinden zlch. verscheidene strooken grond,
welke zich bij uitstek leenen voor vischteelt. Tot een behoorlijke benutting van
deze gronden voor dat doel kwam het
echter niet, omdat de visschers geregeld
bij geldschletel's in de beer zaten.
De stadsgemeenteraad heeft het vraagstuk van de vischvoorzienlng van Cheribon geruimen tijd geleden onder de
oogen gezien, als ,gevolg waarJan een
commissie werd ingesteld', welke B. 'en
W. met betrekking tot de vischvoorziening van Cheribon Van voorlichting zou
dienen. Het Is echter bij de Instelling
van die commlssie gebleven, want er is
noolt eenig advies terzake uitgebracht,
,.ROTTJ.n\DA~ISCIIE LI.OYO"
zoodat de Cheribonners nog steeds op
een goedkoop stukje zeebanket zitten te
Kustr:eiS:
wachten.
l,Kota Il1h~11", 10 ~c. vertr. Soerabaja.
Hoawel met ean ander oogmerk: be"Palembang", 13 Dec. verw. :3emanmg.
vordering van de welvaart der visschersTl)ulsrels:
bevolkin.g, 1s het J'eg~nt·sohap Cherlbon
{1~QeltaQQemll', {Q :Q~o, a~nie1c, l,(arsellJe, de ~~~s~emeente ~~n $la ff VOOl'~
f
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SCUIETVEREENIGING ,,8ATAVIA"

'~l

.1~i

'~;~

Zondag 6 dezer werd door d~ leden.
op de banen del' Oeweermakerschool te ";~\~I
Meester Cornelis gekampt om de "Ba..t avia" wisse1beker voor pistool, afstand
25 Mtr., telling 12, 8 schoten. (

'~t
.'~~~~

"
Uitslag :
'..l
Busse1aal' 81 punten, Van del' Veen Sr. . ;~.
79 punten, SmissaertS· 78 punten, Cijfer
t'5, punten.
,~J"
Qefening mauserbuks, staande vrije, ;~,:

:JI

i~~~d, afstand 50 Mtr.

\.~

telling 12, 5 sche" . . .'•:. ..·.I
t.';.
Van der 'Veen Jr. 55 punten, Busselaar:f
54 punten.
:'~f,
Idem, doch honding naar keuze:
\~~:
Busse1aal' 60 punt.en, Smissaerts 58 i~~
punten, V. Lutzow 58 punten, Van der .:,~

~:~~m~~'n~8 punten, Van der ~ve~n Jr,." ..:.~•.•',•.~.,•."'.•'.
~!!!!?! Sf

',~~',

52: 2::?!!p!
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.Bevolkitlg van· Batavia ~,t~f
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GEVESTIGO
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10, S. L. A. :Bras.., 'i~
seut' Kramat 71. H. O. Brouwer Soerabala.. ;,;'~
weg 13, F. O. M. Hemker Koningsplein West '.' . . ~~
7 Pav., Tjeng Klan Lim Nopellaan 19, K. A.·r~~
eloos Molukke~weg 29, H. C. v/d. WQQl'~\::;'~\I
1'tur~~laKel'kwell 34a,
.
"
·',i1
,
.. _._~i~~::~·'~.~:

J. H. Bakker

Floreswe~
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Zal de

Er wordt geen 'ernstiq

Zacht en heerlijk.
Verrukkelijk
geparfumeerd.

woord in verwacht !

Bontscorten in de grootste verscheldenheld worden ervoor verwerkt, doch
de meest kostbare zijn van Neitz, hermelijn en Chinchilla. De elegante met
zllvervos ~egarneerde fluweelen middagrnantels hebben dito mofjes met een
arwerklng van hetzelfde bont.
,

111(1('" oertllenen 'lvij tlat oordeel ioel ?
Lang geleden heb tk U aleens
gebiecht, hce prettig het is, niet alleen om "stukjes"te mogen schrijYen, maar ook om te bemerken, dat
men die stukjes leest, en dat het
natuurhjk het toppunt van plezierigheid is, als men U waardig keurt
om U te clteeren ! Ik geraakte dus
in een opgetcgen stemming, teen ik
deze week, bemerkte, dat de redacteur van "Vrijman" lets lezenswaardigs in een .van mijn artikelen had
ontdekt, doch die opgetogenheld bedaarde weer een beetje, toen ik de
opmerking las, dat deze heel' dat artikel eigenlijk niet op die plaats,
d.w,z. in de dame..n 'ubriek, had verwacllt!
1
I

:

Maar er zijn er dan tech ook nog en heele drornmen ! - die geen verdere
interessen hebben dan die, welke zich
tot haar eigen engen krlng beperken,
veal' wie de depressle geen schrlkwekkender beeld oprlep dan van onmogeltjkheld om VOOr haar zoon een betrekking te vinden, voor wle de werkloosheid
niet meer beteekende, dan dat haar
breeder helaas niet, doch haar man gelukkig wel zljn baantle mochb behouden! voor deze vrouwen is de'devaluatie slechts een moeilijk woord met eeu
duistere beteekents, terwijl de prijsstijglngen haar slechts in zooverre verontlusten, als daardoor inbreuk wordt gemaakt op haar min of meer zwevende
begrootingen.
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Zwart-Wit

Avondtoiletten

lncrustcfies van ruiten en driehoeken
S/lIllld'eitl llog stei!l/s !let iclelllli vlln 'VI'Oltwellschoon

Het lag veol' de hand, waarom die
ver-wondering ontstond: het bedoelde
al'tikel gii1g over maat,~chappelijke toestanden, met name over omstandigheden en stemmingen in het Indie van
heden!

Voor een deel zal deze geringe aall:drtcht :voor en het ondiepe inzicht in
den wijdel'en samenJlang van aBe gebeurtenissen weI veroorzaakt worden
door/ de atavlstische idee - daal' zltten
wij vo?rlooplg nog weI aan vast - dat
dQ man naar buiten de stormen des leTerwijl je in een damesrubriek toch
eigenlijk aIleen maar hebt te verwach- yens meet bevechtell.... ~. enz.
ten: modenieuwtjes, receptel1', ha~uverf
En vool' een ander deel mag men ook
en krulmiddelen en al dergelijk lief-Ieuk
daarachter de factor vre-es vermocden,
damesgebabbel !
de struisvogel-al1'gst, die dJ vrouw haar
Mljn eerste indntk was verontwaardi- hoofdje in het zand del' lnodenieuwtjes
ging! Waarom zou er in een vrouwen- en kookrecepten doet steken, opdat zij
rubriek nn ook niet eens zoo iets mogen de aanstormende narigheden niet zal
staan, iets, wat niet direct met de taak zien!
'
del' ,vrouw, de plichten del' ;vrouw, de al
of lliet aanwezige, lieftailigheid del'
Hetgeen: niet belet, dat haar ll'iettemin
vrouw, te maken had? Waarom zou men het gevaar raakt, want al het booze
ook in die veelgesmade, in vele bladen zoowel als het goede dezer wereId is nu
gruwelijk veronachtzaamde afdeeling eenmaal niet aIleen voor de helft del'
van :de krant, welke het Damesblad l11enschheid, doch voor het totaal ! En al
heet, niet eveneens' een weerklank mo- brandt dan het leed in haar ziel geell,
gen 1100ren van wat de gansche maat- gl'ootere wondeplek d~Ul het l11edeleven
schappij, de mannen incluis, beroert? met het eigen kind, den eigen levellsNet alsof de vrouwen geen Ieed, geen genoot, dat verdriet, die zorg, zijn toch
last, geen hinder, geen ergernis onder- al groat genoeg om te mogen verwachvinden door allerlei, wat in ons brave ten, dat er een snaal' zal trillen in haar
wereldje scheef of opzijn kop staat! hart en resonneeren in de geluidshal
Alsof niet de grnwel del' depressie, de ,van het leven om ons he en !
benamvenis del' wel'kloosheid, de aansluiping ivan doodelijk geweld evenzeer
Toch wordt, die verwachting wedel'
zaak zijn del' vrouwen!
goeddeels beschaamd. \Vant zoo .de
Het is eell'
gedachte: dat vrouwen zich al rekenschap geven van
de mannnen en zij aIleen de zorgen en omvang en beteekenis del' vele wereldzwarigh€den des levens hebben te d1'a- rampen en gebeu1'tenissen, dan klinkt
gen. Hoe heette het ook weer in de ro- daarvan toch maar zeer w~inig op uit
mans van Marlitt en Courths-Mahler. haal' igelederen! Vrouwen hebben zich
die beide vlotte prinsessen van de pen, vereenigd tot groote organisaties, groodie in vroeger jaren het beste recept tel' dan! menige .bond del' mannen. Doch
voor de romantiek del' ridderlijkheid in waar blijft haar machtsuitoefening',
handen hadden? De man trekt er op waar blijft de niet-te..negeeren stenl dier
uit om de stonllen des levens te trot- menigten? JVrouwen hebben zich verseeren, de vrouw zorgt dat haar huis een eenigd in duizendtallen om den oorlog
rustige haven is, waarheen de vermoei- te bestrijden, doch van noemenswaardigeestesgesteldheid
de strijder na afloop van zijn taak zijn gen invloed op de
van
den
mensch
isgeelll
sprake. Vrouschreden kan richten.
wen hebben zich vereenigd bij duizenden om het burgerrecht del' vrouw.en te
Of dergelijke liefbedoelde onzin.
eischen, doch haar verkregen rechten
Maar ik vraag U in gemoede, wat er hebben zij goeddeels onbenut ,gelaten.
van die werkvel'deeling in 11et leven tel'e~htkomt? ~{eel ,weinig 'of niets, en
Vrouwenvereenigingen! Hard en e1'ndat is maar goed ook, want de wereld tig wordt e1' in gewel'kt, doch 110e ,weinig
zou er nog gekker uit zien danzij nti blijkt daarvan nog naar buiten en hoe
al dO€t, wanneer men dit, overigens voor angstva.llig hoeden de nleesteil er zich
ons vrouwen heelemaal niet onaanlok- voor, zich te begeven op het gebied :del'
kelijke, al'beidsplan had kunnen door- bralldende ,wereldvtaagstukketi I .
voeren.
I
\Vat deden, om dicht bij huis te blijNatuul'lijk ~ en gelukkig - deelen Wij ven,.de groote vrouwenorganisaties in
evellzeer in de booze stormen, die rond- rndie, toen Nederland en Indie den gouom. ons Intis ;woeden, aIs dat wij de den standaard verlieten? z1J hebben
tochten en vlagen binnen de murell on- zich er toe bepaald haar leden 'den
del'gaan en trachten te keeren !
schuchteren l'aad te geven om haal'
Imllnte te bewaren ! 'Zij zien, zouder ook
En daal'om was dus mijn eel'ste aan- maar een woord Nan beklag of protest
vechting om in mijn wiek geschoten te te doen hOOl'en, lijdelijk toe, hoe lasten
zijn, toen iemand in de damesrubl'iek en lusten del' devaluaNe zeer Ol)gelijkegeen serieuze praat verwachtte.
lijk vel'deeld worden. Zij hebben zich
Maar voor ik uit die ve1'ontwaardiging niet laten hooren, toen debezuinigingsalweer een stukje deed geboren worden, woede inzette: dat was ,een zaak del'
lag de keerzijde van de medaille boven, mannen.! Zij 11ebben gezwegen bij veel
en moest ik mezelf afvragen : Heeft die onrecht en wandaad : dat was een zaak
mijnheer eigenlijk niet gelijk? Stellen del' mannen! Zij hebben zich geschikt,
vrouwen eigenlijk weI belang in andere monend of vroolijk, klagend of handezaken dan die, welke naar jarenlang be- lend, maar' geschikt hebben zij zich,
proefd recept, de kolommen del' dames- zonder dat haar stem werd ,vernomen !
Zij waren vermoedelijk- nog weI verguld
rubrieken plegen te vullen?
met de rederijkers-bewondering, die men
nu en dan uit den mond ,van een geachHet zou ontoelaatbaar zijn om mijn ten spl'eker mocht hooren:: di,e Vl'OUHeve zusteren heelemaal af te vallen en wen, die steunpllaren des mans, wat
haal' althans niet de "benefit of the hielden. zij zich flink, wat~ging de dankdoubt" te geven. Die geef ik haal' dan baarheid del' brave mannen, die de
ook aanstonds en van harte. Het is best crisis veroorzaakt hebbell en die' haal'
mogelijk, dat heel veel vrouwen verder niet wist-en te keeren, uit naar de Vl'OUkijken dan haar hoedje, haag en haar wen, die zoo zoet en gedwee het Ieed
japon lang is, het is zelfs waaro'5cIlijnlijk, del' cris/is droegen!
oat duizenden vrouwen d.c overige ruZoo ,beo'5chouwd is het eigen1ijk heelebrieken van de krant met dezelfde aan.dacht volgen ais waarmede zij de da- maal zoo gek niet, dat de redacteur van
mespa:gina. {Verslinden en ikkan mij "Vrijman" !geen klacht over maatschapzelfs indenken, dat er vrouwenzijn (de pelijk onrecht vel'wachtte in de damesonvrouwelijke wezeHs!), 'die meel' be..:. fubriek I
langstelling hebben voor de 'vele kolomnlen-door-en-voor-mannen - geschreven,
Het is alleen maar gek, dat wlj het
dan in de bescheiden portie nieuws, niet gek vinden I
waarmede zij en haar ,seksegenooten

I

BRUSSEJA;CUltJ MODEURn~I."

maag van de draagster! Neen, dat is
een mindel' gelukkige vondst.

van

Bekijken we daarelltegen eens de
zwart-witte "l'O}JC7 de bridge" van Blanche Lebouvier, waarvan hierbij de ,teekening gaat, dan zien we een zeer effectvol l'esultaat. (teekeni!1g II).

o}\ze Slleci~le correslionl1ente

Natuurlijk, als aHe jaren, is oak nn
weer de zwart-witte of d~ wit-zwarte
kleui'encombinatie eell geliefd them a,
waat" in aIle \rariaties op geborduurd
wordt. Onuitpnttelijke bron voor de
fantasie del' couturieres. Hoe is 't mogelijk daar voortdurend weer wat nieuws
in te vinden! En tel kens ook weer wat
moois onder de vele, soms al te excentrieke bewerkingen.

l'id~el'lijke

.worden gedeeld.

.

I

weer zcgevieren 'f

Modeprofeten voorspellen, dat de mof
een I ware zegetocht zal gaan houden,
zoowel overdag als '0'5 avonds en onontbeerlijk zal ;blijken te zijn voor iedere
elegante
vrouw. Men zal- hem in de
meest verschillende .ultvoerlngen zlen,
van de kleinste modellen af die natuurlljk hun doel volkomen voorbij streven
tot de meer groote modellen toe, waarbij 'hetpractlsch nut v66r alles geldt en
tevens a ,double usage handtasch zljn.

....-

Kwade Naam van' de Vrouwenrubriek

1110£

Over .het algemeen zal men op straat
platte, van kortharlg bont gemaakte
moffen zlen .dragen.
'·,~r..,,;._,.l',"'"

R~INIGT

22166

SI..i\i\TJES
G. van lIen B~SCh, Honderc.l
reCelJten VOOl' slaatjes en
komIa schotels. Uitg·. van

Jlolkema . en:
Amsterdam

Moderne
Garneeringen

"a

Bijzondet veel niemve

mogelijk, bestaande ja"
ponnen te
ren.

'I

TUtR~SW,

modernisee-

Enkele aanwijzindi~

gen geven wij hier,

.

,

het mogelijk~maken een
werigens niet te modern geheel totaal te
metamorphoseeren.
Rttches, plisse's, bloemen, applicaties en geometdsche randen geven
een apart geheel, terwijl
borduufsel

in' een

of

meer tintell, b.Y. op 10.1.ken uitgevoerd, steeds

Of de Amel'ikaansche fllmactrices zlch
veel van deze uitgesproken overtuiglng
zuBen aantrekken, is eell. vraag, die bij •
voorbaat genist ontkenl1end kan worden
beantwoord.
't Ingewortelde schoonheidsbegrip dat een vrouw tot 't uiterste
slank heeft te zijn, gaat er nlet zoo
dadelijk uit.

Pe nut valt ~r~clei$ 09. de

.'

garneeringell maken het

;,'t Moest nu 111aar eens uit zijn met
de funeste vermageringskur~n", zoo
sprakzij. "Het zon voor haal' elgen : schoonheld, en die van an-'
dere vrouwen heel) wat betel' zijn,
wanneel' men zic11 in Hollywood een
ander schoonheidsideaal voor oogen
stelde. De vrouwen over' de geheele wereId kijken naar de suggestieve beelden
cp 't witte doek en de uiterst magere
tiguren in de gelanceerde 111,Ode oefenen
een grooten· invloed uit op den algemeenen smaak. Ik geloof niet dat
vrouwen, die min of' meer vel over been
~. zijn, de geschikte voorbeelden zijn voor
't schoonheidsideaal. En op 't witte doek
zien we haast niets andere dan: veloverbeensche vrouwen! Een vrouw moet er
ultzlen als een vrouw, en niet als een
opgeschoten jongen !"
.

~wal't costuUlU.

Warcndol'f,

De moderne illustratiedl'ul{ is van dien
aard dat Gij met zulk een boekje als dit
8,an Ide redactietafelzit te watertanden.
Inderdaad: het zijn 'er welgeteld honderd, deze vel'zameling valt allel'1ei tongen lverhemelt,e' ,streelende projectell,
waanan aIleen de opsomming' al voldoende is voor aIlerlei visoenen. Van
Italiaansche ; salade 'via paddestoeleieren, gel'ookte paling met eiervermicelli, gevulde seiderystBngels en Georgette-salade bereiken wij het einde,
doch niet dan nadat de schrijver door
fotografische l~producties bovendien
nog heeft duidelijk gemaakt hoe men
deze heerlijkheden overeenkomstig rang,
stand en waardigheid,opdient.

Van Ira Belline, een del' nieuwere modehuizen te Parijs, zag ik een zeer origineel model. Zlj maakte in een zwarte
tuniek een incrustatie van een grooten
witten driehoek, en weI zoo, dat de eene
punt viak tegen den hals komt, terwijl
De vrOllwell V~ll lIollywooc.t
de basis in den zoom van de tuniek samenvalt. Met 't eigenaardige effect, dat zijn mooi, maar te mager, zoo heeH de
daardoor de eene kant van de draag- Weensche actrice Tilly Losch zich uitster wit, de andere kant zwart be- gelaten bij een interview. Dit interview had plaats bij gelegenheid van haar
kleed is.
€erste optreden met Marlene Dietrich
in de kle~rfilm' "The Garden of Allah".

I

t

Sportieve en wandelcostumes zljn met
Astrakan of Perzlsch lam op de breede
revers en groote manchetten afgezet en
Astrakan muts en mof zijn aan de Rus- schepping zouden heel wat kunnen leeslsche drachten ontleend.
' fen ult "De Hulshoudlng in crtststtjd",
het bij velen reeds bekende premteDe meeste hoeden zijn slechts gedeel- .oekje. Daar staat nu eens geed en dultelljk van bont, b.v. aIleen de hooge bol- .Ielljk ill, wat .een Vl'OUW zooal te doen
len, die soms den vorm van een bloem- .ieett en hoe zij het moet doen.
!Jot aannemen, breed bij dell rand en
naar hoven toe smaller, somwijlen met
Maar niet VOol' de mannen stellen wij
staaltjes van vos gegal'l1eerd. Men ziet Jeze premie beschikbaal', maar Vaal' do
ook weI vossekopjes tegen de bol gehecht, v'l'Qnwen. De duizend en een wenken, die
doch Ibescheiden garneeringen'lJehou- "De huishouding in crisistijd" bevat,
den de overhand.
:{unnen immel'S iedere vrouw te pas komen.
De avonc;lmoffen zijn, zooals gezegd,
niterst klein van vonn en van kostbare
S'tel het dus niet uit en vraag vanbontsool'ten gemaakt. Meermalen ech- 1aag nog (lit nuttige premieboekje aan
terziet men ze van gesteven tulle met bij Het Praktisch Modelblad, Postbus 36,
pU3tel-kleurige bloemen verslerd ' bij Den Haag, onder, .bijsluiting van twintlg
avonijaponnen dragen; terwijl' andere cents aan postzegels. Ook kan men twinweer bestaa'n nit een of meerdere .soor- tig cents gireeren op postrekening 203203
ten bloemen, b.v. imitatie-viooltjes; die ~an Het Practisch Modelblad, Den Haag.
heerlijk geuren len de illusie van echte
bloemen opwekken.
I

Geheel wit met een wetsje zwart is
de avondjapon (teekenlng III). Hierbij
slaan de voorpanden del' blouse zich tot
reverf) om en vertoonen de zwarte VO€ring. Zeer elegant toilet van wit marocain, aan den ,voorkant ingerimpeld, in
den rug en aan de zijkanten aangesloten
Ia robe princesse",'
\

Zelfs de vrouw die ar 't levellde voorbeeld
toe is kan nog niet van Sllccas
Lucien Lelong kwam ook voor den dag
met driehoek-moUeven, evenwel niet {lIs spreken. rroch is Mae West eell mooie
incrustaUe, maar als los opgezette stuk- vrouw, die 't groote ol1derwerp van proken in den vorm van een groote bef en paganda. is vaal' de charme van gevuldeell; zak. De bef is met een witten, vrij heid en molllgheid. Menige man geeft
dat 'soort vrouwen een besllste
breeden rand omstikt en met witte knoo- aan
!
pen op de blouse gezet. (zie teeke- voorkeur.
ning I).
I
We wetel1 't allemaal weI, maar ~'t
Een zwarte tuniek van Madeleine Le- helpt ltiets. V'oodooplg blljft ons ldeaal :
moine vertoont een kleine ,witte ruit slank zijn tot '~ magere toe I
ge'incrusUlerd in een overlgens geheel

MET HAMAMEL;S

l:N VERJONGT UW ~UI~
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Geheel ni.euw is hier 't themrt niet.
Maar hoe uite1'st
gracieus is de
witte poef, een
~epele, toch stevige bleemkelkI-Iet laatste is weI het nieuwste, ~1.f.
dmperie,
zich
dab de mof niet meer als voorheen van
ontplooiend uit 't
bont gemaakt behoett te worden, doch
nauwaangesloten
dat men vrij is iil de kenze van het mrtbovenmouwtje,
tel'iaal.
\ I
(
de ellebogen in
ruime
golven
, Jonge meisjes zullen mofjes kie'Zen,
omvattend. Hoe
uit lichte wazlge tulle gemaakt wordie
fla tteus is de
'den met overeenkomstige 'bloemen, tereven-zichtbare .
wiji de matrone een niet mindel' mooi
witte binnenbegeheel krijBt met smaakvol geplooide
kleeding vall de
zwarte tuI,le en jViolettes de Parme.
halsdraperie:
Chacune a son choix.
Witte faille werd
gebruikt veor de,~e versiering vall
een overigens ge\VAT'DOErr EEN VROU\V DE
heel zwart-e jaIIE~LE WE"~K ?
pon ill. soepel,
zwaar satijn. Orl"H<mderd mannen kunnen nog niet in
gineel is de overeen week doen, wat een vrouw op een
gang van rok en
dag doat", heeft men weleells gezegd. Of
blouse, die met
dit zonder meer waal' is, weten we niet,
verlengstukjes in
maar weI is 't zeker, dat de meeste manelkaar grijpen en
nen de taak in de moeilij kheden van de
over de wit Ieevrouw onderschatten. De heeren del'
ren. ceintuur zijn geknoopt.
I

(fit:e .&tfMt.

iets persoonlijks aall een
garneering geeft. Op een
zwart jasje met aangelmipt schootje staan wit
laken rever? met borduurSei in zwart uitgevoerd bijzonder 111001.
Heel eenvoudig zijn pUsse's als garneel'ing in
larlgwerpige vorm' aangebracht.
! '
,

Gekleed staan applicaties of op andere wijze opgewerkle bloemen,
zooal~

de

teeht$

aangeeft•

afb. beneden

•

)
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Een keurlg geheel is heb cornplet geheel links VOOl' meer gekleede
gelegenheden. De japon is' van zwarte crepe, evenals de mantel, welke
echter is atgezet met e¢ll creede reep zwart Iluweel, waarvan ook kraag
.en strik zijn vervaardlgd. Op het lijfje van de [apon is een grootbloemig
plOtief geappllqueerd in de kleuren rose, lichtgeel en llchtgroen.

,-"",-__~_....=o.,..---·~~N!i)fX'/(U---'·
Boven: de sluler voor he. avond- '

,I (

~

~

'\.(:_1::> \\ I
~~

toilet, die hier geraffineerd-flatteus de
\' \
/ ]
hloote schouders bedekt; net kleine
"
,
.
avondkapje is van zwart fluweel.
.
~£
Rechts: twee dorgouden halve cir-~, ~ _
0 __
kelso vormen de knoopen en de garnee~./ _ _ _ .
ring van een effen zwarte [apon, be~i
/1 ~
-. - ".nevens de breede dorgouden armband
.
.~~
met een sluiting, die gelijkvormig is
'_~J;/'--~p_'L&
aan de knoopen. 'fwee kleine modenieuwigheldjes, die ~ enkele van' de
Iaatste Parijsche rages ultmaken.

/iM

__._

Uet-ellse'roble vlert ook dit seizoen weer hoogti], zou men haast kunnen zeggen. Men zlet het is Europa niet aileen overdag dragen, maar ook 's mlddags
In de restaurants, voor mindel' gekleede en ook VOOl' zeer gekleede gelegenheden.
,Voorbeelden daarvan zijn te over op deze paglna te vinden! ,
Links een reistoilet van Creed'; als de geruite cape wordb afgelegd, wordt
.een ensemoie vertoond, bestaande uit eeru rok met donkerder rantastejasle.
In het midden boven : 'links e'en rantasle-tatlleur van chanet : zwart laken,
atgezet met Perslaner, daarnaast twee ensembles in tweed. oeheet recuts een
{~ombinatie voor den avond : de Iapon Is van Itchtbrulne crepe, de mouwen en
l1~t kraagje van geborduurd gondlam6, te~wiJ1 het mouwlooze .vestJe van awarte
r-

zeehondenbuk; is vervaardlgd. .

•

~

,

,

Lucile Paray creeerde
de beide nevenstaande
[aponnen : de eerste is
in donkerroode : crepe
marocain ultgevoerd en
heett een heel wijde gedrapeerde shawlkraag. en Ingesttkte
plooten, die even onder
de heupen voor op den
rok ulteensprlngen; de
gespen zijn van dotgoud; de tweede is een
avondlapon in zwarte
velours chiffon met
ruimte achter in den
rok en langs de halsultsnljdlng en op den
rug platte bloemen in

verschlllende

zachte

pasteltmteu, '

•
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De Armband als

een Immer kundlger
uitgebuite
techniek
oak kantig gehcet.
teerd. Deze en de
"closed" for ever", de
eenvondige
schakelband welke z66 gesloten
wordt dat de leek hem
nlet open kan krijgen
doch alleen de vakman,
zij vormen met en
naast den trouwrlng
het symbcol del' einde-

Vrouwensieraad

Oneindige variafie in aile fijden en bij aile vo/ken

Iooshetd.

Harmonie Inlet persoonlijkheid vereischt
Van alle sleraden lijkt de armband wel
Toe n het fijne en moole handwerk,
datgene waarln de "variatie" het meest aneen binnen bereik van hen die met
tot uiting komt. Het is of in onzen tijd recht lets "kostlt-baars konden koopen,
alles wat de hlstorle, van de meest pri- Nu Is naast dit fijne haudwerk, Hjn memitieve bandcn-om-de-polsen en boven- chanlsch werk gekomen. De geacheveerarrnen tot aan het meest barokke van de afwerking, daardoor verkregen, strekt
den wildsten weelde-ttjd, heeft gebracht, zich ook nit tot het ;min1er kostbare,
nagebootst- wordt en artrek vindt. En ja tot het populatre genre. Op dit punt
nlet alleen van 011S oude Europa. De evolueert het sleraad met vcel van onzen
I

Chineescl1e cultuur met de banden welke tijd mee. ZeUs leidt dit verschijnsel tot
boven op tot bljna een decimeter breedte de merkwaardige tegenstelling, dat men
gaan, ,rijk bewel'kt met spinnetjes en het slordige massa-goed van enkele debolletjes en figuurtjes in draad en gra- caden terug als primitief handwerk gaat
nnlatie, banden waarvan het dragen beschouwen! \Verd mij onlangs ni'et
een athletische ann en pols ~ischt, men met trots cen breed zlIveren armband
vindt ze (in vel'wonderlijk goede imi- getoond met smalle IUljge schakels, elk
tatie) terug in winkels, waar ook zijden met een bepaald eenvoudlg reUef-mokimono's en thee te krijgen zijn. Egyp- tiefje bewerkt? lIOp dJn kop getikt bij
tische banden, Hindoe-armringen, Ita- een verkooping op het platteland" glunliaansche renaissance, Romein~che sla- derde de gastvrouw. "Echt onderwetsch,
venbanden - te kust en te keur, zij het nog met de hand :gedroven". En het oog
niet altijd in de stijl-eenheid welke des- ging met voldoening, ja streelend over
tijds van bijna elk kleinood een stukje het grauw-grijze, inderdaad "oud" uitvan den me ester maakte. En daarnevens jiende, ietwat ram.melige voorwerp. De
de eindelooze variatie van ol1zen zoowel gastvrouw ~ag voorbij dat het een grofsmaakvollen als smakeloozen tijd. Arm- gestampt machine-pre duct was, zoo'n
banden met steenen, armbanden met massading dat z'n ondheids-tint te danlosse schakels, vaste gedraaide banden, ken had aan een niet bepaald hoog gegevlochten, geciseleerde. Duizelend veel halte aan zilver, een product dat de
typen en SOOl'ten. Het is niet a11een. of populaire· go~d- en zilverwinkel een
de oude historie terugkeert, of ook de twintigtal jaren her bij
stijlen en smaken van een kwart-eeuw het pond insloegen.
. her weer opdoemen. Zag ik onlangs Maar om tot. het
nIdus C. V. in de N.R.C. - de herleving' 11100ie terug te keeren :
van den ...... "hecte>armband", ge weet hoeveel moois is er teweI, dien gedraaiden band met oogjes genwoordig! lIce breed
waaraan a11erlel verschillen<;ie zilveren en ruim is de moderne
dingetjes bung.~lden: poppe.tjes, ~llfant- stijl-opvatting. Ik zaJ
jes, gelu.ks-zwlJntjes, staofjes, vlschjes, in de uitgebreide COli
enz. \Vle. belangstellend. den arrnb~nd !leCtie van het Huis van
bekeek, Zlj het wms mt bewonderll1g, st. Eloy een barokvoor den arm, wie den durf ha~ om band armband met schakels
(en. arm) aan te raken - dlen kcstte die voor de modernste
die aanraking een nieuw bedelstukje. opvattingen stelllcr wat
\Velnu, die. bal~d is er weer! Zal de rijkgekruld en druktegenwoor~l~e j€ugd. nog vatbaar zijn gebold zljn, doch die
voor de poezle welke 1ll dien armband en met de donkerblauwe
In de schuchtere aanraking lag?
lapis een geheel vormChaotische veelheid.
Embarras du den dat voor de mochoix. Ja, maar voor wie een open oog dellen In Parijsche muheeft voor de ontwikkeling van de ver- sea niet onderdeed.
fljnde techniek, die komt vanzelf tot de
..
.t\rmballdcn
erkenning, dat er heel wat verschil is met
En hoe verfljnd is
vfoeger.
j
de moderne tech-

nick in de toepassing van vcrschillend
gekleurd en verschillend bewerkt goud,
at of niet in comblnatie met edelsteenen. Qua metaal is het zwaar-uiussleve
vervangen door het strakke helle. Zuivere afspiegeling van den tijd, zoo wel
uit oecouomlsch als nit stijl-oogpunt.
Ve1'vangen ho11e stalen meubelen niet
de massieve eiken? Bij het gcede fabrlkaat is het holle van een stevigheid
en strakhetd weixe aan de algeheele
structuur van den band eerder ten goede komen dan afbreuk doen. Glanzende
schakels wlsseleu nf met mat-geschuurde, een verfijnd effect opzlchzelf met
een metaal vel·kregen.
\Vie 1'ijke1' effecten wB kan hot vinden in de vele combinatics van edel me.:.
taal en edel- of mee1' nog met de zg.
halfedelsteenen, 'gezet in de sGhakels.
Imponeerend zijn de vondsten del' va~iatie. De halfronde, hooge onyx b.v.
rijst op uit een spiegelend-gele breede
vatting. Een ander voorbeeld; de lijn
van lange, evenw~dige schalmen gebroken door dwarse rook-topazen die
mooie, donkerbruine doorzlehtige steenen. En dan email, effen of met contrasten verwerkt. Of de fonkelende diamant, of eenzaam en trots ill zijil schittering of aaneengerijd tot Hjnen vol heldere flonkering. Onze leidende juweliers
hebben ook in dit" zeer kostbare genre

Moderne nrmbanden vertoo nen een oneindlge varia tie.
een groote verscheidenheld. Want het
moge VOOl" een kleine groep besternd
zijn het brilliant is nog Immel' een
dankbaar object voor den armband omdat die, 0 zeldznamheld, bijna met alles
harmonieert.
j

Ruimer nog dan in het goud leeft de
Iantasle van vorrn en bewerking zich
uit in het zllver. De kostbaarheld van
het witte metual is veot mindel' groot
dan van het gele. Het massleve, In het
massale, wordt dus veel meer toegepast.
Tot in het ovel'drevene. Welke damesarm, hoe getl'aind cok door racket, riem
of hockeystok, is bestemd en geneigd
om een klemmend sieraad van' bijkans
een ons te torsen? Toch bestaan zij,.
deze excessen in armverslerlng. Veel betel', en in den regel technisch mooi uitgeWlerd is voor hen. die charme vlnden
in een breeden platten band, de dunne
'en toch sterke armband van aaneen·
sluitende, llcht gebogen platen. Niet aIleen de vlakke plaat is'in dlt genre in
trek, de kringvormige schakeJs die WBI
groot zijn doch zich mee-ronden met
den arm; zijn gezocht. Onultputtelijk is
ook hier de scheppende geest. 80ms zelfs
verwarrend in zijn verscheidenheld van
draad-fijne, geornetrische, geguillocheel'de versiering.
Ook VOC1' hen die d'e comblnatie van
zilver-met-steellen zoeken is een kells te
over. Denkell we slechts aan den productleven ,Nederlandschen ontwerper
Reggers. Zijn combinatles van schakelen-steen, hetzij wit a:gaat of h.et nieuwtoegepaste, zacht-groene, geaderde. nefriet, zijn altijd harmonisch en qua vatting eenvoudig en logisch. Oak het
transp'arante mos-agaat (dool'zlchtlg,
met uiterst fijne fragmentJes vel'''
steend mos) "dcet het" met zUver geed.
Zooals ook het matte grijze zUver met
de' warnl-roode karneooi en met den
bolvormigen brulnen rooktopaas een
mooi effect geeft.

die passed bij den arm clien
olUstre ngelell.

En naast de schakel-band de vaste.
Als uiterste van eenvQud-en-toch-v001'naamheid 1s p~ gl~dpe ~ouden "sla ven·
band" {weer teruggekomen. Nlet alleen
glad l'ond en glad ovaal, ·dQG}) p~n~ z1)

~e

Baf4lYia. I 151.89 ~L, Batavia. II 61,66 1\1.
7.00 Ochtendcol1cert,
I
8.30 Sluiting.
, I
10.00 Gramofoonmuziek. (All~~n op Ba·
tavia 1).
11.00 Gevarieerd programma.
14.15 Dansllluziek.,
\ t
15.00 Sltli~ll'l.g.
17.00 Gramofoollmuziek.
17.30 Persberichtell.
17.45 Gramofoonmuziek.
18.00 Vroolijk vocaal programma.
18.30 Lily Geyenes en haal· zJgeun'erofkest.
•
i
19.00 Operette·klanken.
19.41> BUit~nlandsch overzicht door dr. L,..
F. Jansen.
20.00 Hollandsche liedj-es.
21.00 Dansmuziek.
21.30 Phohi-relay: Van week tot week:
causerie. Van mail tot mail in Holland, Reportage van de feestelijke
opening vall de Moerdijkbl'llg dool'
H.M. '<Ie Koningin..
ZJ.OO Bluiting.

Zellders: GSII 13.91, GSlt' 19.8i!, GSO: 16.86
18.30 Big Ben. Cinema-orgelrecital."
18.45 "A Scottish notebook", caus~rie,
19.0() Quintet.
19.45 Boekbespreking,
20.00 B.B.C. Dansorkest.
20.30 Nieuws en mededeelingen..
Modellne Chineesche nluziek,.
20.50 Kamermuziek,
Nieuws.
21.15 Sluiting~ .
Arabische muziek,
Zenders: GSII 13.91, GSF 19,82, GSO 31.55
Persoverzicht.
Katjapi-Orkest ,,8ekar Galeuh''',
21.30 Big Ben. B.B.C. Dansorkest. ~
Belloni en zijn Orkest.
22.15 Piano-recital,
.
22.45 Causeri'c: "Scientists -at w~rk".
Batavia. II 190, ;Friok ~9
23.05 Musical comedy selections. f
23.30 / Cabaret-programma.
;
Bali.ne'csche gamelanmuziek,
24.00 Nieuws ell mededeelingen"
;
Gambang-kromongmuziek.
\
I
0.20 Lichte muziek.
Maleische liederen uit de bUiten..
0.30 Sluiting,
bezittingen~
Sluiting.

Radio-programma,'s
"'.

18.4$
19.00
19.20
19.30

YIlIJD1\G
NirOlll
ll4.\tavi~

I 126 l\f.

20.00

f

22.00

11.30 Lichte gramophoonmuzielt (zendel'3
18.03
18.15
19.00
19.20
20.10
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

PLP en SO€rabaia. ~).
Bijbelsche vertelling voor kinderen.
Operette .,The pirates of Penzance".
Pcrsberichten.
Elck wat wils (serieus).
Voordrachten.
Italiaansch p.rogramma..
Hoorspel: "Bankier Everard".
Dansmuziek.
Populair programnm,
Slulting·.

B. Il. V.
I

Batavia. I 157.89 1\1" Batavia II 61.66 M.

17.00 Gramofoollmuziek.
17.30 Persbcrichten.
17.45 Vervolg gramofoonmuziek,
18.00 'Luchtige klanken.
18.15 Padvind€rhalfuurtje,
18.45 Amelita. Galli-Curci zingt.
19.00 Radio-cursus in stenografie ,,01'00te".
19.30 Trio No. 7 op 97 \n B-m::\jeur. (L,
van Beethoven).
20.10 Gramofoonmuziek,
20.30 Voordracht.
20.50 Cocktail programma: Serieuze mu ..
ziek,
21.30 Phohi-relay: Fi1m~raatje,
21.50 Gramofoonmuziek,
22.00 Prijsvraag vool' onze jazZftUlS,
22.30 Dansmuztek,
2'3.00 Bluiting,
~.

Balldocug P. 1\1. Y.
58,03 l\I, en 90.63 lU.

11.00 tfheemuziek.

22.3Q

22.45
23,00

23.30

I

Balll{oeng II 103
17.00 Krontjol1gmuziek.
17.30 Soendaneescl1e Jiedoeren.
Bandocng' 11 103, PlIlI 45
'18.00 Javaanscl1e g:.ullehmmuziek.
13.30 Amboneesche en Menadoneesche
liederen.
.
19.00 Ni'euws.
•
19.15 KrontJor.~muziek.
20.00 Radiotooneel van T, .V..,Sekar F.\pulie".
~
21'.00 Gambang-kl'omongnmziek,
21.20 Chineesche muzlek,
21.30 Britsch-Indiscll -prkest,
Bandoeng II 103
22.00 Arabische en.; Turksche Heder.ep.
Bandoellg II 103, P:\IN 29, YDC 20
22.30 Britsch-Indisch O.l"kest (vervolg).
23.15 Maleische lieder,en.
23.30 Sluiting.
I.'

Pholil
21.00
21.05
21.10
21.20
21.30
21.50
22.00
22.20
22.30
22.50
23.00

25.51 M.
Wilhelmus.
Gl'tlmopl1oomnuziek,
Persl>'el'ichten.
Gramophoonmuzlek.
Filmpraatje.
Gramophoonmuziek.
Vergadering Phohi-Club,
Gramophoollmuziek.
"Jul'idische Vragenbus", Causel'ie.
Gramophoonllluziek.
Sluiting.

18.00 Philadelphia symphony· orchestra,
,
18.20 Hawaiiallmuziek en zang.
18.40 Persberichten. Op 90 M.: Muzikaa1
programma.
19.00 Orge lCOllC€l't.
19.30 Caus'erie over het le'ven. en werken
...
van "Friedrich Gottlieb Klopstock"',
ZeeSCll
20.00 Concert door het orchester Schonberner.
21.00 Pialloconcert, Op. II in C-mineu:, Zendel'S: DJE 1&,89, DJQ 19,63 (V:1I1 20.30
uur), DJB 19.1-1 en DJA 31.38
van Chopin.
21.30 Heruitzendin,g Phohi: FilmpraatJe,
18.25' Volkslied.
21.50 Mundo1i.l1e·soll,
18.30 Lichte muziek,
22.00 Dansmuziek.
19.30 Nieuws (Engelsch).
:n.30 Muzikale fantasieen..
19.45 Lichte muziek.
23.00 Bluiting,
20.2~ Groetel) aan de luisteraars.
20.30 NieU\~s en ~conomisch overzicht,
20.45 Voor de jeugd.
21.00 Luise Walker en Mischa. Ignatj·~ff.
NirOlll
21.30 Nieuws en eCOl~omisch overzicht
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA ~n
Batavh\ II 190
DJB).
21.45· Radio-journaal,
17.00 JavaanSChe gamelallmuziek van het
22.00 Een uur vol verrassingen I
Kiahi Kanjoet Mesell1-0rkest.
23.15 Liedel'en VRn Drannl~ '(Qarlton).
17,40 Krontjongnluzlek In'et z~ns.
~a,aQ Slult1ns.
18.1~ fadvlnct'er~haH\1urtJQ.

'(1\Ialcisch)

'-'.

:

Pnris-Colollialc
Zender 'l'PA 2, 19.68

~J.

'

18.25
18.30
19.30
19.45
2Q.15
20.45
21.30
21.40
21.50

Volkslied.
Concert (relay Radio-P~uls).
Nieuws (Engelsch),
Concert (vel"volg),
Nieuws. \
Concert (vervolg).
Literaire causefle.
Actualiteiten.
Koloniale koersell.
22 00 Concert.
23:25 KoeriSen,
23.30 Bluiting,

Roule (E. I. A. Il.)
Golflengte 25,01 ~I, Azle·ult;zending
20.30 Niemvs,
20.40 Orgelrecital,
20.50 Causerie.
21.15 Nleuws (Er.gelsch).
21.30 Dansmuziek.
22.00 Volkszang.
2'2.15 Muzikale causeri'C,
22,30 Nieuws.

Nh'Olll
6.30
6.45
7.00
8.00
11.03
11.30
12.00

12.03
13.20

13.30
14-.00
14.20
14.30
18.03
19.00
19.20
20.10
20.30
21.30
22.10

Bittll,vtt I HG M.
Gympastiek.
Luchtige gramophoonmuz:ek.
Gral1lophoonmuziek ,(alleen over' de
5 archipelzen.ders).
Sluiting.
Causeri'~ over "Kinderspel",
Opera-fragmenten.
Weel'bel'icllt.
Matinee Nirom·Ol'kest.
Persberichten.
Gevarieerd programma.
Dansmuziek.
Persberichten (herhaling).
Sluiting.
Concert NirolU-Orkest.
Persbel'ichten.
Elck wat wils (populnir).
Disco-nieuws.
Pianoreci tal.
Gramophoonmuziek,
Phohi-relay: Reporta,ge van de
feestelijke opening vall de Moer·
d~kbrug door H,M. ~e Koningin, "

Dansmuztek.

al\,Hh1:l"

;

I

I

',Bnlldoeng P. 1\1. Y.
58.03 1\1. en 90.63 IU.
.

6.00 Gramofoonmuziek. '

IIEEREN-DAS

Van \Vol met zijde
B 26. Vlug en gemakkelijk te brolen en
tevens 'zoo welnig ko.stb~,qr, hetgeen een
belangrijke factor is.

Gebreide damcs·das In twee kleuren
B 24. Dele das is zeer practisch om

over kraa.glooze herfstn:.antels gedragen

I te worden en kan tevens dienst dcen op
koude winterdagen onder den mantel.
Hi} wordt gewerkt in Scotch 'f\ing~ring
of overeenkomstige, driedraadswol en
teeft een rand v'an .Angora-wot De kleur
llangt voornamelijk af van de mantel,
Men heeft noodig pI. m. 75 gr. wol en
waarbij ~en de das wenscht te dragen ; 1 .\ 2 bolletjes Angora.-wol.

~elloni-Orkest.

19.30 Maleische liederell.
20.00 Maleische liederen.
Van "Hiap Kioen
20.30 Radio~tooneel
Hi~".

24.00 Sluitlng.

Phohi
25,51 M.
Wllhelmus,
Gramophoonmuziek,
Penlbelichtell.
Draaiorgelmuziek.
21.~0 Van week tot week. Causerie,
21.50 Van mail tot mail in Holland.
22.10 Reportage van de feestelijke opening
van de Macrdijkbrllg door H, M,
de Koningin.
23.00 Sluiting.

21.00
21.05
21.10
21.20

ZeeSCll
Zelllters: DJE 16.89, DJQ 19.63 (v:m
20.30 Hur), DJ8 19.'H en DJA 31,38

18.25
18.30
19.30
19.45
20.25

Volkslied.
Lichtlc muziek. '
Nieuws (En~elsch),
Lichte muziek.
Groetell aan de luisteraars.
20.aO Nieuws en economisch overzicht,
2'0.~ Oecteelten uit "Klllg Lear" van W,
Shakespeare,
21.30 Nieuws en economisch ovel'zicnt
(Eng, DJE en DJQ, Ned, DJA en

I

B. n.

(JlJaleisch)

,

En dit,· d.w.z. de hannorile, is ook bij
het sleraad een onderdeel van beteeke:nis voor de schoonheid! HarmonIe, auk
ir. de tcepassing: in het dl'agen.

Lichte muzlek.
Vcol'middagconcert,
Arie Nooteboom en zijn ensemble.
Lunchmuziek,
PJa>.
Sluiting.
21.tS Ra~io- Jotlrnaal, . .
Theecollcel't.
)
\.
2~.OO HoorSi>'~I,
Cello sol1,
'i
!
ZJ.oo Sch~lmann- programma.
London Piano Accordeon Band.
I 23.15 Een wandeling door Cloppenburg.
.
Persbel'ichten. Op 90 M.: Muzlkaal
2'3.30 Sluiting,
programma.
1900 Gevan·.;el'd programma,
19:30 Cor.cert,
21.00 Amu.::ementsmuziek,
Zenders: GSP 19.60, aso 25.53, GSe 31.32
22.3.0 Potpourri'S.
23.00 Operettes. .
6.30 2i3 Ben. Lou Pl'eag~l·-Balld.
23.30 Radio cocktall. '
7.00 Iersch allerlei,
24.00 Sluiting.
'
'7.30 Oellor--recital.)
.
7.50 ",sealed
orders", Met de micro ..,
phoon op stap,
NirOlll
8.10 Ni'cuws en mededeeUn ,gell,
8.30 Sluiting.
Batavia. II 190
Zellders: GSH 13.91, GSF 19.82, GSC 16,86
10.00 I Malelsch'a liedel'en.
18.30 Big Bell. Orgel.
10.30 Chineesche muziek.
19.00 "For all ills'. '
10.50 Gambang-kromongmuziek,
.19.30 Dan.smuziek,
11,10 Krol1tjongmuziek.
19.40 B.B.B. Mannenkoor.
12.00 Bl'itsch-Indisch Orkest.
2'0.10 Kinderuur.
14.00 Sluiting.
20.55 Nieuws en mededeelingen,
17.00 Wajang-golektooneel.
21.15 Sluiting.
17.40 Krontjong met zang.
•
18.20 Chineesche muziek.
Zelldel's: GSII 13.97, GSF 19.82, GSH 31,55
19.00 Nieuws.
21.30 Big Bell. "Empire magazine" no. 17,
19.20 Javaansche gamelanmuziek,
22.00 Coventry Hippodl'ome·Orkest.
20.00 Oostersch "Elck wat wlls".
2':1.30 Troise and his mandolinel's.
'20.30 Radlotoom~el vap. "Hiap Kioen Hie",
22.55 Inleiding tot de 2de akte van ,.Ma2-i.00 Sluiting.
'
dame Butterfly".
Balllloeng II l03{
23.00 De 2de akt·c van ,.Uadame Butter·
fly",
' •
11.00 I{rontJongmuziek.
23.45 Variete.
11.30 Hawaiianmuzlek.
24.00 Nleuws en mededeelingen,
12.00 Javaansche gamelanmuziek.
020 Wiegeliedjes.
12.30 Scendanee.sche liederen.
0:30 Sluiting.
13.00 Maleische liederen uit Singapore.
14.00 Sluiting.
Bandoeng II 103, PLP 21
PUl'is-Coloninle
16.30 Killderuurtje.
I)
, Zencler TPA 2., 19.68, M.
17.30 Soer.daneesclle degoe11gmUzlek.
17.40 Kro11tjong1l'l.uziek.
.
18.25 Volkslied.
"
,18.30 Concert (relay Radio-Paris).
Bandoeng II 103, P:\UI 45 (to~ 22.00 uur)
19.30 Nleuws (Engelsch). •
18.00 Hawal1anmU;51ek,
19.45 Concert (vervolg).
18.21) aacnqane~$cll~ l1ederell.
20.15 . Nleuwft.
. I
l~.QO N1~l,lW',
I
2,O,4~ Conc~rt (vel'voli>,
9.00

10.00
11.00
13.00
14.30
17.00
18.00
18.20'
18.40

l

zen.
Goed sluiten - dnt wil niet 'aIleen
zeggel1 om. den arm, doch dat beteekent
cok veilig s~\.liten. Er Is aardig w~'\t Va·
l'iatie op dit gebled. De platte .veersluiting, die in het slot geschoven wordt en
met 'n tikje pakt, is eap d~r ondste en
nog altijd een, del' betl·ouwbaal'ste. Mlts
het veel't.je vocral :lall het uiteinde niet
aJ te plat is. Het ronde veerrlngetje, hetzelfde dat men bij colliers veel aantreft.
is ook In trek. Het kan 80ms betel' bij den
sUjl van den armband passen dan het
l'echte veel'tje.

1~,15

B. R. V.

B. B. C.

Schoonheid in ulterlijk Is een van de
bij een halskettlng, die de draagster imcharrnes van den armband. Meer dan
mel'S zelve niet ztet, heeft die schconheld, evenals ibij den ring, beteekenis,
liakorlug .vcor de eigenares. Een goede
band meet meer hebben : een goeden
pasvorrn. Eel\.. vaste band die hier en
daar sluit en verder om den arm gaplngen laat, verhcogt de charme ntet, En
cen schakelband, die zich niet soepel
voegt, die .hoeklgheld heert, evenmin.
Importeurs : Jacoherg
, I .
lIij moot zlch volgzaam om den arm of
22172
om den mcuw rpnden. Hij mag ook seen • ~'w~-v"'~..~~~~~
"knick" vertoonen. En niet rammelen
van ruimte, geen metal1g knoken-ge- het geheel is echtel' bijzonder flatteus
kle!ter laten hOO1'en,
indien men de jniste kleur weet te kle-

ell

21.S0 ,,~e message ~e Parts",·
:h,4O Juridische causerie.

21.50 Koloniali kQ.ersen.
22.00 Cor.cert lichte muziek.
23.25 Koersen.
2~.30 Sluiting,

"
Ilolne
(E. I. A. R.)
GoUMngte 25.-1 lUI Azie.uitzendln.J
20.30 Nieuws,
20.40 Concert.
20.50 Causerie.
21.15 WeekoYcrzicht.
21.30 Concert,
22.00 Llteraire causerie.
22.15 MUziek op verzoek,
22.30 Nieuws.

ANDI~RE

ZEr~DEIlS

Niroll1: Buitenzorg 182 M., Cheripon 105
M., Pekalongan 92 M.• Seekab<Rmi· 193 M.,
Bandoeng 120 M., en de ~\rchipelze~deu

Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y 0 B) 25 M.
tusschen 8·.00 - 14.30 ,en 31 M. (Y 0 A) van
6.30 - 8.00 e'n 's avonds, Tandjong Priok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en 9P
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's avonds.
Nil'om Oost- en 1\lidden.Java: Soerabal~
II 196 M., seIllarang 122 M., Malang 191 M.•
DJokja. 181 M .• Solo 188 M., .Tjepoe 186 M.
B.R.V.: Buitenzorg 156.25 1\1.• 8oekaboe..
wi lU.t8 1\1.

Rildio- Ver. ~1idden-Java: 161.29.M', en
88 M.
\Alg. Radio .Ver. "Oost-Javl\o": 109.89 M.
en 61-.29 M.
•
. Luyks Batavia (OJ 143.01 M., aIleen werkdagen 8~ - 10 en 5~ - 8 uur,
. Erres. W.-Java nat, Y, 0, G. 4 105 M.
(regelmatig op uren, dat de overige zend..
stations zwljgen).
'
Van Wingen, Pekalongan: 91.74 .M., Bee..
rabaJa 140 .M., Semarang 103.09 M., Mao..
g-elang 91.74 M., Madioen 107.53 M.
. Radio lIo1vast. Soerahaja: 159.5 M.
Singapore, Z. H. I., 49,9 M.
Penang, Z, H. J., 49.3 M.
I{uala Lwnpur, Z. U. E., 48.92 en 110,10.
Philips-Radio, Eindhoven. elken Woens.
dagavond op 19.71 M, .
Pitsburg (U. S. A.> 48.86 M, vanaf 4 uut
30.
VolkenbQnt!szen<ler (Radio Nations) 38.41
en 31.27 M. resp. Zon\lag~ 6.09 - 6.45 en
8.15 - 9.45 uur.
I1ongkong, 49,06 M., 31,49 M., 19.75 M.
of 16.90 M. 15.40 - 22.40.
Rio de Jaue-ito (BraziliC!) 31.58 M. 5.30 6.15 Uilr (onregelmatig),
Melbourne (Australia) 31.55 M. Weens.
dag. Donderdag, Vrijdag, Zaterdag 17.30 - '
19,30 UUt.

Rome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondag
Maandag, Woensdag, Vl'ljdag vanat 6.30 8.00 uur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.30
1.30 UUt.
,
Madrid 30.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
1.30 - 3.30 UUt.·
Ruysselcde (Delgie) 29.04 U. 2.00 - 8.30
uur,
Vatlc"al1-stad 19.84 M. 23.00 - 2~.lO uur.

l\Ialei8che Zenders

I

,Nirdm Bandoeng: 103 meter,
Nlrolll Soerabaja II: 95 meter,
Nil'om Semarang: 111 meter.
NLrom DJokJa: 127 meter.
~rt-zender Solo: 36.30 meter.

Vl\der61, DJokJil: 8'7.97 Dleter•.
Vorl, B"Jl~~IlI: 1t'1.U lUtter.

)'

..

