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BINNENLA"lU
Eenige dagen geleden hebben wij meHedenmorgeu ultspraak doende in de
Naar 'I'ransccean seint uit AmDouwes
Dekker
tot drle maanden veroordegedeeld, da t men hier te lande nog zaak tegen dr. E. }<'. Et. Douwes Dekker
~
I
sterdam, wordt in rubberkrlngen
deeld.
'
.
:
altijd op nader berlcht wacht betref- uit Ballc1oeng, die 1 December jl. werd
aangenomen, .dat de voortdurende
fende de tinfusie.
I
"
.
.1 t hi
verhoord op d e tenIast eI eggIllg',
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IJ
BUITENLAND '
stijging van de rubberprijzen nlet in
Een veel voorkoniende fout is, dat
De Indische
regeering heeft, eenige.III zlJn
.. I~er b Qe k : " \Vere Id g eSC hled
. I,
Een '. ·olldel·/rOlul ~ 'met
., ,
I
enls
overeenstemming
is
met
de
belanDe
llertog
van
York is tot Koning Georbudget-onderzoek met duurte-ondagen VOOl" het attreden
..." U1·t·mg ZOli 11ebbe 11 g.egeve 11
ge VI geproclameerd,
til'. Hart '.
. van
. den gou- 0 os t'A
- zre
gen
van
de
rubberplanters
in
Ned.derzoek verward wordt.
Generaal Chiang Kai Shek Weird door
verneur-generaal De Jonge, in strijd aan gevoelens van haat, vijandschap of
Chineesche troepen gevangen genomen, Zijn
Indle, en' .daarop de verwachtlng
overigens met alle adviezen (ntet alleen nunac
.
11t"mg Jegens ue
1 E·uropeesclle be slechts :gewaarborgd op
vrijla.ting wordt
De vraag "wat ~g 'e~ne statistlek" zulE~n budget-cnderzoek is het vastgebaseerd dat de Nederlandsche devoorwaarde van oorlog tegen Japan en aanvan den ?irecteur van V. en W. doch voIkingsgroep (van Nederlandsch-IndiiS, le~ velen waarsclujnhjk op bevredigende . stellen. van' de "nrocentische" verdeelega tie in de volgende
vergadertng
slulting bij Rusland'.
Lng' del' uitgaven over de verschillende
De Cons211 nam een resolutie aan inzake
ook van den Raad van Indle) beslist, dat heeft de Bataviasche Raad van Justitie wijze kunnen beantwoorden.
van het Internationaal Comlte veor
spaansch
beroep op den Volkenbond.
De
vraag
"hoe
komt
een
statistiek
tot
tactoren
van
de
levenskosten,
een
duurgenoegen ~on worden genomen met een beklaagde, conform. den eisch van het
Koel'at cntvangst van de Engelsch-Frande rubber-restrictie een verhooging
stand" is mlnder gemakkelijk te tieant- te-onderzoek het vaststellen van de
sche bemtddeltngsvoorstellen in den Spaaninbreng in de fusle Banka-Billiton in Op~llbaar JUillisterie, veroordeeld tot
van de exportquota zal voorstellen,
woorden. Eerlijk geaegd, zullen er maar kosten van Ievensonderhoud, waardoor
(chen burgerkrijg;
de verhouding 90 tot 10. Sedert Is hler drle maanden gevangenisstraf~
Aldus het telegram. I
weinigenzijn, die hlerln voldoende in- het levenspeU kan. worden aangegeven.
te lande bij offlcieele instanties. niets
.._
eC
BIJBLADEN
zicht hebben.
-Ret budget-Qnderio~k is dl~S een on-.
naders vernomen. Oit is van belang in
De gegev·ens,· welke den laatsten tijd .li1isbaar ondel'deel van h,et duurte-on>Ind·erdaad zal een nog verdere stijHet Derde BIad : Allerlei uit Nederland en
door het Centraal .Jlerzoek,. dat nu ~n opdracht van de ging der prij1zen el'nstig gevaar dcen het BUi:tenland. - Bwi'te;nlandsche' Teleu
"
verband met het volgende.
De \l'alUp van (Ie" L IJster
Kantoor voor de regeering zal worden' gehouden.
ontstaan voor een toestand als wij al grammen.
Men weet, dat de minister het op prijs
d
.,
beleefd hebben: dat n.!. de groote rub- , Het ,Vierde Blad: Vergadering Gemeent t· tl k
De lijl{en van de Nededandel's, die bij
S a IS .e w e r .:n
'Zoowel bij duurte- als budgetonder- bergebruiker A!merika maatregelen gaat t'c,raad Buit'enzorg. - Handel en Nijverhefd.
zou stellen wanneer de, Volksraad nog
~epublIc€erd', ,ZIJll zoek geldt weer dat een ~tatistlek meest- nemen voor eigen productie en boven- - Sport en Wedstrijdell. - Scheepsbelich~n de a.s. Westmoesson-zitting zijn oor- het ongeluk van de "Lijster" den dood
hebben gevonden, zouden heden met de
111
vele opzlchten aJ slechts gemiddelden kan geven.
dien dat zoowel de reclaimed ru'bber' als ten. - Personalia. - Radio-programma's.
deel zou geven over de desbetreffende "BatavierJJ-lijn naal' Rotter~am worden
het
onderwerp
van
D'
'h·
ek
t
net
d
t
.
'. krijgen
..
e'" 0 s eenen van / 't
uur e-on- .de synthetlsche
betere kansen'
wettelijke maatregelen, opdat het moge- verv!'Jel'd, aldus seint Aneta mt Den Haag.
cntl~k geweest.
derzoek zijn de uit het bUdgetonderzoek I Dit gezichtspunt is scherp in het OOg'
lijk zou zijn deze nog in het parlement
D t wals ide~n ge-/y,an 1932 berekende standaard.lbudget- gehouden bij de regeling van de restrIcRet stoffelijk overschot van ir. A. an
ree de aan
e ·mg om ..t en van .vier
. groep e n van am bt enaren,. tie toen, meenen wij de Indische regee'fin-(Iuota
t d
te behandelen v66r de Kamerverkiezin- Donkelaar wordt· morgen t~. Dordrecht
:~ l~ea r {'d~:~S~~ groepen ~ie ieder .haar eigen levenswij- ring zelfs den· wensch heeft uitgesprogen en het aftreden van het kabinet als tert aarde besteld" dat van den marcoEen overzicht van de p~sitie
d' 'd h fd.
ze hebben. Het budgetonderzoek syste- ken dat zau worden bevorderd dat de
gevolg daarvan. Dit klaarblijkelijk met nist Van Bemmel op Zorgvlied in Am-:
d~~~anto~~ te'::~ luatiseert het beeld . van de ui~~aven, prijs niet ZOll stijgen boven 5 pence gold.
sterdam
en
dat
van
den..
mecanicien
h~t oog op het feit dat de opvolger van
Met het oog op degro-ote verwarring,
'
g
zoodat deze onderhng
vergehJkbaar Inderdaad Is het waarschljnlijk dat van
Verkerk te Ka twijk. Het. stoffelijk over- :
pra ten.
bl'j ,
.
den, minister aan het departement van Echotvan den piloot Ludwig Hautzmayer
.}ii:·'ri}!
De, heel'
H~rt
1 Yen.
Indische .zij~e zal worden aangedrongen welke is ontstaan door de verklaring van
J{olonien wellicht minder definitief over- wordtnaar Weenen overgebracht.
...''''''''''',=""j bleek bereld Q.ns te
Kenmerkend voor de groepen zijn de het restnctIepercentage van .~O te bren- het Internationaal Tin Comire, kan he~
woord. te staan'ei'\ landaard en het inkomen.. Voor het gen op 2?, hetgeen veor Indle neerkomt volgende overzicht van de positie nuttig
tuigd zou zijn van de· voortreffelijkheid
De toestand van den gewonden Duithieronder .volgt h~tduurte-onderzoek vormen deze groepen op een mtvoer van ±400.000 ton in 1937. zijn, seint Reuter uit Londen:
van deze fusie als de heel' Colijn. In schen pas-sagier schuhach i~ uitstekend. Dr. ir. H. M. J.
resultaat van .het de basis voor de berekening van de
Hart
verband daarmede h~bben wij bij meer
Het I. T. C. beveelt 'eet\ quota van
Wege~s den mist landen de K.L.M.besprokene.
daling of stijging van de v 0 11 e dig e
100% aan Voof het eerste kwartaal 1937,
dan een gelegenheid de vraag gesteld, vliegtuigen thans te Vlissingen. Na aanOp den voorgrond dient gesteld te kosten van leve~onderhoud, waarbij
lI~t
htl
wel,ijk
der
Prillses
betre~king 'hebbende op de
nieuwe
hoe het dan nu met deze wettelijke komst aldaar verklaarde de geredde ste- worden dat aIleen ovex ·de methoden voor zoover mogelijk. (alle
gegevens
standaardtonnages. Theoretisch gespro~
wardess
mej.
Hilde
Bongertman
in
een
voor
het
duurte-ondel'Zoek,
waarover
het
dienaangaande
zullen
niet
meer
bemaatregelen stond.
Naar Aneta uit Den Haag seint, zul- ken levcrt de productie 49,250 tons.
interview, da t zij door de r~\n.lp allel'- gesprek in hoofdzaak Uep, uren te pra- s~.hIkbaar zijn) teruggewerkt zal worlen Prinses Juliana en Prins Bernhard
" Er waren twee mogelijkheden: <Jat minst is afgeschrikt. VeJ;der vertelde zij,
ten zou zijn,zo,odat men van dit inter- den tot de prijzen van 1929.
Het' cijfer benadert ten naastenbij het
Zaterdag a.s. zonder eenig' ceremonieel
aan Indie werd verzocht qet ontwerp hoe het glas van het raampje, waaldoor view niet andel'S mag verwachten dan
.
pe{centage van 10q, datvoor het huidige
ten
stadhuize
aanteekenen.
geree~1 te maken. Dat ware ook. de 10- zij Olltsnapt was, door de geweldige hitte eenige opper'llakkige medede,e1!ngen,. die . Als standaardgezin is genomen een
kwartaal geldt.' ..
.
t . . ...• ,
zich vrijwel bepalen tot d'e groote hoe- gezin met 2 kinderen, waarvan er een
gisehe weg geweest: tenslotte gaat het in de cabine was gesmol'ten.·
Nader wordt uit Rotterdam geseind. veelheid werk, die aan een dergelijk on- de 'lagere school bezoekt..
Het Is het i. T. C. echter bekend, dat
hier om Indische belangen in de eerste
DE AMBTENAARS-SALARISSEN
dat de lijken van de bovengenoemde derzcek vc-rbonden Is.
sommige landen(Bolivia zeker, eventueel
Van
dit
standaardgezin
zijn
de
geplaats. E'~n dergelijk verzoek heeft de
slachtoffers inmiddels aldaar zijn aal1Alvorens te komen tot het eigenlijke middelde uitgaven berekend veor de
Dank voor' opschorting maatregelen. ook Siam) niet in staat zijn de gehe.ela
Indische ins tanties niet bereikt.
gebracht. Mevrouw de weduwe Hautz- duui'te-onde.rwek, .werd in het kort.aan- groepen IIiheemsche lanQ&dienaren met
hoeveelheid, hun t~ge~t.a~n, te produ.f 2~.- tot / 50~2..... en f100.~ tot / 200.- ) Naar Aneta uit Modjokerto seint, c€eren.
Blijkbaar' meende men in den Haag mayer en de Oostenrijksche gezant wageroerd de' jongste pu.bUcatle van bet aan'maandelijksch inkomen en.. voar de
heeft de Vakcentrale van de P. V. P. N.
dat de algemeene tegenstand tegen de ren aanwezig en legden bloemen op de C. K. S.· betreffende . het prijsverloop te
.
baar van den gedooden piloot.
Batayia
sinds de devaluatie, de s,ta'tis.. groepen' Europeesche landsdienaren met heden een tweede request tot den 'Land- • . Deshalve verwacht men, d~t de werfusie In rndie er nie~ toe zou bijdragen
tiek waarin het percentage van de stiJ'_ f 250.~ tot f 400.- en f 600.- tot f 800.-- voogd gericht,. waarin erkentelij'kheid kelijke exporten in het eerste kwartaal
's ministers standpunt en de kracht zijinkomen.
,wordt b~tuigd voor de beslissing tot' op- van 193? i~ts lager zullen. zijn dan thap.s
ging del' voedingskosten voor een Eurohet geval is.
..
AUTO-ONGELUK IN lllEDAN
ner argumenten ten volle tot hun recht te
peesch gez1in te Batavia op 3% wordt
Voor het samenstellen der gegevens schorting van. de verdiere salaris-m,aatregelcl1.
1
laten komen. vastgesteld, een' conclusie die nogal cri- werd Fn wordt naast de gegevens uit
Niettemin ligt het in de bedoeling van
Ecn t'uimeJing van acht meter
tiek heef~ uitgeloklt.
het budgetonderzoek van 1932 zooveel
het I. T. C. ervoor te zorgen, dat vc~dere
Da t . men nochtans den weg had
De Yak-centrale vel'wekt evenwel, de verhooging der zlchtbare voorraden.
megelijk gebruik gemaakt van de voorNaar Aneta nit Medanseint, is een
moeten ,¥olgen, ·de Indische regeering te
Het feit dat bepaalde artikelen, di~ bij ljchting en inllchting. van betrokkenen. nog bestaande 5 jpCt. korting op de re- wordt verkregen.
·
ver:zoeken een voorontwerp te maken, is auto uit Atjeh Za'terdagavond kwart ,een steekproef bij een enkelen ~anggagionale !bezoldigingen eveneens ongevoor zeven h\ de Deli-rivier ite Medan nan tot 20% in prijs gestegen, bleken te
De ultgaven worden aIlereerst in cate- daan te maken, ,en de regionale betrekcen meenlng die wij bereid. zijn te ver,. gereden, 'daal' de chauffeur niet wist,
Men wijst er voorts op, dat na een
zijn, in de statistiek niet genoemd wer- gorleen verdeeld ..
kingen weer )n te deelen bij de H.B..B.t. formeele regeling het I. T. C. de quota
dedigen, doch die voor het oogenblik dat de Demmeni-brug was opgebroken den, terwijI wat andere artikelen betreft
Deze kunnen voor alle vier groepen
OP de verga dering, welke 1 Januari te
niet ter zake doet. Veel "stijl" heeft de in verband met verbouwing, en daar hij de prijsstijging, niet kolopte, gaf ons on- dezelfde zijn, hetgeen dadelij-k blijkt aIs
Brussel zal worden gehouden, dergelljke
nlet
op
de
teekens
langs
den
weg
had
langs aan1leiding tot de verondersteUlng wij ze opsommen: voedIng, vuur, water
behandeling val' dit onderwerp nooit
RADIO-'.rELEFONIE
handeling zou wettigen.
' dat het C. K. S. zijn gegevens blijkbaar en licht, woning en -inrichtlng, loonen,
vertooQ,d, en of men nu tenslotte in HQl~ gelet.
m
ook
aan
een
enkelen
langganan
ontkleeding
en
schoeisel,
belastingen,
di-'
Naar
Aneta
uit
Bandoeng
seint,
verDe ,chauffeur ~reeg inwendige kneuland de z.aken zelf geheel in handen
Jeende.
verse verbruiksuitgaven, toekomstzorg, nam het A.I.D. dat de Britsche auto'rizingen,
twee
Chmeesche
vrouwen
werneemt en Indie dus het ontwerp kant
Dit nu kon aans'tohds .door dr. Hart belegging .'en U.itleenin g, en te.p slotte teitel1 toestemming "hebben gegeven
den licht en een derdeChineesche vrouw
De N. S. B.vijI janr
en klaa1' thuisstuurt,. maakt voor de zwaar gewond. De laatste inziUende, een ontzenuwd worden: een dikke bundel schulddelging.
!
.
voor de opening van een radiotelefoon. .~
verbinding tuschen Londen en Sing11opore
P l' act ij k weinig verschll. Passons 180- Chineesche man, sliep ..teen het ,ongeluk
Telt
thans 50.000 leden.
Heeft men de gegevens betrertende via Kuala Lumpur, Bandoeilg en Amgebeurde, en hij werd niet g,ewond, hoe- leverde het bewijs dat het onderzoek
dessus.
zich n~tstrekt ove'r een zeer groot aantal de voedlng ,binnen, dan is plen nog..niet , sterdam:
'
weI. de auto een val van o'ngeveer acht langganans. Wanneer bepaalde artlkelen kl ar
Ter gel'egenheid van het vijfjarig be..
It '
di t
k
}{'
t
Op een van onie vorige entrefUets
eehter In aIle ,toko's, 9P een na , ilOg voor
a , '~al men en. 00 re enmg e
Voorts valt in dell loop van Januari staan van de N. S. B. heert Mussert jI.
meter heeft gen1aakt.
'terzake heeft de Telegraaf vlam gevat.
houden !net ~en aard en bet gewicht de opening van den il1'ter-insulairen
De chauffeur zat reeds acht uur a.,an denzelfden prijs ais v6ar 26 Septe'mber del'. voe.dmgsmlddele . Een ambtenaars-I telefoondienst Java-Palembang te ver- Zfiterdag voor een' "kadermeeting'" in
Wij hadden' daarin uiteengezet. dat, g~ het stuur.
ll
.
jl. verkocht worden, wordt als prijsstij- g~'zln Ult groep I ~al ,min~e~ vleesch ge- wachten, waarbij waarschijhlijk tevens het R. A. I.-gebouw te Amsterdam een
zien de .groote beteekenis van deze
redevoerling gehouden, die door 10.700
de statlstiek het gemiddelde op- bi ulken dan ,een gezin mt groep IV en .Benkoelen zal worden aangesloten.
~~~~~ ging
partijIeden werd aangehoord.
transactie, de publieke opinie en de "
. - .. - -_. - --'.~---'-'
genomen en nIe~ de ogeconstateerde to- dat vlee.sch zal ook, van geheel andere
I
•
....,...---Volksraado toch weI eenigen tijd van komt, is de mededeeling dat de Billiton tale stijging. Eerst wanneer de prijsstij- kwalite1lt zijn. Intusschen behoeft hierIn deze bijeenkomst deelde hij meda
BONTGEWEVEN STOFFEN
voorbereiding en JJespreking mQcht wor- nog niet heert te k'ennen gegeven met ging van een a'ftikel een meer algemee- uit nog geen evenredlg verschil in wel- aldus seint Aneta - dat pe N.S'.B.
nen vorm begint aan te nemen, kart men stand te worden afgeleid', want de geden gelaten. -Men zou' :tooh ' weI •mogen de voor haa; zeer gunstige verhouding
he~ cijfer krijgen, zooals men dit indi- gevens kunnen ook be'invloed worden
Hedenayond za~ '.in Staatsblad nr 658 thans50.000 leden telt. Voorts dat men
verwach'ten, dat daarvool" minstens een 90 - 10 (de Raad van Indie ~ad, mee- viduee1t constateert. '
door de levenswiJze, die bij, den landaard verschijnen de verlenging van i1e con- uit Medan f 2400 en uit I Bandoeng
paar maanden tiJd zou worden gelaten. nen wij 92 - 8 voorgesteld) "genaegen
Wij vreegen d~. Hart of het' niet mo- van d.x betr0k:ken gezinnen ,behoort.
tingenteering van. bontgeweven stoffen f 3000 voor de a.s. verkiezingd,n heeft
ontvangen.
Want d it ware nu toch weI het comble, te nemen". Wij meenen te weten dat de gelijk ZiQU zijn, in de statistiek behalve
Men ziet: het verwel'ken van de 'ge- voor een ,tijdvak van 6 maanden.
wanneer de Volksraad hetontwerp zoo heer Van den I Broek, toen hij op de het gemiddelde, ook he,t minimum en geven$ voor een budgetonderzoek is
~.-.-...~-~--tegen den ,lOdel1l Januarl op zijn dak valreep officieus de ,beslissing del' rndi- maximum del' prijsstijging te vermeMen.
ZOUT'VINNING LANDSBEDRIJF
Dit zou den lezer ·een dUldel~ker beeld
eell
uiterst
subtiele
zaak
. werkzaamheden, met· de voorberelding
gestuurdkreeg met het verzoek om dat sehe regeering vernam, daarmede in
.
geven.
.van het duurteonderzoek verband hou..
Bij den Vol,ksraad is ingedolendeen ont..
nu. maar even in een verloren half uurtje hooge mate ingenomen was. Maar na.Een zeer belangrijke facto'r in het dend~.
Wanneer bijv. worst30orten in de
werp-ordOrinantie tot' aanwijzing van het
.
.
af 'te handelen.
tuurl}jk is het uit zakelijk oogpunt het meeste toko's nag tegen de oude prijzen budgetonderzoek vormt de hulshuur, die
Al ontbrak ook de tijd voor een voor- Zoutwlnningsbedrijf op Madoera tot
Min of meer railleerend spraken wij beste, juist dan het been stijf te ver}wcht worden, doch slechts in enkele immers als eenheid ook de belangrijk- lichting to~ hi' aBe details, 'he~ was niet Landsbe'drijf en rot het treffen van
ste
post
in
de
uitgaven
vormt.
.
de hoop uit, dat van het uitstel, dat de houden en te,doen alsof men zulk een toko's 20% duurder iijn, ZOll de "geeenige daaruitvoortvloeiende maatregeVoortdurend meet men hierbij op zijn moeilijk omans te overtuigen· van het
samenstelling van het ontwerp blijkbaar voorstel eigenlijk maar heel matIg vindt, middelde" prijsstijging op 2 of 3% mce- qui vive zijn om: te zorgen dat men feit dat er heel wat dient te gebeuren len.
ten worden, vastgesteld.
v66r' een enkel cijfer, dat straks voor
ondervindt, afstelzou komen. Dood- nogal wat ben e den redeli}ke vergeen geheel verkeerde uitkomsten krijgt. den
uitslag van belang zal zijn, op pa,_
oDe openingsbalans vermeldt als kapl..
ernstig merkt riu de Telegraaf op :.
wachtingen van lieden die niet naar
' .
taal e'en cijfer van f 19.946.'143.
Intusschen is er geen e,nkele toko voor ZOodra bijv. verschillende inzenders niet pier staat.
Indie komen om vliegen te vangen. De welke dit percentage geldt, zoodat nie- zouden opgeven dat zij een ged'eelte van
Oppervlakkig wordt er zeker niet te .
Naar ons na informatie in bevoegde fictIe moet worden gehandhaafd alsof mand, die i,van de statlsUek kennis het huis verhureIi' of kostgangers houwerk gegaan bij het C. K. S. !
kringen bleek, is van eenig te V'~rwachten
den,
zou
het
gemiddelde
'geheel
verkeerd
DE POS'.rVLUCIITEN
afstel dezel' fusle g·.;en sprake.. De kwestie de Billiton. bezig is Jndie een groote neemt, haar juistheid kan bevestigen. uitkomen.
Wie dit aan de hand van het bovel1. ..
..
.
Vel'meldt de statistiek nu een prijsstijis aIleen, dat dezc_ aah~eleg:enhe!id nog .
Oit wat de gegevens betreffende de staande - dat uiteraard het besproUitreis
steeds hangt, op de vaststelling' van ~t dlenst t.e pewIJzen als ZlJ weI zoo vnen- ging van 0 tot 20%, met een gemiddelkene slechts in zeer summieren vorm
.julste verhoudingscijfer .voor de de-elne- delijk is de exploitatle van Banka op de van 2 of 3, dan kan iedereen uit dat verdeeling der uitgaven betreft.
ming van het gouvernement 'cn die der
De "Perkoetoet" is j1. Zaterdag vanl
! Naas~
dit onderzoek staat dus het kon weergeven, gelijk in het begin reed~
Billitoll' Maatschappij. Uiteraard wordt een zich te nemen en de Indische schatkist I gemiddelde reeds afleiden, dat er enkele duurte-onderzoek.
is gezegd - .met ons eens is, zal besef- Schiphol vertrokken met 359 kg. POSIt,
te
redden
van
de
gevolgen
'van
het
getoko's
zijnrlie
het
artikel
20%
hebb~n
dergelijk punt niet aIl~en opgelost door de
fen, hoeveel werk el' verzet moet zljn, 30 kg. pakketpost en 90 kg. vracht aan
simpele bereid verklaring van. de Billiton bruikelijk wanbeheer van Indische ~mb- opgeslagell,' maar' dat d.~ meeste het
Uier komt het na het verzamelen del' vo6r de regeering in Juni van het vol- boord, 'zoomede ,met drie passagiers V001"
Maatschappij dat zij met e'en percentage
. .
..
nog tegen den ouden pnJs verkoopen.
van 10 percent genoegen zal nemen, een tel:aren, dIe te dom zlJn om voor den
Een dergelijke statistiek zegt den leek gegevens op een nauwkeudge controle gend jaar beschikt over de gegevens, Batavia. Vier passages werden geboekt
bereidverklaring die intusschen nog nimen verwerking aan.
waaro}n zij gevraagd. heeft.
voor verschillende tusschenttajecten.
dmvel te dansel~.
eigenlijk veel meer.
mer door de BHuton offich~el is gOOaan.
Een groote afdeeling van het C. K. S.
Van
circa
250
plaatsen
in
Iridie
worDe "Ibis" is voor haat Kerstvlu'cht ge ..
Juist ~en zinnetje als dit in de TeleDr. Hart kon dit g.eheel bcamen, doch doet· thahs niets andel'S dan de van aIle
Neen ... 'wij hebb€n inderdaad nooit graaf koarakteriseert nog e'ens te meer leg de ons uit dat de werkzaamheden bij zijden gevraagde en binnenkomende cij- den de gegevens met de meeste zorg heel volgeboekt. Er gaan acht passagiers
verzameld, onde andere voor de even- mee, en bovendien 1-3 er veel post en la...
. geloofd dat de minister van dit zijn de bizonder ongewenschte situatie waar- een dergelij:ke verwerking der gegevens fers groepeeren en toetsen. Met het cortueele verbetering van het regionale ding. Deze eerste D.C. 3 wordt bestuurd
.
,
.
ongeveer
drie
maal
zoo
groot
zouden
respondeeren over onwaarschijnlijke op- stelse!.
hartekind, de gedachte van de overdoor Scholte, die het toestel reeds in
111 Wlj komen wanneer d~ fusie i ~l de Ii- zijn, zoodat aJ.n de vermel11in~ ,van een
dl'acht van het beheer van een schit- d a a d doorgang zon vmden.. Wlj heb- minimum- en maximum-prijsstijging in gaven moest een kracht afzonderlijk
Alle hands zijn thans "aan dek" om Amerika beproefde. .
belast worden.
tel'end landsbedrijf aan belanghebbende ben niet de minste behoefte aan "dien" de gepubliceerde prijsoverzichten voorToch blijven er vele gegevens over, te bewerken dat men tijdig voer de ge- I De "Kieviet" is gistel'en te Rangoon
particulieren, afstand zou ~l'oell. Daar- sten" van lichamen als de Billiton. 'ZiJ loopig niet kon worden gedacht.
waarvan de juistheid practisch niet kan gevens per 15 Januarl a.s. - welke tot aangekomen.
zekere hoogte mq,atgevend zuBen zijn
voor is de Il)inister te zeer overtuigd dat
worden waargenomen. Wat is, om iets
worden. voortreffelijk geleid - al' heeft
Doeh nu het duurte-onderzoek, dat~ in te noemen, de gemiddelde prijs van een voor het duurte onderzoek - de beThllisrcis,
hij alleen weet wat goed is voor p 00 r,
schikking krij gt.
maanden
veel van -' de damesjurk?
de Bilhton ook nog weI eens ~en steek I de komende
big and h e 1 pIe s S Ihdie.
De "Djalak" is gisteren te Rangoon
laten vallen - /maar wij kunnen r het krachten van het personeel van het
Ook als dit alles vlot van stapel loopt
Dr. Hart beperkte zich niet tot het
HiJ heaft zl.ch bovendien aan allekan- zelf ook weI.
C. K. S. zal vergen.
verstrekken van inliehtingen. Hij leidde zal er nog hard aangepakt moeten wor- aangekomen.
ten yastgelegd. Wat 011S intusschen in
Wat is zulk een onderzoek feitelijk en ons rond' door de verschillende vertrek- den om tegen het door de regeerlng
De "Rietvink" is gisteren te Athenei
R.
hoe wordt het. ppgezet? ' . '
ken waar men thans bezig is met de genoemde tijdstip gereed te zijn.
gearriveerd.
dit stukje weI het interessantst .voor-

Budget-onderzoek is geen duurte-onderzoek
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:Jl,I. 'li.et Buitenioiul
Chiangs

~evan~enllelllillg

Haast prompt op het slulten van 'l~et
,Japansch-Duitsche pact ter bestrljdlng
'Van het communlstlsch gevaar, op den
dag, Idat' men 'te'Tokio hleraan door
bijzondere teestelljkheden eeu bijzonder
relief wenschte te geven, slaat een aanztenlljk deel van het Chineesche leger
aan het muiten en brengt als een zljner
voornaamste elschen naar voren: een
bonldgenuotschap met Rusland.
, De coincidentie is wet zeer treffe~ld.
",
,,
,. ,
Oat, h'et hier een zeer ernstige beweglng
betreft, blijkt wcl uit het feit van de
door de muiters van
den generalissimus Chtang Kai Shek.
Dit beteekent het krac'htilgste verzet 'te~

ge'vang~nnemiilg

g~n de regeerinO"p van Nan'king, da,'t mon
Y ,

zich in de gegeven omst~ndigh~den 111'3.(\1'
dpnlken
"
.~ " , kan .
H~t z1jn juist d,e troepel1', die voor d~
operatl~s tege 1. de
. t' i' ht
. "
,,1
"commullls ~~~ 11 ,~'
Noord-Westen des lands worden gebruikt, die zich onder aanvoering vall

~~,meJ;lgalll1l
,-:~r~ellde

met de

I?,uits~hel'3

op,

de~,

groote,

e~J1J nteuwe stimulans voor de antii.ailallsche agttatle en eeu nleuwen d,iuk
op' Clifal1ig Kai' Shek om zlch krachtlger
tegen de Japansche penetratle te verzetten. dan hij tot dusver
om opportu,
nlstlsche redenen heeft gedaan.
Wij gelocven .ntot, dat het de be doeling is van de mutters om zich van dell

maarschalk te ontdoen. Zijn. gevangennernlng heetb 0.1. geen 'andere beteekenls, dl:ln de krachtigste pressle op Nank,ing ult te ce,fene,n we~'1r, e in de gegeven
,
~
'1'
omstandigheden ,mogelijk is. En misschieru is d~ ce~lt~al~'~elgeel'in~ ni~t e'ens
zoo heel ont.stemd en zeUs wellicbt ni~t
zoo v.ol'~~menl verrast door den op~tand
als uit haar man1fest~n len proclamaties
zon blijken. In elk geval\ is zeker, dat
zij thans eenlzeer sterk argument kan
~anvO€J:~n ill: d~ t~l.1~ens ~fg~bro,~~n 011derhandelingen met Tokio om zich nlet
",
' ..
: .
, '
'.
,meer
zoo
hJI(i~lam
tegelW've~
de Japansche ~ischen te betoonen. Zij kan. 111.1
naar
'. 'Chang Hsueh
' .Liangs
'
' rebellie ver :wiJzen ,als. het sprekendste symptoom
van, delll wIl van h,et Chineesche Yolk om
,een eity.:l~ ~e IlllMen aan de pa~ivit~it
tegenover het veele~chende en opdringerige Jatv.ln.
l"....

van, d~n p,rovinciil~~n \V"ter~taati$dl,enst
val]. l\4!1~4~11-Ja~a" v,Oo~ d$l' ~edell: van
den S~maral)gs~h~rt r~~d, ~en, uit~en~ttin&" geg~ven va,l~ de pl~mwn il}~a~~ bevloeiIilg~w~rk~,n in de resjdcntje, Bat1.j~m~
Medegedeeld kon, worden, aldus lezen
wij in d~ "L?c." qat uitgevoerd, zal worden het zgn. Groote-Kroja-plan,' een
werk van 1.3 millicen, waarmede 27.000
bouw"~ goede sawah-gr011d ill Zuid-B~,nwu
joem~s kunpen worden bevloeid.
Er zijn 'twee pr.ojecten :

D~zf1 troe~ll \we:r4~n slecht, bet-aald.
Zij g9~~~11 v~r n~et ieer, betrouwbaar en
d~aioin werdei1 iij ,miai' de' ,~e'westeii;&e~
dirlgeerd, die zoover mogelijk van Nank~n.~ v,enyiJ4erq ~i~n. , D~ diGb.~tor van
Cl1ma., ~cl}tte het. g,E1vaar van hun aan"(~zi-j?;h~i'd: hl q'oqr, ,het,' "co~mUll.isme"
g~'iJlfe~t.eerde provll1cies alshet berucllte
SlH~n;sl, b1ijkbaar nh~t 'zOO' gevaai'lijk 'al~
in de onmiddellijke nabijheid van de
h~fcJs~~. N"u ziJn .QEl c0IV-p1~~st~nl die
Ch~~n~ hestdjqt, z~ker geen rooden in
d~n ~~qfUi,k~I~~e~'~i~ qes WoOr~3.' He}
zijn ill den r€gel rondzwerven(l'e Qel1'd~l1
van h1alf verhongerde en nlets bezittende
l1eden, die .zlcli gewi1lig onder de beve1en
van'den
of. anderen heerschzuchtigeru en', la.vonttiurlijken "generaal"
plaatsell. Eens hebben de Soviet-vertegenwoordigers Borodin e'lli Karakhan gett<.lcht 'deze maraudeerend'e 'hOltlen t'e
o rga,niseer ml ,tOt geregelde 'legers e'n hen
te .g€hr'u ike IlJ 'voor het breken" van de'
mac1it'der 'coniServa.tieve NQord~lijken.
Het was Chiang Kai Shek, die eeii deel
van zijn mllitaire oplelding te ,Moskoll
heeft ontvarng.en, die de Russen in hun
plannen S'~~ul1d~: AJthan~ ZOQ scheen
het. Tben hij' zijn macht echter be'vestigd ,had', q~tp~~ l1U zlch van, zijn Russische adViseurs' en",verklaarde de com~u.Pi$~'l1J qiep o.0rlog, Van (Ut QOg~nQlik
af; lq~~, l1 if lW~. 'ver1rq~l\~'el~' ld~r, "SqvJet
v~~ o~~n:
.

1 de bouw van een stuwdam in de
kali Serajoe. voor opvoering van het rivierpeil, het maken van een inlaatsluis
en het graven van een hoofdtoevoerkanaal leidende naar de verdeelpunten ;
2 de bouw van eell open inlaatsluis
aan den oever van 'de kaU Serajoe, het
gra yen van een ho.ofdtoevoerkanaal met
bezinkbekken en een afvoerkanaal en
de bouw van eell groot, pompstatloll, om.
het uH.. het toevoerkanaai, toestroomende irrlg~tiewater ongeveer 4, meter op
te- poplpelL De benoodigde dri~fkracht
voor de pompinstallatie wordt gevond~n
door het- niveau-verschil van toevoerka.naal en afvoerka~laal, bedragende ongeveer 4% meter.

Jar~\.1\ a~nt.~r~,eq, h~e.ft '~all1dI1g g~.

tr~~,ht_lwt, Qen~~w~~n Ult te fOeien. l{~t

Is hierin ec.hre'r l1t~t, nl'ogen sl~g~n. Een
del' redenen hiervoor is, d~t het achterlfln<.l ZRq ,mp.~ilij k., teo ~rei\{~)1. , Is. V9Qf
miJi~air~ O'p~ff1ties op €~~lig~tins g,nNw

~ha.a" .DQ, r~~erjlng heef~ va.ak, haar
~~t~ g~n~raa!$ n~r l\~,t. N9qr4~W~ste~

ge,~l,l1ie.l~ ~,n z~.1f~, hee{tl Chiang in. eig~n
persoon gedurende eenige ma,a~lde'l de
leiding van ode krijgsbedrijvell' OP zich
genomen. Dat was in den tijd, tO~n duidelij~ ble~~.1 q~~ pqlitie,ke inh'iganten van
de communisten uit het bUitellland' 'een
wer!<~t~ig prQbe,exp~ll.t~,ma~~n,vp.<>r,hU,n
~l~Jlq~llll qll1 a:~n. <te" <tic.ta.tU\\f 'van den
~~;tr~llaH~ e:en elnde ,te.malqm. Paar'pij
grepen q~_cqm.mllnt~~lsql1e a'~nyo~rqers
n~."f. lW.t; ~QQ . gel),l:~~l<~J.ij~ t~; h,ant?e,r~n
en ,steeds meer gebrulkelijke middel van
he.~. n~Ho~aHsme. ~~,t c01l.1munisme
kreeg een n~tipnaH~tisch acc,ent, dat bij
die a'lgemeene'poHt'ieke- coilsteilatie' in het
Verre 005ten niet an'ders' dan alitiJapansch kQn z~~n...
. Ch!apg ,betgreep het gevaar van deze
nieuwe tactlek,. Hij vree~de aansluiting
v~p:, ~e, ~u~d~1ij'1,{e m:alcontente.n van
I<..~,p~s_~ en f{w~l~gtoeng ,b,ij de roode
l~~~.rs~ If!t zo,ng, tQell ' qha,ng Hsueli
L..I~~)1~ ~~t ee~~ ,s~e~!t ,l~~ ria~t ~jens~.
Chang Hsueh Liang.is steeds e.en dubleuw flguur ,geW€est ill d~ Chineesche
pql~tiek. Men zei, ,~'at Chiang hem nie.t
r~ht vertro.uwde, en hem ijaarom naar
h~t, v~rre billluenialld\ zond. Het, verwpnderUjke in de. geheele situatie was, echte.r, dat dit $eschiedde terwijl de; maarBchal'k wist, <fat deze jeUtgdige en ambi·
tJen?,e, .legerflanv~erder van communistlsche ne:gingen 'verdacht werd'. lIet was
voor Chiang dil,s weI hee~ riskant dezen
ll,1an aat}, het ,1100fd van een leger van
100.000 man te steNen, al was hij nog
Z90 v~r verwijderct van. ,Nap.kin~,
Het zal weI spoedig hlijken, in lwe,verre
l'4:~,~o;u ach~r de jQng~te, gebeurt~nls~e,n
zit. Zoo on~e verOllderstel1lng ju\~~ Is,
dan hebben de Russel1l wet nie~sterlijk
gemano,iuvreerd om d~ Japanners hun

0

•

0 •

Het tweede plan' heeft verschillende
voordeelen boven het eerste. Het is uit
te voeren in den tijd van drie jaar, hetgeen met het, stuwdam-plan niet het
geval Is; het is bovendien goedkooper
en bledt mindel' risico's.
Er is nog geen beslissing genomen door
het departemel1'~ van V. en W., waar
men nog, eeni~~~in~, genor,teerd is voor
het s~uwdam,:"plan.
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Jl'ij
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- ~ iii;
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K. P. M. zijn Zaterda~middag teZIJ waarschljnlijk aan de N.K.P.M., voor gyrnnastiekzaal ,te aeinarallg in welk
'I'andjong-Prlck de twee De Havlltransportdoeleindon, waartoe zij zich "Atheneum" hij een sober bord rijst verultstekend leenen worden overgedaan diende
land Dragon-kaarteertngsvllegtulgcn
'
. .
en, een groat aantal teden van de
Van op Java teruggekomen persone-il
De ander was met een schoon dlplozal een gedeelte: voorloopig in Knllm- rna en nog vee I schooner plannen naar
B~bo-groell del' Nleuw-Oulnea-expedienst b:ijveil en een deel naar Neder- Ned.-Indi¢ gekomen. Hij verzamelde hier
d·ti t
k d E
d lIt
t
. ,
bo"
t"
..
. '
1 e erugge ee:.
en ee van Ie
land erug gaan.
~ 11n, ~len en voor. tlJdschrlften, gaf les
e1
personeel stapt~ re'eds te Saerabaia
In kL..Jp 1 en naalen, praatte over de
van boord. Het zijn meest fotografen,
lIet vert~ek uit ,Qabo is nogal haustig oprichting van een confectie-fabriek en
gegaan. Immers, men verkeerd~ er in' trachtte het goedgeloovige Indische pudie in Nederland in dienst van de
onzekerheid betreffende het al of niet- bUek te interesseeren voor zijn fraaie
Kni,lm zijn genomen, of ge:eend zijn
doorgaan van een overeellkomst met de V,OOrllemens.
van ~e K. L. M.
Billiton-Maat'5chappij 'vaor de luchtJammer genoeg .rees twijfcl aan de
Het werk,' dat in d~n a~nv<lng, o.a., kBallal~tteeriTng val ge.lbitetde~~ op het eHand ~cl~dtnei~ v~n llet di1?l~~ua, dat tlj?lg
d
d
I ht
.
Ion., oen tlens 0 e ~len 27sten No- v.er wee,n to,,e.n de oftIcler, vall Justltie
oor erge vlotte
s ec schoot
e weersomstandlgheden
nlet
i\l de Iaatst.e twe~ vember het definiti~ve bericht kwam, dat zich voor dat stuk interesseerde.
'
maanden plot~'elipg zco !lard QP d'lt men het niet dear zou gaall, is men met de
D~ c;limax van dit drama kwam, toen
. t e en kl·
n:g ollgeveer twc:e maanden 'eorder d3n boot ,van
t den
kk 29.sten ~ovember naar Ja- groo
eme b
eeren'de·Jongelui "over
oon3pronkeliJ~ geqaphb was, ger€ed' va vel' ro en. nadat de toest~l1en, en het hoofd liepen", aldus het Alg. lIbI.
kwam
I
ander materiaal in den beperkten tijd
Ze lieten een nog niet betaalde auto
.
. J.
I
0 I.
welke nog restte; werden ingepakt. AI- ll:\ngs d~n kant van den weg achter
De leldel'. de heel' De Ruytlrr van les kwam echter, tijdig gereed en' de
' .
- ' .
Steveninckl en. de heel': Koppen, alsmede ,overtocht is prachtig verloopen.
Ze verkochten
blj dag en
de lieten
inventaris
van
hun
gymnastiekpaleis
bij nacht

Dep.~Ite~lent.
..TIJ~ell]k belast lllet. de .~etrekking van
tIJdellJk wnd. reterendarls bl] het departe-

I

ment van V. en W. mr, P, d e Jon g h,
thans adjunct referendarls.
Op verzoek wegens vertrek eervol ontslag~n als lid tevens palatsvervangen<I voorzltter van het College van Curatoren der
Technische Hoogeschool te Bandoellg mr.
J. M. 'W e sse l.i :11 k onder dankbetuigillg ~9'pf <Ie door h'cqi als zoodal1ig be,vezen .<I~e~sten.
,
Met mgang van 21 December 1936 op ver-

~.e~X~~~lgr:t~~~:~Itr~; '~a~~~~s t~i;~~~a~~~
to Kanaaliga11 en Amoel1tai.

' ....._,_'

de inboedelrestanten verhuizen.
.
Ze betrokken een nleuw huis zonder
een behoorlijke huurafspraak te maken
met den eigenaar. Ze vertoefden in een
h t lk
. .
0 e amer en toen qe ~ohtle. kwam,
yond deze niet anders dan een versleten jasje. Ze namen voorschQtten a&n
op het repareeren van kleeding, nlaar de
Weeskamer kon niet veel andel'S doen
dan uit de f~i1liete boedel eenige "lapje3
en tarnseltjes" aal1 qe kleedingbezitters
4Itreiken. ~
"

,

K9rtom ~et was een. zoodanige aaneenschakehng van kleme zonden, dat
de politie en justitie er meer van wilden
w,eten. De beide gebroeders kozen echter
: I' tijdig h~t hazenpad.'
Tot er tegeil elei1 een een strafzaak
I aan11angig werq gemaakt over een nietfb t ld
I
d
e ~a enmaar
ver ander
weneneen
radio-apia
paraat
tegenweden
strafI zaak, omdat hij vcrdween, ,nadat' zijn
'II faillissement was uitgesproken len de
Weeskamer met de vulle wasch llet

I

. "

.

ta~~e~~~~;~l~~itn~a:;veili~~J~~b'l~gw~~:n ~~:
las~ nl'eJ. l1et h.~heer' ove'I'· de' Explo,;tatia der
1/
1/
'.IC.
•
'"
Westerlij11'en
d~ chef van E::<plQitatie
der

st~at~poorwogen in Zui<I-Sun1atra if;

I

F. Q.

den
& 11 d e r .
rq~nl HoI
,v~n 1het
HQof<lkantcQl" (di(1~ston~erdeeI Verlveers- en Hanctelszakel1) te Bancceng na~r Pal~mball3', t~neil1'd~
na overl~ame t~ ~prd,el1 bel~st l~et l1et ~eheer ov~r
de ExplOltatl'J der Staatsspoorwegen 111
Zui1d.Smnatra
de afdeel~ngschef
L. v a 11
Gal
~ 11.,
'
, '

Met ~~rvQl
mgangontslagen
van 25 M,a.a.rt
is opdiel1st
verzoek
Ult 's,1931
Lands
oq:<Ie.r dankbetuiging v.oorde <Ioor hem aall
~'en Lan<Ie bewezen <lienst'cn o. J: V ink,
msp~ct-eur, van den La~db~mw, ,
.
Aan
den geponslonnee-rden On<IerlUlb~nant, hoofd-plOl1teur bij de Luchtvaart Afd.e~Iip:g T. W ~ art ,s is toogekend de
tltulalfe rang van 2den Iuit~?l1ant:
I

KOf>te Berichten
U.S,.Il..-schell~l1 te ~Jellado

"
Naar Aneta. uit Menado seint, zijn de
.Am~n,'k ~ansc1le oorlogsschepen "peary"
ell "rittspurg~' hedenmorgen om zes \lur
te K~~la gea~'riv,eerd v,oo~ €en drif;da~gsch bezoe!{.
\V . T engbefgell'r

E'iJlde del' vorlge week is overleden
de heer W. Tengbergen, in leven directeur del' N. V. Mij. Santosa, van de N. V.
zitten.
'
CuUuur Mij. Rama en van de N. V.
Land· of watervUegtuig·? Dit is eell vraag; waarover de "geleerde~1' het; 110~
De .een is bereids gevonden in Palem- Assam Thee Ondern~'ll1ing Dinewatie.
I~Jlg niet eens zijn., \Vat NieuW-Guhiea, betreft, geeft bovenstaallde foto llet balJg en d~ ander, die het kortst in Ned.; ~. i,
~ntwo~r~. Uet IijJtt een fdeale plaats, voor' watel~vJiegtuigell om er ncer te Indie vertoeft, werd ontdekt in het Zeestrijken, maar bet is to~h ll~us~b ce~l' speciatil' voor iamlvliegtuigen aal1~elegd manshuis te Sin~apore...... waar- men
vlie~veld, namelijk bet vliegveld, Seroei 'op Nieuw-Guinea, dat alleen maar on- heelemaal geen prijs stelt op- :l,ijn aanwe·
de..g~loopen is!
zigheid, zoodat het tweetal binnenkort
stuurm~n tijdelijlt gedegradeercl
weI geretourneerd zal worden van
g
het achter~bieven personee},. zullen ilo ;,[ : D,e Dragons zijn Zaterdagnacht, tell-, Slng;apore en Pa~embang naar SemaDe stuurman van de "Radja. Basa",
eenigen tijd 0» Nieuw-G4inea blijven, ~in<le zoo Weiilig. mogelijk het normale rang, waar enkele' geunformde mannen
lllet de twee Sikorsky.-watervUegtuigen, Viorkeer langs den openQa.ren weg te hin- hun blijde aankomst zullen opillisteren wien enkele dagen geledell door den
welke d~ Dragollsmoestell yervangen, in deren, ,ontdaan va1i haar vleugels, van en zwartgetabberde heeren over flun R~ad voor de Scheep'vaart naal' aanleiverband met de moeiliJkheden der lan- Priok naar Tjililitan gerold, op ha.ar nleuwe logies zullen beraadslagen
. ding van de aanvaring met een Inlandsche zeilprauw, waardoor veel~tien mendingsgelegenheid. Naar men weet, liep eigen wielen. Het wa~ een ongowoon
"
-schenlpv:ens verloren gingen, voor den
het vliegvel,::i' Berool geheel onder wa.- transp'ort dat uiteraarQ l1achtelijke auto'
, , .. '
tijd van een maand de bevoegdheid werd
ter: de kosten voor herstel van het veld mobjlisten zeer verbaasp,e. De vleugels
EVANGELINE BOO1'1I
ontzegd om als stuurman daii' weI als
en, vaor den noodzakel1jken aanleg van zijn in kratt€ll naar h~t vliegveld ver,
andere vliegvelden, zouden te hpog wor- voerd. Op Tji11litan zullen de- Draloll:~
De leidster van het Leger d~s Heils, gezagvoerde·r te varen, keert hedenmidden. Op de hierbij, gepubliceerde foto vliegklaar gemaakt worden ,om naa! generaal ~vangel~ne Boo~h, zal achter- dag aan boord van zijn schip terug naar
van het onderg~loopen_ vliegveld S~roei Bandoeng to worden overgevlogen. Daar eel~volgen~ lezinge~l ~.Quden in de Ban- Z4id-SWllqtr;l, waqr hij woont, als
ziet men, hoe het op Nieu,w--Guinea tQe zullen zij' geheel gereviseerd worden, om doengsclw sQ~ietei.t "Concordia", in den ,,(~j(J'el'oemoedi" (ro~rganger). Waarschijnlijk zal hij dit, gedurende den'
kan: gaa.n!
da,arlla haar be stemming af te wachten. B~tav.iaschen Stad~schouwburg en in
tijd da them de bevoegdheid is ontzegd,
De Sikorsky-water,vl1egtuig~n hebben, Waarschijnlijk zal'deze zijl1 de kaartee- hat &>erabaiasche KUllstkringhuis. De
blijven. Zijn plaats als stuurman wordt
meer "landings"-gelegenheid door 'de vele ring van gebieden in Noord-Britsch- data zljn, ~5 ell 2~ JallUari en' 1 Feb~'u
nJe'~ dt'or een ander ingonomen. De aanlange en breede l'ivieren en groote mercn Borneo, waarvoor de bespre~ingen nog ari. De' in verband hlo/mede te hou~en
wezighe~d vq.n ee~ gedip'loll11e~rd stl.p.trop, NieuW-Guhl~~. Zij' hebben echter het gaande zijn.
'
biJeen~omsten worden resp. gepresideerd
aan boord van een schip als de
be~waar vall mlnder snelheid en stijgen De gezondheidstoestand der terug- door resident Tydeman, gouverneur Van man
"Radja Basa" is voor reizen tusschell
vee!. Iangzamer. Wanneer ook voor de gekeerde expeditie-leden is uitstekend. der Hoek en gouverneur Van det Plas.
Pasar-Ikan en Oosthavell liiet vereischt.
?
'
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I
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Wij behooren nlet tot degenen, die
steeds in' elke poging tot ,rebellie tegen
het wettlg gezag ,de hand van Moskou
meenen t~ zien - d1t middel tel' verklaring van de politieke malaise in de wereId 1ijkt ~ns weI al 'te simplistisch doch in dit' geval Ugt de veronderstel..
Hng vall! Rus.sische Invloeden toch weI
zeer voor de handl. De Russ'en hebben
bl1jkbaar gema'kkel1jk spel gehad'. Dat er
onder de z.g. la1lti-communistische troepen lieeds langen tijd ont-stemming bestondl te'gen het beleld van Nanking, was
beken'd.
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Met op!l~h!illg ill Se.Ill~r'lI1P'l1\
_._, - - - - ,.
dell ~ost,
Benoemd tot inspecteur afdeelings-hoofd
,
bij den Dienst van- d~ Sche~pv~art J. J.
jwe't&,jV,<M),!;
{Ie
"QxcIKQ~IS"
'en
cen;
deel;
.uun
tl~,
J}ab,QE~~~l~,
malen
werd
melding
gernaakt
van
K 1 a v: e 'r e n, tijdelijk 'waarnet
'van de evolutten der gebroeders If 'op mend inspecteur afdeellngs-hootd bij dien
groep de" luclltlau(,·tee,·illgsexpetlitie ujgeloopen
het slappe koord van eerlijk koopn~an-IIdienst.
.
.,.
schap
Benoernd
bi]it het
. '. .
ment
van V.tot'~nreferendarlq
W. J. J. H
r t departes t r a
Met de "Op ten. NP:P'rt" van de
~!.k,Ors~y's h.~~ ~~l'k afgeloopen IS, zUllen,l, De eel~ onderhleld gerulmen ti.jd een i tijdeli~k waarnernend rM'€ren<Iari~ bij 'dat
,

moet ijkh~Cl~ voor T~:kip. Z~j 'betee,ke n 4

Ch,ang
J:Isueh Liang, tegen
_
" de cen tral,e
regeering hebpen ge~eelXl en alsantwoord op het Japanseh-Duitsche ver~
I-I~t G,l'OIOJC KJ,ooJoJ;"\ P,1,\1),
dI:ag' eeni bondgenootschap v'an hun land~·
...
't' d e So·'
t" . bll k' i
'
me
VIe -repu e e schen mitsga,qer~' 'e~n :,p~siti~ve 'oppositle" t~gen
We~~ V~l1 1;~. l,lljlJ.,iO~l~" wa~r.l)le~~
Japan ~ll het herstel van' Mandsjo~rije
2'7.QOO ~O"'\Vs b~vI9~ wQJ;,Ien
ats integreerend deel van het Chineesch-e
R .. k
Donderdagavond heeft ir. 9. J. A.
IJ •
wifll, hqotd ya.~' de t=\fd~ell)lg pevlqei~n,' g.

een

T'

wijze betaald te z~t.tel)~.
Want, de rebellle yan Chang Hsueh USln~

s"he~tonget\,Vijfel(\ nleuwe en

-----
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met zweep g,eranseld

Dc Bataviaschc Leellillg

frouw en kreeg daar opnieuw een dracht
slagen. Toen pas at he~ de pap op,

De politie kwam omstreeks half ne- Van gemeentezijde in thans ~en uitgen in het Imis en vroeg naar de kin- eenzet,tii.lg verstre~t over' de bezwq.ren
I1et- getuigenverhGor dereli. Zij onderzocht het meisje, en tegen de aangekondigde conversie van
de 5% o.bligatleleening'1925.
1I0gv,oeding~systeem"
zon,d het naar den dokter.
naar t::ie u:iteenzetting overeenstemt
HienJ,a wordt de baboe van bekI.,
Hierna wordt gehoord' de heel- H., met ons bet()cg, in het nuiumer van ZaRoesilah, gehoord, die eveneens vertelt,
IVe(H·:Z.I'UVCriI" k'euc I"B-'iUHI erllllS l'{lllele Ing te,J"11,o.t.lOJQW(lrIlO'
dat bij eteli voor,al het ,meisje lastig was commandant van de veldp(Jlitie te ~01) t~rHa.g jl.) ~perken wiJ oris tot opname
'
en dq,arvoor nog al eens klappen kreeg. dowoso, die verklaart, dat hij Zondag- v~n ~e~ volgende:'
\
mprgen
hij
is
'b,uurman
van
b~kl.·
Vpor, den Soerab:.liaschen politierechB e k L vertelt; dat den dag your Doch zij Z3.g het niet.
Of de inwisseling der stukken tegen 1
ter, mr. Duurvoort stond jlJ Zaterdag de- mishandellng het kind lastig was
Mr. Duurvoort:, Waarmee werd er wakker werd door een hevig kinder- Augustu.sa.s. zal blijken reeel voordeel
gegil.
~erechti mej. 'II; B. M., van beroep on~ geweest, daaroni had bekl. besloten, dat geslagen?
yoql' qe OJlH~ ojJUg~tiehpU9-~rs t~ be.teederwijzeres te. Modjowarno, verdacht he~ ZQn~ags, de pap val~ d:en vorigan
k~lWl}, val~ u,it~r~ard nu nog niet te zegGet.:
M~t
de
hand.
D,opr
het
raam
'{an
zijn
111.~is kon
yan mishandeling.
dag mpe~t 9pet~n. Zij moest dien, Zong5~n. M0Jl1e1~teel echter staa11 de
4%
Mr·. Duurvoor:t: Hoe weet je dat?
hij, in <Je eet~qm~r v~n bekl. zl~n,
'
dag vroeg met het Hoofd en eenige
geconverteerde obligaties van de Ge' lIaar wordt tenlastegelegd, in k~lm sch091klnderen gaan wandlen. Toen, zij
Q e t.: Ik hoorde het. '
en ' d~ar, zag hij een van deal1e~
meente Bandoeng omstreeks 1003;4 % en
overleg het plan te hebben be'raamd
'9m
naar
vijrfjar1g
pleegdochtertje uit de bad~amer kwam en z~g, da:t de
erg~te
kindermishandelingen, die
Later werd door deze meid in opdi~ d~r G~m~ente &cer&baia bij uitgifte
Carla Nagglas,' dat ondeugend "was, pap nog lllet op was, werd Zlj boos en drac!lt van bekl. een rottan zweep voor
0I? 100%% op de vrije m.ark.t genAt~e~·d.
hif ooit, me~gemaakt heeft. ~ek1.
of haar, bevelen nlet 'opvolg(le met I gelastte het kind de, ham:op uit te trek- zeven cent op de passer g~kocht.
~IJ aankoop van een dergelijke obliO'atie
sleept~ h~t kind uit een kamer naa:r
zw.eepslagen ·te, straffen. Na daartoe I ken . .q,aarop sloeg zij het. met de zweep. ,Mr. D.uurvQort: Waartoe diende die
koint in Indie nog een makelaarspro;'isie
de t~fel en ranselde er QP los ondel'
om$tre~ks b~gin April 1936 door haar Het kmd liet, zich vallen, waarna· b~kl. zweeJ} ?
van een half prccent en bovendien de,
IJ.~t
ui~chr~eUJ~en
van· ,,~ten,
paboe Roesllah een zweep te hebben het ~aar de ~laapkamerl droeg en.. het
k9st~n ,-:~n ~et h~ndels?-€gel, zoo9-at een
Get.:
Om
de
kinde~en 'bang te
~oen koopen, heeft zij ter uitvoering met· ,een klap 111 het, gezicht, het ZWIJgen
~ef~elijk ~tuk d~n, kooper zeker op'meer
eten". Het ~ind deed moeite om te
maken.
nan 101% komt te staan.
'
yan dat plan op Zondag 2i Mer 1936 in oplegde.
~t,~~l dpch het k()n niet.
Sindsdien vera\lderde het geluld van
InwIsseling van de oude stukken zal
pa-ar woning te Bondowoso, ~n 'Carla
Mr. Duurvoor&-·.. Ben&-' " daarna. me"
Y
~ de klappen volgens get.'s verklarlng, het
Uetgeen hij ge~ien had deed hem be- vQor de h~idige obHgatlehol.!ders d~rhal
n'i~ t ,voIQ.e~d aan het bevel om haar, ont· het schoolhQQft'jv uit, gewees,t?"
klonk lileer zwiepend. Zij zag de mis- shiiten' om in telaten grij!pen; waarop y~ e~n vop.rdeel v~n %% op de verk.rij~ijt op te: eten, opzettelijlt 'Carla eerst
B e k 1. Ja.
handeling nooit,' doch hoorde weI het hij naar zijn collega van de stadspolitie glllg~I){Qsten b~t~~kenen .
in, d~, 'eetk,amer en vervolgens in de
is gegaan.
. ; . Wanneer enkele groote geldirtste)linslaap~~Jl1er, na haar daar 01> een bed
Mr. D'uurvoort: Ik begrijp niet, dat ' hu.ilen.
';
gen in Indie eventueel ;llIet tot inwlsse~~t hebb~n gelegd, met bedoelde, zweep u na de uiterst wreede manier waarop
Op den bewu~ten Zpndag klopk het
Uit
het
vis~m-repertum,
~dat
voor1111~ wel~s~hen over te gaan, is zulks
een aa~tal; slag~n, op h~t ontbloote Ii· u het kind mlshandeld had, n~g rustig slaan erger, het was in de eetkam~r.
gelezen wordt, blijkt, dat het kind over ~~~rscl)ijnlij~ h~t gevolg van de door
~haam, rug en bov~.l1be,enentoegebracht. met het schoolhoofd ,en de kinderen
De meld wordt ver~ocht t.litvo~rig te het ~eheele lichaam met de zweep is haar be.stuurders gekoesterde verwachkqn g~an, wand~l~n.
vertellen, wat er qiim Zonda~ ~ebeurd geJ."~~,l{t, tot in he~ gezicht, achter de ting in ~~ periode tot 1 Augustus a.s.,
B ,e k 1. 0, n t l~ e n. t, ald1l.s le~n
is.
'
wann~er de~e obl1gaties zuBen worden
:NU. i~l he~ zitting~yer~l;;lg van de, "Ind.. B:e, k,1.: Ik was niet rustig, lit dacht aQld. gJng QU.l 6 uu,'~ 's morgen~ n!'l, a,r 0R~en en in qe oQgen toe.
afg~lost, nog weI de gel,egenh~id te krijCrt.", dat zij d,e .~eell, l1~eft gekoch.t voortdurend aan ,het kind. '
'i
..,.
de badkamer, terwijl het kind 'aan tafel
Requisitoir gen 4% beleggingen op pari te kunnen
P1~~ het doel het meisje te slaan.
u~t
werd gezet om de pap te eten: Toen
nemen.
:was meer om te dl,"~igen. ~ij heef~ t\V,eeMr\ Duurvoort: Wil ik u eens wat I bekl. om ,half zevell uit' de badkamel'
p~ oHicier van justitie mr. Gieben 'In hoeverre dit inzicht juist is zal de
kil).d~~en v~ll een neet in huls die op
~~gg~n. Het kwaadaardigste gesIJuis
kwaPl, had h~t sl~cht& een Iepal pap op. a~nt mishanpeling met voorbedachten tijd moeten leeren.
'
~o.rpeo. woont. Het melsje in' k\V,estie
H~t
kost heel wat m.oeite deze get. ra~~ a~Q.wezig. p;r is een wreede misin
de
gevangenis,
mag,
tegenwoordig
Intusschen gaat het Ihier slechts om
was erg lastig met eten en daarom b~a~ll het spreken te krijgen. Zij wi! hd~ldeling gepleegd, die niets met tucht- eel:l z~er ~lein g~d~~lte van de onder. niet meer wordell geran~eld- en u
sloot b.ek~. stqmg~r op te treden;
,
oogenschijhlijk haar meesteres niet be- recht te' maken ,heeft, zoodat' met een 'h~v.ig~ ~e~n~ng. Practi~ch zijn nagenceg
l'anselt een weerloos kind, met een
; E~rst. tikte bekl. haar met de- zweep
zw~reu. Hair wordt aan het verstand vooliw~ardelijke straf niet kan worden aile o~hgaties van deze leening in hanpp de, vingers, later sloeg zij op de klee- zw~ep at. Ee~ hopg~~ eigenaardig gebracht, dat bekl. zelf bekend, heeft, vol~taa.n, ~;ln eJen al1deren ~~nt mpet den van beleggers in Nederland.
gedrag voor een ond~rwijzeres, die
doch groote'uitwerking heeft het niet. als v~rztlchtend~ omstandigbeid worfen en tenslotte op het bloot-e lichaam,
Ue ~mstal).digheden op de NederlandQeze g.et. is pdncipieel qij geen, enkele d~n aangerekend, dat men over bekl.'s ~Ghe
~pd~req moet 0Hvqe~el).
beleg~in~,snHukt geven alleszins
misflande!ing
tegenwoordig
geweest, g~drag in het algemeen gunstig hoort aal~l~iding tqt d~ verwachting, dat, de
Mr. Duurvoort: U mag van geluk
; ~ e ~ I, vertelt dat zij, thui~komellde-, heeft weI alles geiloorct. Doch voo.n de spreken en zij ook als een zeer goed Nederlap.dsche' 'beleggers weI gebrulk ~ul
spreken, dat' de. politie ingegrepen
h90rd~ d,qt d~ HOlitia bij haar thuis politie heeft zij verkla.ard" da.t ztj bekl. onderwijzeres bekend staat.
len willenmaken van de door de ge, h~eft. Ziet u nlet
~n dat u van
' ,
w~s g~\Veest.
Nog dienzelfden· a yond de zV{eep h~eft zien halen.
meente Batavia geboden gelegenheid tot
kwaad tpt erger verviel ? Er zou een
De, eisch luidt 2 maanden.
illwls~elini <i~r qup,~ obliglltles. Qok uit
werden de kin~eren V{l)1 -ha~r afgel1o~
Toen het kind·, nlet wilde eten ~r~eg
moment gekomen zljn, dat u het
men; zij zijri thans bij de moeder van het met de zweep in de eetkamer, daarDe uitspraak wordt vastgesteld op dit oogpunt bekeken is de uitgiftekoers
kind doodsloeg.
bekl.
na liep het n;:tar de kamer van de jut· Vrijdag 18 December.
van 100%% zakelijk te verdedigen.

van, ae,n, onderwij'zeres
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Het Fransche Eskader
Feestelijkheden in Des Indes en o'p
de "Lamothe Plcquet"

,Bioscopen

Agenda
_._---.....----

Filmbesprekiuq
Deca-Park :
Number"

De beide laatste dagen van het bezoek
wan he] Fransch~ eskader aan de haven
wall Tandlong Priok hebben zlch gekenmerkb door een aaneenschakellng van
opgewektq, feestelijkheden,"

~

I

n:OScopell hcdcnavond .

G lob e: "Sal} Franclseo",
Hollywood is de Iaatste [aren "highRex _ The ate 1': "De Hond van
brow" geworden, en waagt zich tegen- Vlaanderen".
woordlg vol zelf vertrcuwen aan de. verCap ito I: "Der Bettelstudent".
: ! filming van de zw,u~·s.te en hJlangrijl{S~~' Dec a _ Par k : "TIle 'I'ra.l of tho LODe:I onderwerpen op pohtl.ek, zocwel als sq- some Pine".
,: I ciaal en cultureel gebied, maar.. de boog I 'c in e 111 a:
"Onder twce Vlaggcn,".
.'.' : kan niet altijd '~espal1nen blijven, en I Cit y:' "LitUe Lord Faunt~'2roy".
z.oe nu en dan zlet men clan ock den
.
! oudeu Adam We9r opdulken in den vorrn .
WNf IN DEN AETIIEl\ IS
: van een stevlg ouderwetsch melodrama,
: waarvan er vroeger dertlen in een <.10:l\Iaalldag, 11 December
zijn gingen. .
N i r q 111 20.30 Opera-programma.
:ij. V.
20.45 Cello-recital.
NU is het wonderlijke van de film- B.
P. M. Y.
21 ..0:> Klassiek ",,;ol1cert.
kunst, dat zij van zulke stof neg steeds
p 11 o 11 i
22,iO Causerie:
"De voorge" Iets bijzonders weet te maken. Gegevsns,
schledenls van den: 80-jarIgen
oorlog",
die tot den draad versleten en in roman- '
vorm totaal onaanvaardbaar zljn, v~er-I Z e e sen 20,45 Licht gevaricerd programma.
den door de toverrnacht van de IllrrcaB. B. C.
2\:>.50 Orgel-recital.
mera vernieuwd en verjongd, zcodat zlj
P a r I s-c ° I. 22 30 ooncvrt.
R 0 JU e
2'2.15 'zang-recit'f"
zuiver en natuurltjk schijnenz werkelljk
traglsch in hun sterk aangezette contrasten, en de. geboelde toeschouwer laat '~~.!!!!W~'S'II'P~ .
,

Za terdagmiddag hood vlce-admlraal
Esteva aan boord van het vlaggeschlp
de "Lamothe Picquet" een lunch aan,
man .Jes arnls (et amles !) de la France".
Onder de aanwezigen bevonden zlch ulteraard tal van leden van de Alliance

Francalse,
Zaterdagavond had het reeds eerder
aangekondlgde galabal in Hotel des In(Res plaats, liat onder ausplclen stond
van de Alliance Franc;aise. Ondanks de
g.roote "concurrentie" op ultgaansgebled
(in de Sportclub had de Iaarlijksche
prijsuitreiking plaats, terwijl in del) Dierentuln de Batavia P}~yers een groot
a.antal hslangatellenden ' t rokken) was
met in de Ieestzaal van Hotel des Indes
o mstreeks mlddernacht eivoI.

1

!

I

I

I

He'~ bal werd opgelulsterd door tal
zlch meesleepen, hoezeer het nuchter
...
_.4'
~
van attractles, waarvan eenige schermverstand zlch ock tegen effCGtbejag· ell
If!eerbericltt
d.emonstratles tusschen Nederlandsche
Glsteravond reclproceerde vlce-admlraal Esteva de fcstiviteiten te Batavia tel:' eere van bet- bezoek van zijll eskader ~nd een zeer sentlmentallteit in veel sltuaties verzet,
eln Fransche otficieren wel de meeste
druk hezochte na-avond receptle op de p,L~mot~ Plcquet",
(VAN MAANDAG 14 DEC. 1936)
a andacht trokken. Ook werden er FranUit die merkwaardlge reactie blljkb,
slche lledj~s fen gehoOJ,'e gebracht qoor
r-.-..
hoeveel gewichf- m.en aan den uitdrukEen centrll~n van hoogen druk ligt bo-k
11l1eVrOUW Verbeek, die een. v~rrassen d
kingsvorm moetv toekenllen. In geva11en
b
ven Korea. Van hier ,uit neemt de 'dru
fll1ooi,e stem bleek t~ h~ pen.
:Dc \IIliwelijJ{sfccsle~l '
,
l\tu~,viJls~ell van h~t
I{aa'd. VHll de Scheepvaal'l
als deze prevaleert zelfs de vorm boven in aile richtingen aj. (Chemul]Jo 773.2
Het feest we:rd gedurend~ he't eerste
l\luSeUJll
den inheud: het gaat el' niet meer om mm., Nagasa.ki 769.5 mm:, Tokio 766.0.
gledeelte van den avond bijgewooPd door
Goudelvaart te 'l'alldjollg Pdok ,
lUre Felderhof vraagt ollt-slag
wa t gefilmd en gespeeld wordt, doch mm., Tsingtao 772, mm., Hankow 769.4,
v:Ice-admiraal Esteva" en, Schout-bij'.~
hoe het ;wordt" gedaan, en zoo is b.v. mm., Isigaki 7q6 mm., 'Pratas 763.7 mm.).
nlacht' en mevrou'w Ferwerda, alsmede
Tot hesluit van de groote huwelijks:..
Oudhcden va~l Sumatra. e~l Ball
l\1l'. Felderhot, die jurldisch lid is van een schuldelo?s lijd~nde heldin vall' He- In Noord-Philippijnen bleej de druk
d,oor etm groot aantal andere autori- feesten zal het Comite 10 "J,anuari" a.s.
Tn de laatste maanden heeft het MU- <len naad vooe de Scheepvaart, heeft., len
Hayes lll. ieder melodrama aan- constant, in het Zuiden daalde de druk
treit~n.
te Priok een gondelvaart honden, daarna
-+
,zpo vernemen wij, per 1 Januari 1937 vaardbaal' - met zelden b~vendien een (Aparr'" 761.1 mm,., ZambQanga 756.2
'seum.. van het KoninkIijk Bataviaasch,
e ti
..
Late,r 'op den a,vDnd verpl~a,tst.e
zich een vuurwerk met Bengaalscl1~
verIlch- Genootschap voor Kunstell' en Weten- ontslag aallg-evraagd als zoodanig, in. cr a e.
,
l111n.), il~ de Strnz,·ts. st?,e,g de, ba.ro?neter
~
~
..
't._
blet Cel1'tr1lln d~r gezelligheid naar de ting IlP zee zooals reeds hi·''flet kort- ge- schappen te Batavia we,er verschillende verband met zijne drukke werkzaamhe.
, , ' ' ' ' • een weinig (Singapore 757.7 mm.),' I1~
,,'Troik~", \Vaar Fransche champ~gne fn meld is.
"
den als auditeur milit)ir bij den KrijgsIn "Pnvato N:umber .ZI~n WIJ o~~ Z09.11 'geheel Indie daalde de barometer vooral
sltr,oomen vloeide en Frans-che geest tot. Voor dit laatste, waarbij bovendien l,lOg interessante aanwinsten geboe,kt.
raad te Tjfmahi.
1:eldin, en de emsta~l~?gh~qen, dlQ Q;1ar ,"
1 t Z 0 (Medan 756.4 ml1i. Batavia
.P.
t
hjden veroorzaken, ZlJn bevaald melo- 1 zn le
..
'M
k
dliep in den nacht ue bezoekers bleef opluistering aan het feest zal worden
Allereers mogen in dit verband verNog niet bekend is, wie zijn opvolger dramatisch. Ook hier WOl'dt intuss'~nen I 757.4 mm., l(,oep~ng 75~.1 mnl., e~~u.e
bio~ien.
' g e g e v e n d'Jor Ide geheel g8'illumine~rde meld worden eenige steenen werkttuigen zal zi~n .. Men acht het gewenscht, ?at aIle critiek ont~apend doo'r de fa~Cinee- r 756.3 nml.). De hooge druk rug bf) TzAls contpl.pr~~statie v,Qor aIle genoten k-ruiser "Java" benevens een zoekllcht2n- nit de Chelleen-perlode (de oUdste', pe- spoe?lg In de vacature wordt voo~zIell,l, rende suggestie v.qn d~ll uitdrUk~i~lg&-! mor is verclwenen.
g:astvrijheid en harteIijkheid boden vice- spel, worden de terreinel~ van de K,B. riode van het steenen tijdperk). Deze o.a. III ver.band met de· "Van der WIJck - vorm Stellig .is Loretta YOl\ng. g~en <lC- I
d A t 1'''
d dr k be
aidllliraal Esteva en de offlcieren van J.C. en van de badplaats Zandvoort ge- merkwaardige voor'werpen, waaronder affaire, waarvan de stukken binnenkort trice' van het groot' f~nriaat dat' 'Holen
In !'f0orj (-D US r~ ze
e porUt Bed:
755n9am
' Fransche eskader Zondagavond een heel gratis ter beschikking
,
z '. g . vUl'stbl'J'lell (dl·t Zijll d oor de I d
.
.. ' .
'
langTl')k a1 auvzn
. mm.,
h,et
van 1le t pu!. ver'~chI'Ilellde
... '
e en van genoem d en R
aad '111 Hayes in twinUa' .vrucl,1tbare
topnfelja)
n a-avondreceptie aan,' aan boord van bliek gesteld, terwijl men ook van Iden bijlen zonder steel) zijn aan het Museum studie zuEen .worden genomen.
I ren heeft verw.o;'ven,' ma'lrdat b~llOeft land 755. mm..
,het vlaggeschip. pe admiraal ontving geheelen zeeboulevard en langs de boor- geschonken door den heel' J. H. Houbolt
.__ __
oak niet. Haar posit.le is in d~ze film n~et
H.oogtewinden: lloewel de wes~~noesziijn gasten persoonIijk aan de statietrap den van het Kodja-Ilmnaal van het fraaie te Bandoeng en behooren tot q,ezelfde
domineerend, en elgenlijk meer onder-'j son richtingen overheerschen z1)n er
V3n de "Lamothe Picquet". Het achter- schouwspel zal kunnen genieten.
I
cuItuur, waaromtl'ent dr. von KoenigsGESLi\AGDE SL}~EP.REIZEN
deel van een probleemstelling, die w~l -aanzienlijke a/wijkingen.
'
d~ek van ~ezen kruiser, hoewel in ziju,' Teneind~ nu de gondelvaart zoo goed wald 'zijn eerste vondstel~ deeq~
cnwaarsc~lijnliJ~ doch niettemin belangMqnila "Oost max. 57 km., Siam en
vloUe lengte in tweeen gedeeld door de mogeIijk te doen slagen worden a11e belJ1it, Sumatra·, met name uit Korintji, ~~
~aggel'111ateriaal veili~ op Ball~a
wekkend Is..
straits Oost tot N. O. 40 km., echter Mek:ataPlll~t, tb~stemdb vodordhet dweg-Slchti~ten zitters van ,gondels en in het alg~meen is door een controleur B. B. een aant,al ,aal1g~k~l~lell
t
t
'd hi
i q.an zwak Z.O., Palembang N. N. O. 25
v:an v H~g' Ulgen, 00
en ans us Igen van kleine bootjes (dus oak kano's, kleine Qijt opgravingen gevonden. voorwerpeli
Waarom? ...... He an WOOl'
erop s k
t' N
d 25 km, Se'11larang
t(l)ch voldoende ruimte om op de tonen vis~clhersprauwtjes) opgeroepen zich voor aan het Museum gezonden, waaronder' De sleepreizen van ~aggerma'teriaal hacheIijk. Wanneel' wij de feiten wilden
m· ~ a;ta o~~ km" Soe';abai'a West
v:an de scheepSJkapel rond te zwieren.
deelname te willen aanmelden. Men een stuk brons, ~at afkomstig is van vC??r .Banka, welke de vor~?e ~eek, .zo;>als gev~n, zouden wij ongeveer zoo moeten ~~~m. ~o'v~~:~OOo' m. ~wak Zuid to.t Z~
Het aantal bezoekers, waaronder ui- vel' v 0 e g e Z i c h hie r toe, b ij leen z.g. keteltrom. Deze l:keteltrommen W!J ,reeds ~eldden, te ~1l0~. aanv.m'oen, begmnen: "Een butler waart als bool'e 1
~ ang West 30 km. boven 1500 m.
t~raard het militaire element over- d e In ' fun ~1 e- e ,1' end h a v e n- zijn typisch V90r de v66r-aindoesche, Z.,!J.~li gel~~klg ,ve.rloopen. VrIJdag ~I. b.e- ~~nius. rond in een New ~e.rksch mil- 0 .~ Kll~e:'ii' Darwin West 15 kl1l,., boven
hleerschte, was zoo greot, dat menigeen m ,e e.s t; e r 0 p Pas a r r k a n t e .I1ldonesische bronscultuur. Eigenaardi$ ~.elkte ,!l__ t materlaal, waaronder de "WII-lllOnllaIrSpal,eis", el~ de sceptIc1- onper on- ~go~ m. ·Z~~.
40 km.
, slrechts met moeHe een plaatsje kon B ja t a v,i a 'e n
b ij den h e e 1"' I is, dat zij tot dusverr~ uitsluH-end op ~IS IV., gl)ed .en weI de plaats van be- :ze lezers zouden zich da~ aanston~~ af. viinden.
D 'e P h 'a, l' e sop h ,e t h a v e n- Java werden gevonden. Volgens Rouf- ... temmll~g.
.
. . ,wenden met de verzuchtmg, dat ZlJ die
Verwachting: Zwakke Westmoesson.
D
h
b
h t
hi
k ant 0 0 r t €I P r 1 <> k . V 0 0 r faer zouden zii ge'importeerd zijn uit
De Nlshm.sleepboqt, ~he een oogJe In ,,'S:; S. ,van Dine-stuffl ' al z~o lang kenv3n~h~erad~p~r~ ~~C~~~g v~orscdi~ vr:r~ k no' s ! e n Ik I jC i n e j ~ c h t e 1; rrqnkin, ~och d'e vondst van een giet- he.t z~il hield\ is vanmorgen te ~riok te- :n~m.
lllotel des Indes.
'
'
It an
e n Z i c h m 'e Ide n b ilvl)rm op Ball schijnt er op te wiJzen" 'ruggekeerd.~
.
Dus geen expo~e.V3.n de handeling·, i
REGENfSeUAPSRi\i\.D :BIJEEN
d n h e ,e ,1' U n gel', p / a a f d. dat men ze i~l den Indischen Archipel
Na een kolenprau\y. naar ~oe.raba.Ja
Om elf uur namen Schout-bij-Nacht Won i n g toe z 'i c h t d e ~ G e- zelf toch oak weI vervaardigd heeft.
gebracht te hebben, breng~ kapitem Nlf- doch weI een herha,lil1g, d.~b ~ij de l,l1QQi,te
e~ mev~ouw Ferwerda ~.fscheid van' m ,e e n. t e.
,
Co
.
terik
de volgende week. de 'sleepboot waard is. In de eerste plaats door het
Deregentscl1apsraad: van Bqtavia
vnc~-adnl1raal Esteva en zlJn officieren
Het ,. thans . toeoez?nqen st~l.k brons"Tata" naar Belawan Dell, ter vervan- habiele, markant ob~erveerendecamel'a- komt Woensdag 23 p~. a,s. bijeen te 9
em bega yen zich in> de admiraal,ssloep I Het IS de, bedoeling, alle vaartuigen te Ievert uet bewljs, dat 111 oude .tlJden o~k ging van een der Nishm-s!eephooten al- werk, dat onder regie van Roy del ~uth uur in. h~t r~~~nts,chapsgebouw op. Mo~
Wieder naar den wal, doch het duurde doen dee~nemen 'aan een roeitocht door I' o~ Sumatra k~teltrommen In gebrUlk daar.
,in boeiende bewegelijkheid voortdurend lenvliet-West.
.
nlog weI tot middernacht voor de laat-I het KOdJa-k~naal, van de Hooge Brug zlJn geweest, hetgeen tot dusver nog niet
werd toegespit.st op' de noteering van
stte bezoekers zich van het Fransche naar ,de terremen der ,K. B. J. C., waartoe aangetoond ,was.
.
,plastisch.e details. Iil de tweed'e plaatg;' De agenda. luidt :
olorlog,sschip konden losscheuren.
de vaartuigi'e~.die~~n v~rslerd te zijn en
Eenige Ikleinere aanwinst.en vaor de
LE'l' OP U\V ZAAK EN ZAI{ !
deol' het spel, dat frlsch en levendig j,g ,
,bij
Loretta YQung" RobeIt Taylor.' en
VOQrstel tot goed~eurillg van d'e notul~l)
Nada'~ ook deze laatste bezoekers ver- ~ooveel mogehJk gelUummeerd
collectie ethnografica zijn o.a. een spioPatsy Kelly doch bepaald belangrijk bij del~ vorig'a v'erg~dermg ..
tll'o~ken waren werd de feestyersieriu a
Men kan zich bij genoemde adrcs~en 'rokk-en uit ,Palembang en een schaal van
Dieverijell en zakkenrollerijcll
.
"
d
00"
VQorstel tot mstemmmg met hElt voor,v:an vlaggen e~ hlmpions van' het ach~, nog opgeve-n tot uiterJijk 20 pecember a.s. aardewerk uit de Pasemah-Ianden, meb
BaSIl Rathbone- In de rel. va~l e.n .os- 'nemen va~ den Di~lloSt del'S. S. om op
tffirde~ verwijderd, de iIluminatie ge-l waarna het sub-comite 'bet p'an van ,bijbehoorende afdekbare potjes.
"LelJaran" staat voor de deur en con- aardigen butler, want hienn zlet men elmige 'overwegel1 in'de Hjn Batavia - Band1oofd, en onl twee uur 's nac'hts llcht- deelname zal. opma;ken en nader laan de
Uit Bali zijn verschillende fraaie aan- tanten ,zijn dan hard noodig, en ...... de een figuur van zoo· bleeke, kil-klamme ~tam h~t. b()uw:- e1). plant~efbP9 tqe te pas'.
'.
t€ell de oorlogsschep-en de ankers, om, ~eelnemers.~ekend zal stellen of en zoo winsten verkregen, voor een deel aan- politie moet nn extra-goed uitkijkep. morbiditeit, dat zij de lugubere fantasie seo.
van f:en Poe waardig is. '
VQorstel tot vastst.ellmg .van '.;;en regelmg
k~pers te zetten naar Saig.on. Het tank- Ja welke prIJzen be~chikbaar ~ul1en wor- gekocht door den conservator den heer
Zij "bediert" Zondag niet mindel' -dan
.
.
oetNffende de verstreklqngt i en verants<chip "Le Loing" volgde eenige uren den gestel~ en ev. de vergoedmg van ge- van der Hoop, tijdens zijn ;erblijf al- een half dozijn diefstallen uit kleine
Dit is de bQesheid die de deugd lan.- .WOPJ;q.irig . van k~&yo.ors~hQtt~n;, ,
'. " ' .
Voorstel tat ~lHJ.gmg. vall h~,t ~raf? van
..
,..,'. ,
1m tel'
maakte onkosten.
d
D' d "
d
t
"
..
'""l
•
•
aar. aaton el' ZIJn een eur en wee· wmkeltles en zakkero11erIJen, door be- gen tlJd met lIsten. en lagen h:?rel~t, 'den . a~n S?l~idi~lI v:erleel).pen ohderstand...
Het Fransche vlootbezoek behoort weKro~tlOng-g~zel~,chappen,w0F<le~ ve~- .ramen, versierd met p:t;aahtig houtsnij- ;trapping op heeterdaad' [
maar tenslotte Ze&evl.ert natuJlfhJ,k '1).et: Voorstei tot afscl1.r,ijving'van 'de vordcrm~
dl~r tot het· verleden, doch zal nog lang del' Ultgenoodlgd zooveel mogehJk 111 werk, zooals vtoeger weI vool'kwam. in
D t
b
d
11
'1
se
. recht, en weI op echt i\m~rtk~ansche op~; SOewarno ~il! Amsah bedragende rest.?
eron prettige herinnering voor vele Bata- booten aanwezig te zijn, waartoe men. de woningen van Balineesche hoofdcn 'd ba gte eur pe a em
OPt
nd~n, In wijze in een kaaksfag, waarniee'qe, vij'a1J.d
'6.- en f ,~2.1l.
. .
..
' .'
.' soort houtslllJwerk
. .hoe
' I e nur
van
usar Oa'll
e 1ap' (en
Ievenvuanen
vqrmell.
ZlC h .geIi eve t,e w~nd en t 0 t d e G emeen te- 'fhans word'~ dlt
.
d·
.
afdoend buiten p-eve~ht wOl;dt ge:st~ld:. . Voo~sJ~l om, ~aQ. ..d~ Y~~e~?~~~ng ~~ ve~secretarie op het Koningsplein-Zuffi.
. ld
.
,pasar. de leven wensc len llluuers zoo
.'
,0',
.
"
.
.
,
zorgillg V~l'fl .g.eest~hJl5.,e H1~qh~~n. ee~} S~bSl.~-- n , , .. _ n . . - o _
.
.......
langer »Oe ze zamer.
~poedig mogelijk contanten.
die te ·verr.;:enen van f 50.- s laars.
Deelnemers aan de gondelv~art dlenen
V~ d. 'l.
' V'oorstel t~ wijzigili,g 'van de begrooting
ADJ. II.C.V.P. SIHI'I'II
om 6 UUl' aanwezL~ te zijn alan de Hooge
Overigens kan worden gemeld, dat in
:vali: uitgaven en on~vangste~l: vQ9:r' het
cth;mostjaar 193~.
'
Brug te Priok, de ,afvaart ~'al precies half 'd~ inrichting van de BaIi-afdeeling "del'
DE lUi\ILBOO'r
Voors(e1 tot wij~igillg va~l de begrootin~
qaat; lHet: ~aar Benkoelell
zlevcn plaats liebben. #et vuurwerk zal ethnografische verzameling yerschillenvan: 'uitgaven en' ontvangste'n voo!' het
Gelleesku.ndige. 1I00geschool;
b!eginnen om .8 UUl'.
de veranderingen worden aal1gebracht.,
dJenstjoa(lf 1936.
.
Ret m.s. "Dempo" van dEm :RotterDe benoeming van adjunct-hoofdcomOp het terrein van de K. B. J. C. is mi- waardoor V001'zoover de beper':de ruimte dan1j~d1e Lloyd' wordt Dondel'dagoch'.. 1
ad,
1 to 1'" d 1 t-:
. '(oor.stel to~' wijzigillg van: de ,,~ezoldl- .
Ges.aa"
voor
let; .. \;; ae ar ~exan~~n gingsv.crorqe,mng ~egents~Jlap . .l}atavla 1934
ITrliss'aris i. F. Sl11iql,' die' v~n ,Europ,eesch litairc muziek Jaamwezig, ,terwijl boven- het, toelaat, eett meer systematis~he in- tend oni8 uur aan de kade' te 'fandjong
de heeren M. Soetnsno en Tan. DJIet .. M!=pedeelil1'~ van in,gekomen stukk'cu.
vlerlof terugkeerde, tot' technisch leider dien het gehe,el Kodja-kanaal vel':iGhti zal deeling vel'kregen wordt en ,de collectie Priok verwacht.
Sing.
ROl1~.vr'l8:g'.
d~er veldnoljtie te B,enkoelen is, zoo ver- worden door zoeklichten van de Land- VOOl' den bezoekcr veel overzichteIijker
memen wij, ipge~ro~ken. Hij is voqrloo- macht. Bovendien zorgt het buurtcomite zal worden. '
, l?Z;_, ,~~-=-~-,_
~~~~.~~-.
,r-'):"'I ~,...-~~~~~~::-.. ,-',:"
pfig 1geplaatst op h~t Dep~ttement van I met welwillel~lje uledewel'king van den'
Tenslotte is in het Museum een geBHnnenl~\l1ds~h Bestuul', in afwachting, Directeul' van de I Haven ,voor versiering' boct~eel'de reIiefkaart vanhet eiland Bav:an zijn definitieve bestemming.
en, verIlchting del' ,wegen op Priok.
U in den maak.
, T'en sl'otte kan nag worden medegedeeld, dat de S. S. dien Zond3gnamiddag
G. 1}. DE &'fOPP~LAAR
veie extra, treinen zal laten loopen tegen
Het Museum en de bibliotheek vnn het
een sp'ecia:l1 tarief waarmee pe toeschon- Batavi",a~oh GcnootEchap zullen 01) 15}
Officieel wQrdt tiit Buitenzorg gemeld, weI'S op gemalkkelijke' wijze aan den Zee- 16 en 17"dezer, in verband met Lebaran;
d:at ritmeester G. 4. de Stoppel~ar met boulevard kunnen komen.
gesloten zijn.
imgang van 31 Decl3mpe~ a.~. qP xer~oe-k
eEervol is ontslagen uit de functi~ van
atdjudant en ontheven van' de- functie'
GEBOBBED TEGEN WIL EN DANK
il. L. S'fENNEKES t
'
v:an intendant on~er dankbetu(ging Y90rt
die bewezen dien3ten. .
, ILi~f~lestlrama' l\l~t ~chaar beslech.tr
. Te Batavia is Zaterdag overleden de
f
AIs zijn opvolger in beid~ f~nc€ies_ i~
""
ho
t gepeusionneerde 'ritmeester van bet Koblenoemd de kapitein der Intendallce
Nc,1. wQ,orden, v~n. he~de kwam "t to ninklijk. Nederlandsch-Indische Leger
'I':'. E. J. de Bie.
, I:?chelpwool.'dCn en tenslotte. t<ft hand- H. L. S ten n eke s.
,t~st~lijkh~pen t}.lsschen twee longe menDe teraardebestelling had in allen"
schell.'
I
eenvoud en op verzoek del' familieleden.
Blind van }C)loezJe en woede green: do, .j()11del" mmiaire, honneurs, plaalt8 op
RAi\Q Vi\N JUS'fI'fI~
jongeman e~n: sfhaar" waarmede hij den Laanhof.
De Raad van Ju~titie te Batavia ver- haafwrong \~ijn~r ~ew€'zen geUefde ,uit
O1Ordeeld~ hedf,mmorgep d~n bekhia'gde ,haa,.. nek op. d~l) ]grond.'.1eed rollen, ?m er
Jr. T. B., wiell IWeerspannigheid' tegen de I verVolgel~s ~ul~ ,een, SPIJt Ivan te krlJgen,
ZEEVAARTSCIIOOL "HE'r ZUIDERp>olitie tert laste w:as gel~~1, tot' zes dat hij. het uitschreeuwde enJ, aankonKRUIS"
nnaanden gevangenisstraf.
digde, de hand aan. zich zelf te .zullen
Veorts veroordeelde de Raad den be- slaan. Zijn gewaarschuwde vrIenden
Het Bestuur van de onlangs cpgek:laagde K. R. wegens verduistering in wiosten dit ech'ter, te v~orkomen, do.or hem richte Zeevaartschool "het Zuiderkruls",
dllenstbetrekking eveneens tot zes maan- den schaar, ,welke hlJ reeds op z!jn van welke ondergebracht is in het voo:-madlen gevangenisstraf;
~mart~ blo:edende hart had gencht, te I~ge Grand Hotel Sindanglaja, verzoekt
oiltrukken. .
ons te willen meedeelen, dat de cursus
Dit aUes is, jammer genoeg voor Amat, van de Zeevaartscheol 15 Januari a.s.
niet in .F'rankrijk ,gebeurd - daar zou definitief een aallvang zal nemen. 1nG elleesIuuujige, 1~~Ogescho~1
voor hem het drama naar aBe waar- llchtingen om~I:ent schoolgelden en toe"
Geslaagd voor het Iste dee! dQctoraal-ll schijnlij~heid geen nadeelige gevolgen latingseischen, alsmede schoolprograme)ramen mej. L. H. van Brehn en de hebben gehad - doch te Batavia ......... mq.'s zullen op aanvraag gaarne worden
hLeeren G. Bras M. Hamzah R. Harjono
De rechter hier z~l het nuchter "be- versterkt dear de Administoratie van
lHardjOkoeSOem~,'Lie Djiilg' Jan, Moer leediging" noemen en hem daarvoor "Het Zu~r1erkruis", Postbox 8 Bata~iaTtJe gczeIlige drukte bij het gala-bal 'vall de Alliance Ifran~aise, ter ~e~'~ val~ bet !be~~e~ Y"!11 (u:t f~~l~s~~e ~sk'lder, in ,de fr'l~~c
bovenzaal van Hotel pes Indes.
,
j~awan en Oei Biauw lIok.
straUen.·
I , '
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I

'

-

I

I

;

..

-.

,'-

".

I

I

I

I' .

ic

max.

a

,e

I'

'ni

.'

,

I

;t

--,----:',-1-------.

•

I

I

1

I

I

'1

j

.{

I

IJAl'i~\VIAASCH

NIEU''V'SB:LA~ van

l\Iaandag

1 Lt· Decmher

193(;-- EERSTE BLt\D

f
....".,.,.... ···W1I8!M!IfR_ D,j 0 k j a s c h e K u n s tar b e'i d
L

•

Mi;

*z

TE KOOP
regen

elk

Ontvangen

aannemelllk bod

,Hun SON TOURING

1

NIEUWE ZENDING '

5~persoons

V ERKERK & CO.

ENGElSCHE

3~OO

--- ...

-

22~96

ftrt'pn"It"ta1e, root •••. O. 1.d1.:

22371

.

,

N. V. CULTUUR- EN HANDEL..
MAATSCHAPPIJ ZUID
BANTAM.
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Kleedingmagazijn

"Nieuw EnueI3n~"

-

4-cylindef, 5-persoons
ccrrqsserie. ,
In sehitterende conditie,

Z E E RBI L L IJ K.

Fuchs

Postweg Noord No. t.

8'0 E K H 0 U D .. L E SSE N

Batavia C.

.Grondlge opleidlng door bevoegd leeraar met jarenla!1~e ervaring voor :
Ie. de diploma's A en B van den Bond van Vereemgingen voor Handelsonderwijs,
.
2e. Diploma V.V.L. (Hollandsch diploma).
3e. Lagere Akte Handelskennts (akte U).
Bij serleuze studle - succes verzekerd,'

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

J. H.

Ad v e r t e n t i e n

Batavia-Centrum.'
Tel. WI. 477.

WIG G E R S

Prlvaat-docent in het Boekhouden,
l\Iampangweg 15 N.B. Ook opleiding ultsluitend voor de praktijk,

ELLEN.

.~

tel. WIt. 535...
22350
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Jammer, dat j;-met een

.

Heden, ontvingen wij tot onze ,diepe droefheld telegrarlsch bericht uit Bussum
van het overlijden van onzen
Ileven Vader, Behuwd- en
Orootvader, den Heel'
)

N. V". Cultuur Maatschappij

""JULIANA" .

•

Obligati~-Leening

VERGADERING VAN OBLIGAD. BODEWITZ
TIEHOUDERS op Woensdag 30 December 1936, des' namiddags 3 uur,
in den ouderdom van 73 Iaar,
ten kantore van ondergeteekende,
AGENDA
H. W. J. 'Ch. BODEWITZ
a) Verzoek van Debitrice om verdel' uttstel van betaling van de
J. Ch. J. BODEWITZcoupons No's. 91t/m lG en uitArnold
,
stel van betiding van de couWILLY en BOY
pon No. 17 tot 1 JuJl 1937 ';
1» \Vat verder ter tarel zal worNoesakainbaugan 11-12-'36.
den gebracht.
223n
De toelichting ligt voor Obllga~Jli4f~
tiehouders tel' inzage ten. kantore
van ondergeteekende

22353

DE DIRECTEUR.

._--------.-.Met ~ groat leedwezen geven
, wij kennis van het overlijden van den, Heer

WILLEM TENGBERGEN ·

SUflfl.lJi~srJ1Ji1~~lm\!ftWWJ" \wp..r'@

,

-

I

PH 0ENIX:~~~:S(H BIER

(J

u It A mer, I
r t
WnidWYINtN\WNii.jj.fuiN
22362
0

0

Kerstvacantie: penqalenqan hoogvlakte
berqhotel ",tjitere" -

1 uur riiden van bandoenq.

de veertiende kerstboom onder dexelfde dlrectie.
22378

De\

Gedelegeerde van
Obligattehouders,
NEDERLANDSCH INDISCHE
ESCOMPTO MIJ. N.V.

RUSSISCHE BALLET·SCHOOL
PANOVA
Open bare les en voorstelling
op DINSDAG, 2 FEBRUARI 1937
,in den STADSSCHOUWBURG

Directeur

De Vertegenwoordiger
van de Directie in Indie

__...,,_e

' setJ'es Trekkon
Ma gn

UiT BAN,FFSHIRE, HETQVAN SCHOTLAND, KOMl

Bat a v i a, 14 December 1936.
22389

I

',;
der
N. V
Mij.
Santosa,
van de N. V. 'Cultuur Mij. Rama
en van de N. V. Assam
Th€e Ondern. Dinewatie

,

Menle:'c~ _ _ ~el. 9~02~:; .~~(I~.

WL.2250 en 2400
PRIOK 36

_
w

'1

•~

Tandarlsen

6 % Eerste Hypothecaire

~,~

.

parachute zoo lang.
% a am beneden komt

G. SUYN

Gevestigd te Batavia.

.

•

Re"s

en

Tench Abang West 14

DE HOOFDI NSPECTEUR, HOOFD DER
5TAAT5SPOORWEGEN. '

22379

22357

I

PI.YMOUHI TOURING

~_:2373

AAl

eo lIIar tt.,endt flllalell

Woensdag 16 December e.s.,
Lebaron, zal het Bataviaasch
Nieuwsblad niet verschijnen.'
H.H. Adverteerders wordt verzocht, hlermede wei rekening te
willen houden.
De Magneetjes-rubriek zal
in verband hiermede Donderdag
17 December worden geplaatst
DE ADMINI5TRATIE.

••_,_~

KOOP:

Vereischten: diploma voor Civiel-ingenieur of daaraan
22388
gelijkwaardig getuigschrift, behaald in'. 1934 of later. Leeftijd --=_..... •__......- .
_
niet ouder dan 26 jaar.
Aileen schriftelijke sollicitctien onder overlegging van ofTandarf~ BLOEM~NO
schriften diploma's, verklorinqen en geboorteacte, gericht tot DINSDAG 1,~ eel V'~EN.SDAG 16
het Hoofd van de Afdeeling Personeele Zaken der 5.5. te DECEMBER, Inlandsch meuwjaar,
Bandoeng worden in behandeling genomen.
~ Niet Ie (onsulteeren. 22tOO

REGENJASSEN

.. Y.ChnalClilenhA/ldel Rathkalllp & Co. BatavlL Co

._~

Bij de 5.5. (Dienstonderdeel Weg en Werken) bestaat
gelegenheid tot plaatsing van volontairs in opleiding voor Ingenieur bij dat dienstonderdeel, op een toelage van ten hoogste
f 50.- 's maands.
'

•

BERICHT

KUNSTNlJVfRH:ID bijzonder g3 schikt

VOLONTAIRS. BIJ DE 5.S.

WATERPROOF

Telf. WI.

relf. 'I'll. 4792

-

INH'=c~SCHi

voor K E R S T·geschenken.

Model .93t
Te bezichtigen:

({chon Sirlh t

,

Postweg Noord 15

Zeer groote keuz e van

TE

' f 2. - incl. bel. Parterre en loge
f 1. .. "
Balcon
Tickets zijn thans reeds verkrijgbaar bij de firma
IRMSCHER & Co., Rijswijkstraat.
Entree

N. V. Nederlandsch-Indische
MaatschappiJ t.v.d.s, van der
Linde & Teves en R.S. Stokvi,s & Zonen, Ltd.

GESTOOKT
IN DE GLENFIDDICH DISTILLERY
,
~~V

J. H. W. RUSCH

GEIMPORTEERD DOOR: EVERARD

a

CO'S HANDEL MIJ.

Santosa, 11 December 1936.
22397

22398

~

...

~ N.V. DROOGDOK MA<\TSCHAPPIJ "TANDJONG PR10K'

------------mo
o

2'-"7&'0.=

VRAAGT voor tijdelijk een

WERKTUIGKUNDIG TEEKENAAR,
Spoedige lr diensttr e dlnq gewe nsc I t,
A

S alllcltatles schriFtelijk
n

en,_

_~S.IU
I

22399

QUI C K 'L U N C H
f 01675

thuis bezorgd

Grand Hotel, du Pavilion
telefoon 5 en 35 Welt

.

~,

So era b a i a, 14 December 1936.

PROVINCIE OOST·JAVA
Uitgifte van f 2.1 OO.OOO~- obliqot ien der 4S!a conversieleening 1937 in stukken
van f 1000.- en f 500.- Nederlandsch Courant nominaal aan toonder.
Ondergeteekenden berichten, dot zij de inschrijving op bovengenoemde uitgifte
openstellen op :
Mciandog, 21 December 1936
van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur
TOT DEN KOER S VAN 100 V2 pCt.
met recht van voorkeur voor houders van de nog uitstaande, niet uitgelote obligatiE~n
der 4 112 Sb Obligatieleening 1913 ten laste van het voormalige Gewest Pasoeroean en
oer 59{Y Obiiga tieleening 1917 ten laste van het v~ormal ige 'Gewest Kediri.
Prospectussen en inschrijvingsformulieren zijn bij de kantoren van inschrijving
verkrijgbaar.
AMSTERDAM
NEDERLANDSCH INDISCHE HANDEL5BANK, N. V.
INCA5S0BANK, N. V. '
HELDRI NG & PIERSON.
's-GRAVENHAGE
14 December 1936.

Pasar Baroe

--

_--""""',..-_.

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

I

Geen omslag met het schrijven van kaartjes
oj het lJrengen van visites: eenvoudig eell,
nieuwjaarswensch in het Nieuwsblad. en gij
lJereikt al Uw vrienden en keunissell,. De
kosten zijn sl(lchts

e~n

gulden '

voor eell, an'nonce van niet

meer 'dan

ROTTERDAM
~!!!!

vijf regels

-----------~I""'--------_._---,.,-

l·

*!"~.

.

.R. MEES & ZO?NEN,
22376

MPU-"EPWfiMii!!,iiI AIS'

g=wmcm' mu•

MAG.N EETJ ES TREKKEN!
•

•

E A U~ 0 E COL 0 G N 'E
,E'A~ IDE COTY
Een WELKOM en VERFRISSCHEND

Kerst-Geschenk
Imt><>rteurs:

HAGEMEYER & Cos. Handel Mij. N.V.
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Kung, de minister van Finan- uat and temporal Iords of the Kingdom"
den, en madame Chiang Kai-shek Zijl~ den eed ,va~l, trouw a~legden, onmiddelhier 's morgens uil~ Shanghai; aangeko- lijk nadat de k,.oni~1~ oil den Troon had
men, lUadalne Chiang' Kai-shek begaf pl~l.atsgellOm'e,~1.··
.
t'J:~legrammen van het AI~. Ne~. In~~
zich onverwijld per vliegtuig naar Lo-I ' I~~~¥~~~ 'ci~~,rg,~ VI l\listerde. m.~t een
.' -: Persbureau Aneta).
yang om persoonlijk toezicht te houden ernstlg gelaat naar de voorlezlng van de
op de poglngen om de .rebellle te onder- I troo'n~~estijgii1gSproclamatie. .
", "
drukken en de vrijlatin~g van haar ~cht-I ;N~:d~~~~o!,I~~i~;g,'V~~\d~., proclamatle
DE NIEUWE ~IOEltDIJI{llRUG.
'OJ
r
genqot, te verzekeren., Gemeld wordt, dat 'Olltvi'l~ K,0'1illg,. George' de, vertegennieuwde
verzekering regeeringstroepeu -naar Shensi zijn ge- I w,.;.o,'r,d.ig.' ers der,' ,'DQ,ini.•ti,'ons; 'die, ultlng
Den H a a g, 13 Dec. Gisteren
heeft de Koningin de nieuwe brug over
g a f,
d a t
h a a r e c h t ,g edlrlgeerd ter 0l!derdrukl<ing van den op- gayeJl.! a~l\; l~~\l i?,y,~li~'ei~ jeg;el~s den het Hollandsch Diep ,te Moerdijl<. gen 0
t
z i chi n
v e i I i gkonlng,
opend. H. M. wandelde met haar ge-y0lg
h e i d b e v i n d t. D i t
b e:" stand,
Verv~ig;ms reed ~te konlng naar het van de Zuid-Hol1andsche naar de Noordricht
gaf
algemecne
v e -r lie h ~ tin g,
dl a a. r e t
Buckingham Palace, waar hl]. den mlnls- Brabantsche zljde en onthulde tevens
Gevechten in Shensi
een gederikplaat, welke de Kon. Neder-'
h a r d n e k k ig e
g e rue h 1~ e It.
te,r, vanBtnuenlandsehe Zakell Si~Johll landsche Automobiel Club heett opge,c ire u lee r den, d at, Chi a n W
Ka. i-s h e k ge '.e x e c :Ul ~ e e r d ' S~OOJt\y'EGVER~{EER QN~.rWRI~lr.r, Sill1l?,~l in aU~~~~l~~~ ontvlng, hetg~el1de dragen aan het mtnlsterte van W.at~r.eerst~: a,~~~~'He In. Zi~~l r~.ge~an(was~. staat.
'
z o U Z ij n.
(De Phoht-ultzendlng . van de opeTell slotte keerde de konlng terug ll~a.r.
H 0 n" ~ 0 n g, 13 Dec. (Reutter). Naar verluidt, zijn er gevechten York House op Piccadilly, hartelijk door nlngsplechtlgheld was hier te lande zoo
FENG YUlI-SIANG
slecht verstaanbaar, dat wii: hlervan
.llitg~Qro\{el1 tusschen de. loyale . troepen de.•. ~~.~-e.. l,U\·g.t,'e.,. t~\'e,',ge~·l.~t·cl1.
i ,
geen verslag kunnen geven. '- Red'>.
Nan kin g,
13 Dec. (Reuter) .. en de rebellen in de provlncle Sh~nsL
~e l~\t er - ~~Jd~ l~?~t d~~ (~~. p.r~c.la:B:en g !uh-sian~, v~c~-~~esident van de ~ege~ringstroepen begeven' zich' ijUilgS n~ati~.-plechtigbe.i(l helh~1lJ~\iddag (.90.r.
INTIElU Pt\LEI:SDINER
Comuussie vo-at. mlhtau e zaken, h~eft '1
Shensi. Het normale verkeer op de eell nO$: grootere menigte werd bijg~
aan Chang gese1l1d, zichzelf 'aanbieden- 1 a~r
,
.
Den H a a g, 13 Dec. Aartsh~
de als gijzelaar voor Chiang Kai-~he,k, spoorWegen v:;ln TientsIn na~r Pl\kQW WOO\1d .d~n (lie III Janllari, toen (Ie Prins togin Margaretha van Oostenrijk, dochChang seinde aan den wnd. }9felll,,~r . en Lunghai is Ql1t,~richt. Hoy lng-chin van \Y~J~,$ Zj~ll. V~~ler,. O~vo~gde.
ter van wijlen aart.shertog Leopold SalKung, dat hij de volle verantwoordelijk- cOl1Gentreerde ~en sterke striJdm~cht te
Uet poUtie:-eonlon v~r bet S.t. J~nl~s vatdre, dineerde jl. Zaterdag in lntle'"
heid aanvaardt VOOl' Chiangs veiligheid. 'Tungkwan, een pa~ yap strategische PaJace wenl zeUs (loof de opstuwellde men kring ten paleize.
be1teekenis aan de grens tusschen Honan ll1~lligte verbroke.n.
.eF
en Shens!.
Om
.. 3. uur n.m. las; £Ie Garter Principal
.
U\t B~lgrado wordt gemeld, dat d~ .
K.i~lg ~f Arl~\S d~, ~~Of.l~Plfl:ti~ voo~, vanaf;
villa Banatz te Cavtat in Joegoslav1li,
.
h~t
~~I~Qn
vall·1l~t
,Fria,y
CQllr,t.
\raJ1
St.
•
De "verrader" Chang-.
DE SITUATIE DER BANKEN
James Palace, na afloop waarvan £Ie waar de hertog en 'de hertogin :van Kent
hl1n zomervacantle ,dOOl"bl'iachten, i~ alHsu~h-liang
II .0 n g K 0 n g, 13 Dec" (Reu- procJa'matie op £Ie gebruikelijke wijze ook lerijl voor onbekeride gasten in gereed- .
Nan kin g, 13 Dec. (Rellter). De ter). 'r.. V. Soqn~ is; ui. Can~pll terug- b~l Ch~r.i~g. ~ross~ (i~, T~~~p'~~, &'lr en,' d~ held wordt gebracht. Gemeend wordt
dat Prins Edw3l1'd aldaar eenigen tiJd
l'egeering he eft een krachtig manifest gekeerd. lIij presidee.rd~, 's avonds de Roya~ .f1?'~4-flnge. w~r.(l. v~·or.g~l~z~n.
zal'ldoofQrengen.
I
lIe~\vas, re~d~ 4ui~ter tQell £Ie voorleuitgegevel1, waal'ill Chang Usueh-Liang verga-tiering van Chineesclte banki'ers,
Uit
Tunis
wordt
geseind,
dJat volgens
cen verrader wonlt genoeuul en als op- die in, verban(l. met £Ie g~~e~rte~issen te zing op de Royal Exchange werd behet dagblad "TunisSoir" Mrs. Simpspn
'
llcrbevelhebber van de anti-communisti- Siall.-fU'''' besIot~n lle~f~, £lat, d~ r~gee-. eh~~i~~I~
eel1l prachtige villa op 30 miji afstand
sche strijdkrachten wordt .Qntslagen. ringslh-l!*en. n1et ingallg. v,all, 1~ .d~er
~erw:ijli 4~ ~~ocl~m~t~~ ~ll~~ normal~ vlan rrunis heeft gekocht. ,
Hem wOl'dt bevolen zijn troepel1 onder vrijelijk goutlvaluta. zuUen ver.koope1l t~r 011J.SJal1mglJ~4~n, z911 h~~b~n,. g~luhl :
WI e e n e n, 13 Dec. (Reuter) .. De
de directe cOl1trole vall decel1trale re- venl~d~ging van den dollar~ Gemeend
hertog van Windsor' arriveerde hier om
~hos~
t1J~t,
Pfe.~~Q.t.
h~ve.
a$S~Pl~I~d
g,eering te steUen. Gemeld, woi'dt, d<\t de wm:dt, ·da.~ (Je sU.uatl~ n~6t al~~~1e~ren(1
22.05 unr 's avonds. Hijl reed onmidd~l
'toP.HbHl'p am•. prQclajul with one
muaers behalve Chiang Kai-sh~k QQk is, .daar lie b~nkell over. uit~e.breid~
relijk in de particuliere automiar Enzes..
.
vqfcq an~J ly,i~h. t.he t:q~lSen~ of, tongue
nog de gelleraals Chiang Tso-pin (millis- serves beschikken om speclilatieve aanfeld door.
~n~~ hear.t; th~t t.4e I~igh a..~~. l\1ighty
Prince Albert .Frederick i\!thuf.
,ter, van, Binllenlall(tsche Zaken en oud- vaUen te weerstaan. Eenige daling in de
George has now by ,the Grace of
Gast van Louis de
ambassadeur te Toldo), Chian 'ring-Wen regeeringsfondsen en prodllcten wor,dt
GQ4. b~~Q1p.~ Q~I~ QJlly and. lawful
(l>acificalle-commiss;uis van FUkiel~), echter wei verwacht.
I .1 :. Rothschild I
,
,
Liege and Lord as King George the
Chen ·Chi-chen (lJacificatie-cpmluissaris
Sixth, to, \Vhmn we dQ acknowledge
, L 0 1\ £I e n~ 13 Dec. (Reuter). De.
van Honan, Hupei en Shensi) en Chen
all fai~J), 'and ~ollStant obedience
u:i.tb, all_ 4~a.dy. al}(L bumble af..
vertegenwoordiger van Reuter itl den
Cheng (onderminister van Oorlog} Iteb:'
fedion~'.
'
ben gevangen genomen.
trein;, waarmede £Ie her,tog van \Vin~sor
reist, meldt da t deze te Enzelfeld, 15
v'ng ziJ. (ijtlllaal aa.ll :
Na een spoedzitting van. het Kabin'et
llliji van \Veenen, z~1 'verblijven a~I1' gast;
kwamen de militaire autoriteiteu haastig
van baron Louis de Rothschild.
,,\Y.4lere:a~ by, .(1~s,trwnel1 t. of Ab(}iin de woning van den minister van Oor- .
cati9~
JUs F.o."mer., l\Iajesty dill
1\ i., ~ ~ s, ~3 Dec; : d~.cliY~ ~~is irrev.opa~I~, d~c~i,on to,
log. IIoy lng-ching bijeeu, ter beSl)leki~g B u e 11 0 s
M~s. Si~J.l:S9nS ve.r~lijf"
(Reuter).
lIet
Pan-Amerikaansche
vreI:~n.Q~n~e: t.h,e Tl).rone. .(Qr lIin~elf,
van de maatregelell in verban(l met de
a.n,~. Ili~, D~s<;en~a.Qts anJ1, said Inl~ernstigste cl'isis, waarvoQr bet Chin~~.. d~sp,act w~r.ll, gete~~~,n(l..dOQr de, ter PaIJI~~T KAS'fEEL SONNENF~LS
, .r
s~'t;lim~n,t of Ab!li~iltion now h~s
sche yolk gedurende £Ie klatste jarell g~_ Atnerikaall~che con~e~el)t~e, ve~tegei1 J.ak~~ ef(~ct, wh~'reby tne. Imp~ria1
Wee n e n,
13 Dec. (Transocean).
plaatst wenl."
woordigde lan(tell.
Crown Q( Qr~a,~-Britail1l' J:r~land an£\
Geruchten doen de ronde, dat aarf,sherall ,ot~er of Ilis .f0t:mer l\:J;ajestY$ ,tog Anton von Habsburg het kastecl
DR",Jp.iq~,,~. i~, no~ s.qJe'y .a.n£.l rightSonnenfeIs, evenals het kasteel Enielfeld
fully come to the lIigh aUtl l\ligh,ty, in: de omgeving van Weenen ter be-:
Prince Albert Irrederi(;k Arthur. schikkingvan mrs: Simpson neeft ge:'
G~O~g~".
. '"
,.
steld. . .
"
'

Nederlond

If. II.

Chiang Kai-shek gevangen genomen

•

I

J

Maiterij onder Chang Hsueh-Lianp's troepen

j

Rebellen wenschen IIpositieve octie"
tegen Japon,

°

, 001< bondgenootschep Ill,at R.lI,~lqll~ geEHscht

,.,_'.~ti!iS"~)~ ~Vf!~t~Jt~;:;t:~.i..~l/~J.t-llt.ztl-;""~'t

12' -D~c. "(Re~t;r)~" M~I{t~~de Chivoerden Zc terdoqmorqen een staatsg~eep uit te Siori-fu, de

Nan' k i n g,

neesche

troepen

hoofdstod

Er

. Shensi.
ten

van

het

worden

gemeld,

maar

gewest
gevechbijzon-

derheden zijn nog niet 'be-

I

Rend.

Chiang I(ai Shek verliet
gisteravond Sian-fu voor e~n
verblijf in zijn vacantieoord

Ching

T ze, 20

l-Iua

mi j I van

Sian-fu, d"ocn keerde bi j het
vernemen van

de

muiterij

ijlings terug om te trachten
de

orde

te

herstellen.

Hij

wordt 'thans gevangen

ge-

houden door de muiters.
.;., .
Maarschalk ,Chiang Kat Shek.

De ·muiters, die deel
uitrrJaken van, de onti-com-

rmunistische. troepen in Noord-West China, eischen een

I

t:. ' " .. ..,

I

-.

rrrlet de rooden.

~~r

is

von

de

tegen

Japan en

samenwerking

Chang Hsueh-liang, die opperbevelhebant'i-cGmmunistische

troepen,

telegra--

feerde naar Nanking, dat hij 'vastb~sloten is zich

v~rzetten tegen d~

t~.

Japansche agressie. Verder stelt hij

eenbondgenootschap met de

U. S. S. R.

voor en dringt

Ih,ij a.9n op opheffing van de dictatuur. Chang heeft ook
<Cian maaame Chiang Kai-shek een telegram gezonden,
waarin. hij haar de. veiligheid van haar ,echtg'enoot verzekert.

Het is nog 'niet 'zeker,

of de IIjonge 'maarschalk"

vrijwillig of onder pressie handelt.

'

. Het spoorwegverkeer naar Shensi aan de .grens van

HO(.lat~l is v~rbroken.

Si~a,,~;t. vq,~;

:

:

(

Ala,rm

Sian-fu in handen der,
'.'. ", " m_ui.ters.·
Nan kin g, 13 Dec. (Reuter). Te
Nanking is de staat van alarm geproeJfl,.qtc~~lJ.., Q~ I~ht~rs (ler regeel'ip~ k\yantl.~n: ijlin~~ ~~j~~n 0~1l de ~rnstige sit~~.
tHe. t~. S~al~-fu te bespr.eken. Naar ver~'
Iluidt, ZQU de onmiddellijke oOl'zaak van
'de . muiterij een door Chiang Kai-shek
mitgegevei{ b~vei zij~1, waarbij bepaaide
ttroel~~'naf~teeiingelllifl~r' ~ukien wenlen
([)vel'gep~aatst, omdat. zij zich met de
lI10mmunisten verbroetten[ell.

E,rke,l~ni.,g

van het comnlunis'me

VRIJLNfING VAN CHIANG GEEISCH'f
'1' 0 k i 0, ,c13 Dcc.T(Reuter). Yolgel\~
Iberichten uit Shanghai eischt Chang
JIIsueh-Liang' de .onmiddellijke opening
'van militai~e 'opera,ties, tegen Japan, het
lherstel van l\'Xa.nd~joerije ais deel van
IChina en ~r~em~ing van het com1l1unis1me. Verkla;'1nl 'V.Q~(t~, dat de regecrillg
wan Nanl~hlK d41, om~).iddellijke vrijlating
wall Chiang ~~i-sh~* eischte, waarna zij
Ide d~or ((~ llluiters' g,est~lde eischcl),
1wenscht te, besprcken~ .

CHIANG IN VE,.ILIGIIIUD
H 0 n g K 0 n g, 13 Dec, (Reulter). tJ i t ' bet ro u w bar e
Ib ron w 0 r d t
v ern 0 men,
Id a t
C han g
mad a m e
~e- h ian g
K a i - s 11 e k d e h e r-

r

,"",

'.

' .

':"

.'

1,,'

'.

;':

,",

"

".

,.,.

,

"

.

Een Dramatisch Afscheid

Hertog van York tol Koning geproclameerd
Gerllchten rondom mrs. Simpson

~i,ern;~ ~aa\ ~ij i~~ ~en, ge,~".lIikelijke~1

vornl

ver~e~.

'
.

~'

'GEEN VILLA IN TUNIS

Can n e s, 13 Dec. (Reuter). Het
:bericht alsz0u mrs, Simpson' een vil.la'.
,in Tunis hebben gekocht wordt inl Villa
'Lou Viel ohtkend.
"":\
,I~~~ 'ta,~~r~uis, ~w~m, ~~de,l\ ,,"oor de
.
e,er&te. ma,al sedert' 15 i,ar op Zaterdag
HERTOG VAN WINDSOR
bijeen in overeellstemmillg met het'
Lon den, 13 Dec. (Reuter). Kog'rondweitelijke ge,bruik,':' w~aJ;bii bet
Aing George heeft aan den eX-konl,t1g'
Parlel)le)~t z~o Sp.(i~('ig 1~1(~gel))k bij den den titel yan Z. H. K. de her tOg, van',
"':'tn_vaJ~g va~ eeli n.~~uwe· regeering bij- Windsor verleend.
. ..
e,en moe.t komen.
lIet eenige dat tijdells ~t:_z,~ d~ti,1,lg ge- KRONINGSDATUllI GElIJ\ND~I:~J~f~
schiedde, was· Itet afleggen'v'ai1 ·den eed
L 0 ~ d e \1, 13 Dec. (l,{eut,er). D~
van t~o,l~\~ aa,~~ ~el,l l.liel~W~ll so.eve..eill. l~oni.ng· heeft er' lllee' iJlgeste~lld' d~ll
lIet l.Io~~erhu.is kwaul ook bijeen. Tot t2de~l' lUei 19,37 als krol~illgsdatumt,~
d~. e~rst,~ll,. ~ed~~, ~ed V,\~1'tr~uw'~f1eg handhaveu• .
d~:n, b~hoo,~den de I a~rtsbi~cbop 'van
Cal,\~e~ln.uy, Lor(l Halifax, Lord LonsKoning.in; ~H~QbeJ~'
dale, Lord Snell en Lortl ZetIaml.
R eu t e r v ern e e m It d a t
,
K 0 n in ;g 1 lli Eli:z abe t' Ii n let
TE~~GR1~1\I VAN J,>R~SlIn.E~'~ ~E8R~N bij het af.scheid:S(diner
i 11 d'e ~ 0 y a I L 0 d g e~ t 6
~it, P~ri)s ,~ordt !;ell1~~.~d, (~at ~~esidel,t WIn d sora; a n w ez i g' W Q s,
Lebrlll.~ ~?~I,~lg G~9Irge' eell telegralix a. .a n g e i~ i e n: z ij' 'w ·te g
11 ~
heef~ gezo.n~el1, waar.i.n(l~ olll'ecb:te \ven- e e II I i ,c h t e k 0 U .'Cl' e H:a a r
e
sC1,l: ti.. Va,I, 'a.~I~ 'fr~l,l~cbeqvoor 'eel,l voor- k ante r . in 0 est h 0 :u d e n~
~
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Ye{s~hiJlel1de

reacties op de crisi~

,George.~·s

.Koning

La t e r. Om ~ uur 's ochtends waren
ute leiders der regeering nog steeds in
O"geSC!tOlit,Vf1·t,.OUlven in de Bl·Usc!te Groll~lwet
ceonfer,~ptie bije~l'. Sian-Ill is blijkbaar
,~
geheel in handen der 111uit~rs. De 0111L Q n den, 12 D~c: (Havas). Enkele uren nodat
wang der ll1uiterij is nog niet bekend. De ex-Koning' Edward,--4g-isteravond via den radio-omroep
g'eheele,'tr~epelln,achtonde~ de bevelell
W~"l ~l~;an~ IIs~eh-.r,.i~~lg. b~~traagt circa,afSCheid,had ge.nomen van zijn 'rijk nam hij ook afscheid
llOOtOQO 111<\,1) en i~ verSllreid. over de ge- ivan de I,eeen 'der koninklijke familie en vertrok 'vervcl,westell Shcnsi en Kansll, waar reeds vele gens 'in een krachtige gesloten auto naar zijn vriJwillig,
D1~~a~1(ten. a.nti-conullunisUsche olleratics b II·
d
g.ilNHte, ~ijn, D~ ejsch~ll d~r muiters in
a I ngsoor .
.... ' J1"lli~ v,o~r £Ie, v~ijJating van Chia,llg !{aj
.,
' .
$l~ek omvattell : OOl'\og tegell Japan, een
H IJ reed door de dorpen van Surrey en Sussex, die
l~ondgcnootschal) met £Ie U"S,S.~., toeIa-" in diepe rust lagen en arriveerde even v66r rniddernacht
ling van de coru:mullisten tot £Ie Kup lUin voor de Unicorn Gate van het marine-arsenaal te Ports~Tallg en instellillg van eell democrati- '
th
~scl~e. Grondwet in lllaat~ vall £Ie dicta- mou .
~tullr.

t

,

Nanking treed.t op

,.

,,-,po.sitieve. opp'bsitie"

.

trooos-

be~,.tiig i~g.

Aangrijperide Plechtigheid

Oe C(}helme .J;{a,ad kwalll, hed,4fnlllorgen
st. Jiu~es ~al,a~e bij,~~l~ a..ls
"Council for the AC4;e~io,J,1, o~ tlW.
Throne".
Do KOhing, een groot deel van de leden I,'van (len Geiieimen Raad, tie Lonl
t\~ayor van Louden met zijn "aldermen"
en "sheriffs", (~~ leden van he't kabillet
en vele aIHleren woomlen deze zitting
sP9,edIg~ r~_g.t~ri~~·\y9nt~n uitg~sV~ok~n.
bij,_ tijd~ns weI.ke de t~k~t, v~n £Ie prQJJ.c J;Jresldellt voegt hieraan toe, £tat
Clalila.tie wel'd op~esteJll.
Pa.djs, uog steeds verrukt is'door £Ie herEell g~oot~ n:leni~tc( J\all ziC~l verza- il,ll.ledl)g van' b.et be~oek; ~at Z.lU. en
m~i(\ 01) ((e billn~lll:llaat~· va": ~et palei.s Zijl\ G~ltialh~ als hertog en' hertogin van
De outoriteiten hadden instructies ontvangen strik~ om (Ie aaukolllst bij te wonen y,an £Ie York aan £Ie Koloniale 'tentoonstelling
hebben' gebracht.
."
te geheimhouding te betrachten ten aanzien van de verschillende dignitarissen in hun schit- Tot,slo~ spreekt President Lebrun £Ie
terenllo unifort~en en gewad,en. '
~~op' uit, 'dat de vrien~scha.t> tusscheil
bestemming van den vroegeren monarch.
"LoQg Liv~ tile Kin;g, gOOt' luck", belde Jandell den vrede zal blijvel1 be,,
"
Juich,te £Ie menigte ~oeI\ Koning George vorderen. '
r.
i 'n
s 0 rna m
hie r
a f s c
e i d
11 uur 28 verscheen.
AJ\NI{OM~T TE BOULOGNE
van
den
o p p e r b e v e l h e b b e r S i r WilDe Koning wasgekleed in de uniform
I i a m F ish e r, wi e n h ij die han d d r u k t e van groot-adl~tiraal en' was ve~gezehl B 0 ~ • og n~, 12 Dec. (Reuter).
en
die g r o o t e
moeite
had
zijn
tra.nen van zijn gevolg, waaronder ziclt beyond De Britsche destroyer "Fury" larriveerde
admiraal Sir Bas~1 Brool<e, die sedert v~ hed~navond ,ter re,ede :van Boulogne,
t e
bed win gen.
J
dJoch kwam eerst om ~ uur aan .die k'ade.
Ie ,iaren de ~hesaurier van ~en he~,t,og
De hertog ivan Windsor vertrok een
van ~ork is· geweest.
hal! uur later ·met den ;Bazel-express,
~1et tooneel werd slechts belicht door een lantaren,
De Koning eli adm:iraal Bl·,ooke redell waaraan e:en .salonwagen voor ,den vroedie door een matroos werd gedragen.
in, £Ie bruin-en-roode koninklij~e auto g,erenk,oning was gekoppeldl• De express
van het Buckingham Pa~a~e naar het aniveert inorgenochtend 6 uur 45 te
.
Politie en gewapende matrozen hielden de jour.. St. James Palace, terwijl de p~rticulie~e Bazel : en I gaa,t ve.rvolgens door naar
InnslbrUck, dpc.h de definitieve bestemnalisfen' Op een afstand.
secI:etaris/ des konl~lgs Sir. ~rie l\IieviH~ mingo van den heroog werd niet ontnuld.
en conullander Harold Campbell in een
Comma,n,der C,.. L. ~~owe verweIJ<.omd~ zijn nosten tweede auto gezetcll Ware}\.
13; 0 U 1 Q ~ n e, 12 nee. )(Reuter).
.
Y
d
De KOiti'l1g, die er bleek' uitzag, be- .Ex-Koning Edward vertrok hedenavond
d bootJagers e.r antwoordc;le met £Ie hand bet gejuich ~J uur 38 ~et d~n Zwitsers.chen expresS
OP.'d e " Fury .' een d er mo d ert1s t e t orpe.o
Bntsche manne, waarna enkele oogenbllkken later wera del' Jllenig~e toen £Ie aut,o 'het v,.oorplein
Teyoren w~n~lE~lde ~ij nog eenigen tijd~
.
'
.'.
~~men me~ majopr i\lex'anqer en zijn
losgemaakt en de "Fury" met volle kracht in de rich- val~ .het st. James falace opreed.
Schotsch~n t~rrie'r op de kade, terwijl
."
KOl~i~1~ ~~o~ge b~ga,t ~ic~ ownl~del- een sterk politie-cordon de n~~\lW3;gietin~ van pit eo verd ween.
lijk llaar de ,Troollzaal \Vaar de ~,spirit .. ;.rigen pp een afsband ~hleld. ':'
\
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De koude is weliswAa,l" niet ~rnstlg,
doch het Iwerd . toch raad'zaam 'geacht
dab H. M. Zich niet 'in de koude nacht.:..
lucht begaf.
I."
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Tf~~W ~~n (3,eo~g~ y~
~ROON IS jONGES~HO~r
Lon den, 11 Dec. (Transocean).
A~l~ aVQl1dbladen roepen kohingaeox:~e
VI een hartelijk welkom toe.
1 ' .
De "EVening News'; ~hrijft dat heb
Britsche rijk ong~schokt de ernstlge
crisis te boven is :gekomen.
De Troon, het ZWUiartepunt van het
Britsche i'ijk, \Staat na de ·ge'beurteriiSsen' van de afgeloopen 'week even hOOg'
als OQ~t tevol'en.
\;
Het blad zegt Nerder, dat van alla
harten sympath:ie, trouw en liefde zU1::
l~n uitgaan n'aat den nieuwen 'kOAlng,
die den Troon 'zal bestijgen· onder' oni:..
stan1digheden, welke een'minder moedlg
man ervan' zouden Iterughouden.
De "Evening. Standard'" iSJChrijft dat
het Br:itsche yolk met weemooo in het
hart in ,ver.band met het zware vedies~
dat het he·eft g,eleden, doch oak met Qn~
wankelbare trouwden nieuwen so'evE>rein zal ,begroeten. .
I
1 ' .
'De "star" zegt: "De nieuwe ~onin.1f'
de charmante koningin en beide pxinsesjes behooren reed& aan d~ natie en
de natie is bereid he'ri :niet de haItelijk..
ste gevoelens ,teo ontvangen".
::; ,_J
I

\

BA1'AVIAASCH N1EUWSBLAD van l\laandag lit Decmher 1936 - TWEEDE nLAD

Koning Edward's
.

DeIndruk in deDominicns

reqeerrnq

De ,Austr'alische Premier
L yon's s p r a k d 1 e pIe e d w'e De kortste sinds . 4 35 jaor zen u It' q v e r h e t f e i t, d t
e e n be s Ii s sIn g , w as g en 0 -'
ill e n,
wei k' e 1 ij' nr e c h t I l l
s t r ij dis ill e t dew e n s c h e ri
Louden, 11 Dec. (1~rallsocean). De van de vertegerrwo~rdl~
'regeering van konlng Edward VIII was g e r S v a n 11 e tAu s t r a I 1 . de kortste van alle' ,regeeril1gen der s c he v 0 Ike, n .v an 'd e vol ~
Iaatste 435 ja~r, d.w..z. ;;~ert den tijd ken I-n d e and ere d ~ 'e:1 e n
dat de jeugdige konlng Edward V en zijn v a n h e t B r 1 ~ s c h e r ij k,
breeder, de hertog van York, )13 twee
Premier Lyons voegde hler echter aan
maanden ill dell 1~wer van Londen te
toe.i dat de nieuwe konlng aan Iedereen
zijn gevangengehouden, op last van bun In Australle bekend is en door een ieder
oom vermoord werden,
wordt gere's~ecteerdl zoodat ~ij. zeker
kan zijn van de trouwl, toewljding en
EdWard, VIII is de tweede Britsche sympathie van alle Australlers,
soeveretn, die afstand doet van den
Troon. De eerste was Jacobus I I ,die,na
De Canadeesche Premier Mackenzie
het Grootzegel in den Theems te heb- King verklaarde dat het nleuws Inzake
ben geworpen en in 1688 uit Engeland de abdlcatie van' konlng Edward in Cate zijn gev~uchtl' door het Parlement nada met dlep teedwezen is ontvangen.
werd verklaard te hebben geabdiceerd
ten gunste van zijn schoonzoon Wlllem
De Labour-Premier van Nieuw-Zeeland
van Oranle, .dle koning Willem III van Savage verzekerde dat de dag, die het
Engeland werd en regeerde tezamen met nieuws van, konlng Edwardls abdicatle
l;ijn gemalin, de dochter van Jacobus'IIl bracht l de treurigste is in de geschiede-'
die als koningln Mary II regeerde~ , nis van het Britsche Yolk.
Niettemin zal Nieuw·Zeeland den
Door een eigenaardige samenloop van nieuwen' koning met zijn traditlon~ele
omstandigheden viel de abdicatie van Hefde en oprechtheid dienen en eerbiekoning Edward VIII op denzeltden dag digen. Oe trouw van Nieu,w·Zeeland je.
van het jaar als die van Jacobus II.
gens de, Kroon is even groot als oolt te

a,

'j

_.\

In officieele kringen wordt verklaartl
dat het .besluit van den nieuwen koning om den Utel Koning George VI
aan te nemen en niet dien vall Koning
Albert 1 verband houdt met den wensch
van wijlen koningin Victoria, dat geen
toe}wmstige heerscher van Engeland zou
regeeren onder den naam van Haar gemaal l prins Albert van Saksen-CoburgGotha.
I

•
AIle

bladen

geven ultdie p em e 11schelij ke sympathie voor
k 0 nln g Ed wa r d'l t e r w ij 1 z,ij
tevens een hartelijk welk 0 m toe f oe pen a" a n d e n
n i e u wen k 0 n 1 n gl dIe i 11
zulke moeilijke tijden d,ell
T roo n b est ij g t.

, d r 11 k kill g,' v la n

ZiJ wijzen er verder op, dat de instelling der Britsche monarchie als zooda. nig ongerept uit de crisis te voorsehijn
Is getreden.

e

De D a 11y Tel g rap h schrij ft l
\dat koning Edward he eft besloten de
stem van zijn hart te volgen en de V90rkeur geeft aan wathij zijrt eenige hoop
op een geiukkig partlcul1~r leven beschouwt.
De onweerstaanbare druk, welke door
zulke maehtige gevoelens werd uitgeoefend - schrijft het blad - verdient'de
achting van allen, ook van degenen wier
adviezen den koning nlet tot 'andere gedachtenkonden brengen~

Na te hebben opgemerktl dat de abdicatle van koning Edward de wereid
zal verbazen l verklaart het ·blad met
klem l dat de' Britsche grondwet geen
oogenbUk in. gevaar is geweest en dat
de integriteit van de kroon onaangetast
is gebleven.
De Morning Post schrijft, dat
het nutteloos ZOU zijn, de hevigheid, van
.den slagl welken het Britsche yolk en
het Britsche rijk hebben ondervonden l
minder ernstig voor te stellen dan htj
werkelijk is.
Het aftreden van konirlg Edward -vervolgt het blad - is zonder historisch
precedentl aangezien de monarch hier·
toe niet werd ged\\"Ongen doch dit geheel uit eigen vrijen wll verlangd heeft
ondanks zijn hartstoehtelijke llefde en
toewijding vo·or zijn Yolk.
Na hulde te hebben gebracht aan
Premier Baldwin begroet de M 0 r n 1n g
Po S t den nieuwen koning l die - naar
zij verzekert - aHe noodige elgertschappen bezit voOr dit hooge ambt en ·die
bekend staat om zijn groote pllchtsgevoel.
I

Tot slot doet het 'blad een beroep op
alle Britten om zich om den nieuwen
koning te scharen.
De D a 11 y M a 11 schrijft l dat niets
de teleurstelling kan verminderen l welke
alom wordt gevoeld over het felt, dat
koning Edward zich niet in staat heeft
geacht gehoor te geven aan de drlngende
smeekbeden l niet aIleen van Baldwin l
doch van al zijn onderdanen.

•
De krachtige reactie van pers en pu·
bUek in ;a1le Dominions toont aan hoe
diep het geheele Britsclle yolk is ge·
hoffen door bet llieuws van koning
Edw;ud's aftredell, zell:J al hadden tIe
gebeurtenissen der laatste dagen bet
Brilsche rijk geheel op zulkl een moge·
Iijkheid voorbereid.

vo~~~. Zuid.Afrika

werd 'geen offlcieele
verklarlng der regeering ontvangen l
daar. de Premlergeneraal Hertzog zlch
momenteel opzijn l,plaats" bevindt en
de leden van het k:;lbinet de hoofdstad
na de kabinetszitting van gisteren hebben verlaten.
-'
. Toen het ~rt~et van Koning fdlward
in de bioscoperi te Johannesburg ,op het
doek werd geprojecteerdl brak het pu"
bliek in luld gejuich ult.
, '
De berichten ult Britsch-Jndie wlj'zen
erop dat men aldaar groote verllchtlng
voelt ,door het feit l dat de crisis zelf
voorbij is en dat de Kroon' zelf niet in
gevaar is.
'
,
,
.
.'
FRANSCIIE PERSCOlIDIENTAREN
'.
II a vas meldt uit Parljs, qat de
meeste Parijsche bladen erop wijzen l dat
de constitutioneele crIsis de kracht van
het Britsche rijk heeft aangetoond. '
Le Ma tin schrijft: "I1et Britsche
rijk is krachtlger dan oolt tevoren uit
deze ervaring te voorschijn getreqen en
'jd
bli"k
heett in nloei lij k e t 1 en
J gegeven
van den meest volmaakten samenhan!3~I.
De E c hod ePa r 1s merkt op:
De crisis ,heeft den onve.l,'woestbafen sa~
menhang val). het· Britsche _,rijk 'aal\getoond, dat zulk een onverwachte;':slag
met onvergelijkelljke waardigheid en
ll.
.•
koelbloedigheidheeft doorstaan
L e Pop u 1 air e verklaart dat 'abdicatie het beste en eenige was dat kon
worden gedaan.'
,
L e Fig a r 0 schrijft: "Wij vreesden dat de crisis moellijkheden zou veroorzaken in het mechanisme van het
Britsche rijk en zljn daarom te meer
verheugd dat zij geeindigd is u •
Ll A u b e merkt op: "llWanneer er
thans iets zeker is dan, is het weI de
onverwoes,tbare kracht van de instelllngen van het Brltsche, rljk".
L e Fig a ro ,', en' 1 ' A u b e vreezen echter, dat de Britsche crisis ee1\
nasleep zal hebben.
L aRe pub I i que schrijft: "Het
prestige van de Engelsche kroon is aangetast en dit zal mogeIijk te zljner tijd
ernstlge gevolgen hebben. In een tljd
dat zoovele tegenstrijdlge denkbeeIden
bestaan kan zulk een crisis lliet zonder
nasleep blijven ll. '
IIET OORDEEL IN AMERIJ{A
R e ute r meldt uit New- York l dat
de New - Y' 0 r k Tim e s schrijftl
dat de troonsafstand: van koning Edward
een ernstlg feit is en zonder eenig precedent. uHet is een droeve teleurstelling".
I
De New - Y 0 r k Her a I d T rib u n e verkFaart dat ,de Britten
in het moederland en in de Dominions
met hun gebruikelijke fermheid en gevoel van loyallteit de gelederen' sluitenl
bereld om de onherroepelijke beslulten l
diezijn genomenl te aanvaarden. "De
oogen v'an iecter welmeenend mensch zullen met eerbied en welw1llendheid gericht zijn op den jongen koningl die in
zulk ean crltlek ell ntoellljk uur den
troon bestijgt".'
"
D e Ne w - Y 0 r k A mer i can
s c h r ij f t d a t E d war d 0 p
e e r v 0 lIe w Ij z'e h ee f t g e k 0 zen. De g e he e lew ere I d'
res pee tee r the men wen s c h t
h e 111 e e n I a n g en' gel u k k i g
I eve p. t; 0 e.

'Reis door het B.ritsche Rijk
KERSTBOODSCIIAP VAN ,KONING
GEORGE

Lon d e 'n l 13 Dec. (Transoc~an)·.
N a a r v e r 1 u I d t, is' K 0ning George voornemens
1 n 1937 e e n r e I s ,d 0 0 r
h e ,t B r its c 11 e R ij k t e nl aken, v e rg e z e 1d' van d e K 0Overal worden woorden van trouw n 1 11 gin e n w a a r s c h ij n 1 iJ k
jegells de monarchie als' symbool der 0 0 k d 0 o,r d e t r 0 ~. n 0 pBrltsche eenheld uitgesproken l aIsm~de v 0 i g 8t e r P' r t"n's e s' Ell z aeen harteIijk welkom aan het adres van be t h. N a a r h ~ t V 0 0 r bee I d
den man die door de omstandlgheden van z ij n va de r z a Ide n 1 e uis geroep~n om naar voren te treden en w e K.o n,i n gop K e r s t m 1 s
de groote verantwoordelijkheid van het van u 1t San d r 1 n g h a IlL e e n
hoogste ambt in het land te aanvaarden.l boo d s c h a: p tot h e t R lj k
i c h ten.

.
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Franco gaat ·over tot rueuwe
tactiek

.Groote

fransporten

naar

3J4di.J~'

het front

lo

vrug en veilig bezorqd,

I

Het bemiddelinqsvoorstel

Het Duitsche antwoord

.•Duitschlaml 'en Italic koel ,gesteuul ,

ERKENNING DER, NATIONALISTISCIIE REGEERING

..

~:

Salamanca, 12'Dec. '(Transocean). In verband met de groote' hoe~eelheid reserves, welke door
generaal Franco nocr het Madrid-Jron't wordt getransporteerd, wordt aangenomen, dat hij op het punt stcot
tot een nieuwe tactiek over te goan ten einde de verdedigers te dwinqen hun stellingen te ver"laten en den
strijd in het open veld aan te binden. '
,
Het no tionotistische d,agblad ~. B. C. verkloor t,
dat het doel van het volgende offensief zal zijn de volledige evocuotie van Madrid door de roode verdedigers
en haar onvoorwaardelijke overgave. te verkrijgen. ,
Ten einde het succes van dft plan te verzekeren zal
~en geheel nieuwe tact~e~ worden gebeziQd, waarvoor
uitgebreide voorbereiding.en gaande zijn.

Bemiddelingsvoorstel
koel ont.vangen

Russisch materiaal arriveert
OFFENSIEF DER ROODEN OP
KOMST?

l·talia(Jnsch antwoord
Lon d e n l 12 Dec. (Transocean).
V.olgens den specialen correspondent van
ont~oedigend ,
de lJDa11y Telegraph" te Gibraltar is een
aantal Sovjet·Russische tanks v~n het
Rom e l 13 Dec. (Reuter). Offinieuwste model lte Malaga gearnveerd. cleeI wordt bekend gemaakt da,t Halle
l
Een Sovjet-Russische officier van het
hoofdkwartler te Valencia is te Malaga heeft geantwoord op de Engelsch-Franaangekomen
met den bevelhe)Jber sche bemiddellngsvoor~teUen inzake den
der Pl.aatselljke MlUcia te conf.ereeren.
Spaanschen burgeroorlog.
. '
In verband hlermede - verklaart
Gemeend wordt, dat het antwoortl
de correspondent - wordt veronderolltmoedigelld is. Verklaard wordt, dat
steld dat de rooden voornemens zijn
Duitschlal1(l op soortgelijke wijze geanteen offensief
te
openen
:tegen
de
nawoord heef.t.
•
)
tionalistische stellinge~ te La Linea.
,
'
PORTUGAL VERWERPT BE~UDDE·
Een telegram uit Salamanca meldt,
.
LINGSVOORSTELLEN
dat het natlonallstlsche hoofdkwartler
aldaar glsteravond bekendmaaktel daft
Lis s abo n, 13 Dec. (llavas)~
de vijand een aanval had gedaan in het Portugal heeft de Britscb-Fransche beNoordelijk deel van de provincie Alava' ' . ' . '
.
nabiJ Uzquisno l <loch met zware verlle- lludflehngsvoorsteUen lllzake den Spaall.
zen werd terug,geslagen. '
schen burgeroorlog verworpen.

I

I

om

I

I

I

\~

Een andere aanval der regeeringstroe'p,ei1 we~d ten Zuldwesten van Brlcia aan
net Santander-frpnt afgeslagen.
"

~r.,,~E1U~I1NG IN DUITSCIIE KRINGEN

B e r I ij n l • 11 Dec. (Havas): In
Berlijnsche poIitiekelkrillgen is men
Van de overige fronten zijn geen fei-! sceptisch gestemd ten /aanzien van het
ten van beteekenis te melden. Negen 'Brit.sch.fransche voorstel voor bemldroode vliegtuigen hebben Naval Carnero ~ deling in den Spaanwhen burgeroorlog.
gebombardeerd, blj welk bombardement
De Duitsche regeering is bereld een
twee vrouw~n werden gewol).d.
verpod uit te vaardigen tegen het dienstHet NoordeIijke leger mel~tl dat de hemen als vrljwllliger in het natlonalisvoorhoede van de nationalistlsche tr,oe· ltische legerl doch - aldus verklaart men
Pen aan het Guadalajara-front erin 1s in bedoelde kringen - zij wenscht dat
ge-slaagd tot Torre Cuadanda aan de de "geldinzamelingen ook zullen worden
'tajuna-rivier door te dringen.
verboden. I
ll

llHavas meldt uit Burgosl drut eenige
Men wijst er voorts 0Pl dat aIle bewlJzlglng 'heeft plaatsgehad in de leger- middelingspogingen tot dusverre zijn
leiding aan' het Madrileensche front.
mislukt.
Generaal Emilio Mola blijft opperbevelhebber van de No.ordelijke legers l
doch generaal Orgaz is benoemd tot bevelilepber der zevende divisie in de
plaats van generaal Sallquet. .
Generaal Orgaz commandeert thans
drie divisiesl die respectlev,elijk onderr
leiding staan van generaal Varela, kolonel Mbllasterio en kolonel Fuentes.
Uit Madrid wordt gemeld, dat de \letensie-junta heden (Zaterdag) midda,g
bekendma'akte, dat de regeeringstroepen
met gemak meerdere na tlonalistische
aanvallen op de Cite Ulliversltaire hebben a~geslagen.
Van de overige deelen van het front
geen nieuws.
ONDERZEEBOOT GETORPEDEERD
Val e n c 1 a l
13 Dec. (Reuter).
E e n c o m mu ni que, ~ a a k t
IlL e 1 din gl
d a t e e n reg e er 1 n g son d e r z e e boo t i s g e.
't 0 r p e dee r d e 11 tot z i nken g e bra c h t d 0 0 r llb1 ij kb aa r e e n
b u 1 ten 1 a n ds chell 0 n d e r z e e boo t l t e r
h 0 to g t e van M a I a g a. Van
d e b e 1m a 1l n i ng w e r den
3 led e n
van d e ~. 7 g ered.
UUSSISCIIE ONDERZEEERS!
Lon den, 12 Dec. (Transocean).
Het Foreign Office ontving heden via
den Brirtschen ambassadeur te Hendaye
Sir Henry Chilton een nota van de nationa listische regeerlng te Burgos, welke
gedateerd is 8 December en waarin verzekerd wordt dat in de wateren van
MajorCa e e n a ant u. I S o vjet - R u s sis c h e o n d e r z e e..,
boo ten i s w a a r g e n 0 111 e n l
dat de nationalistische kleuren YOel~t.
Volgens de Londensche bladen is niet
aIleen de Engelsche regeering, doch zijn
ook de regeeringen van andere landen
door de Spaansche nationalistlsche regeering in kennis gesteU van deze nleu-,
we ~'chending van. de non-interventieovereenkomst door Sovjet·Rusland.

B e r 1 Ijn, 13 Dec. (Reuter). Het
Dultsche antwoord op de Franseh-Duitsche bemlddellngsvoorstellen inzake den
Spaunschen burgeroorlog werd aan de
Britsche en }'ransche ambassadeurs
overhandlgd, lIet verklaart, dat Dultschland aUe mautregelen steunt, welke ten

I

Sluisbrugstroot <~
Baravia (C.) .
J ~I,~fo,on :ttl. ;i~~6~
_ _ _'Pm , . , .

Trotzky naar Spanje?,
COMMUNJSTEN BEVREESD VOOR
CONlt'LICTEN

Sal a 111 a n c a, 12 Deco. ('.rran~1
duel hebben den vrede in Spanje- te her- ocean). Volgens de alhier verschljnen-

stellen en te verhinderen, dat de brand de dagbladen ,heeft Leon Trotzky in vernaar andere gedeelten van Europa zal band, met de weigering der Noorsche reoverslaan. \V a it nee r a n d ere
geerlng om zijn' verblijfsvergunning te
reg e e r i n g e n m e e n e n, d 3 t" verlengen aan de Catalaansche Generaz ij
con ere t e
b e 111 i: d d e - litat het verzoek gericbt om zich in Ca.
1 i n· g s v 0 0 r s tel 1 e n
k u n~ talollie te mogen vestigen.
n e n a a n g eve n, i s D u its e hI and b ere i d d e ~ e i n b eDe Sovjet-consul.:.generaal i\lltonoff
s c Ii ou win g
t e n e men. Ovsejenko'drong er echter bij'de Gene"
Duitschtand
betreurt het, dat andere ralitat 'op aan Trotzky's verzoek af te
regeeri:gen zijn wensch ten aanzien \Vij~en, ~en einde elk mogelijk conflict
van het zenden van vrijwilligers naar tusschen de verschillende politieke groeSpanje niet gesteund hebben en meent, ,pen te yerlnijden.
dat bet prijsgeven van zoowel een dials een indirecte .i,nterventie als
het eenige probleem dient besproken te
worden. Duitschland wilde met de erI{enning van de nationalistlsche regeering te kennen geven, dat het in Spanje geen andere 'taetoren ziet, die het
Spaansche yolk kunnen" helpen met het
oog op de wreedheden van de andere
partij, waarmede elke verstandhouding
nauwelijlts denkbaar schijnt.

'}'RANSCIIEN NAAR SPi\NJE

,

I'e~te

FRANS CUE VOUIARDING
G e n eve,
12 D€c. (Havas). De
Fransche onderstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Vlenot verklaarde
tegenover de pers, dat de Fransche re·
geering haar pogingen voortzet zoowel
voor een hernieuwing en versterklng van
de non-interventle.,overeenkoonst als
voor bemiddeling.

P a r ij" Sl 12 Dec. (Transocean).
Een· groep van aoht, Fransche depute's
behoorende tot de rechtsche partijen,
is naar Spanje vertrokkeul waar ,zi} volgens de uEcho de Parisu VOQrnemens
zijn een bezoek te brengen aan Burgosl '
Salamanca en het M~d!iieensche front.
I

Tot deze groep behoort ook de bekende pollticus en hoofdredacteur van de
uEcho de ParlslJ Henri de Kerillis, die
onlan'gs een openbare inschrijving organiseerde met het doel een eerezwaard
aal1 te bieden aan den' verdediger van
het Alcazar te Toledo ,kolonel (thans
generaal) Moscardo.
Volgens de Echo de Paris hebben de
Catalaansche anarchisten wederom 300
aanhangers van de Ca.talaansche auto-'
nomistische partij,. de uEstat Catala"
doodgeschoten.

Het blad voegt hi~raan toe l dat de
,
anarchlstische terreur hi Catalonie el..
Vienot sprak de hoop uit, dat de Vol- ken dag erger wordt.
ken bond de Fransche poglngen, die in
den geest van het Volkenbondsha.ndvestj GEEN EXPORT' VAN KUNSTWERKEN'
worden gedaan, zal ondersteunen.
Spreker wees. erop, dat een snel optreden van aBe betrokken regeeringen
noodzakeIijk is l' wanneer men internationale complicaties wn verinijden.
De mogendhedenzouden genoodzaakt
'zij31 haar houding te herzienwanneer het
zenden van materiaal en troepen voortduurt en de massa's tot de overtulging
zouden k,omen, dat de non-interventieov.ereenkomst bedrlegeriJ Is.

Sal a man c a l 11 Dec. (Tran:socean). Volgens een berlcht .ui~ Burgos,
heeft de Spaansche nationahstlsche regeering een besluit uitgegeven l waarpij
de ver~oop aan buitE;nlanders van zlch
thans In Spanje bevmdende k~nstwer
ken voor ui1tvoer na.ar het bUltenland
w?rdt verboden l· tenzlJ hierv~r toestemmmg is gegeven door. de natlolfalistische
regeering.
IERSCIIE VRIJWILLIGERS

DE AANWERVING IN BELGI£
Verbodsmaatregelen in voorbereiding

B r us· s e 1, 12 Dec) (Transocean).
Tijdens de zittlng van heden besprak het
Het verluidt, dat de Duit.~che regee- Belglsche kabinet de verhoogde activlring haar stand punt handhaaft d3it de telt in Belgle van de agenten der Sphanregaering van generaal Franco de eenlge selle regeerlng voor het aanwerven van
wettige regeering in Spanje is en dat recruten.
alle.s moet worden gedaan om de invoe-I De minister van Justitie rapporteerde
rllIg van het bolsjewisme in Spanje te dat de resultaten der huiszoekingen:
'" welke in de verschilIende deelen van het
voorkomen.
, land hebben plaatsgehad, hebben aange, ROME BEWAART STILZWIJGEN
toond dat'de omvang der aanwervingsc~mpagne vooral de la~tste weken afRom e, 11 Dec. (Havas). In poli- metingen heeft aangenomen, welke ret1eke kringen weigert men elke verkla- den geeft tot bezorgdpeld.
ring omtrent het Britt.sch-Fransche voor- ,Aangezien de bestaande wetten geen
stel inzake absolute non-interventie en rllogelijkheld bieden voor maatregelen
bemlddeling in Spanje.
hiertegen l zljn - aldus verklaarde de
minister - nieuwe maatreg,elen in voor';'
Uit Washington 'wordt gemeld l dat de bereidlng om aan deze situatie het hoofd
Fransche en Engelsche ambassadeurs
'te bieden.
het State Department in ken'lis stelden
van het Britsch-Fransche voorstel.
POLITIEK ON8ETROUWBARE iL,m'.r~
Ni\REN
De Amerikaansche regeering zal het
plan haar moreelen steun verleenen en
door Fral!CO
zal binnenkort een officieele verklarin.g
dlenaangaande publiceeren.
Bur g 0 Sl 12 Dec. (Transocean).
Uit Buenos Aires wordt geme:dt, dat Generaal Francisco Franco heeft een bemen in conferentie-,krlngen meel1'~ dat sluit uitgegeven l waarin word,t verklaard
de Pan-Amerlkaansche eOltferentfe er- dat aIle ambtenaren l die zich voor of na
toe zal besluiten zich niet te bemoeien het begin der, nationallstische beweging
met de bemiddelingspogingen in Spanjel van e~n politiek standpunt onbetrouwaangezien de vlJornaamste delegaties zijn baar hebben getoond l geen loyale aanoV'ereengekomen elke besprekin,g inzake hangers der natlonallstische regeering
Spanjel den Chaco of Letitia te ver- ziju en uit hun ambt moetenl worden
ontzet.
mijden.
~

WOrd~l1

.m

~~~~~tAE

~ntslagen

.

Dub I i ,n, 13 Dec. (Transocean), 800
uBlauwhemden", volgellngen van gene..
raal OIDuffy, zijn' Zondagmorgen uit
Galway vertrokken .om in Franco's leger
dienst te nemen. Hierdoor wordt het totaal aantal Ieden van O'Duffy's beweging die onder Franco dienen pp ongeveer duizend gebracht.
-

Frllllkrijk
, DE STi\KINGEN TE RIJSSEL
P a. r ij;' 11 Dec. (Transocean). De
stakende m.etaalbewerker3 te Rijssel be~loten heden het voorstel van den minister van Binnenlandsche Zaken Marx
Dormoy te aanvaarden en de fabrieken, die zij reeds verscheidene' weken
bezet houden, te ontruimen l ten einde
op deze wijze blijk te geven van hun
bere1idheid om door middel van. onderhandellngen tot een vergelijk te komen..
De ontruiming der fabrieken had
hedenmiddag plaats.
I

r

RUSLAND IIEEFT VLIEGERS NOODIG
M 0 -S k 0 u, 12 Dec. (Transocean).
Het bestuur van de Sovjet-Russische
vUegclub "Kossareffl.! heeft een dringend beroep gedaan op de geheele communistische jeugd om onmiddellijk tot
de luchtvaal~tscholen toe te treden l aangezien de behoefte aan nieuwe piloten
tha,ns grooter is dan ooit.

_________

~

. Tiad'eman & van Kercham
Aile Assuranties.

.AcJviezen

Gratis

'c

~

_

Beurs te Batavia

8 1o t k 0 e r 8 e n

(Orrlcleele koersen, nadruk verboden)

Cert. :Ned. Handel-Mij.
Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto-Mij.
Hand'elsverg. Amsterdam /
Koloruiale Bank
Amsterdamsche Bank
Konlnklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart Mij.
Neder-l.

Sch~epvaart

166
136~~

99'/2

425'/4
67~2

150%
403 3) 1
1411/1
94';4
67';4
107
58'/2
274
288
167%

Unle

Java China Japan Lijn
Deli Spoorweg Mij.
Ned. Jnd. Spoorweg l'&ij.
Philips
,
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Intermatio
.
Lindeteves Stokvis
Mijnbiouw Mij. Redjang Lebong

96~

210

:s

a

e n 1 n,g s k 0

PI

e r sen (Anet~)

H. V. A.

Amstrerdam Rubber
Philips
Unlle'ver
Kon. Olie
Scheepvaart Unie
Shell Upion
U. S. Steel
Standard Brands
Cities: Service
De markt was prijsl1oudend.
S lot k

0

12 Dec.
426
288';4
\ 272%
158
402
94
20%'
57%

127/

12 Dec.
41Q
56

Amsterdam lusteloos

56
750

122%
133
100%
99
134%

Roba~ver

'i~

J8

155

161

210

225

.;:=

105

12 Dec.

122%
133
1007/ 16
98%
134%
106

398 40.!
135

.

t

-.I

'I
!

,'
.•~.1
-

.

\

57*)

5t

38

57
201

206

234
100
195

237

35

,

.)
..»
....)

gedaan.
'nomlnaal.
biedkoers.
u ... >. laatkoers•

Scheepsberichten
----.----

I

Verlo/gangers
i

. 13

(per K.O.mcl. drum)
Contr. A. R~ady : lAO
1~ Dec. (Transocean). De
December
1.40

r I ij n,
st~gnatie had Zaterdagavond de overhal).d op ,de aandeelenmarkt. ZeUs het
klehie aantal fonds:en, dat aangeboden
w~~~,kon niet gereedelijk worden opgellomen.
De obligatiemarkt lag iVerdeel,a en '
was zeer kalm gestemd.
pel buitenlandsche dbllgaties fluctueerden.
0

.

1.40 1.40
1.42~ Abonnementen
1.ID 1.40. 1.446 (buitenland j

f 3.-'4.->.

per kwartaal

I

,{'
. !i

r:

j

Oallmoney deed 3 tot 3~.

•

Sulkers bezaten een lustelooze tentIens. H. V. A. zakte. na~wakker te zijn
geoperid. nog letst in en sloo~ met licht
herstel. Aandeelen
Ja"asche Cultuur
Mij. waren flauw gestemd. terwijl Nisu
ruim priJshoudend was.
Van bankwaarden ontmoetten aandee len KoJ. Bank vraag en noteerden
iets hooger.
Aandeelen
Nederlanc'sch-Indische
Handelsballk zeer :vast gestemd, terwijI
cert. Nederlandsche Handel Mij. prljsI
houdend waren.

!

aalldeeleluuarkt

New York onregelmatig
HI

N e 'w Y.O r k,' 12 D€c. (Aneta). De
New Yorksche beurs was onregelmatig
gestemd, doch het niveau 'lag lets boven dat van Vrijdag. Diverse !ondsen
noteerden hooger. Staalwaarden ontmoetten vraag, en noteerd.en eveneens
hooger.
.
Sui'kerfondsen
ontmoetten
vraag.
Overlgens bestond yoor de buitenlandsche fQndsen de meeste belangstelllng.
Oe omzet 'bedroeg .1.240.000 shares.

,~@u~~~t~b~ ~;.

·~"~«k.l

197

36

Z''Ml
1"./

40
5 %% ObI. Gem. Tegal

14

Beurs te. Ne,v-Yol'k

en PekalonSl:an
6% ObI. Hotel des

.-

Indes

6% ObI.' Hotel
Homann
5 % ObI. Pro Hotel
6% " Djocja Hot.
100112 ,1003/. 5% ObI. Java Uotel
6% ObI. Plantentuin
1001/ 4 100~/& Ie leening
1001/. 100./8 _.
6% ObI. Plalltentuln
2e leenlng
5% ObI. Gas Mil

100

-

_T"

I'

99'Jis 101

Tagal Pr. Veer
lergde Pt. Veer

8em. 8tb. Pr- Yr.
Ind. m. Vr.Veem

80
160
56

Hotel des lndes
Pro Rotel

8troohoeden Veem
Woning Mij.

90 100
90

Velodrome

30

501/ • ._' '

C u 1'1 u -r
Ardjoena
Gew. Boektt Lawang
BOOjong Datar Gew.
BasHam
117
Dajeuh Manggoeng

e's

13R

150
14">

24iJ

250

218
185
215

105
225
200'
250

lC63 ' 4

SIotkoersen
I

it r)

100
101

,I

(N a 12 10 u u r)
Aniem Nat..bez.
S. C. S.
Sem.-Joana Stoomtr. Mij.
Gebeo
Leening 1930
Intern. Nickels

L i v e r p

0 0

1, ,10 Dec. (Reuter).
Yr. Nt. 10 Dec

American, Middling,
Spot
Egyptian, Sakellarldis
F.G.F. spot

6.84

6.88

10.49

'10.70

A1UERIKA'S SUII{ERHIPOlt'r
3'99%
pen H a a g, 12 Dec. (Aneta>. De
41
A. A. A. deelt mede, dat van 1 Januari
284
tot en met 30 November in de Ver. Sta99
ten 5.495.898 tons suiker werden inge118
voerd (vorig jaar 5.670.394 tons).

1663,4-16'1

BasHam

Basil~m

DE KATOEmIARKT

32 111

S. C. S.
~nternatio

\

Del f t, 12 Dec. (Aneta). De gemeenteleening 1937, 'groot , 1.200.000,..
rente 3%% en koers van uitgifte 97%,
is reeds geheel volteekend.

.- " 135

TjUentao

Kon. Olie
Sunl. Electr.
A'dam Rubber
Escompto

I)ELFI"S GEiUEENTELEENING

231
200
150
280

185
150

u

'\

I

142

(T 0 t 12.10

3%
261'8
76%
503,4
73 3A
3.78
62%
131
51'12
15%
68%
68%
59
66%
19%

Reeds volteekelld

Oedeh
Malabar
MIchiels Arnold
Perbawatle
Pasir Salam
Radjamandala
8UlJ.l. RUbber
Sitiardja '
80emadra
Soerowinangoen
Tjisaroe111
rncasso Bank
2e rubriek.

Cities Service
3%
Shell Union
26%
U. S. Steel
76';4
Anaconda
50 %
Bethlehem
73 3,4
Corp. Tr. (Mondif. Sh.)
3.78
International Nickel
62'/8
Union Pacific
130
General Electric
51 '12
Standard Brands
15%
General Motors
68%
Montgomery Ward ~
65%
Kennecott
58%
Standard on
66%
Hudson Motor Cars.
193,4
Stemming: onregelmatig.

P5

O. HedJo

-'

871/ 2
60
50

J

....."".......

11 Dec. 12 Dec.

lOt

!98

NilImij B/O

;

(Van Aneta-Reuter)

45
200 250
95

Ja.':iun!1J

Q8*)

Deli Spoor
106~~***)
Sem., Cher. Tr.
33****) .
21***'*)
Sem.,: Joana Tr.
206*)
205*)
Gasilllij.Nat.
237*)
Aniellll
235*)
454*)
Tara:,kan
453%
Soercowinangoen
Baslllam
116****)
Redjiang
21(}***) 210*)
De! mal'kt was zeer kahn gestemd.

A m s t e r dam, 12 Dec. (Aneta).
Driemaands dollars deden % en dito
Londen 2 % cts. agio. De markt was
kalm en lusteloos zonder bepaalde ten··
dens bij' gebrek aan leldenr.ie fondsen.
Aandeelen Koninklijke ondervonden
matfge affaire door gebrek aan aanbod.
Na prijshoudend: te zijn geopend trok
het fonds aan, terwijl het slot op het
beste punt kwam;
PhUips ondervond vrijgoede vraag.
Het fonds was vast gestemd en sloot
vast 'op het hoog,ste niveau.
,
I Unllever werd verwaarloosd. Na iets'
zwakker te zijn geopend brokkelde het
fonds nag in lichte mate at.
.' -Aku was prijshoudend, terwijl hier de
affaire gering was.
Amsterdam Rubbr.n· 'ontmoette goede
vraag en was ruhn prij$houdend'. De
lncourante soorten noteerden meerendeels lager, lnhet bijzonderaandeelen
der N. V. Bandar· Rubber Mij. Aandee...
len Sumatra Caoutchouc Mij .. waren
vast gestemd. Claims deden 7.30 tot
7.50.

A. fg e dan e' t ran sac tie s
S.

143

268 271

I

r..

115

luO .' 110

, 106'14
Incassobank
Java$che Cultuur
164
161'12
Waismmatra
217';4
217%
Gandlasoli
138
139
Pang:heotan
Pasir Nangka
Contiinental Oil
30%
30~2
COibml. Amer. Smelting
,72%
72~2
Chryrsler Corp.
I 97%
96%
Beng:kalis Expl. Mij.
105
Corpl. Tr. (mod. distr.
type)
Uniolll Pacific (cert.
geVNone aandeel~n)
99 ,.
97.
Jasunnij
,
46~~
46
Cert., 6% Cities Service
36%
37%
Cert.. HudSOn Car.
1,5';4
1513/ 16
N.

760

s,

.De tabaksardeeltng, ontmoette bijna
Del1-,Batavia Mij. was
luier gestemd, terwijl aandeelen
Deli
Tabaks Mij. en Senembah op het beste
vorige niveau noteerden.
De scheepvaartrubriek was rulm prljshoudend tot vaster gestemd. doch de
affaire was hierbij verminderd. Aandeelen J. C. J. L. waren vast, evenals
die der Stoomvaartmij. "Nederland".
, De Amerikaansche afdeeling lag ver'laten en was Iusteloos gestemd.
?= ?
E
Van leenlngen waren de 2~~% Nederlandsche leenlngen vast gestemd. De
overige leeningen bezaten een lets
OFF. NOTBERJNOEN TB BATAVIA.
luiere tendens, Indische leentngen waren prijshoudend. Fransche Staatsfondopgavevan de. producten-noteertnsen waren gedrukt.
gen der Handelsvereeniglng uBatavla"
,PASSAGIERSLIJST ,
en der Ned.-Ind1sche Vet. voor den Rub..
Geldschaarschte op Louden- berhandel, loopende van 12 Dec. 1936
"Tjinega,ra,"
'
sehe markt
12 uur n.rn. tot 14 nee. 1936 12 uur n.m.
Ddo. 16 December 1936 van Batavta,
L 0 11- den, 12 Dec.. (Reuber). GeduAfgedaan
laa~te
rende de laatste helft' van deze week
z~terdag heden vraag aanb,
Naar, Hongkong:
ontwikkeldeli zlch 'merkbaar moeilijker
omstandlgheden opde Londensche geld- Pal e m ban g Rob.
Mr. P. H. Harrap en echtgenoote, mrs. F.
M. Adey.. miss J. Harris, miss M., Adams,
markt. In het bijzonder Donderdag was It 0 t t1 e (pe1" picon
E,k. Bat.• Ready:
14. -no ~
mr, E. Abraham,
'~
dit het geval toen geldopnemers geDecember
14.-0. ~
noodzaakt waren met meer energle naar
J~uar1
N a. a l' S han g h a ).:
leeningdn te zoeken®n' in dilt· jaar Fob. Palemb. Re8.<ly: ree?s he'eft' plaats gehad.,
December
Hr. p. A. Verg.roesen en eehtgenoote, )111".
Januarl
O. Mason. mrs. F. Borzage. ;
I
'
De wisselmakelaars profiteerden tenvolle van deze ~eldschaarschte en nood- Z war 1; e Lam P.
(Zie verder Vierde Blad)
zaakten de schatkist meer dan 1% (het Pep e r (per pIcoU
hoogste percentag,e slnds 1933) ,te be- E.k. Bat.•Ready:
December
11.2() 11.50
talen voor hun wekelijksche voorzlenlng
Januarl
11.35 11.50
van schatkistbHjett,en.
E.k. T. ~tong Ready: Onder hiVloed
van de vraag naar
December
11.05 11.25
betaalmiddelen (zulks met het oog op
Januarl
/- 11.20 11.45
Kerstniis) vloog de bankbiljettencirculaWitte Muntok
die zich op de lucht-maileditle', van
tie naar een nieuw ,en hoog niveau.
Pep e r (per picol)
het Bat. Nieuwsblad hebben geabon-\
De Amerlkaansche· afdeeling was prijs:'; E.k. Ba~., Rea4y :
neerd, zenden ons ongevraagd de
houdend~ ,
, December
18.30 18.50
hoogste loftuitingen.·
Ja.nuarl
Berlijn ont,moet stagnatie op o 1 t ron ell a-o 1 1 •
Modern - Aantrekkelijk

seen affaire.
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100%
100%
100% . 100%
100'/2
100%
22';4
21%
Amstlerdam Bank
150 1,4
150~2
J~was;che Bank
295%
Koloniale Bank .
67';4
66%
Ned. Bank Cert.
187,
N. I. :Escompto
. 99
Handlelsbank
134%
137
N. H .. M.
166
166
A. K .. U.
46%
46%
Calve~ Cert:
83%
83
Philirps
273
273%
Unile!ver
108%
157% '
Cities; Service
216/ 18
3
Shell Union
20';/16
20%
Shell Union Cum. pref.
94%
94%
U. S. Steel
57%
57%
Anac(onda
38~2
38%
Bethllehem Steel
54%
549/ 18
Mont!gomery Ward
49 13 / l1J
497/ ltJ
Inter:n. Nickel
, 47%
47%
Gene:ral Electric
38%
38%
Standard Brands
127/ 18
127 / 16
Genelral Motors
539/ 18
53%
Kenlllecott Copper
45 3/ 16
4413/ 16
Borsmmij
179%
Inter:natio
168%
167%
Lindeteves
95~
. 96'12
Alg. Exploratie
169%
169%
Bil1it~on 2de rubriek
516
519
Konimklijke Olie
403
404
Java..,.China-Japan-Lijn
65
67';4
Kon. Paketvaart Mij.
141%
140%
Schec:epvaart Unie
94';4
95%
Sem. Stoomboot & Pl'. 201% 201%
Cult. Mij. Vorstenlanden 31 '
31'/2
H. '.W A.
426
427%
Aren<dsburg
402
400
Deli !Bat. Tabak
238%
235%
'Deli Mij.
307
307
Oostlkust
66
65%
Senelmbah
265%
265%
Mala,barThee
274
270%
Michiiels Arnold
178
178%
Amsterdam Rubber
288
288%
Bandlar Rubber
214% . 209%
Summ.tra Rubber
253
,250l/1o,
Mala:ng Tram
56
55%

Seraijoedal Tram
Be~oc:eki Tabak
Nisu
4% lNederland
3% lNederland 1936

Batavia vrijwel onveranderd

410

Bat a v i a, 14 Dec. (Elgen dlenst) ,
markt was 'bijtzonder zakenloos,
dit eveneens met het oog QP de belde
gedaan:
slultlngsdagen. Bovendien was er totaal
gernls aan stimulans.
'Aandeelen Konjnklijke bleven,: evenals andere oliefondsen, op het vorige
niveau liggen.
Suikerfondsen ontrnoetten niet de
29u 291
mlnste belangstelllng, met ultzonderlng
..:- 165 107
van "Vorstenla~lden", welk fonds iets
135 137
hooger opende, doch daarna weer terugllep. Rubbers zwakker gestemd, terwijl Amsterdam Rubber minieme, belangstelling ontmoette. Het fonds verIocr 1'12 p u n t . ,
Philips en Unilever ontmoetten geen
285
1
31 / 2 32
affaire.
112
3
166 166 / . Ook voor de scheepvaartrubriek be95
97
stond, met ultzondering van aandeelen
410 425
J.C.i.L., niet de minste interesse.
I
93
933;4
Van sporen was N. I. S. opnleuw vas1
67
61 / 2 ter.
De mijnbouwrubriek lag geheel ver'138 1391 2
laten..
58
581/ ., ---;De
Amerlkaansche
afdeeling was
105 108
eveneens flauw gestemd.
Koperwaarden werden nog gezocht.
De obligatiemarkt behield haar vas73
ten grondtoon.
20

4%% Indie 1931
4% Imdie 1934
,
4% In~:iie 1934 J
5%% Young (m. verkU
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Meeste beursen luuullunien 'hare tendellzen

slot

_ _ _ _S!2S!2!42

Jan.'Mrt.
. lAO
1.40
1.425
Jan,lJunl
lAO
lAO
1.425
. 1.40
Jull / Dec.
1.40
1.425
, JaD./Doo.
Ook bier stijging ingezet·
lAO 1.4.2°'
,
Contract O.
Het opbrengst-cijrer van de N. I. S.
December
1.35n.
bedraagt voor de atgeloopen ' maand Rub b e r (per ~
K~O.)
November bij benadering '547.000 Marktpr1js ten 12.15 n.m,
f 58.000 meer dan in November Ib35.
Java. St<i.
Sheets
.:..
De opbrengst van .Jariuari tot en ~e~
Java St4.
November. bedraagt bij benaderlng
crape
I 5.839.000 of rond J 400.000 mlnder dan .
in ~ dezelfde periode van verledenjaar.
PRIJS-INDEX
De explottatte-uttgaven zijn echter ten
opzlchte van die perlode met J 475.000
LIn den, 12 Dec. (Reuter). Heden
gedaald, ,zoodat het beeld der bedrljfs· 189.5. oisteren 169.6. 4 Weken geleden
resultaten ultelndelijk , 75.000 gunstl- 161.5. 5~ Weken geleden 144.2.
ger is geworden.

Nabeurs

e r sen ;.'Aneta)
11 Dec
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Beurs-Overzichten

14 Dec. De

(Eagen Dienst)
12 Dec.
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DE CLEARING MET ITALI~
32'12
21%
196)/~
Den H a a g, 12 Dec. (AnetaLDe
100% clearingkoers van de Italiaansche lire
118
is. tot en met 19 dezer vastgesteld op
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CAROLA Ho"N
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MARIKA RoKK

Een echt-gezellige fdl11,
uitgezochte roibezettinq .
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ONTROER.I,NG

en , •• LORETTA YOUNG. en R.O.RERT TAYLOR (uit:
Magnificent . Obsession) vervullen de hoofdrollen.•
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.•Ik schreef Kalza, aa.-o .
eta patU!ote voor, die
leed aanbloedarmoede teogevolge van onr~elmatlg!ledeD in de
functtes, met. uusteIleol.o resultaar,"
•
lehrijet ee~
geoeesheer.

van

".,.",.

.. ,

G L.,O B E

Polyantha-, Duln- E n Europe esche Rozen,
g~~~:~~e~n~'adi0Ien, Chrysanten en

VOlg:::eE~:::den:

(I~uk
daverend, aile records slaand
Goldwyn-Meyer succes:'

Jeanette MacDonald en

Gable·

in

Metro-

SAN FRANCfsco

133m
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• Zaterdaqavond ondanks den hevigen regen UIfVERKOCHTE
ZAlEN.. e n g i s t ere n was he t net zoo, e n
moe s ten z elf s e t tel ij k e ~ i e n t a II e n t e r u q9 e :r. 0 n den w 0 r den I IEDEREEN IS VOL ENTHOU·
SIASTEN LOF OVER DE FILM ZOOWEL ALS OVER
ONS GEHEEL GEMODERNISEERD THEATER I
Kornt allen, gij moogt niet wegblijven I
Kinderen geen toegang.

i?O. ?"BP'J....... iMlW"

.

M

Besehouw dJe ger.egeld terugkeerende kIachten
en pijnen oiet. als ~'en noodzakelijk kwaad,
waaraan gil U nu eenmaal hebt te onderwerpen.
Want io d~ 111eeste gevallen Ilgt de oorzaak 'dier
klachteo in e~n tekort aan minerale vo.edlngs"
stoffen In het Uchaam en' door dlt tekQrt I}1et
Kalzan. be.t Caie~um ..Na·t[,lum..Voeds~l,· op . t~
heffen, zul1~n de luneties weer geheel normaal
verloopen en de' pijllen 'b~langrijk veJmln,de~:en,'
Bedenk, da,t Kalzap een voedsel Is en daar.doo(
onder alle omst~ndigheden.l1\et het voIste ver"
trouwen kan,worden genomen. KaIzan zal tevens
Uw gehee1e gestel kraehUger makeo, Uw bloed
sterkenen .de' piikkelbaarheld van Uw zenuwgestel vermjnderen.
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beslaat nog slechts. eenfge maanden en
heert toch reeds vele relati~s'--

. !

i2> fe cfjJ ~ ee11 goebe
~mt:eel;lna(bt lOU er boor
?orge,n ,bat 3hlbie en
It)o.llanb een bHjlJen t

Oat komi
moe~eri uit 'den aaride~ zaak
voorzich~i9 :~~:~asJ~h~,!" w.Qriden.
Wasch Ie daaf'om met f'ef'sil,
het voorkom~ h~~ moeltlnlqopen
mel "af·gewasschen" kousen.
Persil, ko'ud oR{<?s~en: ~.q~~i.was.
sehen. koud spoelen. In het eer·
st.

SPO.'W~irS'lt

doordal Bad I s k a goede ~ervlce geeft
en in de dllereerste pfaats - - - -

be·~roulN~~a,r
Laat

Uw

drukwerken .door

;1.1
B a d.l.s k a bexorgen 1 .

B. a dis k a faalt nooit! - - - - - - - - - - -

Voorkom en o~erwln onnoodlgeklaefl1eo
en plJnen door nog helien met b~. leb~'Dik
~a~ Ka~Jan t~ begl~~~n.
. (,'~ ~ .

· · ~· ·
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Verkrijgba~t
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TrekkeDI

Comite 'o'oor de Residentie Batavio,
'loan Tri'o'elli 37 8oto'/io·C. Wl 4012

FRED ASTAIR·E

en

.

Zend ons deze cou~o~ voor eeo gratis mon~ter····"",,,.o.,...
Kahan en boekJe.

Naam

,-Vee.macht

NUMMER'l

"Men'" beschuldigde haer ... en hij qeloolde'het,
Aldus :verliet zij den man, dien zij innlg liefhad; :, . j
Een film, onvergetelijk omddtzij alias ble dt :

r
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. . . . . . , . . . ...........-.....D~

, "IT HAPPE.MEll enIN NEW YORK"
•
I~~~{m!
SANTA FEZ BOUND ~
'li._
eM

"G[HEIM

•.'St)l
.lj'
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24 dezer
nog Loten verkrijqbaar bi] de

PRI-M AV ERA

Dmsdag en Y/oens~ag a. s. een dubbel programma

HI

•. . .1>,.

trekkinq

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

MOOGT OVERSLAAN.
mm

Auodoll ProdlJ<e, l!oymor>d Criflifft
-_......-.-~

,
(Aile. leeftjjden).
Woensdag a.s. 5 uur n. m. P A U L ROB E soN ill
",,;
B O S . A M 8 0 , , ( S a n d e r s ~f the River)..
9,9 ..,. '.
).
223~
(Aile leeftijden)
.'Irs .'9?
ifbW

RONALD COLMAN - CLAUDETTE COLBERT ROSALIND RUSSijLL - VICTOR MACLAGI.EN.
........

Darryl F. Zanuck
In Charge of Production \
/)Directed by Roy Del Ruth.,

e

AlIJ"'.

r~

ONDER lWEE VLAGGEN

DE FILM, WELKe

LURD FA.UNTlEROY"

- - - E E N FILM {1 IT D.U II EN.D.EN.....
..-.--.Ma tin ~ Hedenavond 5 uur n. m.

~

M.

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

"eden voor

.PATSY KELLY
'BASIL RATIIBONE
MARJORIE GATESQN .

Nederlandsc h-I ndische Escompto Maatschappij N. V.

BLONDElt
•Allen
FARRELL:
Herbe~t
."''!!P','' Jenkins.
.

.

•

Dolores' Costello, C. Aub.rey· Smith, Guy Kibbee

.

~IJ~

eMP

. t'

"eden- en volqende avonden
Ilnlted Artists prachtlllm met

.1;

I

.

I;

GROOTE GEL D. LOT E RIJ
I

'.

;(;

naar het bekende boek van frances Hodgson Burnett,' met

v

Voor

AM

22380

"MODERNE BRUID.SCH.A.T" met Martha Eggerth
223

0, MO!:DER,· DIE ZEEMAN III

Hugh

Orkest

I

Een film, welke uitmunt door prachtlq, Iljn-humorlstlsch,
, spel en meest~rlijke regie.
(AlIa leeftijden).

Goedgekeurd voor aile leeftijden I

(JOAN

•

.urns

(schrijfster van "Under Two Flags")
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,THRILL TO THE SCREEN'S MOST ~XCITING LOV):· :tEAM1'
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RKO-RADIO'S PRACHTFll,M:

naar het beroemde werk 'tan

"

De buut van het

. REX T'HEATER
van

in de. aando enlijkste romance van dit jaar

THE FOUR' LASALlES:
...

DONQ~RQAG,I\ VqND

U

"

van het ideale filmpaar

.~

,~.'

BAl.Al.AIKA QRKEST JlBAYA~"
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Hedenavond

M 0 R G E N PRE M I E· R E "
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FRANCIS LEDERER - ANN SOTHERN - FRED ST()NE

;

AFSCHEIDSAY·O·ND
::
.'

~

::M~,SIA;~I~i;i60~~leW ife' ~ . • .

e

V r wac h t:

. .
DINSDJ\G,

uH9;e.b,r:e.ide,

Zoolang de voorraad strekt, c ntvangt elke der de
dame e en groote foto van een bekende UFA·FILMS,TER
o.a. de laatste Fox en U~A.-NlEUWSfl.lMS
01:T~~~~~
.r~'-'~-"*.~."

rn rt SYLVIA SIDNEY·· FRED MACMURRAY HENRI FONDA
de e er ste, geheel in de openlucht, in natuurkleuren vervaar dlqde Paramount-Iilrn.
(Niet voor kinderen).
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Reis door Rusland brengt inkeer

;

Andre Gide is in den jafgeloopen zomer naar Rusland geweest. Tass, het
'Russische ,persagentschap,' heeft daar
\
uitvo>erig over bericht.
In aIle landen der wereld verheugden
de clommunisten zich over het feit, da't
een foo -groot man, als Gidre ongetwijreId is, zich nauwer dan ooit biJ de poll,
tiek van Moskou scheen aan te slui'ten.

,

!,

zelfs zoover (wat voor hem wel heel vel'
moet zijn) te constateeren,' dat de vrij'held van denken in Rusland nog mindel'
bestaat dan in het land van 'Hitler - beslult, hij ineens, dat Rusland de wereId
nog verder zal onderwijzen en zaI verbazen. En .dat op ,grond van het f~it, dat
Moskou de Spaansehe revolutle zoo
krachtig steUl1t.
I

Wat is dit communisme nu echter nog
Maar met Gide is men nooit zeker,
zegt het "Vad.... Eerst schrijft hij ..I'Im- anders dan e~n Hefde tot de keUerij op
zich zelf, dan eel1 drung naar intellecmormlls'te" en een paar jaren later "La
,porte etroite"o 'Wisnelturigheid? Men tueele sensatie '?
kan het ook oprechtheid noemen. Aan
COlltrasten
Gide's geestelijke' eerlijkheiid ;mag niemand twijfelen. Maar het intellect is
voor hem een instrument tot opbouw
van het lev en ; het lijkt tot eenige functie tte hebben dje onhoudbaarheid aan
te toonen van' alles wat bestaat en van
alles, wat geloofd wordt. Ook de geloovige" ook de ;wijze erkent qe relativiteit
van ,aIle aardsche dingen. !iij houdt,zieh
dan eehter zooveel mogelijk van de wereId verwijdel':l, in een bescheidene teruggetrokkenheid of op 'een: .aristocrati, sche:n afstand. Maar bij' Gide is :het anders,.
AIlS het verwende kind del' West-Europees1che cultuur wil hij, .Jllet een ware
fren e.sie',', alles m,eemaken om dan telkens het grootste en tegelijk 'bitterste
genot te vinden in de erkenning: het
is toch ook niks. Een andere, niet· zoo
groo'lte, maar even karakteristieke persoonllijkheid uit dezelfde genera-tie, n.1.
de ffirusselaar August Vermeylen, heeft
als knaap een mooi opstel gesehreven
over' de jeugd van zijn tijd; wat die bij
de vrouwen' zocht was de aschsmaak
van den dood. Heel het werk van Gide
is d{oortrokken van dit genot del' aschwoenlsdagstemmin. Gfde stamt ult een
protlestantsch geslacht en men heeft
dikwijls gesproken over een verworden
Calvrinisme, da t den grondslag zou vormem van zijn literair 'werk. Men kan het
zoo noemen, wanneer men daarbij dan
maa~r niet uit het oog verliest, dat· verwor<den Calvinisme geen Calvinisme
mee!r is.

.,

I

weer

•

,

57)

"lHet is een buitengewoon snel schip~',
mell'kte hij op, met een hoofdbeweging
jn Ide richting van het jacht, "maar ik
gel(()of haast dat wij haar de baas zijn,
al ~zal het weI een langdurige achtervolfging worden. Tenzij' er natuurlijk
watt bijzonders gebeurt. Gehlkkig hebbeni wij zoeklichten aan boord, anders
zou zij ons ongetwijfeld ontkomen in de
ciui~sternls", zel
hij, waarna. hij zich
tat Sir Charles wendde ~n v.fpeg of hij
Misss Fayrfield ook' gezien had.
0

"lNeen, ik geloof niet dat zij haar hut
vernaten heeft", antwoordde sir Char..
les, met een medelijdenden blik op den
corrnmandant.
Graves wandelde verder, op een teekem van zijn chef.
,;U moet niet denken, dat zij zit te
prUlilen of ult haar humeur is. Oat Is
nietts voor haar. Eigenlijk voel ik mij
ovelr die heele
geschiedenls nogal
schmIdig. Ik geloof dat Peggy Fayrfield
eenl hoogstaal1de vrouw is en zeker niet
aam den drank verslaafd Is".
"lMaar hoe verklaart u dan haal' houdilllg van gisteravond?"
"lIk zal niet probeeren haar houding
te
verklaren. Ik geef u sleehts mijn
meEening voor wat ze, waard is. Oezlen
de olUstandigheden, Is\ het beste wat u
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de alles verbHn~
dende glans van
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Pl'ofo dlo. F. A. Vening Meillcsz gaat, gelijk wij reeds melddell, eell reis
'met de 0 16·makell, ten eillde zijn zwaartekracht-onderzoekingen voort
1:e zetten. Op~ 3 Dec. was prof. ,Veiling lUeinesz ,in het mcteorologisch
illstituut in De Bilt bezig' met het stellell van het slingertoestel, dat,
voor zijll onderzoekingen zal diellell.
'

.....

- - ------- -,..--'-----'

doen kunt haar zoo gauw mogelijk te
"Zooals ik ije al eerder 'zei, het ,beste
vergeten"o
wat je doen kunt is ,het meisje verge"Mijn heme1, ik wou dat ik dat kon"~ ten".
' I
I
onderbrak Carruthers hem. "Ik kan
"Dat l~ gemakkelijker gezegd, dian gemaar niet gelooven, dat dat de ware daan. Ik heb del~ geheelen dag al gePeggy was, die ik gisterenavond te zien probeerd niet aan 'haar te denken,
kreeg.. Bovendien herinner ik mij nu, maar het is:mij nlet gelukt. En het 00dat zij de reputatie heeft van een groot roerde is, da,t ik voel, dat zij evenveel
actrice ,tee zijn".
van mij ,houdt, ,als ik van haar. Ik wou,
. t wa t'k
1 d oell' moe t"
Oat is ziJ' zeker. Ik heb haar meer- da t 1'k W1S
"
malen
zien optreden", zei sir Charles
J k t . ts d
"
. oi Ch I
".~ un me
oen
,
~zel s r.
kalm. "Het beste lijkt mij, de dingen
t
d k H 11 'w
h j ar es
me na ru , " a o.
e sc 1 nen op
op zijn beloop'te laten totdat wij weer hen in te loopen", voegde hij er 'aan toe
aan wal zijn".
' e n richtte zijn 'verrekijker op het jacht.
"Totdat zij 'weer naar dien vervloek.
"Verdl'aaid ja, u heeft gelijk".,\
ten Groothertog toe ,meet", zei Carruthers, terwijl hij zijn gevoelens hier"Ik hoop, dat ~ij, zich niet 'zuBen pro:'
omtrent duidelijk liet blijken.
beeren lte vel'dedigen. 'l~en slotte zijn er
"Dat kun je toeh niet verhinderen. twee 'vrou."Y~n .~an ,boord van de Eme~
Wat mij ,betreft, ik beschouw den raId, terwlJI W1J er .malar eel~ aan boord
~roothertog eri Peggy Fayl'field als hebben. Naar wat lk. val~ dlen G~~~ton
man en vrouw. En dat zijn zij ook VOOl' gehoord hel?, ,geloof lk nlet dat hlJ een
de Engelsehe' wet, weet je".
vrouw ..'aan '~evaar zal bl?ot.stellen, al
"Wat bedoelt u daarmee?" vroeg heketft .11l1JI.~vehligfetns nho.~ Zt90h nt S~teChht kaCarruthers s n e ! . ·
r,a I er .. I). ee 'hscl..lkJn . e
°tee "n~g
we ,eel1lge mel1.'5C e lJ e 111St.,mc n
w~~kb:~~~Oafal~:et,~aa;ri~nh:~: ~~~~lo~; Terwijl sir Charles I deze w?Orgen
het betel' dat je het weet. Peggy Fayr- sp~ak, vers.cheen' pe~y aan dek en keek
field is in Londen getrouwd met een welfelend 111 ~e richtll~g tyan Oarruthers.
zekeren "Ivan Qrloff"., Natuurlijk is T?en deze haar in het oog kreeg, d~~aide
Iva Orloff" de roothertog en daal' hlj zieh om en klom de brwg op. ZlJ liep
de ~ootherto on getrouwd was is dit langzaam naa,r sir Charles toe en zij
hUW~lijk vOI~om~l wettig, ~it een begO~1l1en op ,het dek heen en weer te
Engelsch oogpunt bezien. In zijn eigen wanuelen.
land, dat hij eigenlijk niet meer heeft,
"Ik jkan mijz,elf weI haten'!, zei zij,
Is het waardeloos en zal zij als zijn ,mai- zaehtjes. "Ik zie nog afschuw in Robin's
tresse besehouwd worden maar in En- oo-gen. Het Igekke van de heele gesrJliegeland zijn zij even w~ttlg getrouwd denis is, dat ik ,nog nooit te· veel geals ieder ander echtpaar in het land". dronken ,Iheb. I~ haat dronkaards, nianIIDat wIst lk Inlet. ,Het verb~ast mij nen zoowel als vrouwen. Wat zal hij weI
erg", zei Canuthel's zachtjes. I
van mij' denken ?" ,vl'oeg zij' zuchtend.,

.'

~

,

J!]JS2??5~. dO~::~;UiB
--------~---F--------

•

----------,--,-----

~~

~

! ! = - _ - - - - - ---'

'De Gouden Rat
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Nieuwe ommezwaai

FEUILlETON

~

I

Mien dient dus altijd op te passen met
GidEe. Deze groote Nietzscheaan heeft te
veel aandacht gewijd aan het destructie"
ve element in Nietzsche en te weinig
aan Nietzsche's leer omtrent den langzaann-geduldigen opbouw van het geestelij'lk tehuis dat elke ~cultuur Is.

En zoo is hij dan weer eens veranderd.
In lRusland' een paar maanden geleden
nog als groot vriend van de sovjet-republie1k gevierd, laat hij thans zijn "Retour de l'U.R.S.S." verschijnen. Het Is
waa:rlijk geen terugkeer aIleen maar in
toer:istisehen zin; hij' is er geheel Vall
teru'lggekomen! Het is een ni,euwe scheidingJ. Ook die smalle pOOrt is weer te
sma] gebleken voor den spelemeienden
,geeslt ·van dezen grooten schrijver. Zoo
had hij het niet "bedoeld. Maar Gide
blijtt 'toch communist, zal men zeggen.
IndEerdaad. De slotzin van zijn boekje
is ZEelf....~alweer een bekeering. Na al de
pijnJijke ervaringen van zijn Russische
, reis te hebben opgebiecht - hij gaat

..

,1

)

I

Er is zooveel noodlg geweest om een predikt, is slechts de wegbereider voor
Gide te maken, Zijn fanatiek 'anti-con- harder dwang.
Jef Last heeft Gide vergezeld op .zljn
formisme (telkens gebruikt hij dat
woord) is maar niet zoo uit den hemel reis door ",usland. Ook Jef Last is een
komen vallen, 'Ret is gegroeld in een Imerkwaardi g man. Maar maanden geleeeuwenlange c'ultuurontwikkeling en ge- den klaagde deze reeds in Het Funda"
,
..
ment over de verburgerlijking van $ow ..
vorm~ met blJ~ralgenvan tal.van ... :~on- Iet-Rusland, zelfs op het gebied van 'de
Wij hebben de
Russische
werklleden
uit:
'
I
-torrnismen. Gide, en vele 21jner Intel- sexualltelt was men daar orthodox gede machtne-tndustrle b.v. dikwijls als
tueele ttjdgenooten met hem.Tetten niet worden. Gide heeft dezelfde klacht :
bizonder Intelligent hooren roemen. Het,
op het geheel van de structuur, maar Stalin heeft zoowaar den abortus vergruwelljke uitbuitingssysteem dat e~,
hebben alleen maar aandacht voor het boden. Het zijn karakterlstleke klachten,
achter het Stachonowlsme zit en waar' '
uiterst teere :punt, waaraan zij hun in- die' op menigeen den indruk zu11en rnadlvlducelste genoegen heleven . .l
I
ken van den dronken heloot op den
de Engelsche vakbbudlelder Citrine tel~:
•
"
l
[ongen spartaan (althans rnoest maken,
kens op wijst in zijn boek over Ruslandi
Zij droornen van revolutles, welke deze
want het mlddel zal wel niet altijd seschijnt Gide ontgaan te zljn. ,
•
blzcnderheid tot een algemeenheid ma- emir geweest zljn ). Aan klaehten van
llet amateuristisehe karakter van An-'
ken en als dan na de verwoestende re- Oide en van Last wordt men eerst recht
"
volutle een nieuw contormisme ontsfaat,
dre Gides communlsme wordt 0.1. al voltoonen zij zlch zeer teleurgesteld. Alsof gewaar, dat eenig conrorrntsme toeh wel
doende gekarakterlseerd door het, rett,
het anders zou kunnen l Nooit is de noodIg moet zijn tot Instandhoudtng van
het menschelijke geslaeht, van de maatdat hij ZOo weinig aansacht wenscht te
geestelljke vrijheid het resultant eener schapplj en van de cultuur.
wijden aan de economlsche problemen.
revolutie geweest., Vrijheid groeit aIleen
Het communisme is toch voor alles een
op een goed ge2rdend terrein, Heb 'eerste
soclaal-economlsch stelsel, Kan men het
'\
ordeningswerk Is al>tijd ruw en hard. Het
',Oera.Lillda.lu·Ollick
sociale peschouwen buiten het economi0
I ~~rkrijgbaar teg(ll den prijs Iwelwillende liberaUsme van de derde re;sche om? Marx verklaart zeer uitdrukvep
publiek, waaruit Gide ;gegroeid is en da't
, ,
kelijk, dat dit niet kan. Gides commu~
. van j 1.15
22370 np ,ook alweer zeer ernstig bedreigd
Het ~ed. Chr. Persbureau meldt:
nisme is wellicht niet Marxistisch in
I wordt; is ten slotte ook n~oeten beginnen
De heer Hermann Whoth 'maakte in
dien zin, maar ook de felste anti-Marxist -l ('
"'P"!met Thiel'S' massa-executies van twintig Duitsehland in 1933 opgang met zijn
moet toegeven, da't de economische si- ~....
, ! ,-~!!!"T"'""!'!' of dertig revolutionairen van 'de com- Gntdekking van de Oera-Linda-kroniek,
tuatie een groote beteekenis heeft voor heden n~emt bizantijns'~he vormen aan'l m~ne.
een bundel oud-Oerma3.nsche litteratuur,
!let' soclale samenstel. Maar ik wll het
die uit het jaar 2193 jvoor Christus zou
communisme aIleen als een quaeS'tie van Toen Gide zich.in Georgie in het ~ebool'- I ,
' Co'nformisme stammen. Al spoedi,g eehter werd wemoraal beschouwen, zegt Gide. Een paar t,estadje van Stalin beYond, wilde hij d e n ,
tenschappelijk zooveel twijfel aan de
jaren geleden, in den eersten ijver zijner grooten man in het Kremlin een teleWij zuBen die laatsten zijn om het ee:h,theid uitgesproken, dat de belang11..4'l~ k ou,' h a d h'j
b € k eel' i ng t 0 t ,1V.wS
1 ree d s ge- gram van hulde sturen. Eenyoudig' van ruwe, domme" kleingeestiO'oe "conformis- stelling Noor het oude stuk daalde.
Ih
t
i
d
me" e
del'- 'Moskowieten te verdedigen. ~rh'
d
d
zeg, a'v e commun sme e groo t s t Stal,in, van Meneer Sta:in of van K a m
ans maken Ide bladen bek-end, dat
mogelijke individueele vrijheid waarMaar...... tu las voulu, ,Georges 'Dan- chemici geslaagd zijn in het vaststelborgde. Dat leek toen weI heel gek. Van raad Stalin ~oeht hij niet spreke~l. Er din.! De inte.ll,eetuee~, die zonder zieh len !v'an het feit, idat het papier waarop
reehtsche zijde in Frankirijk werd de Inoest wa t biJ komen: hoo~e Stahn, of zel~ ~l}aar eel1l~e moelte te gev~n om de de kroniek geschreven is, gewoon maneophiet van het sowjetsysteem Iju~t grote Stalin, of )uachtige, of wQnder-1 poht~~k-eeon~mische vraagstuKken te chinaal papier is uit het ,midden del'
om dit w~ord zeer nijdig aangevallen. baarlijke Stalin. Het was een heele quaes- ,begnJP~n, prop~gand.~ maakt vO'~l-r de vorige eeuw. Van al den ophef over deze
Gide moet toch zel~ weI betel' weten, tie. 'Tussehe,n zijn begeleiders en de be-l revolutle, heeft waarllJk geen re?h~ .tot Oera-Linda-kroniek bUjft dus niets
sehreef men daar. Maar Gides vrienden ambten ygn het' telegraafkantoor' had klagen, wanneer dan, na de vermehgmg over. ,Men v,ergelijke 'bijvcorbeeld wat
meenden te kunnen volstaml met te een lunge conferentie IplaatS'. Het is eel1. van het bestaande, met ruwe hand aan Hermann, Wirth over zijn, thans geheel
constateeren, dat die menschen van! vrij koddige scene van het' communis- den heropbouw wordt gewerkt.
waardeloos gebleven ontdekking schreef,
rechts eigel1lijk nooit wat begrepen en tlsehe leven, die de auteur ons daal'
In ,Rusland is het niet aardig meer, n.1. aldus: "De IOera-Linda-kroniek beweI niet wijzer zouden worden,.
vertelt.
zoo'khiagt Gide en hij stelt zijn hoop nu vrijdt ons Noordsehen dus voor altijd
..
maar' weer op 'Spanje. Is dit verwende van de meest tragisehe afdwaling onzer
Van mystiek naar pohhek\ kind van de eultuur dan zoo hardleersch, cultuurgesehiedenLs, het zoogenaainde
dat hij nog nie't\ voorZiet, hoe de over- Oude-Testament. Inplaats van het Ouwinning, 'van welke del' beide partijen de-Testament met zijn van elders ontdan ook, in Spanje ee,n regiem van on- leend, gestolen leengoed ...... treedt nu
het oudere en oudste testament van het
vrijheid en van streng eonformisme zal Noorden, de leer van den wereldgeest, uit
moeten brengen?
wien de tijd voortkwam, die aIle dingen
'Een', zeker conformisme is noodig en· sehiep". Het "oudere" en "oudste" testavormt tl'ouwens den grondslag van onze ment heeft het in ze,er korten tijd leelijk
vrije 'cultuur. Wie tIit haat daartegen en afgelegd en Hermann Wirth zegt niets
in naam van de vrijheid de revolutie meer.
_
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,,!Iij 'verafschuwt je riatuurlijk','.
. "Hij zal mij: weI haten".
"Zou datrniet het beste zijn ? Het spijt
mjj heel erg voor hem. Hij is een type,
dat niet zoo llcht iemand lief krijgt. Zijn
'Hefde VOOl' jou is diep en hij ,Z'al er niet
zoo gemakkelijk I()verheen komen.
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zonQ een Qoodschap na'ar de machinekamer; waarin hij aandrong op de
gr09tste m,ogelijke snelheid. Toen zij op
een paar mijl afstand van het jacht
waren, gaf de torpedojager de Emerald
het sein om te stoppen. Er werd geen.
antwoord op gegeven en de jacht werd
nog eenigen tijd voortgezet. 'Toen gaf
Carruthers' het signaal: "stop of ik
vuur". Nog voer de ~merald doo~.,:Er
was niemand ,a'an dek, behalve de qlan
aan het roer en een ander in uniform,
die op het dek heen en weer liep. Het
4.7 kanon van de Shrike was met ,los
kruit geladen en werd nu afgeschoten.
Deze bedreiging scheen geeu uitwerking
te hebben, want het jacht maakte nag
steeds geen aanstalten om te stoppen.
Haar snelheid was intuschen aanmerkelijk verminderd el} de Shl·ik~ \Von
sne! op haar. Een tWeede schot. werd
gelost, eveneens zond~r resultaat.

~en derde persoon was op d'e brug
,van de Emerald verschenen en in dezen
herkende sir 'Charles, Grafton. Spoedig
waren de boeg van den torpedojager
en de achtersteveri van het jacht op
'gelijke \hoogte 'en :slechts een meter of
dertig van elkaar verwijderd~ Nu volgde
een knap gemanoeuvreer, waarbij' kaphe~n Brockdorf zijn ,sehip (bestuurde
op een wijze, die de bewondering 01)·
wekte van den zee-officier. De scheme-,
ring was nu gevaJlen en Carruthers
beslist~ dat nu, zonder, verwijl, 'drastl- ,
sche ,maatregelen genomen moesten,
worden, zeUs wanneer deze voor hen
zelf ook gevaar opleverden, dus gar hij
de,n roerganger bevel zoo dicht mogelijk langs he,t j~cht te varen, zoodat zij
spoedig op eenlge meters afstand van
elkaar voeren. Een enterhaak' aan een
sterke kabel lag klaar en toen de gelegenheid gunstig was, werd deze uit~
geworpen. Toen 'volgde de overgave,
want de machines stopten plotseling.
De twee zoeklichten van de torpedojager brandden nu 'en heel langzaam naderden de belden schepen elkaar. Grafton stond oP' het dek, toen de loopplank neergelegd werd. Carruthers ging
het eerst aan boord van de Emerald,
onm!ddellijk gevoIgd door sIr Charles
en Orave, terwijl Peggy vol spanning
stond uit te kijken of zij den man, dien,
zij getrouwd had, ook zag. Grafton
stapte op Carruthers toe. I

"Net zoo min als ik", fluisterde ,2ij"
zoo t'zachtjes,
dat hij. haar nauwelijks
k
vers
aan on.
'
,
Hij begreep haar echter en haar hand
,in de zijne nemel}d, drukte hij deze bemoedig'end. '
"
,
,
"
.
"Ja, het is een moeihjke toestand, mijn
kind. Maar ik hoop, dat je ,een eerliJ'k
It
I '
spel zu ,spe en, want ~e_ moet toe,? met
den Groothertog rekel1lng houden .
"Ik zal altljd eerlij~ spelen",' ant·
woordde zij vas,tbesloten. "Ziet u, dit is
de eerste keel', dat ik werke~ijk iemand
heb lief gekl'egen. Ik zweer u, dat ik
Ivan altljd trouw geweest' ben, al wa,:;
Carruthers kwam ~;,:ln de b,rug at en
de, verleiding dikwijls 'groot. Ik heb h~m ging naar sir Charles toe.,
'
altijd als een vreemd soort half-bakken
"I~ geloof, dat ik betel' doe eell koechtgenoot beschouwd; Natuurlijk kan Bel op hen af te ~qhi~ten. Natuurlijk zal
ik hem niet beschouwe~' zooals een ge.: ik weI zorgen, dat zij niet geraakt wor~one vr~uw haar ~an beschouwt. H1J den. De ~churk rekent er. op, dat wij
IS neel. goed voor mlj geweest en ik zal weten dat er vrouwen aan boord zijn"l
hem 'zljn vriendelljkheid nooit vergel- zei hij PQOS.
I
den, door hem te bedrlegen. Daarom
"Dat kun je hem moeilijk kwalijk
heb ik gisteravond dat stukje opge~ nemen ...remand in .. zijn 'positie tra,cht
voerd. I~ had er l~ng over nagedacht en ; natu~rhJI.< overal ,ZlJn voordeel mee te
wa~ tot de eonclusle gekomen, dat het?e ~oen , antw?ordde sir Charles.
ee~lge ma,~~er was om Robin teo desl1H.et. ~cho~ werd afgev,uurd en het
luslOneeren .
proJectlef vlel op een paar honderd
Het werd spoedig duidelijk, dat er meter afstand aan bakboordzijde van
lets met de machin~s van de, Emerald het jaeht. Zelfs dez~ bedreiging seheen
,gebeurd moest zijn, want de torpe~o- 11let' het minste verschil te maken, want
j.ager haalde haar: nu snel in. Het dag- de En.1erald vervolgde rustlg haar we~.
hcht begen te vel'bleeken en Carruthers. De belde sehepen konden elkaar nu biJ- • '.
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nil berpepen en Carruthers' stOlld op de
brug, met een grooten roeper in zijn
hand. klaar om zijn bev~len te geven.. '
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.lWordt vervolgdJ.
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Nachtelijk

Londen

I

In rooden

Vuurqloed

pond sterling (bijna. 14 millioen gulden)
geraamd en wordt vol.edlg door verzekerlng , gedekt.. Toch is veel verloren gegaan, dat nlet meer vervangen kan 'wor-'
millloen.gulden
den, o.a. eon orgel..partltuur .ln manuscript van Handel.
Het laboratoriu~' van de Baird..tele-'
bouwen den fakkel waarnemen, die met
zijn rosslgen gloed den zwaarbewolkten vlsle is vernleld, doch de televlsle-zender
hemet verllchtte. Zelfs op de rotsen van Is voor een groot deel intact,' gebleven,
Brighton, op 80 K,l',1., afstand van Lonl Hertog van: Kent bij dell
den, nam men den weerschljn der vlam"brand
men waar.
•
Hedenochtend werd nog met 10 straVreeseUjke verwoesttng
..
len water" gegeven op de rookende puinen
Er Is een vreeselijke verwcesttng aan- van het Crystal Palace. In totaal waren
gerlcht,
' bij den.brand.sa.brandspulten aanwezig. ,

Crystal Palace verwoest
Schade ongeveer 14
, H.&T VUU.R BED\VONG~N

I

Omtrent den brand in het. Krlstallen
Palels .te Louden, waarvan de telegrammen reeds melding maakten, geett de
"Avpst." nog de volgende bijzonderheden :
De brand is begonnen in het middengedeelte, waar een hcuten vloer Ilgt, die
zeer brandbaar materiaal oplevert. Tengevolge hlervan heett het vuur ztch zeer
'De belde torens, welke gescheiden
snel verspreld.
Het beroernde. orgel met ~ijn 5000 ,pij- staan van het hoordzebouw heeft men
.Holloway, de organist van Crystal Pa- pen is een proot der vlammen geworden. kunnen behouden ho~wel m~n eerst het
lace, was bezlg met een repetitie van Ook de ,Baird televlstelaboratorla, die· ill Itezendeel vreesde'
het .Crystal Palace-koor, toen, 1?-ij door het Crystal Palace gevestlgd zijn, hebbsn O '
De hertog van Kent kwam na een
temand .gewaarschuwd werd, dat er geducht ge.eden. Baird zelf sne.de, zoobrand was ultgebroken. De man voegde dra 1)ij van het gebeurde in kennls ge-I Officieel diner bij \ den' brand' en .stonddaar echter aan toe, dat er geen gevaar steld was, per auto naar Sydenham, ten- er op,,,de 'brandweerUeden te vergezellen
bestond en dat verwacht kon worden, elude van de kostbare tnstrumenten te tot bmnen de.gevaarhjke zone. Hij bleet
dat de brand binnen eentge mlnuten ge- redden, wat nog te redden- was. De waar- hler tot 3 uur in den ochtend, gekleed
bluscht zou zljn. De organist besloot de der Iaboratorla bedraagt, vele dUi-1 in een leeren [as en laarzen, welke hem
Wen, ,de repetltle voort te zetten. Vijf zenden ponden sterllng. Het gebouw Is door een brandweerman waren geleend.
'
mlputen later echter kwam de .man, die totaal verwoest.
, Ontzettende chaos
Na.-tachtlg: jaren
hem het eerst gewaarschuwd had, weer
te,rug, en vertelde, dat 'de brand ztoh
In de omgevlng van ,Orystal Palace
Het: Crystal Palace, dat in '1853----1854
zQQ!,~nel Qad uitgebreid, dat het gebouw heerwbte een ontzettende chaos. Tien- werd opgetrokken, 'werd· gebouwd van
optrqlmd moest worden. Holloway heeft duizenden trokken in· den loop van den het materiaal (Uitsluitend ijzer e~, glas),
wen met het koor en de andere aan- avond' uit aIle deelen van Londen riaar afkomstig van het tentoonstelhngsgewe~lgen door een achteruitgang het gede voorstad Sydenham, waardoor de taak bouw, ~at in 185~' in' Hyde Park dienst
bouw verlaten.
der politie enorm verzwaard werd. Ten deed t~Jdens de internationale tentoon'Om even 8 uur in den avona weer- einde het pnbliek op een afstand te hou- st~ll1ng.
klonk het alarmsignaal "Groote brand den, moesten zelfs 'de verkeer~agenten
Crystal Palace werd gebouwd op den
iI} Crysta1 Palace" in de bran~weerka van de kruispunten te hulp geroepen top van Norwool aUI te sydenham in
zernes. Onmlddellijk werd al het be':' worden en het ZQOdOellde geheel aall Zuid-Londen. Het bestaat uit een hoofdschikbare materiaal naar het tooneel zichzelf overgelaten verkeer, geraakte gebouw van 490 M. lengte, twee zijvan
brand gezonden, doch nog dan oak al spoedlg ,vol,komen in de war.} vleugels en twee dW:?fsstukken.
voordat de eerste spuiten waren' aangekQmen in de Zuid-Londensche voorst~td
Sydennam," waar Crystal Pahce is gelegen, was het geweldige hoofdgebouw
in een geweldlge vuurzee veranderd. Het
W~ dan ook duidelijk, oat de 'brandweer voor een bijna hopelooze taak zou
komen te staan. Zonder ophouden reden nleu~ spuiten aan; tientallen
slangen waren ;alras uitgelegd, met behUlp waarvan enorme hoeveelheden water in het ~iedende tentoonstelllngsge-'
bouw werden gewor.t~en.
De inspanhing del' Londensche brand~"
weer had echter niet het minste resultaat. Met verbijs..terende snelheid gre...,
pen de vlammen om zich heen .. Met een
geluid aisof, een artUlerie-bombar,de~
ment,aan .den gang was, barstte aan aIla
zijden het gias uiteen. Tot O}> honderden
meters afs.tand kletterden gloeiende.
glas&l.herven,' ,vermengd met vlammende
stukken . h~ut, ,neer te midden van" d~
in paniekstemming verkeerende' bevol-'
king dei dicht~vol1de Londensche voor-~
stad. Zelts op drie kilometer at.stand
k.w amen, V9I\ken, in de straten, en op de Een \, foto van. de, rookende puinhoopen van heii Kristallen Palels' te tond~ den ',ll1or· .
gen nOl den brand.
'
huizen neer, 20Qdat tot in, verren om':l
trek de .groot~t mogelijke waakzaamheid ,In .eindelooze rijen stonden ,'naar aIle
Het h,oofdgebouw had een hoogte van,
geboden ,was.
' richtingen '.duizenden auto's en' andere 32 M. en een breedte van 22 M. De bouwEen, koepel stOrt in' .voertuigen naast. en· door elkaar en nau- kosten bedroegen. destijds 1% millioen
,
jVelijks was de, politie, er ~n geslaagd aan pond sterling en het gebouw werd ont-;
Later op de.n avond wee:a:klonk een, de eene verkeersopstopping een elnde te worpen d<X?r Sir Joseph Paxton.
lag.
gi eweDld~gl e Sd
~len, der koepel1s stortte: maken, of zij zag ,zlch alweer voor de Het enorme' gebouw met zijn bouwen , ogrammen
t Voor d e b es t n'j~1
.
' . ,van gipsen..'
~
. in d g as' , ijzer,Vv;..1 gen d e gep 1aa t s.
'U ng
val!Jg mterieur
en galenj
en. st ue zel).
nate
~
n·
:wamenHneler
en
emr
onder
van
den
brand
beteekende,
dit
,een·
groot
beelden
'had
zijn'
tijd
,gehad Het was
I a nuen oven.
ee d e omgev g' van b
d
k d
·W di' i
'
,
.
het tento
tell1
b' d
d
; ezwaar, aar ,_00 . e spm n,
e n IzeUs, nlet ·geschikt meer voor tentoond~n I g ~Ir d ellfSg~ ~uwd ~un e ,van; vele gevallen van groote :afstanden '.uit stellingen, zeker niet, voor ~oncerten,'
oo:.z.s ~~ e~, t ns r ~n
oepel·, ver- de wereldstad waren gekomen" zlch over hoewel die' er. geregeld werden gegeven.
met:: f' t . ~ ,.oPld an, er adven ,IdIa-, de laatste duizenQ' meter' slechts met Va.n wederopbouw zal zeker geen kwestle,
a s an voe e men en sehok. enorme moeite en kostbaar tijdverlles Zijn.
Ge~ur~nde enkele seconden na de in- dool," de QPstoppingen en de steeds aan";
Zooals bekend Is heeft men'zlch desstortn~,g' heerschte :r een beklemmende groeiende menigte konden heenwrl~gen. tijds bij ~den 'bauw,'van het "Palels ~'or
s~lte. Toen steeg mt he~ gehaVellde geI
VOlksvlijV' 'te "Ams,terdam het "Crystal
b uw, waarin de ,~rachtlge wind thans
,Jlet 'vuur .gebluscht Palace" tot"voorbeeld' ge'steld. Nadat het
van alIe zijden vnjen toegang had, een
Amsterdamsche gebouw in April 1929'
enorme vuurzuil OPt
Hedenoehtend 'om 4 uq.r was de brand' door het vuur werd .verwoest, is het
.Tot op vele kilometers afstand kon in het Kristallel1 Paleis gebluscht. De Londensche, Crystal-Palace thans gemen vall de daken van hooggelegen ge- schade wordt QP ongeveer 1.5 mlllioen volgd. .
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Solda(ep van de rechtscbe troepen in'SpanJe worden, voordat zij 'naar het front' bij
vtouwen met een tal~man getoold.

~Ioed 'of

Reelaule '?

U.nieke Smdkkelaffaire

Dr. Sargas' duels'

.Scotland ¥ar(J 'in 'o'ctie,

De ridde'rlijke dr. Sargas'" die negeq
uitdaging!Cn to,t 'n' duel, heieft rondgle~
stuurd ornda,t hem den Itoon nielt aan ..
stond, waarop in Boedapest 'gl€sproken
wer'd over' zijn jonge vrouw, die hij 11a
een ontvoering uit ha!ar ouderlljk huts
in 'el€n dorpje, huwde" heef't nu gel1egen~
heLd gekreg:en ook It€r verd~diging val1
zijn eigen €icr C'sn 'reeks dU~.I~ uit 'te
vechitlen. H€lt blad ,,,Rlegg,el;' beweert, n.t
pertinent dat 'de heele eerste duel-serie louter bluf is, en datl de twee duels,

I

SCi;J~flaJnd Yardl, heeflt, v'ia he;t Eng'el. zag. dat Ide gev,onden voorwerpen een
sc'hJe ,gez8.lllitsc'hap, aafn 'de Fransche re .. g~t ~n 'den grond I ,hadd'en g:esla,gl€n,
g£el"~'n~ itcie,:I~Ie:mmiJllg:
'ver~ocht enkel~ maaktl€ me,il daar w1t op, da,t de Ids-ten
inspectleurs naar ~rall1krijk te moge~ vl)n" gToo,tlel hloogitle!, ,<ius v'anuit ;een v:lleg..
zend£!n cui: daar e~n .on derZ<lek in te machin~, 'wANm geworpen, di-e, :door, hOO
stlCJJ~en naar een smokkelaffaire v,an zulk sl:ecnUe weer, gedWlongen was ergens op
e€Jn !omva!ng1, ,:da,t meln 'we'rke}ijk van i eeu eon: ,0fNcieel "1G\€,gV~1d !t.e landen. De in-'
unicum 'Irlag spreken. Als men" weet; al- zJ.Ml€nde<n wifliden ~oor onschulidige :toedte dr. Sargas alreed's\ in s,trijd, melt de dus d;e Avpst1." da,t'de' s'mokkelaars be- 'ri~oon ,dio,orgaaJn. Nu waren er" al se<lerb
Hongaarsche wet, maar overigens JUet schik.k€!n (over Zes eig'en vUegtuig,ell1 en weken, 2looW€l1' bij de Fransche als bij de
zeer eervol resultaat uitgevochten zou e,~m hecle vlobt r,acebooten on1 het Ka- Eli,g.e'lson:e 'reCh:erch:e, dringende verZQe...
h1ebben alle'en maa'r hestaanl.h:ebben/in 'naaL lov,er te s!t!ek!etn en 'dat men hier t.e ken:,binne'llg:~klorr.en van die douane, om
grandl~o'ze vecht- en verzoeningsposes doen hieieft met ,een naamlooze vennoot- den! 'OO!eileln:endell' smokkelhandel van
voor met magn-esitlmll.(ch~ \verkoende/ r'o- I ~chap, welke beid'~ 'land€in \ vO'Qr enorme Framschle llikl€uri€n \,en parfu'ms tte be[ettograf-en. Gi€len "enkede dokter in ~oeda-l bcidr.a~en hlE:ief~ bes,t.o:,e'n, ~art· Uglt het ~~l tlell en Insp!e'c,Veur Sharp bracht het' gepes~ heeft, ~egt h€l~ a,!ati,'- den' dootge-l v,oor 'de hand~ da~ Sc,oiNand· :yard dadlehJk Cion~ta:tie:e'rde in Slt\eym!ing dadelijk er
schoten arm van' 'Sarga's' t,egens1tan:d€r .de toestemnung ,kreeg en dat men o,a. mede Jin verba-nd. Hij trok uit lcleinighebehande·~d, en de' duel1us,tige dokter 'wil f den :her:c~mds·ten speurder, inspectet.lf den "g)eV'trr~br:ekkingren, verifliceerde a.lles
aan niemand bewijzen voor ~s 'cchtl,lei91 Sharp, tot chef va'll, Ide Britsche poUtie- en 'kwam 'm~lr ':en 'm!€er tot de overtulg1!ngl, ida:t men b~er met een gewe[d:ige '
van de vechtpartijen geven.' H€l~ cmige 'mannen aanSltellde.
ccmbina>t:]e hleel1b ;tie dlQen.
walt men we'rkelijk vast~t:€~Jen kan is,
t'
,
dat; dr. S, argas sjnds een.igen tijd trachit
Me~ heltl' oog ,~p,\',hett '~nd~rZI?ek" kunSharp 'h€lefb ,nu reeds bewijz,en in'
in Amenka' een aanstelhnO' als scMrm.. nen .thanSl nog met te veel detaIls bek€nd
[eeraar te krijgen, en: da,t e~n foto-agen- W01:'den gemaakt, ~n~~r ,toch kunnen we, handen, dat men Itle dc-en heeft me,t een
tuur op ,buHengewoon I effectl:eve "wijze e,en. ~n andl8l" edied l€:e1?n. over de,z~ sten- oond!e, die over' res Vliegtuigen en een i
gez:orgd heeft 'Velor de verspre[ding van satloneele affaIre. W;a~neer men hoort, grooo aantru1' boobm, racers zoowel als
opnam1en der gehe,iniziilnige dilels in hce,er lhJe~:1 gewoo~, Vll:egVeIde~ll; kunnen ZJei'lsch!e!epjes, bes chi ktl, die de smokkeltaLlooze Amerikaansche en Europeesche bestaan ~g:een offip'I€lole 'llatumhjk, maar waar door de luchU, of van de verQaten
bladen. Tot :dnsver heeft dr. Sargas de zorgv~ldlg verbor,g!en gckoud-en) wa~r inhammen ,op de Fransc,he kuSio bij Cor..
redactie van het blad nog niet uitge- ongehlnderd vliiegtuig1en kunnen opst~j- noliailles overbrengelll naar de stille
daagd .zegt de Tel".
gen 'of landell' vOior !d~ sn:,okke'1practIj- stranden van, Zu~d-Enge:land. De ~€ider.
,
" I
kJen en da,t de 'overh!eId hlervan tQtaa1 zau te Parijs 'wonen, maar hij zou' de:
rpnrWf!F'
.~
• • onkun'dig was, dan mag mien zlch met zak,en'z;oo handig, hebben aangepaku,. ~au
,b.eZiorghle:iJd afvrag€u, hoe hielt melt de de Fransche w~b nt~ts tag,en hem ver..
lartqsverdJedlgi'l1g, metJ 'den Sitrijd t~gen mag.' Di1t gehdnizinnige heerschap heeft,
spi 'onn€1}1. €ltc" staat. '
na'melijk' €e-11I ge\vlOon handelshuis als
naainlo'Oz€ v(mnoo,tschap o})gierichtJ, maar
Eell goede vondst het greid Van ,zijn aandeelhouders zau
aUeen zijn aangewend voor ,het! aan..,
DQch ,tIer zake. Z~eh'i~r, wat we ver~ scpaffen van vli€'g:tuig:~m, booten, eltc. Oe-,
nam!€fn .over de smok~elzaak:, Enkell€ heel' onko.ndlg \'natuurlijk ,van ,deze fel ...
dagen g!€,ledeu vonden boeren, in de om- t;en, hebblen !de geJdschileters ook nlet' de
geving. van hleo dorpje Sbeyming: (Sussex) mlnste' redenen tot, klagen gehad, want I
op e[e:,n v€!ld, vi'er grooti€', versplirtterde de "leider" heeft jenQrme winsten ge-.
k1sten mev, natuul"lijk totaa't· gebroken; maak:t ~n zorglde er weI voor, tda.tI d~,
t11esschen cognac. De pJlaats'e'Ujke politie aand!eelhouders prompt h~t gelId 'kregen•.
'22363 waarschuwde Scotland Yard en toen men
I,
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Kustwacht-raplWrten
Scotland ! Yard heert Slamen met de.
Franche l~ch!ersche een uitgebreld ondier'zoek ing1est:eldi, maar di.t ieverde nloed;,
het minste resultaat ,OPt )
I

Mickey :~'Wordt tvak.ker

Doch ui,o(, de gerege,lde
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Den dief van de
,geheime staats'papieren achtervolgend,' kruipt
Mickey ,In €len
kra,t, maar deze
wordt door twee
havenarbeiders in
een schip gcladen
en komt zoo 'hard
. in he,t ruim neer,
dat Mickey het
bewustzijl1 veer-

en "uitgaand westel, slgnaleeren, 'Iblijkt'
'. 'we:!·,degelljk,' dab 'er ~en' ,enorm vetkeer
. bestorid ......,'dab ,e~hter nooit op een of ..
, f.ic~eeil' vleldi 'eindigde. Men ver'moedt dan
0010; dalt; de prive ve'ld€Jll z,ich moe-tell bevlnden op ,partiouliere terreinen; 'in
En~eI1and;·:ergens!in Sussex, in Frankrijk
'tussclh~n I Fecamp ;ren Le Treporli. ,Een
1 r l,eg.~r gendarmes iSi daarheell vettrokk~t1l
" om een onderzoek in' te stellen. lnspec..
;leur Sharp, heeft .voorls in €€n schuur
; :e_en. g,ehe1me <>p.g~agpllaats .gevon-den met
: ,ditizetl-d-en . messcben C'ognac en flacons
, ;parfum, 'waarvoor 'men in EngeQand ho'O'ge'invd
moe.t beltalen. Een
'fLesch, die in Fr~nk'fijk, in helt; groot, 15
'a 16 frs: kos.tl, Wierd in Eng'el1and vo'Or
twee d'erde van de waard:e daar tl€ ,Ian·
de, 50 a 60 frs., verkocht. en men kan
dus nagaan, welke' eno~me w1nsten de
smQkkelaars. hebben gemaaki!i, want
reeds· CWl€e jaar geueden' begonnen deze
buH.el1gewoon giO'e'dkoope aanbi,edloilgen
op de· Engelsche' markt. De Fl'ansche re'cherche 1n.t€~ssieert z1ch vooral buiten-.
~ewoon
v'oor, he·t g,evaJl, want Sharp
,heert aanget-oond, da-t de gJeheimzinnige
·vlieg1tuIg~lJ. oo.k dlens~ doen voor clandest1e-n pe'rsonellverv,oer en dat zoo tal-,
l(;o~ uitg'eweZ'en lugubere individuen
Fra'nkrijk \w"eer 'zijn kunnen binnenkonien, daar, iwaar men hen voor goed,
vertrokken waan<le.
I
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WHEN TWO
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rappor't~n

,de 'kus1twachitten, ' idie' eik hinnenkomend

'

1erre6hiten

Mickey's bewus.t:0100shetd 'gaat over in e'en
"Je wH°er nlet, af,· he? Behurk! ! : Nou,
onrustigen slaap waarbij de arme droomer' d~ui 's ~ a ik jle er af ',lIier ! 'i :Pak an: die
gekweld wordt door de verschrikkelijkste
muilp.eer' , Die is r~ak, 'he ", schreeu~t
MIckey W'oest-, en hlj; haalt fUnk, \lit en
drcombeelden, :Mic1,{~y droomt dat een genls-ene schurk hem aangevaMen en tegen de
ge,eft den' schurk €Jen opSlt<>pper da;t hif als
grond gewarpen he-eft. Nu zit-hij hem oll'de .een vod door de: ~ucht 'V'Uegt'! En <Ih-ect
bors,t, en drei.gt h:em te vermoorden.. Mickey
voelt Mickey zich verlicht,'lHr,:cUe zware
last nlet meer op z'n' bors,t drukt. Geen
verdediwt zich verwoed en sTaat als dol 'in
wonder, hij heeftl de' kool we.ggemept 'die
het rondo "He, beef ," gUt hij, "ga van m'n
bors~ af! Laat me los! !"
al dien tijd op z'n borst heeH ~elegen.

,

1ie~t.

'Ma~r the-t gevoe[ van verlichthi'g is
En meo groo1te spronge'n rent 'MIckey' het
zoo sterk, 'dat Mickey, er' ook wakker ruim liit de ! ,trapiJen· op 'en} het. vo-Igende
van 'wordt.' Hij draai,t 'zlch eens om ...... oog,enbl,lk is hij, aau 'dek. 'Maar dan blij fit
en n'og eens ,om...... he, wat iJigt~ie 'Mickey stijf' van sehrik staan ; z'n'mond valit
hard. ,Mickey slaat z'n oogen 'op......· en open'vah verbazing'en: met ongeloovfge oo.gell
dan zit hij met €€n ruk ineens reeh~ kijkt hij naar Ide sma;:Je 'st'rook: iand 'aan de
overeinq: "Waar ben ik !"'roepill hlj ver- ,'horizon, ,die, st.eeds sma~,ller en. vag~r 'wotdt.
baasd u1 :terwij1 hij met uitpuHende .Hij vo'err,t 'bet, schomin1€1en en $Itampen :vAn
oo.gi€n'in het rond kijkt. "Goeie genade ! het 'reeds <>p volle' kracht varende schip en
Heb is -een hoot 1 En' Ha vikse is' bij de
de wanhoop grijpt 'hem aan.' 6, 'wee! Nou
dokken ! Vllug d'e \Val op ! !"
krijgt hij ''Havikse riatuurliJk n6611t te': pat<-'
ken! .
"
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W~rktijdenbeperkingen cultureele

opvoeding
De Japan.sche leden van het 'comtte
'. 'RESOLUTIE AANGENOMEN
De'
Heilige
Vader
. ,
aullen 'Zijn de ambassadeur graaf Mushai
"..,
i ~R 0' m e, 12 Dec. (Reuter). 'BenitA>
•
.
\Volgells te Berlijn oritvangen berlch..
koji, de mtlltalre attache generaal Oshi·
Ge
,n
e
v:
e,~
12
Dec.
:(Havas).
De
ten
werd
het
Itallaansche
antwoord
ook
Mussolini
en het 'kabinet keurden heden
V ~ tic a a n s )t a d,
13 Dec. (Hama, .de .kanseller der ~ apansehe ambas...
Consell 'kwam v~n 11 uur v.m. ~ot 1.30 heden ·overhandigd.
een besluit goed, .waarbil een gedeeltevas).'
0 ePa u sst 0 n d
h
esadeJnoye en' de specialist in' d~n ,strljd
Chineesch Plan de
n.m, .in besloten zlttlng bijeen en stelde
lijke 40-urige arbeidsweek in de Industegen ~et communlsme Kobayashi als den m 0 r g ~ n e v ~e rr a Is g 1 s- een" eln':Ur'esoltitie op,welke· tljdens de
S<
,I ; ';j 'I
b
t
l
idd
I
trle
wordt Ingevoerd.
"
t
ere
n
0
p
:0
m
d
e
H.
Mis
Compagne
vertegenwoordlger van' het· Japanscne
pan
e
s
e
aa
ml
e
en
Aan Industrleen, waarln "bijzondere'
b
ij
t
e
won
·e
n.
Pro
f. A mi n- hedenmlddag 6 uur aanvangende openmlnlsterle van lBinnenl:.uldsch~ Zaken.
bare zitting zal worden behandeld.
..' , " , ,,~_~
omstandlgheden" bestaan, zal worden
OFFENSIEF TE VE&\VACIITEN
De Duits,che leden van het toiriit~ ta Mi i I ani COil S t a t e e r.
. BINNEJ.~'l\.ORT DRIE SOORTEN'
toegestaan langer'te werken, terwijl in
zullen artl,btenaren (van .de mtntstertes tie een verbetering in ·"rn deze resotutte' WiOtdt verklaard :
alle
mdustrteen, waar geen extra-arbel:S h a ;n g h a I, 12 Dec. (Shangvan Blnn'enlandsche eri' :Btiitenlahdsch~ den toestarid van den
10. 'bat het'Spaansohe beroep op
P a r ij s , 12 Dec. (Transocean). ders in dlenst kunnen worden genomen,
n
e
i
l·i
g
e
n
V
a
d
e
r.
hal Radio).
-Yerwacht wordt' dat : Zaken en ,van.prOpagaild~zljn.I
.
den Volkenbond:: gebaseerd op artlSpanje 'za~ :spoedig drie betaa~#iiddelen ten hoogste 12' uren overwerk per week
blnnenkort vijandelijkheden op'groohebben.taarigezlen de Catalaarische Ge- worden toegestaan.
. DE POOLsCII~DANZIGS'CllEj:'ONDERio
kel 11 van, het Handvest ten volle : neralitat 'naar aanleldlng van 'de maatVei6ndersteld .wordt dat de uitzon..
"te schaal zullen uitbreken In OdstIIANDELINGEN
gewettlgd was, aangezten de Spaanregelen' del' 'n:ationallstische autorttetten, derlngen in !hoofdzaak~ Ibetrekklng Iheb..
De:
Iersche
'
Status
Suiyuan tusschen de troepen der
sche burgeroorlog tot mtematlonawaa,rbij .word~ bepaald dat al het Spaan.,. ben op de bewape~ingsindustrie,die on:".
Chineesche regeering ,en de ongereBeslisselld stadium berelkt
leverwikkelingen
zOu'
kunnen
leiden.
sc~e
ba;nkp~pier, dat niet spediaal door'langs 'ooesteni.,mlhg kreeg .60 ;uur pel.\-'OETEEKENIS VAN JONGSTE BE2°. 'Oat de m.ogen1heden zich 'nlet
ha~r 'if$aiges'tempeld, waardeloos Is, be- week te werken.
ge:Ide troepen 'pit Jehol.
DAIL
EIRE'ANN
..SLUIT
DER
Dan zig, 12 Dec. (Havas):; In . een
kendinaakt dat1 20 millioen pes~ta's'aan . !tet kabinet .besloot voorts" dat· op ,be....
r'noeten mengEm' in .de binnenlandVernomen "wordt, dat de plannen der toespraak tot een vergadering 'vau"oudn \t bel i n, 12 Dec. (Reuter). De Dail sehe 'aangefegetlheden 'van anderebatalaat1$eh hankpapier zal wdrderi"Uit", ;paald~ I 'Zaterdagen theatervoorstellinrege1eringstro€pen jo,a. omvatten een ge- strijders verklaarde de voorzitter van'den.
staten ,en d.at qe W~ede betrekking~geven' ~n houpures van 2,5,"-' 5, en '10 'gen; zUUen worden gereserveerd1 voor d.e
lijktJijdig offensiet tegen :Shangtu in Oatizlgschen Senaat Greiser : .,;Ik' 'zal op' Eire-ai~ll nam hedell li~t wetsontwerp,
'gel!' tllsSc..!len d,e versch~llende mO'- . 'J..t':' it ~ k
1
ld:
"~'" 'a'r"\-;,~I"d';ers,
ten einde hun eultureele pell
gendh'ed~n '.lllioele·nblijven gehand'- ..1?est:, a,s:., 'ran pap er - a U;~ ve.Lze~
,
Oostt-Suiyuan en tegen Pangklang in Inijli postblijven zoolang de FUhrer dW dat voorziet in de el'kellllillg van kohillg
haafd, ongeacht het' biunenland- . kert 'de Generalitat - zal door goud zljn op te Voo1r'e:u. :
\ I
.'
~ Edwa:rd's abdicatie, als'mede de erkellNOOlL'd-Oost-Suiyuan met lhet doel ge .. van' inij ·verlangt".
,&ehe regiem I~er respectieve' landen;
gedekt.,·
heel Suiyuan van de ongeregelden te 'De onderhandelingen tusschen ~olen, Ding van Zijn .opvclger als hoofd' V311 het
30. Dat de re~olutle :met nadruk
," Aarig~zt~n "het goud van de BaQca de
zuivceren.
en Oai12ig hebben thans 'een beslissend, Britsche Geilleenebest, in dente en laat'verwlJst na'ar lartikel 10 van het
Espana voor (zoover het niet naar "het
Gemeld wordt dat Wang-Ying,de lei:" ~ stadium bere~kt.: De: poolseh~ .'.' Hoog~ 'ste' tezing aan.
Handvest . betreffende de politleke
buitenland i~'~ geexporteerd hi het bezit
der der ongeregelde troepen in OOst-: Commissari8.heeft reeds' twee maal me,t
onafhankelijkheid en de terrtitoriale
is van de roode regeering teValencia, is
Suiy tian, vermoord' is, doeh offlciE!ele 'be~' Orelser' geconfe~eerd.
!
integriteit Ider staten.
.
I \
het ol1mogelljk vast te stellen over hoeANTONESCUJS POLITIEK
· 'Dit 'wetsolltwerp werd onderteekend
vestiglng hiervan ikon nog plet worden
_
......~.
40.:
Datde
Con,seU'
dE::non:'ln~r...
V~el goud de ~General1tat beschikt.
'(Ioor"den voorzitter "van (len Dail Fahy
verk.regen. I '
I f '
. V~iJwel ~dgemeen goedgekeurd
ve~t~e~p~~i~le~ ":~g,~~~p'l,~I)~~~~~IS
-Vit Madrid "'wordt gemeld, dat de(·n·a"
; ~ 'ovet~ellkoil1stig de bepalillgen van" 'het
-. 'R,i's11l11d
de voorge'stet1~ int.E:rpa.ttQ~13;le C,Qn.'t1onailstlsche~egeering te Burgos m'aatChin Hsieri-Chan!g en ShIh' Y;tt-San,
glsteren aangenomen wetsolltwcrp, waa~hole a:ari'\i~),·Sp'~~».sc.h~·,'g~eti,w~,en . 're~~len treft '''om een deviezen-controle
a 0 e k are s t, 12 Dec. (Havas)'. '
,l.
twee der Yoornaantste QUderoovelheb":
ktisten alsmedfde-'Britscli-:Fransche
i.n .t'e stelt'en~n' alle ~eelen van Spari]e~ THd~ns de '. debatten 'in de eommissieS
bij . het ambt 'Ian gOllvernelllo.gclieraal
bers .van Wang-Y,ing, die zich onlangs . 'DE RUS'SISeIlE' "VAPENINi>.USTRIE· wo~dt opgehevell'.
, .we.u~e onder l1'aar bestuuristaan. :Oit ge- VOQr Buitenlandsche Zaken Uil~ den Se...
. · ·b~m~dd~liri~}>og:lhgen.
aan de regeering overgaven, gaven een
.
;' schiedt in'verband met het feit, 'dat da ·rtkatl'en'·de Kamer keurden de verte..
gemlCenschappelijke V'erklarlng 'uit, ;ge. Verhoogde activlteit
Het vdoi~te't.'va~\)<i~ri.·¢hlieeti$C'he.rl)~e<' geheele .gOUdVpOrr~a~ van de Ba~ca, de genwoordigers der verschillende pa'rtijell
· Eerdel~ op den dag on(terfeekeiide,
rient aan het Chinee,sohe Yolk, wa!arin
delegeerde voor' d'e evacuatie d'er am~ ,Espana m het 6ezlt IS van de roode re- yrijwel eenparig de verklaring~~ v~~ n~~ ..
gouvel'lleur-gel1eraal
Buckley
Iiei
\vetszij v'erklaren dat de Chineezen 2ich niet
Ode s s a, 1fDec. :(Transocean).
ba;ssades en legaties werdverworpen,geering tel Valencia.
_ iUster VIctor 'Antonescu,dat Roetnenie s
lang;er 'door '"bepaalde ,kringen", moeten Ais gevolg Van dE) instelling van een ontwerp" ,waarbij hij van zijltainbt wordt dochde' Chileen,sehe h~manitaire voqr~
bultenlandsche politiek gebaseerd moet
lateIl1 ·beinvloeden en niet langer tegen commiSo'\ariaat :voor 'de Ooi'loogs-indus- ontheven.
"steIien wer,~'ellin 'de 'a1ge'nieene resoltit1~. , S~aanseh bankpapier, dat niet dan :blijv~n op zijn bondgenootschap' met
hun eigen, broeders moeten strij'den.
trie Is een verhoo~de .aetiviteit merkopgenonien.
. ~pe'cIalen s,tethpel der nationallstische Frankrij.k, de Kleine Entente, Polen en
.
. .', d
',. :
lIet wetsontwerlJ dat heden Wei'd aall;' · ; " ..,
, . ...i' '.
'1
.•
:
'-"':
~utoriteiten draagt, mag rtiet· 'naar'het . h~,('BaIKan'-bloe, goed.
• . Chin en Shih liepen' ,onlang's naar de baar . in de gehe'ele S'Ovjet-Rtlssl~he
ABeen de !eiders der Christen...;natlo..·
rege1ering 'Over, ·tezamen fuet tien regi- wapen-indu~rle., hetgeen vooral blij'kt genomen en dat lIen naam 'draagt vail '.a.e.n eve,. J~ Dec.(lJ~vas).,Nae~n buttenland worden vervoerd evenmhl
uit het toegenomen vervoer van voor- "Executive .Authority (E;<ternal Rela~ ~o~f ~ebat ~~~~·(t' ~~.:eh\d,r~,~?ll~~~~.' ~l.iiake .ia1s'puitenhlndsch bankpapier:
nallstlsehe partij wezen met nadruk op
men,ten 'ongeregelde ·troepen.
'
raden naar Spanje.
\
SpallJe door den ~ollseIl aangenomen.
. .v"oorts mag Spaansch papiergeld de noodza~e1ijkheid van een toenadering
tions) Bill" is het eerste wetsontwerp dat
'sIeehts in· de onder natlonalistlseh be- tot Duitsdhland:
}
,
Het meerende,el der te Shanghai yerOnder speciaal ,toezleht der nieuwe
sohljjnel1de (bladen spreekt vreugde uit Volkscornmissarisen werden verschelde- door eenig parlement in het' BritSch~
shm.r staand.e. deelen van Sparije wor'1 'Wat de Sovjet-Urile'betre'ft wees' Gebr...
; den binnengebt'a'cht, wanneer' 'l1iervoor . "
"
I fti 'n .
over de verovering van Tamiao en ver- ne Sovjet-RUsisisohe sehepen belad'en (Jemeenebest z'ollder konillklijke' goht,. ,e 11 e V' ,a, . 12' Dee.. (Trari~c.eal1)·. een ispecl"ale 'v'e'rau'n:nlng' l'S' a'a'n'g'e"'vr'a;"a'g~ 'ges" Bratianu 01> het' ~om~un.s ,sc e ge ...
klaa:rt dat hierdOQr de imUitaire opera- met artillerie, vllegtuigen fen munltie, keuring tot ~et wordtverhevell.
,G
. "
0
'-\
vaar terwijl MilHdache' het . 'deiIl<be~ld
ties in oost-Suiyuan ten zeerste zullen terwijl .maatregelen zijn getroffen lv'OOr
TlJdet:I'S .het debat ..in den ~o.:qs~U ~ver ep. verkregen.
,.
' i ' van ~en anti~bblsjewlstrsc'henkruistOcht
een ononderbroken transport. J
· Dub Ii 11, i 11 Dec. (Reuter)." Zooals het 'prote.~.td~r ,Spa~~sG;~e ~eg~e~i~g. t~7 " B~itenlands:eh' p~n~~~p'ie~. ~a~ sle~.~t~ best·reed.
.. •.
worden vergemakkelij.kt. I
reeds werd gemeld, be-vat het wet~o·nt. ~en. '?:e. ~~k~n~in~"Y~.9 .. ~~ ~ .uatiopa~~~~lT ten .behoeve van reisdoeleinden worden
AIle. partijen' beplei'tten een' toenade..
De haven v'an .Odessa llgt VQortdurend
,
,s.c~e, ,reRe.~rln~ (~~ ~~,r~~ d.qpr. I,~fllle,~l1 .tiftg(woerd en dan nog slechts In hoeBe~oelde ,bladen ~ringen erop aan aat
de
regeering~troepen hun defen-sieve vol met schepen, die op hun beurt wach- werp, dat hedemniddag' door De" Valer.~,~UI~,ch.lan~.,y?~,r~ei .~t~t,~r,ro;ld,q~ ,.oo~..id~ ,ye'elhedeh van ten hoogste 500 peseta's. ring tot RaW~,
-------houding zullen laten varen en tot ..het ten, terwij1 ~e vel~seh1llende 'zijsporen aa,n een geanilll,eerde' bnitengew6he \~itL ~OvJ~~-gedel:~~e~r~e,~ot~m~,inh~t ·~?W·d:. Vo?~ grootere bedra:gen Is 'een speciate
.
offensief zullen overgaan, ten einde ten van den spoorweg 'rliet voldoeilde' zijn ting van dell Dail Eire~nn w1erd"voo. r~I?~, rep-e., vap.~ ,~?\t~;m:l<.~n~; ,w~s: .yrIJ., ge: vergunning ·noodig.
rnatlgd, ~Qc}l nIJ' yetkl~arde nlettemln
'
Oostenrijk
slott;e de Zes distrleten in Noord-Cha.. om de steedsaankomende trelnen met g'elegd, fiuldameliteele \vijzightg'ell' 'h{d~ dat
':de' 'et'kelliihig v'an "gener'a'al' FrancO
har,;welke verleden jaar :dolOl'" de. Man- vQorraden van allerlei aard te verrwer~
DIsciPLINE DER ROODEN
grondwet van den Ierschen Vdjstaat. i 'do'or Ottitschiarid i. 'e.~i !ItaU~ ~en ov~r~
'
cbum.uosche troepen werden bezet,' te ken.
De Sovjet-RlliSsisehe wapenfabriekeq
...
haaste,' st'ap'\vas,"; ~el~~ een fh\,g~arite 'Nfemand ~enscht verall'twootdellJ'kheid' IIERBEWAPEN1NO cV-AN OOSTENRIJK
hero)veren.
De Saorstat (Vrijstaat) heeft (Ie Brit·~ 'a'anval 'pp en een, ,bedreiglng van den
betaleri haar aroeidel's zeer' gbede'loonen
/
. .
en all~nmaken overwer~..
sche
regeerillg
kenncn
.(tat ,vrede .v.'oir,mt._.· ",_ ..,}~'.<4'.«'<
~, ... ".,'," .. ";.'.,. ~~, ..."',(~ ,'. ...
~.. ~_.r__ Ii~ s_'.' 12 D.ec.. (Tr
...so.eean)."Vol.. Vi e' e n e n, 12' Dee. ' (Ha~as). Kan,~
. RET JAPANSCH-DUITSCHiP.t\.CT
hij'diet'
accoord tekan
gaall gegeven
lhet':de"pro~
....;"'''.'.•
'
...... an
Von Schtischnigg verklaarde hi e'en' .
DE SOVJET )li\NDELSPOLITIEK
cedure, welke .Groot-Brittaniiie . en"de
D i t f .~i.t ;'e'nli ¢ ~ ~ n'd e n ~e,ns een "erklaring,' welke door den seHer
)Totstandkomillg, $evietd '
; DOlluniolls volgells het St,atuut van \Vest- v an com 'p.} ~,.t e t roe p e n- voorzitter van: den Ministerraad aan de redevoering dat de herbewapening van
.
') ......l·llste r he'bbell "gevolg''01, 'tell a,anZl'ell' v·a'll f 0 l' m 'a tie s. n' ,a' a'r,S p a 111 .j e pers: Je Ba~ceIQn~ wer~, gedaan,z\ll dE: oost~~ri)k ,lloodzakeli}k.· ,is, ":~angezien
11 Dec. (Tral1~()cean .
~
u;
t...
• d'
~.
.k
hUldige M'~l t .{. d 1" " I " , d' . 06stenrijk illet als een waardevo~,vrien5'
T· 0'· k 1 0, ,12 Dee. (I)omeD. H~den "M 0 s( k 0 u,
maatl'egeleu, welke iloo" -!v.e r '~ e ~ e r ~.e ~ pre e r - . '
lAt S erraa as gevo g van e
middag had onder de auspieien van par- De Volkseommlssarts voor den Buiten- de legisla'tieve
door de constitu- Z 0 u den t ot,.:'.d 'e 'e r ns t i 'g- 'crfsls, welke in de Catahiansehe Genera- en bQndgenoot zal worden be:Schouwd
dig valr e'n : geworcten
ticulliere organisatieS' in he~ lIiblyai-park laridschen handel Rosengolz ver kl aar de
s t eve r w 1 k·k.e ling' e n k u n-" litSlt is uitgebroken, Maahdag voor. de wanneer het' geen krachtige: natfo!lale.
"
crisis, zoodat de Saorstat beeft n e n I e·1 d eo:'
"
laats.te maal bijeenkomen.
"
defen$ie l>ezi,t' Em vboits. )cjmdat '}~,e ~:we ..
een groote bijeenkomst plaats, Iter vie- dat de SOvjet-invoer in 1937 tot een mi- tioneele
moet worden, beperkt, terwijl hij besloten twee wetsontwerpell ill te die..
D . P i ' k"
'
ring van het sluiten van de JapanscQ.- nimum
tIl i
nen, resp. betrekking h.ebbende op de
Potemkin '; ·verk.1aarde lverd¢r dab" de'
,e. fem er ver laarde;voorts, qat ee.n 'de'l;o'pbouw .van het leg~r ~en b{H411~"
.
djke fact.ar· is' voor de economisehe' o'nt~
d i ~ t d
d
ver heldering van de Q'eheele sit t
ouit,·sche anti-Ko'mintern-overeenkomst: ~rop. wees, da een.. ge le.e n euwe ,.organisa!tle noodlg is voorden RUsslschen gromiwet ,en op de buitenlandsche be- Sovjet-regeering ·berei s me" e an ere
....
0
.ua Ie
Debijeenkol116t werd bijgewoond door 'buitenlandschen
.' .
handel.
trekkingen van den Saorstat.
regeering·en te qQd~rhandelen over.~e .drln,ge~d noodzakellJk !~, ~ang~.den d()or wikkeling van het land.
30.0010 personen, waarvan een groat per..
.
I
'
stappel1', die' zouden moeten worden ge~ de steeds ~oenemende msubordmatle een "De, ka'nselier be'pleitte vdorts ,'ee'u' ~~l\"
cent:age bestond uit studen'ten.
' ,
L~ridb.ouwgere€dschappen, ~~ac~r.s' ~n Beide wetsontwerpen vool"lien in de nomen met hetdoel een €inde te maken t?estand IS ont.staan, waarin niemand trole op de orlogsindtistrieen door -deh
I'
meer .de verantwoordelijkheid voor de staat.
Oo>k vele vooraanstaande' personeri ~rach;tauto's zul1en n!~~ la,nger In het erkellnil1g van den niel1\ven koning, doch aan de vljJandelij'kheden.
de functie die de monarch voort,aan ~1l1
Naar de m:eening van den poolschen regeermg op zich wenscht te nemen.
woonden de bijeenkomst biJ;. onder ;wie buitenland wor(ien '3:~~gekoeht.
CO~ilUUNIs'rISCIIE AC'.fJE
de MInister, van', Buitenlandsche f,zakeri :'Sovjet"'Rusland ---: aldlls. verk,laarde R?- b~klehlen'in' het' bestuur van dell ler- gedelegeer4e Komarnieki Is de bijeenroeping van ,.dell! :,Conseil er niet op beArita, 'de '-;minister van: Binnenl~ndsche sengolz - is t;lie~' la'nger a!ha.l1fel~lk v~n "sellen . Vrij~ta:at, wor~1t beperkt.
bUitimlandschen Invoer' en. ,zal q~ze
_" . ,.~.
..I
"
,
Goede 'greep dcr \Veel1Sche poYifle
Zaken Ushl0,' de' minIster' van ··Justitia de'n'
Fransch-Turksch
het volgen'(:ie" jaar st~i,kt be"perk~~, tto~
'Verk1a'~~'d wordt (lat, zoolan~. de. Ier- rekend de 'spanning in Spanje te verHayashi en de' Ouitsc1:le ambassadeur
e' a'let' dat' het .buit.e nland I'bereld i& s4(he I, VrlJstaat verbollden bhJft met minderen of het lijde.n van het ~pa.lan'.
l~~~ t
het C"'
geschil
~
.,
.
.,
' A' t Ii"
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t B ·tt
... sche yolk te verzachten. Spreker meen-'
Wee n e n, 11 Dec. ('rransocean). ".n~
Von Dirksen.
aan de soviet-Unle' te verleenen.
us ra e,
anal a,
y-roo - 1'1 anme, de voorts 'dat een verdere bespreking
moeht de Weeilsehe politie 'gelttkken"~e'n
llet is "een .telt'dat' de eXpOrth'andel Nie'ti\v-~eelaild 'en Zuicl-Afrika en de
t k 1 ht I h d l"k
\VJ\i\RNElUERSC.OllUI.ISSIE N" "R
gehei.m~.'n .cotiln1Unis~tschen. in.lic.~.tln,.In een·' toespraak verklaarde' nlh'lls
ten slotte door deze nieuwe- politiek zal koning door deze lal~den erkend wQrdt vall! het vraags u is ec s sc a e lJ ZOl.\
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all
'gendl~nst .te ontdekken, /In verlJa)fd
Arita· dat de overeenkomst met Duitsehworden
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\vaal:mecle
126 persO'nen werden "g~~f',
land. is gesloten voor een gemeenschap- olz _ de uiteindelijkie
voordeelen zul- con.suJaue v.ertegen\.voonhgers en' ·'.het
On1anks deze vel~kliarhlg lveTzeke,rd~
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·e s te groote".. zl'jn.
shu t e,l,l. v.an.
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•,l,~l,
' ternahonale overeenkom. .
; ti . ,"
'is'I'
d',De 1;1'
~'.ran~f:l.e onderstaatsSeeretarls van . peze gehenne dlenst werkteon er,. e
nismle en wees erop, dat het commu- len d
s!ell, de ){drtmg ook gemachtigd zal zijn in d~ non-mterven ,e-com~ s e ,e,n e Bu~~enlandsche ;Zaken I yerkliiatcleteri 'mom .v~n een "eco'nomische' orga'nlsf\ti~"
nlsll1le in 'Sti'ljd is met 'de Japansche navd"6r'gelijke doeleindell ten behoeve van maatr~&elen, ,welke de, ~oolsc~,ere~,~e-:. ~5lnzien van' het' Fr,.ansch. ":.Tur~he' 'ge~ ·.en..olider.hield _ zooals uit' de tIj'd,.e.~s
tlomale grondwet en ook met den voor~ ... _
. . \ «en ,Vttist'aat f~ handelel1.
' ,r~~g ,neem.~ om d~c~~trole op d~n ;tl1t~.
nil t b 1
A
'
uitgangder ;men.sehherd.
Hervorm.·ng van .....~V",...-'
v'oer yan ()orlogsmat~rfaal te .ver~her ... ,sc, . , . en. !"'anz en,.v~.~ lex~nd~ett~· ~..l~ '~e J?ng.ste ~uiszoekingen in be,s~a:g;.~~De "minister'verklaarde ·dat 'de over~D.e wet~ont,werDen beteeken.eil,':dat.'d..e ,pe».".v.'old,oend.e .aa,n
. too.nen, da.t Pol,en ~l~ Ant1?Chle, .?at. ~a~n?ag et:l .Dlnsdag ~~'illen ~oeuinenten bleek,----:.n~~~~~R~,..
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POLEN
ACIlT
OOGENBLIK
ONGEen ,van oost-'Azie' in het algemeen te
sche regeeringsactiviteit van den ter- tle-overeenkomst blJ te ldragel.l. .
lh~n, bestaand~ uit 6nafl1al\k~Iijke'\vd4ri '~::21Ji l... :.l;/ - .,' ~'< rEt 1: (f I.i
SCIIIKT
verzEeker'en en ook om het 'welzijn der
S~"ilehvoIV"'rrijvstra a tg Set~ ltkkael_lneellb e'Yit'rIgetfd.f·teoll,bd·~eh'c)dUe- DuiTscil 'ANTWooiih
nen~el~~, iW~lke' iicl1 t$.m;~~' Irt~t: fert~H
meri:schheidte bevorderen.
War s c h a u,
11 Dec. (Trans- e
~
.g'~qWQordtgers'.v~!d~n VQ!KenbOb(,f n~at
.\
. . B e r 1 ij n,
~2 D~~". <'~ransoceap). ~a~)~1t ·,z.al.be~:ven, 'om"ild~a~;ee~ 'on~
Milnister Arita ol1't,kende, dat de over- ocean). In het memorandum inzake de bu~teritandsche betrekkillgeh.
-j)e pQsitie van gouver1!eur-gellera'al Minister von Neuratll overhandigde he-. d~r~ek In te ~tel1en naar de sltua.t1e.:
eenkomst tegen een bepaald land of: te- hervorming van den VoJ.kenbond, da t
gen bepaalde ;landen' gericht zou zij~ of het seeretariaat van den Volkenbond <votdt - zoo,als reeds genleld - ' even-' den aan ,den Engelschen ambassadeur, De~' cotllli1Lste ,~u zQQwel 'de 1\1tkdat Japan door deze overeenkomst tot werd toegezonden, verklaart de ministerl eellS opgehevell, t~rwijl zijri., werkza'am- Sir Eric Phipps en den' Franschen am.. s~he .als de' Syrische districten' m~ten
het fascistlsche bloc '1.OU 'zijntoegetre- van Bultenlandsche 'Zakenkolonel Jo- heden worden overgedragen aan den bassadeur Fran~oi~ Pohcet' h~t' antW~Jd b~ioekeneh zo,u - 'aldus IVl~n~t~ conseph Beck dat het hu1dige tijdstip I}fet voorzitter van den Dail Eir~ann. . . der Duitsche 'rege'eririg op de 'Fransch-st~wer~n, dat )n Banjak'volkom€n rust
den.
De -Valera wees· ~erop, dat de .betrek- Britsc~e voorstelien teh.a·anzh~p. :va~ h~e~scl\t.. .'. . .
.
.. , _
Sp)reker voegde hieraap.. toe, datt, de gesehlkt Is voor het doen van defin.itieve voorstellen ViOor de hervorming van kingen tusschen (len Saorstat 'Eireann rhaatregelen, wel'ke in yerbari.d n'.'et . he~
Wa~ h€t, rru~kSche!Yerzoekschrlft beoverl4~enkomst geen ander doel heeft dan
en het Britsche Gemeenebest door deze Spaansehe vraagstuk 'zouden moeten 'ge~ treft ver~~aarde Vlenot,dat Fi'artkrij~
het' nenien van gemeenschappelijke 'at- den Volkenbond.
wetsontwerpen niet worden verbroken. nomen worden.
gee~ na"t~~i1aal ,bela,hg .he~ft bil het proweer.maatregelen tegen de Kominterh.
De Poolsehe regeerlng wijst verfolgens
j Ktbej>hoest, we'Ike v~ie' oti<i~rs
bleem, 'cr~h' ~9,t. het de fv\,a~~ is, Q( ~de
op
het
gevaar
dat
de
Volkenbohd,
in
'
ZOO vaak 'mtqden in '<ien 'ri~t'ht
o.na.fhankelij~heid
!
'V:;\11
zulk
een
kleine
To)t slot verklaarde Arita: "Nu Japan
. :d6et .<>ps~hrikkein, ; 'ka'u-zodder
st~at 'als Sani'ak en' zijn :eventue-ele iJoeeen positieve afweerma'atregel tegen de plaats van een universeele instelling te, .
I i 'n 'wen dig e
m e' 'd i c ij' tl'edirt,g tot tienvotkenbond gewenscht
Komlintern heeftgenomen, mO€lten wij worden, hetgeen de bedoeling was van!
'n e n 'binhim eenkWf\rtier
zijn.
.
:. I
!
.
ons . niet laten mlsleiden door kwaad- zijn oprichters, slechts een groep'van:
. wo;den onderdrukt.
.Wat. het "inelden,t ,betreft; dat daniei..;: ,
aardlige beschuldlgingen of propagflnd~j staten zou worden, welker belangen in
ding !he~ft. gegeven tot d~ Tur~lie 'pe..'
Inte~endeel, wlj moeten vastbesldten strijd zijn met ,die van de nie't-Iedeh:
,Wrijf voor' het nli~r' be~ ,'gaan
'.
title, ver~laarde iVlenot 'dat dit een 'gevoor~tgaan ten elnde 'ons 1l~1 '"te berei- v~ den Volkenbond. .
k~l en ·borst van' het "kind iiink
Dlt
gevaar
~ldUs
.:s~e,l~
A~
;POQ\ls~he:
isoleerd geval lis 'geweest.
f.
ken'''.
:met' VIcks VapoRub' in.' r9cm niJg
regeering
voor
moet
worden
V'oor~o-l
• Het ineident begon met het molesteeDe bijeel1komst\Verd besloten door een
~ e~'n dikke'Ia:ag
sineren' en
.. reil: v·ah een Tlii~kSicheh . af;~~vaardigde
lamwionopw-cut 'Van 20,000 pet:YJnen naar men door een wijzigi.ng van. het Hatfd: bedekkEm ll1et w~rm.' fhln~l.
vest
van
den
'VolkenbOlld
6p
zU,lk
en
dlens
zoon
na
'aflo,op
der
verkie'Zlng,
he~ ':keizerlijk p~leis en 'de Dultsehe amWanneer het' kind ',aa'n 'ilac'htewijze, dat de. VOlkenbQnd' werkelij'k unizoodat ten slotte de mandaat-troepen
baSSlade.
I(jke hoestaahv.allen 'bIriot~~a~t,
verseel ,Wordt.
moesten ingrijpen om de orde te her, pas"dan' tegen i>edtlJddezeeelistellen. , ,
, r.
De Volkenoond nioet :een h(1)d ziJn. van
v'oudige b€nand'c1illg 'too; .
A 1 s g e v 0 I Z v la n d 1 t i n:5oevereine en vriJe stat.eil e'nelke in-'
U bent dim' zeiter, rustlg
Du:itscldltllil
c ide n b w e r eli e n t wee p'e rmengipg in 'de bi~lnenlapdsche aangele.nEm slaPen. Omdat de behalld'e:s 0 n eng etl [0 10 den 2 2 g egennecten va'iJ. .'elk zijm~r leden:moet
l~ilguitW~:l~ di~ is? is zij' onsc'JlaW 0 :11' d,' t e t: w ij ,I 20 p'e r s 0iorgvuldlg
'worden
v~rmede'n.
.
de\ijk, ZeUs VOOl' l1et k.lettiste
·UWl' 'AN'rl-I{,Oi\lJN'l·~nN-PAC'.r
nen weg/ens het d\r'a,g'C'n
Oaarom nioEit geene'i1'kele :beS11sslng
kind.
: 1 j:'.
v. a n v e r b ~') .'d !e n w ape n e n
'wordell
genomen
zonder
dehlsteinmfng
.Vorming vall studie-COllunissie
w e r den g ear res ·.t e ,e r (II.
en mede\verldiig ~an 'den staat, welke
B e r 1 ij n, 12 ;De~. (Hayas). Het co- blj deze besl1~s~dg ~etr\okkel). ~s.
, Turkije is de meening toegedaan, dat
VerVolgehs ve'rklaart de Poolsche remite, waarin wordt 'voorzien door ~e 'Ja':le verdra;gen 'van 11921 len van 1923 artp~hiISch-Duits.che l overeenkiomst
~,ter geerlng nog, d~t 'zij geklitnt Ls' tegen een
toma'tLsch ong'eldig wo,rden en dat, a'an. VAPoRuB
oyer:weging, en bestude'erIng 'van doel- ult.breidlng .val\ de ve1rpllchtingen der
. gez~en F~ankrijki als qiandaat-mogendoj 30 Nove·mber j.l. heeft minister 'CClijll dell oud-imiliister-'presidellt
trefffel1\:le :maatregelen "voor het b€strlJ- Vol~~nbond,steden ,'en v66r een ibeperheid Syrie en den Ltbanon onafhankevan "'rankrijk, Flandiu, een lunch aangebcde.n; v.J.n.r.: minister Oud,
den van het vernie'lende we'rk van de king van de vehlntwoordelijkheid van
lijkheid heeft verleend, Sanjak ook het
de Fransche gezaut, baron de Vitro lies, minister Geli¥~n.".,~'lant.lil1, miKoiminternhzal iil Jan:uari 'te SerBjn de am'b'fe'naren van het Vol,kenbondssereeht (heeft 'zijn ~nafhankelijkheid te
nister Coliju, jllr. Sllouck Jlurgro Ilje, minister van ;Lidth de Jeude.
WOrmen gevol~md.
I '
cretariaat is.
herncmen.'
.\
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• Oucker Oats is rijk aan Vila mine B- de vttorntne waarvan
de do c to re n zeggen dat ze z e nu wo c ht lq he id, verstop.
pingen en gebrek aan eetlust tegengaat. Daarom moet
Qucker Oats iederen dog gegeten worden. want wij kunnen
Vila mine B niet in reserve houden - ze moet voortdurend congevuld worden. Ouaker Oats geeft sterke beenderen en spteren
en houdt U sterk en gezond. En is bovendien heerlilk I

QUAK.ER
OATS
U
Geefl

hracht en uitllOuJitl88Verm08en

22354

nieuwe colleelie;
in diverse ellen Ideuren
en mooie slreepdessins

van at' '4.26
aileen verkriJgbaar hij:

a u 9..

...

5

a vel k

0

u I'

moderne maatkleedmg en heeren modearlikelen
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"rmr~
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P
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Stoptdien diel l
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TJIBADAK.
Voor abonnementen, klachten omtrent bezorglng van het

BATAVIAASCH NIEUWSBLAt)
enz. geUeve men zlch te wenden tot

TOKO

BOGOR

PROVISI~N EN

DRANKEN

Telefoon No. '1 (zeven)

.

.'

. i·
1

,

J

Willtersport in Frallkrijk. De Col de Roza ill Savoie biedt een
'prachtige gelegenheld, om er d'e skisport t~ 'beoetenen.

LIE BUITENZORG

TdOEN

.'

I .

G E D f P l. 0 P TIC lEN, J U 'N E 1I E R 5, H 0 RLOG ER5
Abonne's van het"- Ba,tavtaascb
PA5AR BAROE 101
BATAVIA·CENTRUM ~leuwsblad te Bult~nzorg gelleven

U I T V E R /( 0 0 P

van Horloges, Juweelen, hrlllen. etc. vanaf

25

December .936 KORTINGEN

I

25 November tim
.5°/0 tim lO%.

vanaf

Uitstekende gelegenheid voor

KERST - CADEAUX

123m

-...;..---------------..-----------

zlch VOOl klachten omtrent nlet,
dan wel ongeregeld ontvangen van
de krant te wenden tot den Agent,
den Heer

o.

.

U meende, dat U zuiruq was"
toen U z,g. "goedk6ope" lampen
koeht, maar de Photorneter be..
wijst, op wetenschappelijke' wijze,
juist het tegendeel. In een z.g.
"goedkoope" lamp huist een dief,
die kostbaren stroom verslindt
en Uw licht roolt.

Stopt

hem I

Koopt voortaan
Phillpslarnpen, die" aooals de
Photometer laat zien, de volle
lichtwaarde voor Uw geld gaven.
Philips' "Spiralta" en "Super-Arga"
geven meer licht met denzelfden
'stroom en zijn dus onder aile
omstandigheden zuiniger.
..
2251

PHILIPS·'
SPIRALTAJ
." • tot 20'

oro

SUPER-AReA
economlscher

Uloscoollweg .1. ~1. 389 Bu1tenzor~

Speciaal Sigaren·Magazijn
"DE TABAKSPLANT'"
(v/h F. H. Justman)
Batavia-C.

-

Noordwijk 38b

Tel. Welt. 349 '

Bandoeng
.-Bragaweg 39,
,
I Telefoon
1183

liN

A POL E 0 Nil
Kwam ' ; 1

Zag
I.

•

Overwon

PATENT
Ge.londheidspijp
,Droogrooker
IIWunup"

f 1.75

Moppen.
./

•

,Flacon No. 90
met schroefdop
(55 gram) fO.30

l

".

Simon verlaat met een bedrukt

gezlcht de waarzegsterstent.
- Wat kijk le somber, zegt Piet,

Nederlandsch·lndisch Fdbrika~(

-_-..-_.. .

_~-=-~~---------

QONlBINATI£ SLU/YTERS & CO.
BATAVIA - SOERABAIA IANDOENG -.:.. MEDAN -

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

SEMARANG
MACASSAR

.

spijt van [e kwartje?
- Nee, dat niet, maal- dat
mensch vertelde me, dat de tweede
echtgenoot van mijn vrouw bijzondel' flink en geleerd zou zijn.
- Daar hoef jij le toch niet druk
over te maken, dat zul jij toch
niet meemaken.
,- Dat, is de kwestie nlet, maar
mljn vrouw heeft me nooit verteld
dat ze al eens getrouwd geweest is.
,

Magneetjes Trekken ~ VERZEKERINGE~"::6

.-.

-

Die Muller is ook te beklagen !

-

Hoezoo?

- WeI, hij was zooveel ten achtel' met zijn kamerhuur, dat hij
zijn kostjuffrouw heeft moe ten

trouwen.

I

I

I

!.
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DE RIJS'mL\RKT

Buitenzorgs

Vroeden

bijeen

Eerste Vergodering onder Burg. Hildebrand

Hendel en Ni[verheid
.- ---0---· .De Huhherpeijzen

Uitvoer van Java en Modoera
VoIgcns opgave van het Centraal Kantool' vcor de Statistiek bedroeg het totaal
gewlcht del' gedurende ~e maand November 1936 ultgevoerde gcederen voor Java en
Madoera 22 9.1 00 ton met een totale waarde van f 20.3 00.00 O.

0

Bruto gewicht In 1000-t. tonnen
Jan,lNov.
c,
November

Havens

Te Amsterdam tot Loudensch nlveau
Ingezakt

Eonuersie-ooorstellen Cemeenteleeningen aangenomen

1936
26,-

Tandj. Priok

Zaterdagmiddag om half-een - een
vrij ongewoon uur, maar:. zulks samenhangend met de spoedeischende omstandlgheden - had een Gemeenteraadsvergadering plants, de eerste gewon.e vergaderlng, geleH door den nleuwen, Burgervader.
I
Z.<DO kort als de vergadertng duurde,
zoo belangrljk was haar voornnamste
besl.lsslng, de converteerlng del' Oemee:nteleeningen. I
voor een geed begrlp van de zank
zullen we even het toellchtend schrijven
van B. en W. resumeeren.
Aangezlen thans de vooruitzlchten voor
een conversie gunstig zijn te achten,
heefft het college van B. en W. het
oogemblik benut om den Raad converslevoor.stellen aan te bieden. De Oemeente
Buittenzorg heeft nog vIer leenlngen 100pen" waarvan per 1 Januari a.s. de volgeude bedragen nog niet zijn afgelost:
.

.

A m s t e or dam, 12 Dec. (Aneta). Soel'alnia
J 81,gen op de bedrljtsactiva. Zij komen dus
Gedul'ende
de atgeloopen week zijn de Semarang
. 49,3
ten laste van den bultengewonen dienst.
Cheribon
12,7
Van een nadeel zou gesproken kuunen rubberprljzen, welke zlch hler ter stede Tjilatjap
4,4
Iangen
tijd boven het niveau van de Pekalongan
worden als de voorgestelde artosslngeu
1,Londensche rubberniarkt hundhaatden, Tega!
14,4
del' conversleleenlng de [aarlllks verIngezakt tot den prijs, die thans te Pasoeroea11
12,1
plIchte afschrijving op de bedrijfsactiva
12,3
Landen geldend is. De ornzet was In de Probollnggo
overtroffen. Doeh daar is geen sprnke
8,9
afgeloopen week belungrtjk, doch de Panaroekan
Banjoewangl
4,3
van.
affaire zal tot 15 dezer vermoedelijk ge- Kalianget
Kamal
De aflossing zal dus geen enkelen druk ring zijn.
Sangkapoera.
op den gewonen dlenst uitoefenen, zegt
Rembang I
spreker. Het voorgestelde systeem hectt
Djoewanu
BEGROO'l'ING VAN AUGENTINIE
slechts ultsluitend het vcordeel van verMerak .
Pamanoekan
2,7
mlnderlng van den rentelast.
Buenos Aires, 10 Dec. (Reuter).
Vervolgens worden de ontwerp-beslul- Het rapport van de financieele cOl11l11Is~
Totaal
.
ten zonder hoofdelijke stemming a a ~1 sie ult de Argentijnsche Karner stelde Java en Madoera
229,1
g e 11 0 men.
de begrootlngsuitgaven voor het [aar
Bij de ron d v r a a g doet de Voor- 1937 vast op 997.500.000 pesos.
zittel' twee spoed-voorstelle.n Ten eerDe regeering stelde den wisselkoers
ste:
van den peso vast op 16 Lp.v. 17 pesos
per pond sterling. De koopkoers blijft
Lebarau-voorschot Per· echter gehandhaafd op 15 pesos per
RUBBEn.
soneel
pond sterling.

5% leening '1912, corspronkelijk
groo>t f 100.000.-, restant 1-1-'37:
J 47'.500 ;
! .
2. 5% obllgatieleening 1915 idem
f 50'0.000.-; I per 1-1-'37 1'estant
f 281.00Q.-;
3. 1$% leening 1916 idem f 40.000.-,
rest:ant per 1-1-'37: f 20.000.-;
4. 5%% obllgatieleening 1925 Idem
/ 1.3QO.000.-, restant per 1-1-'37:
f 1.162.000.-!
T<otaai f 1.510.500.-,'
I.

;--

. f

Van deze leeningen is direct in zijn
geheel aflosbaar de leening 1912, terwijl
de leeningen 1915 en '16 met 3 maanden
• en de klem 1925 met 6 maanden opzeggingstel~mijll geheel aflosbaar zijn.
en W. ~ijn van oordeel dat de leenlilg i91~ met een restant per 1 Januari
a.s. van f 47.qOO.- en de leening .1916
idem' j 20.000.- volledig kunnen worden
afgeiost uit den specialen reservepost
VOOl!.' eventueele verSllelcte oaflo$sIngen op
de ten behQeve van de bedrijven aangegane geldleeningen welke per 1-1-'37
J 2119.472 bedraagt,
In'de te sluiten conversieleening 'dienenL dus te worden betro}{ken de leeningen, van 1915 en 1925, waarvan het totaall nog niet afgelost bedrag per 1-1'37 f 1.443.000.- zal ziJn.
Pfaar Op
begrooting 1937 voor aflossing een' bedrag' van f 39.500 is uitgetrol\{ken, kan n~ar- het oo!deel van B.
enW. worden volstaan met het bedmg
~~r
~1Iel.lwe l~ening te
bepalen op
J l.-.4QO.OOO.- alsmede de verdere kosten.
Ret; ontbrekende bedrag van f 3500.- en
het disagio, alsmede de verdere kosten,
waauvoor een bedrag geraamd wordt van
± fl 25.000.- kan ook uit genoemden reserwepost bestreden worden.

a..

O

ue

"

UTit dlen post zal dus een bed rag van
f 916.000.- geput worden. De dan nog
ove)rblijvende reserve wOl'dt door B. en
W. Y09rshands voldoende geacht.
Dle i'cnte vall qe convers~eleening zal
i% llloeten bedra'gen {bij ~en kQ~rs van
t~lnnhlste 9~%~' e'l~' ~oo' lUQ·gelijk 3%%
(bijj een ~oers van 9~%).
aet College van B. en W. wenscht voor
de aflosslng eEm schema, waarbij de
eer:ste twintlg jaar ieder jaa1' f 47.000
en de laatste 10 jaar f 46.000 per jaar
\voJrdt afgelost, waarmee de jaa1'lijkschle ,1'entelast ten laste van den geWOlJ1en dienst beiapgriJk vel'mlnderen
z~l..

.

.

' . . ..

p,\.an ,het slot van een besproken toelichtinlg 'van B: en W. wordt het Raadslid
d 1'.. H. E. W 0 1 f f von W U I fin g
spe!claal erkentelijkheld betuIgd voor
21jme .nota\s; welke nlet weinig hebben
bij~edragen tot verheldering van het
Inz:icht in deze aangelegenheld.
ID r. W 0 1 f f V. W. denkt, dat het
wen eenigszins bevreemd zal hebben dat
helt eindvoorstel afwijkt van het steeds
domr spreker voorgestane type van leening (de z.g. annuHeitsleening). Sprekers
oOlrspronkelijk voorstel gaf zoowel ve1'miinderingvan rentelast als van aflos;sing voor de eerste 10 jaar. Deze
afllossingsvermindering
bleek
echter
sprreker blj' nader inzien mindel' gewemscht teozijn in verband met de voorgeschreven afschl'Ijvingsschema's op de
ac1tiva del" bedl'ijven; Immers, de oude
leemingen zijn voor de diverse bedrijven
aamgegaan. Daarom is spreker bij nader
, InZlIen van opinie, dat het voorstel van
,p, en W. d,e voorkeur verdiel~t.
lD r. Van d e r . Goo t merkt. dan

OPt, dat volgens.het voorstel eerst gl:Qote
beldragen en in ·later jaren geringere bedrlagen aan aflossing en rente worden
be1taald en acht dlt nlet in overeenstemmUng met de huldige nog moellijke om ...
staandigheden der oemeente, terwijl de
vOloruitzichten va or later jaren zich gunstilg laten aanzlen. .Spreker is veeleer
vOlor een schema dat de eerste jaren
. J SO.OOO.-, den volgenden tijd f 50.000.pell' jaaren de laatste jaren f 60.000.dOlet aflossen. Hiermede komt spre~er
in feite op het standPunt terl1g, door
~f'. Wolff V. W. vroeger ingenomen.

:De v

0 0 r zit tel'

merkt hiertegemover op, dat men voor de beoordee- limg van den gewonen dienst in de eerstEe plaata de vermlndering van den
remtelast in het oog mo~t houden. De

(WesseUnk en DijkhuisJ •

1935

1936
219,3
59,2' 676,3
29,6
325,4
22,3- \ 1172'
14,5
59:8
\ 2,8
) 2,9
W,92-2'
12,3 108:8
159,2
11,2
2,9
44,3

1935
196,3
891,7
331,4
119,6
100,9
229'

19,':

1~~:7

110:7
90,4
142,6
111,1
32,2

1,8
1,0,3
0,1

. 22,9
6,2
4,9
1,4

26,9
5,8
5,3

0,1

3,4

3,-

0,4
0,6
0,6

3,4
5,6
7,7

0,5

0,3

3,4

3,1
6,5
6,2,9

2,4'

0,7
:0,1
0,2
0,5
0,5
0,7
0,9

1,3

,25,7

24,1

0,2

0,4

3,9

3,4

179,5 1.948,4

2.173,9

20.3

15,2

185,5

173,5

2,8

Lon den, 12 Dec. Reuter-Eastern). OpenmnrktprIJs in staven flJn per
oz. 7.1.10.

Singapore

ZILVER.

OVERZICIIT DUI'l'SCUE RIJI{SBANK

De miarkt te Singapore heropent 17
Lon dell, 12 Dec. (Reuter-Eastdezer.
I I
1
ern). Cash' 2P/16 en termijn o2P/16. Br.Bel' 1 ij n, 10 Dec. (Transocean).
Indle verkocht klelne
hoeveelheden.
Het overzicht van· de Rijksbank van 8
Londen
Voorts' hadden geringe algemeene ver:dezer, dat gisteren werd gepubllceerd,
koopen plaats. De n1iarkt was stH en
toont aan, dat de gooudvoorraad met
(Reuter-Eastern)
prljshoudend.
300.000 mark is toegenomen tot 66.400.000
mark, terwijl de voorraad aan buitenJ!..
11 Dec.
12 Dec.
landsche devlezen met 100.000 mark toeB 0 mba y, 12 Dec. (Reuter-Eastopen slot open slo\
Ham tot 5.500.000 mark.
not not. not, not. ern). Cash 52 rupees 4 annas. Vel'l'eDe bankbiljettencil'culatie vel'minderkening medio Januari 52 rupees 4 ande met 111.500.000 markt tot 4.562.700.000 dl1~ilM. spot koop.
9 1h6 91h6 9 9
nas. Vel'. medio Febr. 52 rupees 8 an1
1
verle.
9 /8
9 /S
mark, terwijl ,het bedrag aan verstrekte
nas.
De markt was stU.
.' Jan.lMrt. keop.
gl1t6
81~h,l
credieten, vastgesteld aan de hand van
verk,
9 1/ a
(]1/-,6
wissels, cheques, vo-orschotten en belegCOPRAB
,. Aprll/Junl koop.
91h6 - 81511
gingen, met 213.900.000 mark vermindervert.
93/16 - 91116
de tot 5.283.800.000 mark.
I
Lon
den,
12 Dec. (Reuter-East·
u Jl1llJ8ept koop.
93/ 3]
8:51t6
ern).
Dec-.versch.
22.-.-.
3h6
verk.
9
91/1f.
1/8
151t6
It
OCt./Deo.
koop.
9
8
DE VEERTIG-URIGE ARBEIDSWEEK
TARWB.
verk.
9:~1t6
9\h6 .
steellkolcnpl'oductie in. Frankrijk

De markt opende flauwer. Nadat de
markt, in sympathie met de Vel~. staten
en Verre Oosten, flamver was geopend,
zakte zij verdel' in tengevolge van verkoopen door nerveuze "outsiders". De
affaire was gering. De flauwere tendens
is een gevo-lg ,van de voo1'tdurende vraag
voor locorubber, welke zich goed wist te
handha ven en gepaal'd ging aan verkoopen v~n te1'mijnrubber dOor speculanten, die cen zekere nervositelt aan
den dag leg den in verband met de ve1'gadering van het I.R.C. op Dinsdag a.s,

Bijdrage lIuwelijltsfeestell" .' Par ij s, 10 Dec. (Transocean). In
de maand November, de eerste maand
De v 0 0 r zit te r deelt me de dat dat de 40-urige arbeidsweek in de steende particulieren hiervoor f 1500 hebben kolen-industrie volledig in werking was,
bijgedragen en dat de vele offers in deze werd slechts 2.100.000 ton steenkolen
maanden aan andere goed.e doelelnden geproduceerd tegen 2.600.000 ton in
gebracht, op hen geen verder beroep tce- October en 2.500.000 ton in November
1935.
laten.
De vermlndel'ing bedraagt dus 20%.
Toch komt er Vaal' een goed feest nag
een f 500 tekort.. B. en W. stellen dus
voor het toegezegde bedrag van f 1000
te verhoogen tot m a x I m a a 1 f 1500, J)urrSCII-ITALIAANSCIIE HANDEI.S,·
New .. Y·o r k
OVEREENI{OiUST
waarvan dan direct f 250zal worden
I.
ingehouden voor illuminatie van het
(Reuter-gaat~rn)
Rom e, 10 Dec. (Tl'C'\llSOceai1). De
Oemeentehuis. Ook de andere. OouverDuitsch-Italiaansche
handelsovereennementsgebouwen zullen verlicht wor11 Dec.
12 Dec.
komst, waarblj het hande~s- en scheepden.
vaart-verdrag van 1925 en de deviezenDr.. S t i g t e r vraagt, of dat be- overeenkomst van 1934 ook toepasselijk:
1 n. n.m. 4 u. n.m.
drag' weI, voldoende is om goed VOOr den worden verklaard op de Italiaansche beOrepa
tSl-'Ot
koop,
dag te komen.
201/ 16
201!I6
zittingen en kolonlen, wel'd hedenavond 8heeta 8~t koop.
7
/8
18
187/ 8
Dr.W 0 Iff v v n W U I f i 11 g onderteekend door minister Ciano en
VUle:.
19
19
valt vorigen spreker bij en zegt dat, als den Duitschen ambassadeur VO~l l~assel,
II
Jiln./Mrt. koop.
187/ 8
ttV/8
het feest niet goed verzorgd WOl'dt de alsme.de door den Mini~tel'laldlrektor H AprJJlUll kooJ).
18'/s
1~7/.
vert.
menschen nanr BatavIa trekken om Sarnow.
19
19
daar te gaan feestvieren.
De. markt was stu en prljshoudend.
De v 0 0 r zit t e r Wil z.ijn voorstel
IEPKH,
weI zoo wij~igen dat die f 250 voor i1luGOUDINJ.EVIUUNG U.:\NQUE DB
minatie van het Gemeentehuls boven de
}t'nANCl~
Londen
f 1500 komen, in plaats van in minde-.
ring te worden gebracht. Dit wordt
Par ij s, 10 Dec. (Transocean). De
(Reuter-Ea"tern)
aangenomen.
perlode veor de inlevering van gol.Id bij
11 Dec.
12 Dec.
Na nog eenige discussle over onder- de Banql1e de l"rance overeenkomstig
werpen van mIndel' belang,'~ sluit de de devaluatle-wet, dIe reeds eenmaal' ~s ~warte 8JnSl\pore elf.
verlengd, n.1. .van 1 tot 15 December 1936t Londen Dec.!Jan,
Voorzitter de vergaderh~g:'
3
aWb, 3 ..tub.
is wedel'om vel'lengd, thans to.t 1 {i'e .. Nitte Muntok cll.
bl'liari 1937, aangezlen het eerste beroep Londen Jan./Mrt. 5 mldpr.
-- ,._.. ..... -_ ......
5 mlut)f.
op de bezitters van dit edele metaal t~warte Lampong cu.
geen uitwerking heeft gehad.
Londen Jan./Mrt.
3 mIdpr,
;j aanb.
D.E T. B. C.-BESTRIJOING

Chi c ago, 12 Dec. (Reuter·Eastern). Dec-verscheping 128%.
KA'lOEN
New Y 0 r k,
Dec.-versch. 12.58.

12 Dec.

(Aneta).

1\IAIS
B u e nos Air e s,
12 Dec. (Aneta>. Fair average quality (slotnoteerIng In papieren pesos) per 100 kg. Jan.
levering 5.68.
DE l\IARKT TE BATAVIA
Bat a v i a, 14. Dec. (Eigen dienst).
Palemhang Robu.sta Dec./Jan. f 14.nom.
Lampong Robusta Dec./Jan. 115%
f 14.25 vraag, f 14.65 anbod.
\Vit te Munt-ok peper Dec.!Jan. f.o.b.
Banka f f 18.25 vraag, f 19.--aanbod.
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Batavia) f 11.50 nom. (e.k. Telok Betong)
Dec/Jan. f 11.- vraag, f 11.25 aanb.
Citronella Dec./Jan. f 1.40. ged./vr.
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1'wee sallatoria in l\1iddell-uva:

..........-

.

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

.....

Tijdens de opening van het sanatorium voor t.b.c.-lijders w Ngawen nabij
Saiatiga heeft d~ Gouverneur van Midden-Java erop gezinspeeld dat de oprichting van andere sanatorIa tegemoet
kan worden gezlen, dank Zij een deel
van de Nederlandsche welvaartsbijdragen. De heel' De Vos was er voorts van
overtuigd, dat een eventueel beroep op
de ingezetenen van MIdden-Java tel'
verdediging van de\l mede-mensch tegen den meedoogenloozen vij and op
voortreffelijke wijze zal worden gehono..
reerd.
Inderdaad zal het niet bii het sanatorhtm van Ngawen blljven. . Kort
geleden zijn de gewestelijk al'tsen van
Midden-Ja va uitgenoodIgd am een studie. te maken van de ,streek, waar. eventueel nog twee andere sana toria g~
bouwd kunn~n worrten.
De keus Is voor wat Soerakarta betreft, gevallen op Karangpandan en
-Paras, belde bij uitstek geschikte streken voor longlijders. Voor Banjoemas
Is ~e keus gevallen op BatoeradJa en
Poerbalingga,
.
Het staat thans reeds vast, dat over
een niet al te langen. tijd begonnen zf\l
worden met den bouw van twee sanatoria In Midden-Java. De plaats van
vestiging van die sanatoria zal door de
Centrale Vereenigh,g tot aestrijding
van 'ruberculose, van wie het loffelljk
intlatlet Is uitgegaan, nader bepaald
worden.
Men zal straks In een del' sanatoria eell speciale plaats Inruimen voor
onderwiJzers van desa- en volksscholen,
dIe met ,t.b.c. besmet 2ijn. Een onderzoek heaft eenigen tijd geleden ontstel..
lende cijfers aan het Ucht gebracht ten
aanzlen van ,het percentage t\llJerculeu~

atnosslngen nioeten In verband worden
§etbr~cQt met d~ verplloht~ af$ch~lJvln ... so

lnneem~on~ pnctenvIJ~~r~,

~,

I

._..:

••

•.

Vcrkorte BaIana van d.e

Ban g k 0 k: Ket.an no. 1 e.k,
Batavia aanbod f 5.10 p.p, of f 8.26 per
100 kg.
Java Ketan e.k, Batavla aanbod / 4.25
p.p, of f 6.88 per 100 kg.
.
K raw a n g: tr. wagon Kra..
wanglijn (naar gelang v. kwalltelt en .
plaats v. levering).
p.}>. or p. 100 kg.
Petjah 1(. Boeloeh
f 3.10/3.15 f 5.02 /5.1()
Dec. aaub.
Lolosan Boeloeh
Dec. aunb,
; ,,3.30/3.35 ,,5.345/5.421
Huller Boeloeh
,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Dec. aanb.
SIlJp Boeloeh
·Dec. aanb,
,,3.80/3.85 ,,6.15'/6.23'
Petjah K. 'l'jeree
Dec. aanb,
,,2.80/2.85 ,,4.53 5/4.61'
Lolosan Tjeree
Dec. aanb.
,,3.-/3.05 ,,4.855/4.94

Tjlandjoer:
(lOUD.'

Producten-nl0rkten

Het voorstel-B. en \V. luidt hieromtrent: het personeel dat achteraf per
maand uitbetaald wordt, een halve
maand voorschot te verleenen per 15
December, maar de Voorzitter vindt dat
in het vervolg gewerkt moet worden
met eenz.g. Lebaran-spaarfonds; Spl..
acht dit veel betel'.
Dr. Van d erG 0 0 t merkt op,
dat bij het Gouvernement den maand~
looners geen voorschot gegeven mag
worden.
..
Dr. S t i g t e r zou gaarne 'zien vast.
gelegd dat bedoelde voorschotverleening
n u wer ~ elij k v 0 0 1', d e l '({" a" t s t e
m a a I geschiedt.
f '
Het voorstel tot voorschotvel'leening
aan de achteraf betaalden wordt vervolgens hi stemmIng gebracht ell aangenomen met 13---2,
Het tweede spoedeischende voorstel
betreft de

Waarde in l000.000rt. Oids.
November Jan,lNov.
1936
1935 1936 1935
85,1, 72,7
8,5
6,8
4,8
2,8
3'1,6
36,7

Rijstnoteeringell van 12 en 13
December

._..!

DE l\L\RKT TE SOERABAJA

fro wagon Tjlandjoer:
Beras Machine
Beras Machine
S. L. R,. Dec•
aanb.
.. 4.30
S. P. A. Dec.
aanb.
,,4.60
Beras Kepala
V. {i'. K. Dec.
aanb.
" 4.6()
(Nadruk verbodenJ.

Oekocht
At: vel'koeht, ma~r
voar de Bank n01l

wet atgeloopen

1.914.053.83

"

*. _~~14.0j~~3

~...:..-

,

1.914.053.~3

Fac- Escomp.. Handels..

tor1J to M1J. bank

r. T. A'oam
1Hehti A'dam
a mid A'dam
3 mid A'dam
I mid A'dam .
$ mid A'dam
r, T. Londen
Zleht Londen

Ooederen en

00-1

cumenten

Eft. en W1ssela
do. pro!, 1n Nederl.

.~.,_~

~-,_."

47.8C3.012.92

-.-------

---,-_.~"-~

inschulden

,-

VOORSCHOTl'EN AAN HNf OOUV,
6ELEOD KAPITAAL.

Effecten
BELEOD

.

,

I

,

I

I

28.949.710.22 ,,28.9\9.7 15.22

10 d/Z Londen
S m/a Londen

T. rI'. Austraua
7.18
7.18
Ziieht Austra1H!'
1.18
7.18
r. T. Amerlka
1.83
1.83
Zieht Amerlka
1.83
1.83
T, T. Frankrljk
85/s
85/ s
Zieht FrankrUk
85/ 8
8:>/8
Zieht Belgi(! (Belgs) 311/4
3 Ill.
T. T. DUitsehland 74
74
Zicht DUitsehland 74
74
Reismarken
471/4 ' 47J/ 3I
Reglstermark~n N.li'.
oh~ques

J

~ud

ZUver
Pasmunt
Hypotheken

I.

goud
Muntmater., goud

4.388.335.90

, 461/ 2 .
~lcht Praag 63/8 .
Zleht Zwltserll\nd 423/8
Ween en
33
Zlicht Halla
9 7/ 8
zach~ Swckholm 465/
Zlcht Oslo
45t/
"Ziehl; Kepenh.
401/

Zicht Saigon
r. T, Br,-India

2

65/ 8
423/ 8
9.75
46;J/4
451ja
401/a

r. T, Colombo
r. T. Japan
l;leht Japan
Ziicht MarLila

r. T. Hongkong
r. T. Arnoy·
r. T. Shanghai •
r. T. Fooehow

0

N, Blt.lN.-Yor1c

/

81otkoersen
73.88-73.91

Mark
Pound sterling
Dollar
Franc
Praag

9.00%"_9.00~'
1.83.3/la-1.83 3!1

8.56Y4-8.56~~

6.45-6.55
34.40-34,7Q

Weenen
11Dec.

(Aneta)
ProlongaUerente

-.~

12 Dec ..

l'/a

tl/j

Koera

1007116

(Reut~r·~Mtern)!

.

4.388.335.96

11 D~CI

I

n.

P-.\t1J8
'rt. BerUI1\
Tt. Amsterdam
Tt. New-York

4.594.998.11 •

4.594.998.17
f 21.883.650.-

11.020032')•.-

Londen/Shanghnl
Londen/Bombay

45061.124.69

".-'!..-1ti3.745.oJ

Londen/HOllgkollg

Londen/8ingapore
Londen/Japan

t 60.681.38'),59

Mupt, zUver
Muntmat~r., BlIver
_
76.".._~_7~,--" 60.681.405.59
BELEGD PENSl OEN. EN ONDERST ANDFONOO
5,129.268.77
It
OEBOUWEN EN MEUBELEN DER Bfu'fK
6.170.922.92
OIVERSE REKENINOEN
" 28.722.911.01

"

. I ~7.52t.o98.91

74

7tj

4fi/s

passages' .' .

624,822.81

',

t 43.150.5'8.53
" 17.530.871.05

80/ s
8rJ/ .
311/t:

~1,569.256.02

375.842.50

MUNT EN MUNTMAT.
Mun~,

7.18
1.83
1.83

.. ~rlijn

"i

; !

7.ts:

" NeW-York
" ParUs·

Effecten
Hypotheken

8.91
8.91

b idem
Amst. LOnden

RESERVEto~ONOO

NED. IND. MUNTB'l'UKKEN

8.97 8.97
8.97 .8.97

AImt.·B'via
,,2.180.840.63 a id~m

134·058.20

"

Munt en Muntmatertaal

f 9.000.COO.-:,
KAPI'l'AAJJ
It
4.828.300.61
RESERVE}?OND8
2.898.861.0:5
BIJZONDERE RESERVE
PENSIOEN - EN ONDER8TANDFOND8
" 5.i37.83·t.80
BANKDILJETTEN IN OM .. ·
LOOP
,.165.768.750.-BANKASBIONATlEN IN
OMLOOP
,,441.148.98
REKENINO~COURAN'r SALOl:
Van het Gouvt.
-. - - , .

t 51.058.355.32

Hypothecaire VorderlI1gen
Andere voor overdracnt ot beleenln!l
vatbare en t>1j &~schrlne a.angegau9

993/t
993/ .

Amsterdam

DIVERSE, REKENINOEN

3.250.312.40

"

9Y"/t
993/t

s 0 era b a j a, 14 Dec. (Aneta). De
tweedehands sl1ikerma1'kt bleef onver- T.T. Swat-ow
T. T. 8Inil\oorO
anderd en stU.
105·/•.
1051/ .
f9.25
De Nivas verkocht voor export 2600 .&etalirea
I 9.25
per 100
per 100
tons superieur en vool', consumptle
1092 tons superieur.
.1
Sheets 34~~ vraag.
Crepe 36~ vraag.
Batavia (Aneta)
12 Dec.
14 Dec,
De markt was flauwer.
KofHe ready exportkwaliteit f 17.Iaatk. bledk. laatt.
nominaal.
De markt was stU.
ft, Bat,lBlngaport
ct.
Bat,lLonden
o. __

Van anderen

6ELEENINOEN Uncl. VOOl'scllotten 1n Re k.-Crt).

" 7.45

Batavia, 14 Dea.

op den 12den Dec. 1936 des avonds

WISSELS, BUl1'EN NED. IND. BETAAJ.lBAAR
in dl5Conto

" 7.4~

Wlsselkoersen

J aV8sche Bank

JISCON'TO'8 B~tl'AALBAAR IN -NED. IND (Incl. Yoorschotten In
, _I I
Rekenlng-Courant),
.
lIandelspaph~r
f 10.20'5.300.84
Vendupapler
r. 10.341.691.52
" 136.390.68

.. 6.96

219.~O~.451.

29

. ;.,;."

12Dec,

105.15 105.t 6
12.181/2 12.18
9.003/t
9.00J/'J
4.9()Oh6 4.903/16
_ 12 Dec.
1 sh. 2%di
1 sh. 6~ d.
1 sh. 31/ 8:ad.
2 sh. 48/ 11 d.
1 she 168/ " d.

Slotkoerl,
t 219.2(\5,451.29

.(Reuter-Eastern),
11 Dec.

12Dec.

1't. NeW·York/Lond,n
4.90t/~a 4,9011/81
1'$. New..York/l'arlja
4.661/ t
4.66 1/ ,
~.~ .l.Itl..J9r~~tt,aAQl 01.43 1(i O",i~

DATAVIAl\SCn NtEUWSrJ-':-XD van l\Iaantlag I'!. Decmher T93f> - VlERDE
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ZWetlllUell

Sport en Wedstrljden

.

Jeuqd-zwemfeest In

=--

'Tjikjni :

J'oetbal

Vios verslaot U. M. S. ;

Z ate r d a g,

12 Dec e 111 bel'.

U. M. S. bleek een geslagen plceg. Van
de meerdere kansen die V. 1. O. S. in den
resteerenden tijd te verwerken kreeg,
cenutte v. Tuyl er neg een (4~1)
«>

Men herinnert zlch dat deze ontmoetlng reeds vroeger is vastgesteld geweest,

doch wegens dutsternls moest worden
gestaakt, bij een stand van: 5-0, ten
voordeele van V. 1. O. S.
Dan begrijpt men ook hoe teleurstellend het aanvankelijk verloop van deze
ontmoeting voor het V. r. O. S.-publiek
moet geweest zijn.
De Stadsmenschen namen de leIding,
en hoewel de rust Inglng met een voorsprong voor de Vlossers (2-1) was het
spelbeeld ,toch z66 geweest dat er nog
heelemaal niets te voorspellen viel.
In de aanvallen del' gastheeren school
meer gevaar, doch het teamwork del'
be-zoekers mocht. hooger aangeslagen
worden.
Dat onderging echter een ontstellende
Inzinklng in de tweede helft..
Z6Q erg dat men ten sloMe de bewakIng vergat van den goal-getter v. Tuyl,
die dan ook, wanneer niet onafwijsbare
kansen waren gemist, de eind-score beduidend hooger had kunnen opvoeren.
Het resultaat van dit treffen is van
. _vel' strekkende gevolgen.
V. I. O. S. is er, als het. ware, door in
veiligheid, en U. M. S. in de verdrukking
geraakt.
Onder de leiding Van scheidsrechter
Ceunink van Capelle stelden zlch op het
zware, doch bespeelbare terrein op:
V.I.O.S.
Van del' Smlsseli
Sheilds en Moehono
Soemarmo - Berkhout - Anwar
- Dell - B. v. Tuyl - Achmad Dehnaar
Zaterde

S. V. B. 8. -IIERCULES 1-1

Wanneer we vertellen dat vier spelers
uit het veld werden gezonden en twee
eruit werden gedragen wegens cngevallen, dan hebben we feitelijk het traglsch
verloop van deze ontmoeting, zonder
veel woorden, weergegeven.
Trouwens veel zullen we or ook niet
van zeggen' daar er, als
s p 0 \r tpre s t a t i e, niet veel ,over te
I .
l
zeggen valt.
Het vertoonde was beneden pen, en
het geheel een zwarte bladzijde in het
geschiedenis-boek van den V. B. O.
De schuldlge'(n) ?
Daar Jwaren el' die het nlets onziende
straffen van scheidsrechter Jr. Nittel als
uitlokkenda ·oorza,ak wenschen aangewezen te zien.
. '
Wij zijn ,het daarmede heelemaal nlet
eens.
Van het begin at teekende het spel
groote ruwheid. Het systeem van "doorde-parade-heen". :
Daartegen moest streng worden opgetreden. Met gevolg dat meerde~e botsingen en andere onregelmatighedan die
men, bij een kalm spel, 'zou negeeren,
nu een beurt kregen.
En dat dan fouten gemaakt worden
ligt voor de hand.
I
Neen, de oorzaak lag in het niets ontzlen van sommige spelers waardoor het
"spel" eenaanfluiting werd. _
Er was zeer veel publiek dat, helaas,
veel te druk met de "gebeurtenissen"
meeleefde, ,het.geen ook al nlet kalmeerend op de spelers inwerkte.
Sensatie-zucht r
Hoewel het spel eindigde in rormatie
van 8 en 9, traden bij het begIn aan :
S.V.B.B.

Mattheys
E. Meeng en Mechaelis
Lippelt
Tan
Mols
Heine - Tomodok - Manusama
Kwal Shun - Hok Siang
. - F. Meeng
Eng Siang - Giok Sien - Young Bo~n Onong Hoen Bok - Bing Lie - Liong Tong
Giok Seng en Soen Liong
Her cui e s.
Kioe Sen

Oxford en Cambridge zullen, gelijk elk jaar, tegen elkaar roeten op een Zaterdagmlddag in elude Februari of begin .!\Iaal't, maar nu zijn de proer-ploegen
reeds dageJijl<s te water 0111 den coach een goed overzicht te ge'ven 01) het beschikbare materiaal. Is het niet llfach tig zulk een maan(lenlallge voorbereiding voor een strijd, die l'omt 8 millutell dnurt? !
UITSLAGEN V. B. O.-COMPETl'fIE

CD

'.

De China-men zetten het spel bepaald
keurig in. Het samenspel vlotte ,behoorlijk zoodat dan ook het eerste punt naar
alle regelen van de kunst kon 'worden
opgebracllt (0-1).
Het was voor V. I. O. S. een aansporlng
om wat flinker aan te pakken en teyens een waarschuwing om nfet te veel
aan het verloop del' vorige ontmoeting
te denken.
Uit 'drieheek-spel kreeg van Tuyl de
eerste kans, doch de kopbal vloog krek
naast.
.
Een vel' schot ,van Giok Sien draaide
met veel effect binnenwaarts, doch nog
juist onvoldoende om niet in de kooi te
dringen. Via den paal vloog de bal uit.
Aan de overzij lukte het B. v. Tuyl om
de verdediging te passeeren, maar, na
een botsing met Kloe ,sen, rolde de bal
tergend langzaam, via den paal, corner.
Een zware doelworsteling was het gevolg van dit lioek-schot-, Inet slot een
voorzet van Delmaar, dOOr v. 'ruyl in
handen van den deelman gekopt.
Dit overwicht van :V. I. O. S. werd opgevoIgd door eenige zeer goede aanvallen van U. M. S.,. waarbij echter, vool'
doel, het spel te kort gehouden werd. I
Een "trough/pass" van Berkhout 01>
v. Tuyl bracht den gelijkmaker op.
Mooi beheersc-ht ingezet over den uitloopenden keeper heen (1-1).
Na den 'aftrap zagen we Hok Siang
(die veel te veel vrij werd gelaten) een
van zijn bekende l'ennen inzetten en
even mooi voorzetten. De afwerking was
al heel treurig. I\Vel bleef de bal in .bet
vijandelijk doelgebled en forceel~de men
een corner die, ten slotte, de leiding der
tegenpartij opbracht.
Terugketsend van 'den paal kon Delmaar den bal prachtlg opbrengen langs
de lijn waarna de afgemeten voorzet
dOOr v. Tuyl even onberispelijk werd ingekopt (2-1). Rust.
Bij het her-aantreden zagen we Eng
Siang vervangen door Bok ~Iin en Berkhout door Soleiman.
Een zware doelworsteling op het U. M.
S.-gebied was de inzet. Het viel ons op
aat de scheidsrechter een sterk ongeoorloofd aanvallen van den doelman ongestraft liet.
I
Met de bewakingvan Hok Siang was
het intusschen hetzelfde gebleven. Weer
kon de vleugelman telkens mooi opbrengen en, deze reis, zoo )11001 vool'zetten
dat missen tot de onmogelijkheden leek.
Toch werd het ding, op pl.m. 3 meter
afstand, hoog over gejaagd.
j
Doch ook V. r. O. S. verprut.ste enkele
opgelegde kanscn. v. Tuyl ,kl'eeg m1nstens
3 keeren de gelegenheid om te scoren
doch, door te secuur te ,wIllen plaatsen,
werd te breed uitgezet.
. Bij de volgende gelegenheid stelde hij
dan ooit Dell maar in de gelegen1}eld,
~le nlet mllJte (3-1).

v. Ekris - v. d. Groen
Jahn Zomers Sr. ~ Zomers Jr.
Goteenkieny ~ Beerhol'st - Andries
Brugman en Gontha
v. Beuze,kom
Het spel zette onmiddellijk zeer snel
doch ook zeer hard in waardoor we vaor
het verloop vreesden. Jammer genoeg,
terecht.
I
Beide partijen kregen in deze beglnperlode opgelegde kansen om te scoren,
maar aIle beheersching was zoek.
.
Het spel bleef hard waardoor als eerste slachtoffers vielen, naar de lijn verwezen: Zomers Jr. en M.anusama.
Dat voorbeeld werkte niet kalmeerend
want Heine kon even later volgen.
Rust ging in met blanke stand.
Het ,begin van het tweede gedeelte was
kalmer, maar ,van weinig of geen beteekenis. Teleufstellend on1 dit te moeten
const...1. teeren.
Hard :werd het echter weer toen Jahn,
nit een "vrije schop", voor ,HerCUles de
leiding had genomen (0-1).
'Bij een doelworsteling in ,het Hercules-gebied overkwa'lll 'Brugman een ongeval dat hem het verdere meespelen
belette.
,
Hercules vroeg ,geen invaller zaodat
beide partijen met 9 Ulan venIer ploeterden.
Nadat een "strafschop" van 'Zomers
Sr. op schitterende wijze door Mattheys
was gestopt viel de Herculaan, even later, als tweede invalide. WeI ,werd het
nadien nog even geprobeerd, doch een
tweede botsing maakte el' toen voor goed
een einde aan.
I
Tijdelijk speelde toen Hercules met 8
man. De Invaller, tel' vervanglng, Pesch,
maakte het niet heel lang, werd ,voor
een overtreding naar de lijnen gestuuro.
Weerom .met 8 man spelend, kwam
S. V; B. B. ster·k in den aanval. Een
"troughpass" naar Tomodok bracht den
gelijkmaker. van Beuzekom had dit
punt zeker kunnen voorkomen indien
hij, y.,ooals aanvankelijk zijn plan was,
zijll ultloopen had doorgezet (1-1).
Fel werd nog ,verder gestreden ,om het
winnende punt, zonder result·aat.
De strafcommissle krijgt weer druk
werk aan den winkel.

De stand Is nu:

______

P".
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:loelp.

8

~

U)~.-i~~~

Jong Ambon
Hercules
S. V. B. B.
T. N. H.

~.

__.. . .

~~~~~~
7 7 0 l)
7 4 2 1
6 3 1 2
7 4 0 3
6 3 0 3

'0

~.~
bD

~

~

~

14 36-16 2.10 23-11 1.43
7 19-16 1.16

8 26-26
v.r.o.s.
6 24-30
U.M.S.
6 1 1 4 3 12-21
B. V.C.
(} 1 0 5 2 12-22
0, l.r. l. V. E. 0, '1 0 ~ ~
9-19

a

1.14
1.0.50
0.33
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Ald. II

V. U. c. - Hermes D. V. S.
Z. P. C. - D. W. ,S.
lt eyenoord - IIaarlem
H. B. S. - V. is. V.
Sparta - K. F'. C.

3-1
0-3

D. H. C. -

2-9

2-1

Ajax

•

De eenige club. wier spel nog min of
meel' een bedreiging voor, Ajax kon vormen, was D. H. 0., die met een kleine,
lluttlge ovel'winnlng de tweede plaats in
de eerste afdeel1ng had weten te bezetten. WeI is waar was Ajax nlet mIndel'
dan 5 punten voor op D. H. C., maul' m~n
mocht toch verwac.hten dat als er een
club was die de Amsterdammers een
nederlaag kon toebrengen, het .zeker
D. H. C. zou zijn. Nu hebben de rivalen
elkandel' ontmoet...... en het resultaat L~
de grootste overwinning die Ajax dit
jaar behaald heeft, en dat nog weI bij
D. H. C. thuis! Dit mo,et weI een vreeselijke teleurstelling zijn voor de jonge
eerste klassers. Zij blijven op de tweede
plaats, maar hun achterstand is nu tot 7
punten gegroeid. Ajax is blijkbaar on"
genaakbaar !
Stor,mvogels zijn nu uit de $evaarlijke
zone; de negende plaat.s wordt ingenomen door A. D.O., dat R. C. H. aan haar
tweede ove,rwinning in pit selzoen hlelp.
De spanning· onderaan de lijst Is. heel
wat grooter dan bovenaan!

,
I

\

..

De stand Is hier :
Ajax
D.H.C.
Xerxes
C. V. V.
Excelsior
Blauw Wit
Stormvogels
D. F. C.
A. D. O.

0.29 ft. Q. R.

10

9

1

10
10

5
4

2

{}

4

10
10

4
4

10

9

4
3

10

3

lQ

a

2
2
1
1
2
1
.~

1

1

a la-al

2-0

1-0

Eindhoven -

:
8

5
5
5

3
2

3
2

1

4
2

2
1

..

1 18 27-13
1 ·16 24-18
2 12 13-8
4 11 22-18
4 11 23--18
3 10 17-13
5 10 21-23
6 5 19-20
8 4 22-39
9 3 13-40

Ilier Is de stand:
P. S. V.
11
N. O. A. D.
10
N. A. C.
10
Roermond
9
B. V. V.
10
Bleyerhelde 10
Longa , - . 1 1
Juliana
10
M. V. V.
11
Eindhoven
10

7
6
6
4
5
2

2
1
1
4
1
5

2 16 31-18
3 13 37--24
3 13 23-19
l' 12 22-18
4 11 30--26
3 9 '16-20

2 __ 6

3
2
2·

4

4

2

2

2

7
6

Afd. V

Velocitas -

2-0

Hoogezand

1.:-2

3-0
2-2

2-3

Het 13 in de meeste afdeelingen geen
goede dag voor de leiders geweest. In
het Noorden waar Se Quick ongenaa.k-l
baar staat, hoeft het blijkbaar 66k maar
een haar gescheeld of de leiders hadden een steek laten vallen. Intusschen,
Achilles schiet er nlet veel mee op dat
het een eervolle nederlaag heeft geleden
en dat te mindel' omdat de nos 8 en 9 de
punten deelden.
.
.
G. V. A. V. en Sneek verloren beide,
waaqdoor \Veendam zljn positie kon .verbeteren. .

4
5

De stand
8 22-27
8 14-20 Be Quick

3
1

6
8

7 19-32 G.V.A.V.
3 8-20 Veendam

8 18-19

1.~

hler :
11

9

10

5

9

5

10

5
4
3
4

Sneek
Veloc1tas
Hoogezand
H. S. O.
Frlesl~nd .

10
11
10

3

11

Ach11lU

10

~

Le~uwa,.rden

11

a

2
2

2
2
2
3
1
1
3
~

46-16
26-14
20-12
14-15
21-20
23-26
9 19-25
'1 16-37
'1 16-25

0 20
3 12
2 12
3 12
5 10
9
4
(}

6
6

Manggarai

I

STRlJD 01\1 SNEEPSTATUE'I'TE EN
ItUYT-BEKER

27-26

!"

Friesland - Leeuwarden
Achilles - Be Quick

4
2

.

T ro i ni ngsweds trijden In

Gisterenochtend vonden in het zwembad
Manggarai' trainhlgswedstrijden
8 18-29 plaats wafffVOOr wimpels de inzet vorm·
6 21-31 den terwijl dlen morgen tevens een twee6 16-30 tal tropheeen te weten de Sneepstatnette
en de Kuyt-beker, verZWOlnmen werden.

8

G. V. A. V. - Veendall1
11. S. O. - Sneek

4
5

3-1
6-1
5--0
3--a

5-4

P. S. V. wist het tegen no. 10 van de
l'anglijst niet verder te brengen dan een
gelUk spel. Overlgens geschiedde er ook
in deze afdeeling weinig opvaUends.
N. O. A. D. kwam op de twe&~e plaats,
Bleyerheide schoot een nummer op.

1
2

P.
c. - Tubantia
Enschede - Enschede Boys
00 Ahea~ - Z. a. p.
Heracles ...... N. ~, 9,

1-1
4-4
2-1

Bleyerheide
Juliana - Longa
Noad -- B. V. V.

1 17 41-15
2 16 21-11
3 13 27-24
4 11 23-23
11 18-21

P. S. V.

M. V. V. -

1
0
3
1

Afd. III

E.

5
4

2
2
2
1
1
2
2
1
0
1

Ald. IV J

4

8

8
7
5
5

11

10
9
10
10
9
11
9
10
11

4-3
6-3

In de tweede afdeeling nog meer ver
rassingell! In de eerste pl~ats verloren
de lelders - D. W. B. - tegen de hekkesluiters, met het gevolg dat zij hun
plaats moesten afstaan aan Feyenoord',
dat trouwens zeIt ook weI i e t s deed Oil'l
zich die onderscheiding waardlg te maken, namelijk Haarlem slaan met niet
)uinder dan 8-1. Geen halve maatregel! II. B. 8. heeft zich thans pl'actlsch
in veillgheid gesteld, zoodat Z.l". C.'s
eerste overwinning haar nlet veel helpt.
Il~ het algemeen was het beste spel
blijkbaar ditmaal aao de zwakste clubs:
de nos. 6 tot en met 10 behaalden aIle
een oV'erwinning !
Over de wedstrijden in deze afdeeling
seint Aneta ons nog dat in de eerste
plaats de verrassende overwinning van
V. U. C. volkomen vel'diend was. Die van
H. B. S. heeft tot het laat-ste moment
aan een zijden draad gehangen; Bakhuijs' tweede doelplUlt -,H. B. S.' vierde
- bracht eerst op het allerlaatst de besllssing.
De overwinning van Sparta was' een
gevolg van het feit dat K. F. C., toen
Sparta met 2-1 leidde,· de bepr~efde
tactiek van stug vel'dedlgen eraan gar
en overging tot min of meer wilde aanvallen.
.
De oven,yinnlng van Z. F. C. op de
le1ders - D. W. S. - was volkomen verdlend.
Hij Feyenoo~'d heeft Vrauwdeunt wederom uitnemend gespeeld.

. De stand is hier
10
Feyenoord
10
D. W. S.·
11
Haarlem
10
V. S. V.
Hermes
10
D.V.S.
10
Sparta
10
K. F. C..
10
0 19 33-11 V.U.C.
11
3 12 23-26 H. B. S.
10
4 10 27-20 Z. F. C.

3 10 15-16
5 9 24-23
5 9 14-15
5 9 17-19
4 8 18-24
6 7 9-14

Vervolgens ,kwam een estafette voor
jongens tussch~n Triton en Watergeuzen op de 5 X 20 meter. Triton toonde
zich hler de sterkste door den afstand in
55.5 sec. te zwemmen, op de voet gevolgd
door de Watergeuzen die 56.6 sec. voor
dezen afstand noodlg hadden.
Ook bij de estafette 5 X 20 meter
voor meisjes was Triton de sterkste met
fen tijd van 1 min. 4,5 sec. De Plnguins,

8--1

1

Stormvogel,s -- Excelsior
Blauw Wit -- Xerxes
R. C. H.-A. D. O.

.

.

Bij de jongens van 11 tot 12 jaar bleek
R.Gonlag de meest onversaagde te zijn,
gevolgd door W. ,de Boer (W"a tergeuzen) .
Bij de meisjes waren het respectievelijk de meisjes C. Maris (Pinguln) en
E. Berlage (Pinguin).

Go Ahead
Heracles
A.G.O. V. V.
P. E. C.
Enschede
N. E. C.
Tubantia
Wagenlngen
Z. A. C.
Ensch. Boys

Groote 'overwinningen voor Ajax en Feyenoord
D. w. s. verliest eell wetlstrijtl en ;de Leiding
Ald. I

#

In deze afdeeling verl1ep alles vrij
normaal en belangrijke veranderingen
in den stand treden ,dan ook niet op.
De overwinnlng van Heracles op N.E.C.
105 zeer verdienstelijk en doet Heracles.
kansen behouden op de eerste plaats.

•
Voetb.alzondag met verrasslnge n

I

Bij de meisjes van 13 en. 14 jaar bezette F. Reinking (Pinguin) de eerste
plaats terwiH W. Weyergang (Triton)
een goede tweede werd.
Vervolgens kwam het ijszwemmen aan
de beurt. Het scheen een zware taak
tB zijn een staaf ijs naar de overkant te
brengen, en gezlen de snelle wijze waarop het ijs smolt, lee,k de beweging nog
al koud (Triton).

. Vervolgens kwam er een appelrace.
Winnaal's van de jongens werden M.
Zylberyng . (Triton) en R. Heppener
(Watergeuzen) ; van de meisjes H. Boode
en· R. Rode, belden Pinguins.
Hierna kwam de clou van den middag
het hinderni'SlZwemmen voor jongens en
meisjes. 'De hindernissen bestonden nit
het klim)nen door een touw en het opdulkeri van een bordje. Van de jongens
bleken K. ,\Veyltenke, en K. Verhoef, beiden van Triton, de ,behendigsten, van de
meisjes W. Weyergan~ en M. de Ronde,
cveneens beiden van Triton.
Een. waterpolowedstrijd tusschen de
tweede teams van Watergeuzen en Triton besloot het zwemfeest.

~

J'o etbal in lVederlalltl

Aneta seint ons- nog eenige bizondel'heden over deze wedstrijden. De overwinning van Xerxes was geflatteerd in
cijfers, doch zeker vel'diend. Bij deze
wedstrijd was de geheele keuze-commissie aanwezig, vermoedelijk onl ~ich een
CompetitiestBlld oordeel te vormen over het spel van
Wllders, dilt echter niet opvlel. Wllders
had ook geen snelheid.
I

Voelbal in Buitenzorg

De uitslagen del' overige wedstrijden,
Op het H. P. C. veld werd Zondag een
gespeeld in de V. B. O.-Competitie, luispannende strijd uitgevochten. E)l hoe
den:
de ultslag ware geworden aIs voor de
3-5
U. M. S. 4 - Vios 3
rust even vurig was gespeeld als daarna,
4-2
S. V. B. B. 4 - 'r. N. H. 4
wellich~ was de uitslag in dubbele cijfers
4-2
C. H. 3 - Jong Ambon 5
uitgevalleb.
1-3
C. R. C. 3 - B. V. C. 4
H~t sp€l stond na de rust op veel heo1-1
V. K. J. B. 1 -- Sparta 4
gel' peil dan ervoor. Bij de Blauwhemden
terreln afg. trad speclaal op den voorgrond de keeC. R. C. 2 -D. V. C. 5
per, terwijI de backs dikwijls met mooie
BAT. KANTOOR VOET8i\LllOND
trappen hun terrein zuiverden.
Bij Ajax viel vooral op .de linksbuiten
}~ral1sch ecllec
die een klas hooger speelde dan de rest.
De uitslag van den Zaterdag tusschen De Unksbinnen steunde hem behoorlijk.
het bootelftal en de bemanning van de Jammer voor· Ajax dat niet vaker op
di~m. linkerwing gespeeId werd, want
"Leloillg" gespeelde match is 6-1.
daar zat de product~viteit.
Ook de spil van Ajax ver-richtte goed
LAN.DEN-\VEDS'flUJDEN
werk, maar hij mag gerust wat vaker
! Frankrijk - ·~oegoslavie op doel schieten als de tegenpartij toch
Uit Parijs wordt aan Aneta geseind, ingesloten is.
Hoe graag wij ook uitblinkers van
dat de wedstrijd Frankrijk - JoegoslavH~
Chung Hsioh zouden vermelden, er was
is geeindigd met 1-0.
bijna geen van hen die uitblonk, al deed
Italie - ,~sjechoslowakjje de Bondsspeler in de voorhoede voorUit Genua wordt voorts geselnd, dat treffelljk werk dat voor hem en zijn
de wedstrijd ItaW~ - Tsjechoslowakije club dan ook bekroond tWerd met een
zeer mooie goal.
.
is !geeindigd met 2-0.

U.M.S.

!

Zaterdagmiddag heert in het zwembad
Tjikini een zeer amusant zwem!eest
voor kinderen, plaa ts ~gehad, ,waaraan
door de [ongere Ieden van Plnguln, Triton en Watergeuzen werd deelgenomen.
De eerste nummers van het programma waren wedstrijden vrije slag op de
20 meter-baan. Van de [ougens van 11
en 12--juar tconden B. Jarman (Watergeuzen) en R. Gonlag (Triton) zich de
snelsten, waarblj de eerste de buitengewoon goede tijd van 10.2 sec. maakte, Bij
de melsjes van denzelfden leeftijd waren het T. Reinking en K. v. d. Horn,
belden van Plnguin, "
Van de [ongens' tot en met 10 [aar
werden P. du Bois (Watergeuzen) en
Bijlsma (Tl'1ton) respectlevelljk een en
twee, terwijl E. Rode (Plnguln) en Z.
RODdenboog, eveneens Pinguin, zich de
snelste meisjes van dezen leeftljd toonden.
Van de knapen van 13 en 14 jaar
toonde J. ,Buning (Triton) zich de ,snelste, terwijl H. Schween, eveneens van
Triton, zich tweede wist te plaatsen.

Een zicurte blatlzijde in V. IJ. ~ ••gesclliedellisboel"
U.M.S. 4-1

tl]JJ1et.~

races

Viossenoren stellen zich in veiligheid
V.I.O.S. -

'len

Plsungsuiemmen

die twee werden, hadden voor dezen atstand 1 min. 9 sec. noodig.
. Iiierna
kwam
een
demonstratle
schoonspringen. De prijzen, die hlervoor
werden toegekend, vtelen ten deel wat de
[ongens betrett aan P. Nieuwenhulzen
en Kareltje van del' Meer Mohr. voor de
melsles aan Mirja de Ronde en Lientje
van den Bos, terwijl E. 'Van den Horn
als [ongste deelneemster een extra prijs
voor haar sprlngen kreeg, die alleszlns
verdiend was.
I
VervoI.gens von den estafettes 5 X 20
meter vrije slag plaats voor jongens en
melsjes van 11 tot 12 [aar. Bij de 'jonlJ'ens toonde 'I'rlton zich de sterkste; de
door haar gemaakte tijd bedroeg 59,7
sec. De tijd van de .\Vatel'geuzen, die
tweede werd, bedreeg 1 min. 2,5 sec. Bij
de melsles toonden zlch de Plngulns wel
overtuigend de sterkste door met beide
ploegen te wlnnen,
Na dit min of meer ernstige gedeelte
kwamen weer eenlge komlsche nummers
en wel allereerst plsangzwernmen voor
[ongens en eveneens voor de melsjes.
. De Watergeuzen P. de Bois en R. Heppener toonden zlch de snelste happers,
terwljl bij de metsjes de Plngulns Z. Rodenboog en H. Boode tot snelste hapsters
werden verklaard.

e a- aa-3~

Het eerste nummer 20 meter schoolslag voor kind'eren beneden 10 j aar
werd gewonnen door .Margot Baron VOOl'
de meisjes en Vic Giel vool' de jongen.s.
Henny Hulst won de 50 meter schoolslag meisjes van 10 tot 13 jaar met een
tijd van 61,6 sec. G. Kamphuis deed het.;
zelfde voor de jongens in een tijd van
52,2 sec.
. Qe 50 meter schoolslag voor (meisje,J
van 13 tot 16 Jaar werd een gemakkelijke
ovel'winning voor Poppy Ie Roy met een
Ujd van 45,4 sec. Tweede wel'd Llesje
Brin~k in 50,4 sec.
BiJ de 50 meter schaolslag voor jongens .val} 13 tot 16 jaar wist Ardaseer
met een klein verschll van Kuyt te winnen. De .gemaakte tijden bedroegen 41,2
en 42,3 sec.
.
De 100 meter schoolslag voor meisjes
hoven de 16 jaar gat een spannend~
strijd te zien. Lous Peelen werd eerste
in een tijd van 1 min. 45,1 sec., Wiep
van Nifterlk een goede tweede in 1 min.
47,2 sec., ·terwijI Ida Ohler met een tijd
van 1 min. 51,2 see. de derde plaats b~
zette. De 100 meter schoolslag voor jongens boven de 16 Jaar werd een gemak:;'
kelijke overwlnnlng voor R. Hampel. De
door hem gemaakte tijd bedroeg l min.
22,9 ~ec. Om de twe~d~ .plaat~ wen1

.. "'f;
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BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van
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duchtlg gestreden tusschen A. Cramer en
F. Klerk. Eerstgenoemde slaagde er in
met een zeer klein verschil - de tljden
bedroezen, 1 min. 27,8' en 1 min. 28,8
sec. - te overwlnnen, Vermeld mag hler-.
bij worden, dat Cramer nlet van de butterfly gebruik maakte, maar zijn geheele
baan de klassleke schoolslag zwom.

r-

IDe 20 meter rugslag kinderen beneden
10 Iaar gewonnen door EL'3je van Vugt
voor de melsles en Vic Giel voor de jongems.
IDe 50 meter rugslag ' melsjes van 10
tot; 13 jaar werd gewonnen door Hennv
Hulst in een tijd van 51,8 sec. Voor de
[origens werd Frits Ohler nummer een
in een tijd van 50,6 sec.
.
De 50 meter rugslag voor melsles van
13 tot 16 [aar werd gewonnen door Poppy
le Roy met een tijd van 42,6 sec. Nelly
Weyhenke werd een goede tweede in 44,8
sec~., terwijl de derde plaats met een tijd
vam 46,3 sec. door Toontje Peters werd
in~enomen. Bij de jongens werd Ardasee~r met een tijd van. 38,8 sec. eerste,
ter'wijl J. Limburg en G. Linssen n:et een
tijd van 41,8 sec. tegelijk als tweede
aamtikten.
D~ 100 meter rugslag werd eell gemak-.
keUjke ovel'winning voor \Viep van Nifter:ik met een tijd van 1 min. 28,4 sec.
'fwreede werd {JOU3 Peelen met een tijd
yam 1 min. 37 sec.
De 100 meter rugslag voor jongens boyen de 16 jaar werd zonder moeite geWOlnnen door R. Hampel in 1 min. 16,6
sec:. 'Tweede werd F. Klerk in de tijd van
1 r:nin. 22,6 sec. De derde plaats werd
veroverd door ~. Geerling - met handslalg voo!' P. Kock - in den. tijd van 1
mho. 24,5 sec:
Eij de 20 meter vrije slag voor kinder-en beneden 10 jaar werden EIsje van
Vugt en Vic Giel weer eerst-e resp. voor
me.isjes en jongens.
De 50 meter vrije slag voor kinderen
van 10 tot 13 jaar werden respectlevelijk
voor melsjes en jongens gewonnen door
Henny Hulst en Frits Ohler in 44,6 en
• 40,2 sec.
"WOOl' de meisjes van,.,113 tot 16 jaar
welt'd de 50 meter vl'ije slag gewonnen
domr Poppy le Roy in 33,2 sec., terwijl
Aklki Arends een goede tweede werd in
34,8 sec., terwijI Els Alofs met 37 sec. de
der:de plaats bezette.
Bijl de fj.Qllgens droeg W~ Ardaseer de
ove~rwinning weg in 30 sec.· J. Limburg
en G. Linssen Wel~den respect. twee en
dri~.

Wiep van Nifterik we~d met een tijd
vam 1 min. 13,8 sec. - dat is slechts een
halLv~ ~conde boven het Indische recorld -.- e~rste in de 100 meter vrije s1ag
meiisjes hoven 16 jaar. -Lous Peelen werd
mel' een tijd van 1 min. 22 sec. tweede,
tenW111 de derde plaats door Ida Ohler
weIrd ingenomen.
BiJ dejongens werd Hampel in een
tijdl van 1 min. 4,6 sec. eerste. Tweede
wellj1' Free Klerk, op ,de hie len gevolgd
doo>r van oruten.
IDe uitreiking del' wimpels zal plaats
heb>ben op Zaterdagavond 19 December
In :het zwembad Manggarai. Tevens zal
dam het driejarig bestaan del' vereenigin:g gevlerd worden.

L,llc!ltV(lllrt
BIOUUUCll\VCl'llel'S in

den lllisl

}:ell toestel in br~l}(l gevlogen
L, 0 n den, 12 December (Reuter).
Eem hev'ige mist werd noo.dlottig voor
eem eskadrille van zeven bQmmenwerper:s, die heden van het Aldergrovevlle~gveld in Noord-"rerland naar Finnln~gley (Yorkshire) vertrok.
E:en del" vliegtuigen stortte neer nabij
lIelbdenbridge in Yorkshire en vloog
ol1'lmiddellijk in brand. Drie del' i.nz'ittendem werden gedoad, terWijl de piloot gewomd werd.
Vrijf andere inachines kwamen op verschlillende plaatsen neer. Twee dezer
wer:den beschadigd, doch de inzittenden
blewen ongedeerd.
SHechts een del' bommenwerpers arriveen'de veiUg' te It'inningley.

Recordlloging van Maryse Basti
urit Orly wordt aan Aneta geseind, dat
Mal1'yse Basti IjI.,Zaterdagmorgen 11 u. 10
naau Dakar is vertrokken om een recor<cipoging te wagel1 voor het overste·
kem 'van den. ZUldelijken Atlantischel1
oce~a~n. Dit redQl'd staat thans op na~m
vam Jean Batt~~l met den tijd van. 13
uur~ en ,15 minuten. \

De "Croix-dn-Sud"
Jlet toestel nog niet gevollc1en
L, 0 h d e 11, 12 hec. (Reuter). De
gerluchten,' welke gisteravond aan beide
zijdlen van den Atlantischen Oceaan de
romde deden, dat het wl'ak van de "Crolxdu-·Sud" . waarmede de beroemde FranBehle vli~ger Jean Mermoz enzijn vier
meltgezellen ,sedert eenige dagen worden
vevlmist,zouzijngevonden, -worden van
gezlaghebbendezijde te Rio de Janeiro
teg(engesproken.
"
Blet ministerie van Marine verklaart,
dati een aantal schepen heeft gemeld
geem spoor van het verml$te vllegtulg
tg lh.e9b~n Qnt~~t!
...-J ,~,
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'I'wee corners voor B.S. C. werden
tweemaul door 'I'immermans hard op
doel geschoten doch keeper. Corsmit was
op zijn post. Nu volgde eell ren van Gijbels, 'deze gaf mooi voor en met een
kelhard resuluut schot wist van Haeften het derde doelpunt voor zijn rekening te nemen.
Dan krijgen de Oranjehemden een
kans, Jonckheer breekt door, rent, naar
bulten, geeft vlak voor de Hjn over aan
Scheepens, die de bal van richting verandert en het net in. jaagt, 3-2 voor
Bandoeng.· Naaat het spel zich nog
eenlge unalen had verplaatst, kondigde
referee Buck het einde aan en had Bandoeng verdiend gewonnen.

Sportclub verplettert haat'
gasten
Bandoeng laat zich insluiten
Vlug ell tucuseli spel iler Uranje..shirts
P. 1\1. II. C. -

SPORTCLUB

l~

8

BUD

.

.

P. ill. If. C. -

SPORTCLUB 3-2

Om vijf uur kondigde referee WentDaar het Sportclubveld door de geholt, die werd geassisteerd door Crom- vallen regen afgekeurd 'was, werd deze
meline, hetbegin aan, waarna de vot- wedstrijd gespeeld op het B 0 x-terreln.
gende elftallen zich op het veld opstelOm negen UUl' pas kon men dezen in-'
len:
teressanten strijd aanvangen.
Er waren .maar weinig toeschouwers,
Sportclub, (Batavia).
waarvan het bui'ige weer hoofdzakeliJk
de schuld is geweest.
Staverman
De leidhig bel'usttebij de heeren
Admiraal Nailer
Buck (Bandoeng) en Crommeline (BaHoekstra Meurer Tlmmermans
Kriekenbeck Funcke Scheepens Jonck- tavia). De opstellingen waren als voigt:
heer van Laer
P. M. H. C. (Bandoeng).
P. M. H. C. (Bandoeng).
Corsmit

P. i\I. U. C. -

SPORTCLUM (DAM£S)
8-0

s po r t c· J u b

1
I

.1.~

r gastheeren,

(Batavia).

me]. Ide Bruyn Kops me]. van Blommestein mevr. JeHus mevr. van Delnse mej.
Rietdijk
me], Lastdrager mevr. Stroobach me].
Smit
,
mevr. Bijvoet mevr. Larkins
mevr. Verbunt
Direct na de bulley waren het de
Bandoengers, die het offensief in handen narnen en dit ook gedurende den.
geheelen wedstrijd bleven behouden. Het
spel werd hoofdzakelijk gespeeld op de
helft van de Sportclub, zoodat de verdediging del' Oranlehemden handen vol
werk had om haar doel zooveel mogelijk
van doelpunten te vniwaren.

evenzoo de Ie double.
Slechts het laatste dubbelspel werd verdlend door Alting Sibel'g en Tan Tjoen
Hoa in een overwlnning omgezet, het
eenlge tegenpunt van S. Y. M. A.
Banka 4 maakte in de wedstrijden om
het Algemeen 3de Klasse Kampioensehap de beste kansen door haar su-.
pertorltelt over de 2de Mattenkloppers
ploeg met nlet mindel' dan 4-1 te toonen. AIleen Grashuis vermocht de eel'
te redden door een drle-sets zege over
Estrada.
Ultslagen
De ultslagen volgen nog hieronder:
Reserve Eerste

klasse:

S. T. C.
l-Chung H u a 3
De rust ging in met een 2-0 overwin- 5 _ O.
.; !
ning del' Bandoengers.
De "leiding berustte bij de heeren van
Na de rust waren het de Bandoengers,
Pieck
Chen 6-2, 4-6, 6-4. Tan
Haeften (Bandoeng) en Jonckheer (Ba- die steeds in de meerderheid waren.
Kim Jam - Gouw Peng Koen 6-1, 6-3.
tavia) .
Tan" Tjoen Boen - Lim Djin Soey ,7-9,
De doelpunten werden achtereenvol- 7-5, ,6-2. Eerste en twe~:le dubbel w.o.
De elftallen waren als voIgt:
gens :gemaakt na de 'rust door de dames voor S. T. C.
_:
P. 'M. H. C. (Bandoeng>.
Gerrits, die er twee voor haar reke• nilng namen, mej. Struik, die er vier
mej. Dekker
"
T wee d e k 1 ass e a f d. C.:
mej. Krabbelbosch mej. van Haeften scoorde en i100rmej. De Boer Sr. die
C. R. C. 3 - Mat ten k lop per s
1
mej. Ungerer mej. Gerrits Jr." mej. voor de rest zorgde.
1 0-5.
Konings
De Oranjedames' moesten het overTan Tek Piet - Moemardi 3-6, 3-6.
mej. Kellllnerling mej. Gerrits Sr. mej. wicht del' Bandoengerszeer zeker erDjie. Tong 'Hoo - Soegito 6-0, 2-6, 1-6.
mej. Struik mej. de' Boer Sr. mej. de kennen, hetgeen de eindscore ondubbelTan Giok Poo - Barkmeyer 5-7, 4"':-6.
Cuyper mej. van Haeften
Stegenga van Haeften Oijbels Caly Mau\
Boer Jr. zinnig aantoont.
Tan trek Piet/Djie Tong Hoo - Soerenbrecher Sr. Mej. Gel'l'its Sr. Gijsbels mej. Konings
mardllA. Gasikin 6-4, 3-6, 1-6. 2nd
Caly mej. Struik van Haeften mej. GerVisser Maurenbrecher Jr. Dumas
double w.o. for Mattenkloppers.
rits Jr. stegenga
Buck Cuyper
Corsmit
Del' d e k I ass e a f d. B.:
[.awnlennis
S port c I n b (Batavia>.
Bal1t1oeng lwon den opgooi. De tegenMinahassa
5-Never
Min d· 2 5 _. O.
partij kreeg met de zon in de oogen te Jonckheer mej. de Bruyn ,KoPs, Scheepens mevr. JelHus Kist
een minuut of vijf gaat van
spelen.
Dengah - Soekardi 6-2, 6-3. Wa~
Laer langs de Hjn, hiJ zet prachtig voor, Mej. Tielens Timmermans mej. Rietdijk
ney - Soemitro 6--4, 6-2. Manoppo Madureau mevr. Bijvoet
Jonkheer komt naarbinnengeloopen,
mej. Koestyah 6-4, 6-3.
Staverman
doch schiet naast.
Dengah/Mangindaan - Soekardl/Nawoto 6-1, 6-3. Waney/Manoppo - SoeNn wordt Kriekenbeck aan het werk
t·· "A IJUU°l'OlV escape" voor Intel"1l3Iio-dllhbel
Direct na de bulley werden de Oranjemitro/mej. Koestyah 7-5, 6-1.
gezet, doch ook hehoorlijk gehlnderd
hemden. op eigen grond 't.erug gedrondoor Dumas, die door zijn zenuwachtiggen.
Individueel
was
.de
Bandoeng-spll,
BATAVIASCilE KANTOOR TENNISin 1 set en dan nog weI een short-set,
Tweede klasse Runners
heid alles mist.
Gijbels. de speIer waar het team op verBOND
"in" te spelen.
.
up :.
Scheepens probeert nn d~Qr" solospel tr-')uwde, daar deze man het spel op de
In den P,lanten- en Dierentuin was de
een aoelpunt te maken, hetgeen hem juiste wijze verdeelde en de ballen juist
H. B. S. 1 - S. Y. M. A. 1 4 - 1.
De dubbel tusschen Internatlo 1 en aandacht in het bijzonder gevestigd op
niet goed lllkt. Al gauw krijgt B. S. C. afgemeten aangaf.
Simon - Tan Tjoen Ho 1-6, 6-3,
N:illmij- 1, die de vorige week wegens de combinatie Lim Keng Kim-Kho Sin
een corner te nemen. Kriekenbeck
duisternis 'biJ den st,and 6-all moelSt wor- Oei van Kolft. Deze gevreesde dubbel 6-4. De la Ranlbelje - Nio A Boen 6-1,
De
tegenpartij
was
te
zwak
om
de
neemt deze :zeer goed,' van Laer stopt.
6-2. N. N. - Montung 6-3, 7-5.
den afgelast werd Zaterdag'middag verAdmiraal schiet keihard op doel, doch Bandoengers na het succes van gisteren speeld en tenslotte door Internatio ge- heeft hat ondanks de zware handicap
Simon/de laRam1>elje - Tan Tjoen
Corsmit is op zijn POSt en retourneert op de juiste wijze te beoordeelen. TO,ch wonnen na een 5-2 achterstand in de van :- 30/3, (3 games - 30 en 3 Ho/Montung '1-5, 8-6. Manusama/N. N.
games
min
40
van
e~ke
6
games)
tach
de bal. Doordat Buck echter wat pingelt maakte h€,t Sportclub team als geheel final-set die in een 8-10 overwinnlng
- Alting Siberg/Tan Tjoen Hoa 3-6,
weet Scheepens hem de bal afhandig een goede Indruk. Een. noemenswaardige \verd omgezet. Reurig werk van Tjia weten klaar te spelen omzich door een 3-6.
3tal
6-2
overwinningen
in
de
semite maken en na zich te hebben vrijge-' stee was er niet, al vlotte het links be- Ban lIok en Oei Tiauw Goan.
finale te plaatsen. Buit-en verwachting
maakt wist hij l1iet een keurlge push tel' dan rechts, en al verviel ook het
Del' d e KIa sse K amp I 0 e nwas hier ook de nederlaag van Ong/
Oranjeteam nog te vaak in de fout van
Corsmit het nakijken te geven.
De InternaUo-mannen begonnen zwak,
s
c
hap:
Van Leyen tegen de 3de klassers Tarik/
Sportclub neemt dus ria tien minnten het spel te kort 'te honden. Het beste maar herstelden zich onmiddellijk en a1 Jacoeb met 6-4. Behalve Lim Keng Kim
'B a n k a
4 - Mat ten k lop:'
spel leverden de backs del' Bandoengers, spo·edig kon €en 4-1 voorsprong in de
spelen de leiding.
~loppers
2 4-1.
en Kho Sin Oei plaatsten zichalsnog
hun 8p11 en binnentrio, met met Struik,
:N. N. - Blank 6-4, 6-2. Lie Tjik
Een prachtlge aanval van Sportclub. een 0 u d s pee 1st e r van Ie set worden behaaldj die zij tot het in de semi-finale de dubbels Liem/Pangeinde van de set wisten te beholiden.
Van ~aer zet voor, Jockheel~ schiet doch h e t
key van de P.T.T. en een 2-tal S.S.- Tjwan - Agel'beek 6-2, 6-4. EstradaNed e rIa n ds c h e BDe 2de set opende Elenbaas met een dubbels, n.1. De Vries/Budwilowitz en Grashuis 10-8, 1-6, 2-6.
Cuyper redt vlak ;voor de lijn. De Oran· e l f tal, als uitblinkster.
Hendriksz/Lie Tji-k Tjwan - Blank/
love-game terwijl ook de volgende game
jehemden bliJven Idan eenigen tiJd fel
Een goede doorbraak van Jonckheer met Tjia aan service een prooi van de Wesseloo/v. d. Lindell, de laatsten nadat Grashuis 6-8, 6-2, 6-2. Estrada/H. van
in den aanvaI.
zij
de
sterke
dubbel
J.
Tio
en
Yap
Eng
strandde op out, en een volgende werd
Dijk - Agerbeek/Woudenberg 6-2, 8-:6.
Een vlot samenspel tusschen het B. -door keeper Corsmit, die dezen wed-,_ Nillmij werd-. Tjia en Oei wisten gelijk Oiok met 6-3 hadden verslagen.
komen
(2-2),
maar
wederom
moesten
te
Op de Concordia-baan vielen ook vele
S. C. ,binnentrio. gesteund door twee stl'ijd zeer verdienstelijk heeft gespeeld,
Derde Klasse Runners
goede wingspelers. cuyper redt een in tegenstelling met de.Heerenwedstrijd,· zij' een tweetal games aan Elenbaas en verrassingen te noteeren. Allereerst de up:
partner
laten
om
tenslotte
weer
op
4-all
nederlaag van de bekende S.S.-dubbel
mooie aanval ten koste va!l een shot- keurig afgeslagen.
te komen. In deze periode demonstreer- Van Eyck/Kho Hok Tjoan die met liefst
B 1 a c k & Y e I low 1 - B a ncorner. Kriekenbeck neemt deze zeer
Weer komt Jonckheer opzetten, hij
Elenbaas eenige
voortreffelijke 6-1 de meerderheid moesten 'erkennen ka 5 5-0.
subl1em, van Laer stopt en weer wist schlet, de keeper stopt, doch werkt niet de
'Eel'ste single w.o. voor BI. & Yellow. .
Admiraal deze kelhard tegen de paal genoeg af, zoodat de inmiddels toege- smashes, waarmede hij de Illternatio- van Souw Wie Thay/Wychgel van de
Kwa Eng Kwie - Tjen rhiam Tjholl
dubbel geen .schijn .van kans gaf, terwijI Nillmij.
te kogelen.
.
~nelde Scheepens met een handige push
Een w60rd, van hulde dient hier ge- 2-6, 6-4, 6-3. Pauw Kim Lie - Oey
De snel op elkaar volgende aanvallen zijn club na vij! minuten spelel'l de lei- Oei zich aan de andere kant aan het
.
net niet onbetuigd llet en menigmaal bracht te worden aan de dubbel Boeg- Kay Liang 6-4, 6-2.
del' Oranjehemden, welke zeer attrac- ding wist te geven.
Pauw Kim LIe/Lie Swie Liam - Koe ..
met succes ingreep bij een drive-duel heim/Salomon van de Escompto die. twee
tiel waren, werden vaak 'bedorvell door
1-0 Voor de Sportclub.
tusschen Onnen en Tjla. Door tactisch keer achter elkaar een 4-2 achterstand ne/Tjen Thiam Tjhon 6-2, '6-2. Tweede
shut of afhouden, welke fouten dool'
spel
van Elenbaas, waarblj Onnen hem wisten . om· t~ zetten in een 6-5 over. dubbel w.o. voor BI. & Yellow.
referee Wentholt echter niet werden
Nu werden de :Bandoengers wakker.
goed
terzijde stond, ,konden de Nillmlj- winning en tenslotte ais overwinnaar uit
gestraft.
Er volgden enkele gevaarlijke aanvallen
D e r d e K I ass e a! d. B.:
Een mool samenspel van Van Laer en del' Bergstellingen met mej. Struik en mannen de 2 resteerendegames binnen- het strijdperk in de Concordia te voorScheepens resulteerde in een moot schot Gijbels als ultblinkers. Doordat het spel halen en daarmede de 2de set. 'Qij mer- schijn kwamen.
H 0 r a s I I-B. S. C. I I 2 - 2.
van laatstgenoemde. B. S. C. leidt met te veel werd gehinderd door foutlet spel, ken nog even op, dat !lOch Tjia, noch
De flnalisten van den Besoekiweg AchHarahap - Lie Eng 'rien 6-3, 6-2.
Onnen
gedurende
deze
set
ook
maar
1
man/Barna
art
glngen
onmiddellijk
na
2-0 !.
dat niet werd gestraft, bleef succes uit.
L. Siregar - Thung Koen Leng 6-4,
Een mooie doorbraak ging keihard winstpunt wisten te behalen uit hun beEHndiging van hun partij aldaar naar 8--6. M. Sitompael - Ong Liang Chull.
Spoedig hierna scoorde SCheepens ook naast. Bandoeng lbleef nu, geruimen tij'd servicegames.
de Soembawaweg om daar te ontmoeten 7-5, 4-6, 3-6.
In de final set waren de Nillmijers heel de finalisten van die baan, n.1. Gobee/
het ,derde doelptUlt. De druk op het Ban- op het veld der Oranjehemden.
Harahap/Haroen Al Rasjid - 'I'hullg
wat van plan. Er werd goed gestart en Alt. Siberg.De sterke Rekenkamerdubbel
doeng-doel werd nu hoe langer hoe grooEen mooie voorzet van Caly werd al gauw was een 5-2 voorsprong ver- heeft hier ondanks de zware handicap T!ang 8eng/L. J. Chen 6-3, 1-6, 3-6.
tel'. doch succes bleef uit. Vel'volgens
door van Haeftell ineens op het B. S. C. oven1. Een ieder dacht den wedstrijd van -15/3 tegen +3/6 voor Achman en
brak de rustaan.
I
•
l
doel gescho·ten.
\Vedstrijdprogramma
voor Internatio verloren, behalve T1ia Barnaart toch met 6-1 de overwinning
Terstond na den afslag.. zette Meurer
Weer verplaatste het spel zich naal' en Oei. Er ward een schepje bovenop behaald.
den linkervleugel aan het werk en pushte
Het programma voor 18 en 19 December
Jonckheer den.bal voor den doelmond. de Bandoeng helft, doch I door de su- gegooid en zoowaar werd opgehaald tot
A.s. Zondagmorgen worden de restee5-all.
Geiij'k
op
ging
de
strijd
verder,
totluidt
:
~. !.' -L~
blieme
verdediging
van
Gijbels,
Cuyper
waal' niemand aanwezlg was om de
rende wedstrijden verspeeld in den Plandat
bij
den
stand
7-7
met
Onnen
aan
en
mej.
van
Haeften
waser
geen
door-'
Res.
Ie
kl.
:
fraaie kans te benutten. Enkele volgenten- en Dierentuin, waarinde volgende
service de Nillmijers op 40-0 kwamen. resteerende dubbels zullen uitkomen :
P. T. C. 1 - Banka 2
de aanvaUen stultten op buHenspel, d~ch --kom.en aan.
keiharde
crossdrlves
konden
Pegal1gsaan O. 17
Met
eenige
Nu
kregen
de
Bandoengers
een
shotna vijf mlnuten ving Jonckl;eer.. een
Kho Sin Oei/Lim Keng Kim, Llem/
2de. kl. B. :
voorzet van links goed op~ji1 stick, corner t()oonemen. Deze wordt door Caly Tjiaen ;Oei op deuce komen en de 15de Pangkey, De Vries/Budwilowitz, Wesselo/
P. ·T. C. 2 - S. Y. M. A. 1
dreef nog een paar passen snel op en uitstekend genomen, Gijpels schlet, kee- gani'e binnenhalen. In de volgende game v. d. Linden, Gobee/Alt. Siberg en BoegPegangsaall O. 17
joeg den ,kogel onhoudbaar in het P. M. per Stavermall retourneert, waardoor de sloeg Tjia jammer genoeg een 3-tal on- heim/Salomon.
noodige
doublefaults,
wat
de
game
kostProgramma
20
December.
terugkwam,
die
er
bal
weer
bij
Gijbels
H. C.-doel (4-0) ...
Zeer waarschijnlijk zal het een finale
Res. le. kl. :
te (8-8). Hij maakte dit echter in de
De gasten hebben zich daarna een een eind aan maakt met een prachtl- volgende 2 games weer goed door met worden tusschen Kho/Lim en Gobee/
S. T. C. 1 - P. T. C; 1
gen
kogel,
die
den
stand
op
igelijken
poosje goed geweerd. Zij kregen een paar
Def. v. d. Bosch A.
keurige drives en' vollies goed ~esteund Siberg.
voet bracht.
stratcorners te nemen, waaruit echter
Met de gegeven handicaps is echrer al2de. kl. A. :
door Oei .bieruit evenzoovele wmstpunNu
hadden
de
gasten
er
den
smaak
geen' gevaar geboren werd voor de
les mogelijrk, zoodat we 011S welllcht kunNever Mind 1 - G. T. C. 1
van te pakken. Aanval op aanval volg- ten te scoren (8-1~).
Oranjehemden..
nen vergissen. Oat het aan spanning
Dr. Credletweg
een
scrimmage
voor.
het
doel
de.
Van
De eind-uitslag van den wedstrijd In- niet zal ontbreken ,is echter zeker.
. Meer en meer kwamen uu weer de
2de. kl. B.:
van
Oranjehemden
wist
de
inmiddels
ternatio 1 - Nillmij 1 werd hiermede
Oranjehemden in het offensief en na
Khwai Lo 2 - S. Y. M. A. I
eenlge oogenblikken 'Vergrootte Jonck- toegesnelde van Haeften handig gebrulk ~ebracht op 2-1, waardoor Intern~tlo
. Det. v. d. Bosch B.
te maken. Hij gaf keeper Staverman de 3de plaats inneemt in de prom.- en
heel' de voorsprong 'tot 5-0.
2de. kl. C. :
met een push ,,-oor de tweede maal het degr.-wedstrijden lste ,klasse/2de klasse,
Hierna werd het een formeele belege- nakijken.
C. R. C. 3 - B. S. T.C. 1
'
terwijl de Nillmij met geen en~ele gering van het Bandoengdoel, waarbij de
Pegangsaan O. 17.
Derde
Chung
IIna-leanl
ulet
3de. kl. B. :
Oranjehemden nog enkele fraale doelNu bleven de gasten gerulmen tijd wonnen wedstrijd genoegen moot nemen
met de laatste plaats.
5-0 geshtgen
P. 'f. C. 3 - Banka 4
punten ·maakten.
in de meerderheid.
Gg. Toapekong
Cuyper redt verscheidene aanvallen,
Twee strafcol'ners ophet Bandoongd'OrHillt- beker wedstrijden
3de. kl. C. :
DE B. C. L. T. A.-COMPE'l~ITJE
doch werkt niet goed gen,oeg weg.
doel, level'den niets op.
I
O. C. T. A. 2 - G. T. C. 3
.Mooi samenspel van Jonckheer en
Weer volgde e~n scrimmage voor het
In verband m~t de gevallel\ resens kon
Drossaersweg
S. T. C. handhaafde zlch zollder veel
Scheepens werd besloten met een ken- Bandoeng-doel. De keeper valt, Schee~
Aig. 2de. kl. }{amp.:
rige solo-actie: de groote voorsprong pens rent toe, doch met een handlge Zondagochtend eerst heel laat op ver~ moe1t~ op de eerste plaats in de ComS. T. H. 1 - H. B. S. 1
werd vergroot tot 6-0.
beweging wist de keeper de bal op het schillende banen een. aanvang worden petitie-ranglijst van de Reserve Eerste
Q'emaakt met het verspelen van de eel'- Klassers door hat derde Chung HuaTaman Sal'i B.
Jonckheer wIst, na den keeper gepas... 'zijveld ;te doen ,belanden.
~te rondes om b.g.bekel'. AIle spelen
Alg. 3de. kl. kamp. :
..j €erd te h~bben, van !bij,na op de Hjn
Een mool schot van Scheepens werd waren te voren naar de betreffende ba- team met een nederlaag vall 5-0 naar
Black & Yellow
Khwal Lo 3
keurig in te pushen.
.
door Corsmit vallende gekeerd. Nu volg- nen gedirigeerd en hun aantal was ruim huls te sturen.
, Petak Sinkian
Barkmeyer met zijn eerste MattenBandoeng krijgt nu een shotcorner ~e deeen doorbraak van Gijbels, die op voldoende om op debanen tocq een
nemen, doch mistte een goede afwet- een afstand van twee meter voor het gezellige wedstrijd-sfeer te doen heer- kloppers ploeg besloot de Competitie met
king. Scheepens bemachtlgt de bal en doel een schot wilde lossen. Hij werd schen en aan de andere kant waren een even eclatante overwlnning te 00gaat er mee van door. De inmlddels toe- echter op een ,eenlgszins onsportleve wij- het er toch nietzooveel dater te lang halen op het zwakke C. R. C. 3, terwijl ,1thleliek
Minahassa's vijfde ploeg met succes ontgesnelde Cuyper maa,kt hem echter het ze afgehouden door Maureau. Referee
op een speelbeurt moest worden ge- kwam aan het bezetten van de hekke-·
leer afhandig.
Buck gat nu een out bulley, ofschoon wacht. Deze dubbelwedstrijden hebben sluiters-plaats in de 2de Klasse B groep
Nu krijgt Funcke het leder te pakken een strafbulley zeer verdiend was.
.
Ci\iUBIUDGE SLi\Nl' OXPORD
drijft aIleen op, Ipasseert den linksback,
Na nog'wat gedraafd te hebben ging weer eens bewezen hoeveel aantrekke- door op eigen terrein een flinke 5-0'
lijker
voor
de
toeschouwers
een
dubhel
ze·ge te beMlen op de Never Mind-resermaakt3lch'vrij en schiet keurlg in, 7-0 de 11'ust In meteen 2-1 voorsprong voor
Op de tijdens de traditioneele inter..
is boven een enkelspel. Er wordt over ves.
de gasten.
I
voor de Oranjehemdell.
universitaire
athletiekwedstrijden
to
het
algemeen
bij
een
dubbel
veel
vrijer
Even later maakte Admiraal uit een
h
Om het Algemeen 2de Klasse Kam- Hortonkirby geloopen 7~~ mijI behaalde
Na de hervatting zwoegdel1 en voe - geslagen, meer gewerkt op "kllling- pioenschap werd de wedstrijd H. B. S. mooie corner met een ·schitterend schot
het achtStte doelpunt.
tell de Bandoengers verder om den shots" en door het veelvu!dig volleeren S. V.,M. A. gespeeld. Simon begon zeer Cambridge de overwinning met 24 pun...
Na de bulley ging Maurenbrecher Jr-. voorsprong te vergrooten en het ver- wordt het spel oak aanzlenliJk sneller en slecht tegen Tan Tjoen Hoo en moest ten; Oxtord verwiert 31 punten. De eerst
er Imet de bal van door, passeerde de ver- trouwen, tlat hun team vergeze~~e YJr- dus meer het aanschouwen waard. De de Iste set met 1-6 aan laatstgenoemde binnenkomende, Weir van Cambridge,
dediging en wist met een handig schot hoogde hun fanatlsme. Alles wer el op kwestle van handicaps is blJ dubbelspe- laten, om zlch echter' in de daaropvol- llep deze afstand in 42 mlnuten 37 se
den keeper te verschalken en hlermede gezet om het derde doelpunt te torcee- lenechter van grooter belang. Deze we· gende sets volkomen te herstellen en de conden, aldus seint Reuter ddo. 12 De..
de eel' der Bandoengers te redden.
ren en toen de B. S. C. back den bal gen 'daarbij zwaarder, omdat het veel partij nog in' zijn voorcteel te b~iHndi ... cember \lit Hortonkirby.
Kort hlerop floot referee Wentholt het mlstte Hep het heele blnnentrlo In, doch .rlskanter spel welnlg tljd en gelegenheld gen. De 2 andere enkelspelen glllgen
~lna~,
,J I ~ •. : I ,1-r1 .. --4.<J:~ .... it dQ bal wa$ bente ~nel at en rol(jQ out. lat\t om ziehl ~ooal~ bij <1~z~ wedstriJden. even~en~ 2Qndel' ve~l mo~ltQ. n~t\r d~
(gf@ JUlr{llr,
4)... "

.

Na

Internatio verslaat Nillmijanen
I

i

I

s. T. C.

handhaaft zich

4

f .

•

... "~t ..-

•

•

P."llo

Overgeplaatst van Kotaboemi naar Tandjongkarang de klerk MOEHAMAD NOER.
Herbenoemd tot Isbe klerk en geplaatst te
Poerwakarta HADEN SANOESr arnbtenaar
op wachtgeld,
Werkzaamgesteld als volontalr bij het
Post- en 'retegraarkantoor te Makasser J. O.
WE-RNER,
Economlsche Zakell
overaepiaatst van Djatirogo naar Maciioen de tijdelijk waarnemend schrijver Iste
Overgeplaatst van Pat! naar d'e afdee- klasse OALIMO.
llngshoordplaabs Bonthain (gouvernement
,
celebes en ouderhoortgneden) A. VAN DEN
Verkeer ell Wutel'Staat
EELAAHT, arnbtenaar voor de Binnenvisscherij, met opdracht om zijn'~ bestemmlng
WegE'l1S zevenjarlgen dienst negen maanin den loop van de eerste helft van de den vertor naar Europa verleeud aan ir. H.
maaud .Janurat 1937 te volgen.
VAN OER VEEN, ingenieur bij den PostVerleend aun dr, E. DE VRIES, ambte- en Telegl'aaf- en 'I'elefoondienst, ingaande
naar tel' beschtkking van den Hoofdambte- 16 Januari 1937.
naar VOOl' Economische zakeu, wegens zes'Tvegevoegd aan den Directeur del' haven
jarlgen dienst, acht mnanden verlot nuar van soerauaja de machinist bij 's Lands
Europa, met bepaling, dat hij zijn bet rek- baggerbedrijf oh, W. FORBES, thans toeking zal nedvrleggeu op 113 Juni 193'1.
gevoegd aan den directcur del' haven van
Semal'ang en geplaatst te Cherihon,
Blnnentnndsch Bestuur
Toegevoegd aan den dlrecteur del' ha ven
bi] de havenbedrliven H. E. SCHMINKE,
ocptaatst, in (h~ res. Molukken, de corn- van Semamng, de bedrijfsambtenaar le kl.
mtes bij den kantoordienst van het B.B. in thnns t<A:gevoegd aan den directeur del' hade Buitengewesten, W. TAKARIA, thans V'211 van Makasser,
BeEcemd tot mantrt-teekenunr Iste klasse
geplaatst in het gouv. Atjeh en Onderhcobij 's Lands waterstaat, RATJIMIN, two
rtgheden.
Benoemd tot commies bij den kantoor- mantrl-teekenaar le kl, bij idem.
dlenst van het B. B. ill de BuitengeW'cstenl
W. SAHANAJA, arnbtenaar terugverwacht
Ffnanclen
van buttenlandsch vcrtor, laatstelijk die beBenoemd
tot
adjunct ambtenaar voor
trekking bekleed hebbende, met bepaling
J.
J.
W.
dat hij wordt geplaatst in het gouv, At jell bezoldtglngsaangelegenheden,
WINKLEH. en M. C. DORS'l', thans resen Ondel'hoorJgheden.
Gcplaatst in de res. Palembang de com- pectievelijk commies-redactent' bij het Dezolmies-redacteur bij lIen kantoordienst van digings-bureau en ambtenaar ter J:.y2schik!let B. B. in de Buitengewesten, O. J. EVERS, king vall den Hoofdambtenaa1' VOOl" Algemeene Ambtenaarszaken,
thans geplaatst in de resldent1e Djambi.
Benoemd tot commies bij den kantoord!enst van het B. B. in de BUitengewesten
L. O. EMMELS, ambtenaar terugverwacht
van buitenlal~dsch verlof, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende, met bepuling
dat hij wordt geplaatst in de res. Djambi.
Eervol ontslagen uit 's Lands dienst op
verzoek wegens volbl'achten diel~sttijd met
in gang van 31 December 1936, de administl'ateur bij de Opl'cidingsschool VOOl" de
BATAVIA
politie te Scekaboemi, L. A. TENOBERGEN.
Met ingang van den dag, waarop de beOeQoren:
trekking zal worden aanvaard, belast met
de waarnemtng del' be trekking van administrateut' pij de Opleidingsschool voor de 5 Dec. H. A. v/d Mark - N. G. Purvis Cd).
F. J. L. Salomons - O. E. H. Japolitie te SO'ckaboemi, W. J. E. DE HAAN, 4 I'
thans lloofdcommies bij den technisch leidel' del' veldpolitie te Medan.

cobs (d).
G C W Franz - O. Goodsir (d).
~Iolserger - M. Bregard (z).
Il'. Y. A. KUipers - 11'.. ,E. L. Triebart (z) •
J. Herben - A. Mesman (z).
A. H. de Vog'cl - M. Lazare (d).
H. W. Ogilvie ' - S. Blaauw (z).
H. Nieuwenhuijs - J. 1". v . Bommel (z);
W. Hulskamp - M~ C. Elbertsen
(z).
J. H. R. F. Scheel'S - O. ten Bel'''
ge (z).
P, P. Vaillant - P. n .•Frans (d);

Off. Berichten
•

Belangstelllng van de Kon ramtlte voor bet geweld 'van den N. W. S~l·lll, die onlaugs Holland telsterde, Llnks : de Konlngln
,
~teJl Boulevard te Schevcnillgen; reeh ts: Prinses Juliana. op de walldelpici'.

DE NJAU-WEGWEDS'fIUJD
Het Bestuur van de afdeeling Batavia

Scheepsberichten

del' Niau deelt ons mede, dat de op 20
December a.s. uitgeschreven 10 km. weg-

DE HAVEN VAN TO.-PRIOK

wedstrijd bedoeld is als een open wedstrijd, zoodat daaraan cok niet-Nlauleden kunnen. deelnemen.

01)

N.I. S.S. "Op ten Noort", ge.z. lIes, naar
Muntok, Singapore en Bel.-Dell.
Eng. s.s. "Pontypridd", gez. W. Roherti,
naar Durban.
'
Eng. 8.S. "Ban Hong LiQ\l~g", gez. Stewart, naal' Cl1eribon en Semarang.
Verh'okkcll, 13 December

Aallgekomcl1, 13 December

Eng. 8.S. "Lacklan", gez. Henderson, naar
Soengei-Gerong.
'
N.r. 8.5. "Gen. van Geen", gez. Dopheide ,
naar Semarang.
Ned. s.s. "Englgano", gez. de Herder, l~aa:.·
Padang, Suez, p. Said, Marseille, Holland
en Hamburg. '
N.I. m.s. "Moena", gez. Lequit, naa.1' Singapore, Belawan, Colombo, Suez, p. Said,
Marseille, London en Amsterdam.
N.r. 8.S. "Plancius", gez. Stooker, 11aa1' Semarang ell ,soerabaia. \

Eng. 8.S. "Ban Hong Liong", gez. stewtlrt,
van Singapore, Agt. K. Owall.
N.I. 8.S. pSpeelman", gez. Raap. van OostDeelnemers kunnen zlch tot uiterlijk haven, ;\gli. K. P. M.
.
N.r. s s. "OP ten Noort", gez. Hes, van
18 Decem,ber opgeven bij :den. secretaris
Soerabaia en Semarang, Agt. K. p. M.
per Niau, den heel' P. A. Crompvoets,
Ned. s.s. ,.Enggap-o", gez. d.e Herdel', van
tIl. WIt. 1308, onder gelijktijdlge inzen- Amsterdam en Oosthawn, Agt. S. M. N.
Eng. s.s. "Pontypridd", gez. W. Roberti,
ding van het per deelnemer verschuldig- van Ca,rdiff en Mackoy, Agt. NISHM.
Ned. m.s. "Moena", gez. Lequit, van Amde Inleggeld ad f 0,50 voor niet-Niausterdam en Pamanoekan, Agt. S. M. N.
leden en f 0,25 voor Niau-Ieden.
Vedrokkell, 111 Dece;mber
i\al1gekomen, 13 December
'Vlj laten hieronder het traject vol"Tidore", naar Singapore.
N~d. m.s. ,,{{ota lnten", gez. Fenega, van
gen:
i
I
Makasser en Ma"nakoekan, Agt. R.L.
ROTTERDAMSCIIE LLOYD
Ned.
S.S. "Plancius", g·ez. Stooker, van
Kustreis:
Soerabaia en ,Muntok, Agt. K.P.M.
start 7.30, v.m. B. V. C.-clubhuls
N.I. S.S. "de Klerk", gez. de Roos, van
"Sitoebondo", 12 Dec. vertr. Makasser.
Koningsplein Zuid - Laan Holle
Cheribon, Agt. K.PM.
"Blitar", 13 Dec. ,,~crtr. Semarang.
Kebon Sirih - Tanah Abang \Vest Uitreis:
Rljswijkstraat - Nool'dwijk -'-- Slu1sAangekolll~l1, ,U December
"Dempo", 13 Dec. vertr. Sabang.
brug, - Citadelweg volgen tot ingallg
"Kedoe", 12 Dec. vertr. Padang, 15 Dec,
I,Siberg", van Singapore en 'fg.-Pandan.
verw. Priok.
Frombergpark bij den overwega
"Ophir", van Makassar en Palembang.
Frombergpark - Koningsplein Nool'd
'l'huis:1'eis:
"Bel~,gkalis", van Pontianak.
,.Sibajak", 13 Dec. vertr. Sa bang.
"Blitar", van Rotterdam en Semarang.
- Koningsplein West - Koningsplein
I,Tjinegara", .van Soerabaia en Tegal.
Zuid - tot aan de Gemeente SecrePi\SSAGIERSI.. IJS'f·
tal'le - links at naal' Ide racebaan Vertrokke.n, ,12 DeceUlber
deze op de trainingsbaan op de rechllaar
N.I. s.s. "stagen", gez. Kramer
terhand volgen .... eindpunt voor de
Mauritius, Reunion,
Antalaha , T,lmatave,
tribune, op het ~race tenein.
GezagvO'erder J. Schoehuizen, bestemd te
Tulear, Morondava.-- en Durban.
N.I. s.~. "Oen. van SWieten", gez. Speel- vertrekken van Bat~wia l~aar Rotterdam op
Gezlen de inmiddels ontvangen in- man, naar Toboali, Muntok, Palembang en Woensdag dell 16den Dec1ember 1936 {.~cs
middags 12 UUl"
,
schrijvingen kan op een groote deelna- Soon~~Oeron~
N'cd. S.S. ",Polyphemus", geb. Brouwer,
N a a '1' G e n u aiR 0 t tel' d a 111 :
me gerekend worden.
naal' Belawan, Suez, Marseille, Amstel'dam,
London,
Hamburg
en
Liverpool.
F.
H. Driessen, F. Fokkelman, mevr. FokBehalve de reeds vermelde pl'ijzen is
Eng. 5.5. "Rhesus", gez. Morris, naa1' Sin- kelman, mej, A. C. van 0001', hr. Hiama, F.
bovendien een fraaie pl'ijs uit.geloofd gapore, Durball • Cape of Good Hope, Da- van Otten,
mev.r. van Otten, C. J. Ft,
l
door de N. V. Faroka.
Schoonenberg, lll'aj. Tj. de Vries.
kar, Boston ell !'lew,:,York.
'
I
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Radio-programma's
1\Ii\A.NDi\G
22.00

r.

22.30
23.00

Nit'om

I

tiatihf:\ J 126 l\I.

f

ii.so

Lichte grall1ophoonmuziek (zenders
PLP en Soerabaii n.
18.03 Kinderhalfuurtje.
18A:0 Gevarie~rd programma. ,
19.00 Persber~chtell.
.
19.20 DanSDltlZi~k.
19.45 Populai1' programma.
20,10 Engelsche conversatie-cursus
20.30 Opera-programma door Nirom ..Orkest.
21.30 Phohi-sportpfi.latje.
21.5Q GramophoonmuZiek.
21.55 Amst. openingskoel'seu.
;a2.00 Sluiting"
,

B. H. ,V.
Bat.avla. I 151.89 1U., Batavia II 61.66 lU,
17.01 Gramofoonmuziek.,
17.30 Pel's~richten.
17.45 Gramo!oonmuziek
18.01 Piano-halfuurtje.·
18.30 The Bournemout Municipal or..
chestra en The Debroy Somers or..
chestra.
I
19.15 Koorzang.
2'0.00 BoekenhalfuudJe,
2'0.30 Gramo!oolllUuzlek.
20.45 Cello-recital.
;
I
21.30. Phohi-relay: SportpraatJe,
21.50 Oramofoonmuziek,
.
23.00 Sluiting,
I
I

,lJulldoeng I). ~l.

X.

58,03 ,iU. en 90.63 lUi

11.00 rrheeconcert,

17,00
17.15
18.00
19.00
19.15
20.00
20;.,15
20.45
21.00

Bata:vl:\ II 190, ;l'rlok J)9
Yang Khim-Orkest (vervolg).
SO'elldaneesche liederen.
Sluiting.
Bandoeng II 103
Maleische lieueren.
Soendaneesche liederell.
Bandoellg' II 103, P3I11 45
Krontjongmuziek.
I
Nieuws.
Javaansche gamelanmuziek,
Arabische muziek. ,
~mboneescllJ.
en! MenadoI\eesche
lledel'en.
I
Balineesche liederell.
Yang Khim-Od~'~st "Toeng Nam",

Bandoeug II 103, IlMN 29, l'DC 20
22.00 Yang Khim-Orkest (vervolg).
22.30 Krolltjollgmuziek.
I
22.45 Javaansche gamelanmuzlek,
23.30 Slultil18'.
; .__ . ' __ I.t.~ __ ~

Pbold
as.51 M.
Wilhelmus.
Gramophoonmuziek.
Persberichtell.
Oramofoollmuziek.
Sportpraatje.
Gnunophoonmuziek.
"De voorgeschiedenis van den 80..
Jarigen Oorlog". Causcl'ie.
22.30 Oramophoonmuziek.
I
23.00 Sluiting.

21.00
21.05
21.10
21.20
21.30
21.50
2Z.10

(~Inlcis~h)

Batll.vl<l II 190

17.00 Arabische muziek.

:
17.40 Javaansche liederel1 Val1 het Cithel'''
Orkest "Dawes Salain".
18.20 Gambang-krol11ongmuziek,
18.40 Amboneesche liederen.
19.00 Nieuws.
19.20 Ohineesche 11luZlek.
19.30 Beantwoording luisterrapporten.
20.00 . Oevarleerd krontjong-progmmma,
~l,QQ

Yang,

Khl111·0rk~~~t

18.25
18.~O

19.30
19.45
20.15
20.45
21.30
21.40
21.50
22.00
22.30

23.25

Koel's~n.

23.30 Sluiting.

}tonto (l~. I. A. It.)
Golflengte 25,-' M. ible-ult:zendinr
20.30 Nieuws.
20.40 Zang-l·ecital.
20.S0 Causerie: Napoleon op Malt.l.
21.15 Niocuws (Engelsch).
21.30 Concert.
22,00 Causerie.
22.15 Zangrecital.
22.30 Nieuw3.

B. B.

~.

Zelldern: GSII 13.9'7, GSF 19.82
18.30 Big Ben. Cabaret.
19.03 "Empire Exchange",
19.17 Haydn Heard met zijn Band.
19,40 .,The old folks at home" no 3,
20.30 Nieuws en mededeelingen '
20.50 Orgel-recital,
I
I'
21,1~ Sluitina.
' _. _' _ :

I'

In verbancl met de poeasa vangt de
eerst om 9.00 ultr aan.

9.03 Vroolijke muziek
10.00 Serieus concert. •
11.00 Kookpraatje.
11.30 Populair programma.
12.30 Matinee Nirom-Orkest
13.20 Pel'sberichten,
•
13.30 Vervolg matinee Nirom-Orkest.
14.00 Dansmuziek.
;
14.2'0 Persbel'ichten (herhaling)
14.30 Sluiting.
' '
18.03 Engelsche taalcul'sus vool' beginnel1..
18.30
19.00
19.20
19.50
20.10
20.30
21130
21:55
22.00
22.30

Overgeplaatst naal' het Hoofdbestuur te
Bal~<Iceng
de controleurs J. G. ZUIOAM,
E. L. REICH en H. ,PRAK van BataviaCentrum, O. K. E. DEETMAN vall Soerabaja.
Overgeplaatst van Soerabaja; uaar Batavia-Ocntrum <Ie controleUl" 1ste klasse J. C.
WIGGELINKHUYZEN.
Herbenoemd tot klerk te BatavIa-Centrum
RAPII ambtenaar buiten werkelijk'cu dien:st
van den Lande laatstelijk idem.
Overgeplaatst van Keboemen naar Bandoeng de commies p. DE WrIT en omgekeetd de commies DARWIS S'cla,l' SOETAN
BATOEAH.
'
Overgeplaatst van. Palembang naar Sibolga rte controleuf 1ste klasse L. SPIER.

10

F. A. Brookman -

8

Moena (d).

rr. H. Lie -- Bong Lie Liong (d).
Ch. A. HO:1n -- Lauw Pin Nio (d).
ell. A. Honn - Lauw Pin Nlo (d),
G. F. Slcttje -- M. N. van Oriel (z),
A. A. Lammers ~ H. P. Muller (z).
Mr. C. W. v/tl Bend -- F. Pem..
hout (z).
H. C. Pena - A. Kortz (d).

"
!)

8 "
10 "

,.

;

Gelluwd:
8 Dec. S. van Zijtveld - C. van Nooten.
W. Ch1'. Kooderlugs Clemens - E. L.
Wiggers.
D. Olasmacher - J. Ohr, Verleye.
9
J. A. J. Coppy - J. I. de la Croix.
F. van Lingen - W. C. M. TijI.
K. van Nulssenburg - J. M. D.
Potthoff.
;3. Th. Lie :- Oey Willy Nlo.
W. R. l.ar-dman - H. R. Robinson.
I~. N. Wensel J. A. W. Andreas.
Mr. F. J. DOl1l'~la Nieuwenhuis M. L. Calicher.
H. A. A. Schne!der
A. \V,
Grcenendijk.
K. A. Lebbink
C. M. Chl'. J.
Weyland..

10
I,

"
11

"

•

"

~

OV'erleden:

5 Dec. ·\V. K. d t Graaff (m) 38 Jr.
8 "
J. M. van Zeventer (m) 77 Jr.
9 "
O. van Seest (m) 53 jl'.

9 ver heel de wereId I~ onz~ maB",(ouran~

De Indischman
Verschijnt In Nederland le!kens na aankomst
v.in het It L, M...vlieytulg, dus twe2-lllaal
per wee!t.

...

'1
,

S/oDlltS llrls gtlldo"
per kWdrlihl: in Nederlan.d' ell

'4.-

Adm. Oalavlaasch Nleuwsbfad,

'.

;Baudoeng Il. 1\1. l.
6.00
9.00

10.00
11.00
13.00
15.00
17.00
17.30
18.00

18.05
18.20
18,40
19.00
19.20
19,40
21.30
2145
22:00

9.00
12.00
12.30
13.00
17.00
17.40
18.20
19.00
19.20
19.30
19.50
20.00

58.03 1\1. en 90.63
Oramofoonmuzlek. I
Lichte muziek.

20.50
21.15
21.30'
21,45
22.15
22.30

Phohi

B. R. V.
BatAvia. I 157.89 ~I., Bat.WI" I( 61.66 ·31.
7.00 Ochtendconcert.
1
8 30 Sluiting.
10:01 Gramofoonmuziek. (Alle~n op B~, ..
tavia 1),
11.01 Gevarieerd programma.
14.30 Sltllling.
!
17.01 Oramofoonmuziek.
17.30 Persbel'lchten,
17~45 Ora mofoon mU2iek.
I\
18.01 Zigeunerklanken.
I :,
(
18.30 Orkest.muzi'(,.~k.
19.15 Gemengd programma.
20.00 Kl'ontJongconcert.
21.3'0 Gramofoonmuziek. ;
I
'
22.00 Opel'ettemuziek.
22,45 Vroolijke gramofoomnuziek.
23.00 Bluiting.

~I.

25.51 M.
Geen ultzemHng.

Causerie (oude sagen. en fabels).
Nieuws (Eng'c-lsch).
Nieuws (Chineesch).
Kerkcol1cert.
Zalligrecital.
Nieuws,

...

ZeCSCll
Ze11l1ers: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), ))JH 19.71 en DJ.\ 31.38
18.2$ Volkslied.
I
1~.30 Lichte nwziek. i J

19.30 Nieuws

(El~gelsch),

Lichte muziek.
20.25 Groeten aan de luisteraars.
2().30 Nieuws en economisch overzlcht.
20 45 Klassieke Oultsclle muzi'ck.
21'.30 Nieuws en
economisch overz~cht
.(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
DJB). '
21.45 Rndio-journaal.
.
22.00 Boekbespl'eklng.
2~.15 lets over het ontstaan van diverse
KerstmisgebrUikell. ,
:
23.00 Vioolrecital.
.oJ
23,30 SltlitiP8',
19.45

Voormiddagconcer~.

n. n.

.

Sluiting.
C~
Luchtmuziek.
II
Sluiting1.
Ze11l1ers: Gsn 25.53, GSC ~1.32, OSL 49.10
'fl1eemuziek. . ,
6.30 Big Ben. f~Empire e}(cllange".
Ziekenhalfuul'tJe door ds. N. Klaas ..
'
6.47 DansmuzieK"
sen. Op 9'0 M.: Vervolg theemu7.00 "Cue for adventure", muzikaal spell
zi~k.
7.30 Cello en: Piano.
Gewijde muziek.
i
8.10 Nieuws en mededeelingen. I
Boston symphony o~chestra.
8.30 Sluiting.
Muzikale acrobatlek.
'
Muzikaal pro£:lamma..
Zenders: OSII 13.97, GSF 19.82
Dansmuziek.
18.30 Big B'211. "E;mpire magazine" no. 18.
Militaire klanken. \
t
19.02
B. 0, N9rthern I1'eland-Orkest.
Concert dool' de gebroeders Steiner
20,00 Oramoph90nmuzie~.
en hun Wiener ,Orchestel..
20.~0
Nieuws
c~ mededeelingen,
Hongaarscl1e muzh~k.
20.50 Concert,
I
Opera-arIa's.
21.15 SluiUng.
j
Mario "Harp"
Lorenzi and his
rhytmics.
:
Zenders:
OSU
13,91,
GSF
19.8~, GS~ 31!55
"Eastborn".orchestra.•.
~luiting,
21.30 Big Ben. "Foreign aftai~s", causerie.
21.45 Concert B. B. C. Emplr.e-Orkest.
22.45 B. B. C. Oansorkest.
23.20 "Cue for adventure", muzikaal spel.
Nh'Olll (l\luleisch)
23.50 Forum-Theatre-Orke~t.
24.00 Nieuws en med'€deelll1gen,
Batavia II 190
0.20 oramophoonmuziek.
Gamboes Jeugd-Orkes~.
0.30 Sluiting.
'#
Arablsche muziek.
Krontjongmuziek. I
Sluiting.
Cololliale
Hawaiianmuzi'ck.
Ketoprakliederen.
zelllter TPA 2. 19.68 1\1,
Kinderuurtje.
Nieuws.
ia.25 Volkslied.
Maleische )iederen.
18.30 COl~cert (relay Radio-Paris).
de
BijbellezinlJ
verzorgd door
19.30 Nieuws (Engclsch). t
o. C. R. O.
19.45 Concel't (vel'volg).
Gewijde klanken.
I
I
20.15 Nieuws.
Katjap1-0rkest "poeasaka Sekar
20.45 Concert (vervolg).
Oaleuh" met zang.
21.30 "Le mouvement social",
Sluiting'.
21.40 Muzikale causerie.
:
21.50 Koloniale koersen.
Bandocng II 103, PLP 21
22.00 Tooneeluitzending : Les surprises dt\
Chlneesche muziek.
divorce". ;
,
Javaansche gamelanmuziek.
23.25 Koersell.
23.30 Sluiting,
I
Bandoeng II 103, PJ,UU 45

».

Pnl'ls..

d~n.
I,
22.00
LIchte muziek.
Persberichten.
Meisjeskoor.
17.00
Pianol'ccitaI.
17.30
Avondwijding
(N. I. q R. q.-spre ..
ker).
Concert Nirom-Orkest,
18.00 Soendaneesche liederoc 11 ,
Klanken van overal.
18.30 Mal'cische liedereu.
Amst. Openingkoersen.
Ii
19.00 ~ Nicuws.
~
Dansmuziek,
19.15 Hawaiianmuziek,
I
Populail'e gl'amophoonmuziek (zen19.30 Moderne Chineesche l1ederel\,
del'S p. M, N.• PriQk. ~oerflQai~ I en
, 20.00 Krolltjopg-Orkest.
Y. D. 0,). I
'
alultiJ1i,
22100 51u1t1ng,
',I
;
_ ._' _ , I

fn !H~1

buiten!and.

______"2'*_

I

~3.QQ

"

."

p. T. T.-diellst

llafavi,\ I 126 1\1.

uitzending

"

9

Familie~Berjchten

Met ingang va~l l' Janual'i 1937 tel' besc1).ikking ge-steld van den Directeqr van
Onderwijs en Eeredienst teneinde te worden werkzaam gesteld bij de Geneesktpldige
Hoog"eschcol te Batavia de gouv~rnement3
arts A. MARSEILLE, thans gepl. Q.Q. peneeskundilJ Laboratol'ium te Batavill.
Ingetrokken het besluit waal'qij de g04vemements Indisch arts ~OUAMi\D HOm,.
SIN is geplaatst bij de Gouvemements
Centrale Burgerlijke Ziekel1inricnting ta
Semarang.

22.30
23.00

Zcc~ell

18.00 Weellsch philharmonisch orch'est,
Zenders: DJ.~ 16,89, DJQ 19.63 (van 20.31)
18.20 Geraldo and his sweet music.
uur), DJU 19,H en DJA 31,38
18.40 Persberichtell. Op 90 M.: Muzikaal
programma.
18.25 Volkslied.
19.00 Accordeonbal1ds,
18.30 Licht'a muzick.
19.30 Nieuws (Engelsch), r
I
19.20 Zang-recital.
19.45 Lichte muziek.
19.30 Causerie: "Holl~ndsche compollis..
ten"
20.25 Oroeten aan de IUisteraars.
19.50 Zang-recital.
20.30 Nieuws ell economisch overzicht.
20.45 L;cht gevarieerd programma.
20.00 Bekende melo<iieen en een drietal
composities.
21.30 Nleuws en economisch overz1cht
2O.3Q Alfredo Campoli en zijn orkest,
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
DJB).
21.00 Klassiek concert.
21.45 Radio-journaal.
'
2:1.30 Lichte orkestwerkell,
22.00 Dansllluziek.
23,00 Sluitlng.
,
Z3.15 Sportoven~icht.
23.30 Sluiting.
I ._ L,1 _ .

~ ~j!'om

Pnris·Coloniale
zenller 'fl'A 2, 19.68 iU,
Volkslied.
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws (Engelsch).
Concert (vervolg).
Nieuws.
Concert (vervolg).
Actueele causerie.
Dames-kl'onie k,
Koloniale koersen.
Speciaal programma vall "La Pro..
vence".
..
Concert met solisten (vocaal en
instrumentaal) ..

"

Volksgezolldheid

Zenders: OSII 13.91, OS.' 19.82, GSB 31.M
21.30 Big Ben. Arthur Salisbury met zijn
Orkest.
21,-\5 Literaire catlsel'ie.
22 00 Concert.
22:30 "F01' all ills".
23.00 Orgel-l"ecitaI.
23.30 Cello en Piano.
24.00 Nieuws en mededeelin~en.
0.20 Hotel Victoria-Orkest.
0.30 Sln1tlng.

7
8

.

-

._ ..

•

I

OoUW.ngte 25." lU, AzU!.\lltzendlu,
20'1'40 Ce'~or~ital.

,

.-, -~ ~\,......;:I.- _ "

ZENDEUS

~Nirom: Buitenzorg 182 M., Cheribon 100
rek~lQngan 9~ M., Soekabaemi 193 M.,
Bandoeng 120 M., en de i\rchipelzendeu
Bandoeng (Y D C) 20 M. 2'1 M. (P L P) en
29 M. (P M N), Soerab~ia I (Y D B) 25 M.
tusschen 8.00 - 14.30 ell 31 M. (Y D A) van
6.30 - 8.00 en 's avond~, Ta,ndjong Priok
(Y D A) 50 M. ttlsschen 8.00 - U·30 en op
99 M, (Y D A) v'an 6.30 - 8.00 en's avonds.
Nlrom Oost· ell lUldden-Jav<l: Soe1'abai~
II 196 M., Bemarang 122 M., M~lang 191 M.•
DJoltja 181 M,. SQ10 18S M., Tjepoe 1&6 M.
D.R.V.: Buitepzorg 156.26 1\1., Soe~aJ)Qe4
rnl 142.18 ~J.
fl,.al1io- Vcr. ~JIl!tJ~n-J'lvj): 161.29 M. ell

M.,

I

88

~.

.

Alg: Radio Vert "Oost-Java,": 109.89 M.
en 61.29 M.
Luyk:t Batavia (0,) 143.01 M., aIleen werkdagen 8 th - '10 en 5 % - 8 uur.
Errel. W.-Java. Bat. Y. D. O. 4 100 M.
(regelmatig op uren, dat de overige ~end...
stations zwljsen).
.
Van Wingen, Pekalongan: 91.74 M., 8oe..
rabaja. 140 M., Semarang 103.09 M., Ma....
gelang 91.H M., Madioen 101.53 M.
Radio IIQlvast, Soera1)~\ja: -159.5 M.
Singapore, Z. H. I., 49.9 M.
Penang, Z. H. J", 49.3 M.
..
Kuala Lumpur, Z. O. E., 48.92 en 110.10.
Philips-Radio, Eindhoven, elkell Woen3 ..
dagavond op 19.11 M.
Pitsburg (u. a. ft.,) 48.86 M. vanaf 4 uut
30.
VoJkenbondszend~r (Radio Nations) 38.41
en 31.21 M. resp. ZOlldag~ 6.00 - 6.4~ en
8.15 - 9.4~ Ullr.
lIongkong, 49.06 M., 31.49 M., 19.7~ M.
of 16.90 M. 15.40 - 22.40.
Rio de Jaul>tro (araziIUn 31.58 M. 5.30 6.15 uur (onregelmattg).
Melbourne (AustraUe) 31.55 M. Woens...
dag, DOl1derdag, Vlljdag, Zaterdag 17.30 19.30 uur.
.
Rome 31.13 M. ell 25.." M. resp~ Zond«g
Maandag, Woensd8:~, Vrijdag vanaf 6.30 8.00 uur en dagel1jks 20.45 - 22.46; 6.3'
1.30 UUf.
Madrid 30.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
1.30 - 3.30 uur.
Ruysselelte (Be1gUn 29.0t M. 2.00 - &,:l0
j

Ullr.

Vatlcaan-stad 19.84 M. 23.00 - 23.10 uur,
nudape$~: Zonda.gs van 21.30 tot 23.3U
op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 7.30 op
32.88 meter.
Bangkok 19.20 M. Maandags van 20.30 -

22.00.

Saigon 23.00 M. 19.30 -

22.00.

~Iillei8chc Zell(lcrs

I

}lOlue (E. I. A. H.)
20.30 Nieuws.

i\NDI·~RE

Nirom
Nirolll
Nirolll
Nlrom

Bandoeng: 103 meter,
SoerabaJ<l II: 95 meter.
Semarang: 111 meter.
DJokJa: 127 meter.
iirl.zender Solo I 38,30 meter,
Vatler~L!>JokJl\ I 87.97 meter,
YQtl. ~d"p. I 1",1.1 metfr,

.

