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BINNENLA!'ro

Expeditie-Colijn beretkt carstonsz-toppen.

1
BUITENLAND

op een duurtetoeslag!
Overqanqsbezoldiqinqen

re qelmatiq

ingeloopen

Trouwens, men mag aannemen dat
het nu voorloopig - en dit begrlp dient
hier dan zeer ruim te worden genomen
- geheel uit is met net treffen van
salarlsmaatregeleu uit bezulnlgtngsover-

weglngen.

behoeven oak de parallel-bezoldlgtngeu,
Te Sian-fu zou een contra-revolutie zijn
ultgaande van deze redeneerlng, niet uitzebroken
- De berichten uit die stad
verhoogd te worden.
Zijl~ €chter' zeer verward, - OO'k madame
Kai-shek zou zijngevangengenomen.
wordt er e'en duurtetceslag toegekend, -Chiang
Onderhandelingen tussehen de rebellen
dan zullen daarln ook de ambtenaren en Nanking? - Italte aanvaardt in princtpe
deelen, die volgens' de parallel-schalen de Engelsch-Fransche bemlddelingsvoorstet1en - Een succes del' rooden, - Russische
bezoldigd worden,
onderzeeers in Spaansche wateren, - De
reis van den hertog van Windsor.
Hiermede is een vrij volledig beeid
van de situat,1e op bezoldigingsgebied
HANDEL.
gegeven. Men' wacht tot de toestand
In verband met de zeer gunstige statistl"overzichtelijk" is geworden.' Dat is
sche positle van de rubber in de Vel'. Staten.
echter niet de eenige basis van een Is
in Londen de verwachtlng ustgesproken
eventueele her-overweging van het sa- Gat het .restrictiepercentage van 30 op 20
larisvraagstuk.
wordt teruggebracht,

Dit is, tegenover de betrekkelljk gerlnge stijging van den levensstandaard,
in ieder geval een gunstig gevolg van
kwestle van "vraag en aanbod" is
de devaluatle en een geruststellende ge- er cok nag. Komt er wat oplevlng in
dachte.
den •handel, dan kon het weleens gebeuren da1t de salarissen in het partiEen derde vraa g is, of de 5% korcullere de regeering dwongen, ook aan
de ambtenaren wat meer te geven.
ting, die opgelegd is aan de ill 1936
reglcnaal geworden ambtenaren, ziti
Helaas schijnt dat op het oogenbllk
verdwljnen.. Het antwoord hierop
nog maar toekomstmuzlek. en wij vermelden deze factor danook slechts volmoet ontkennend Iulden.
ledigheidshaJve.
Om nu tot een slotconclusie te komen :
De regeerlng zal geen enkele "verslechtertng" invoererl, doch verder denkt zten wij de zaak goed dan zu'Ien er voor
zij op het oogenbl1k zeker niet te gaan. den uitslag van net duurte-onderzoek
Ten overvloede zij er 'nog op gewezen geen ingrijpende maatregelen worden gedat al hetgeen hierboven ten aanzlen troffen. Alleeri met het "geruischioos"
van de "regionalen" is opgemerkt, ook gladstrijken del' plooien zal. worden doorgeldt voor de maandlooners en werk- gegaan,
\
Heden.
Dat de regeerlng als tijdstiP,l wa,arop
!fhans nog een a,ndere kwestie.
zij den uitslag van het duurte-onderzoek
In een ander 'plad is medegedeeld da·t verwacht, de maand Juni van het vol;ernstig overwogen wordt de afschaffing gend jaar heeft genoemd, heeft geen
del' Z.g. parallelschalen voor de na April I bizondere beteekenis,
'34 in d~enst genomen en nog te ~emen
Zij wenschte, dat het onderzoekmet
ambtenaren, of althans het ~erhoogen de meeste spoed zou worden ingesteld
dezer schalen van 80 tot 90 a 95 pro-, en de maand Juni is alleen genoelild
cent der H.B.B.L.-schalen.
omdat het onmogelijk werd geacht,
'j
.
t
t
r
k
d
t
d
eerder
met l)et onderzoek
cl.
, gereed te zijn.
\V I moe en egensp e ell a
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Men doet dus in verband daarmede
het beste, aan, te nemen, ,dat de gedachte aan een duur:tetoeslag nog
ver van haar ,ver\vezenlljklng is.

ze sllggestie tbans in overweging
zijn.

ZOli

,Morgen, Lebaron, zal
deze courant niet .ver1

schijnen.
I

,

Ilet 'Iagel'e iLuchtposthu·ief
I

Schade voor Indisch belang gevreesd

-------

He ministel' vraagt inlichtingen

.. 1 .•

De
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/
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Carstensz-toppen

,

temidden

van

bereikf

eeuwige

sneeuw

In verband, hiermede gaf zij in overweging' op basis van de door haar aangegeven wijzigingen it} de ontwerp-regeling, de ohderhandelingen tUS8chen de
Nederl~ndsche en Nederlandsch-lildische
post.administraties voort te zetten, teneinde beider standpunt.en t.a.v. de hoogt.e .der tarieven nader tot elkaar te
brengen.

De ,raulp van de "Lijster"
Naar Aneta uit Amsterdam seint, heeft
de begrafenis van het stoffelijk overschot van den "Lijster"-marconist Van
Bemmel op Zorgvlied onder groote belangstelling pIa a ts geha~. De baar werd
gedekt door een schat van bloemen.
De directeur van de K. L. M., de heer
A. ~lesman, hield een grafred~.

IIOUTDIEFSTALLEN
Nederlandsch-Indie's hoogst-eberg de Oostelijkste der 5 c~rstellsz-toppen, 5040 meter
boven ;rete 'die· thansdoor ~mellsch~ll voor het eerst ,bereikt is. IDe t~p ,boort ~net zijn
~u\Vige s:8eeuw- en ijsmassa's door de grijze 'wolkenballken.
,

Uit llet vl~egkal1lp Babo heeft de
B. P. JlI. telegr,afiscll bericht 01lt-:vangen, dat deex'p~diti,e-ColiJn'mededeelde, d~l1 Carstensz-t9P te Iteb·
ben bereikt.

\Vat, de "versnelde afbouw" der
heb·
ben wij den indruk, dat deze voorgoed van de baan is.
overgangsbezl)ldig~llgen betl'eft

meter hooge Wilhelmina- top reeds in
september 1909 door Lorerttz en Van
Nouhuys werd beklommen. Later voIgden Van de Water ~n de Engelsche explora teurs Wollaston en Boden Kloss,
maar de toppen van het Carstenszcomplex werden in al die jaren nimmer
Er zijn eigenlijk vijf C,}rstensz-toppen, bereikt.
•
zoo .g~noemd naar den opperkoopman
Jan Carste!V'z, die 16 Februari 1623
In het e,erst~. deel van "Nleuw Quinee",
meldde; uit zee "een overhoochgebergte verlecten jaar uitgegeven voor het Modat op vele plaatsen wit met snee bedeckt lukken-Instituut, werd nog betwijfeld of
lach" te hebberi 'waargenomen; Dat er van Nederlandsche zijde weI kans zou
"overhooch gebergte'l staat thans bekend bestaan op deelneming aan "de interals het Nassau-gabergte, en in de' Car- nationale jacht naar de eeuwige sneeuw",
stenS'z-toppen hereikt het izijn grootste doch dat pes'simisme is nu ~ blijkens
hoogte: rond 5000 meter boven den zee- het oovenstaande telegram - niet aIleen
spiegel. Deze grond werd nimmer betre- gelogenstraft, doch beantwoord met een
den. WeI het Oostelijker gelegen ge'bied succes, dat meer dan,cen kwart eeuw
van het Oranje-gebergte, waar de 4750 vergeefs werd nagestreefd.

•

. Oe boschpolitie ten OQsten,van Pontjokoe.soemjo in het Malangsche district
Toempang heeft groote houtdiefstallen
ontdekt in's Lands bosschen op de helling van lhet Tengger-gebergte.
.'
De bevolking heeft n.1. 390 boomen
gekapt, welke een waarde van 3500 gulden voor de 'berelding van houtskool
vertegenwoordlgen. '
I
Reed~ zijn drie personen gearresteenl'.

DE POSTVLUClI'fEN

Uitreis

.!J

e 'JKieviet" is hedenmorgen op Tjthhtan geland.
".
,
De "P,erkoetoet IS gls~eren te Basra
aangekomet?
, . .
;.
'IhUl~rels
De ,~Rietvink" is gisteren op Schiphol
geland.
De "Djalak" is gisteren 'te Jodhpur
gearriveerd.
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Op (len Uitkijk '

De Weermachf AcHe

le'n VerloJfsrecht

;M:irr"imumJcOf1t'r~a€f

"llet
Algemeen
Weermacht Coriilte
q,eelt mede, dat
h'e1t besloten ' h'eejt
ztJn actie ultimo
Januari 1937 te be'eindigen.

Kem-problemen viiri de Ptanter!s-po~it~e

If. P. ill. en Personeel
Het botert opnleuw nlet erg tussehen
de directie del' K. P. M. en de Vereeniging van Geza:gvoer.ders en stuurlieden
.en de Vereeniging vo~r SCheepswerktuigkundlgen,

Dit zou op zlchzelf geen verwondering
behoeven te wekken : werkgever en personeelsorganlsatle zijn nu eenmaal twee
zeer ongehjksoortlge grootheden.
Doch de oorsprong van het thans dreigende conflict is toch wel min of meer
vreemd.
Wanneer het personeel vlahet bestuur
van zijn vereenlging lnllchtlngen vraagt,
, krijgt het bestuur volgens de laatstverschenen nummers 1van 'beide vereeniglngsorganen het antwoord in Iden ~egel
in ...... "vertrOU\'ielijken" vorm van de
directle.
/ ,
Ret wordt -het bestuur dus feit~1ijk
cnmogelijk gemaakt, de resultaten van
de correspondentie aari de, leden iijner
\'ereeniging mede te deelen door het
antwoord in het vereenlgingsorgarin te
pubHceeren.
Aan deze behandellng van zaken heeft
de vereeniging natuurlijk niets ,: het is
heel prettlg VOOr het bestuur op zoo vel'trouwelijk~n voet met de dir'ectie te'l1:1ogen onlgaan, doch tenslotte heMt de
wetenschap voor het bestmir toch weintg waar<te als het de leden niet op de
hoogte mag stellen.
Ook nIeuwe persorieelsbepalingen worden del' Vereeniging~n in deil regel onder geheimhouding teegezonden.
De besturel1 \vorden dus feitelijk g~
~Wongel), hun plicht te verzaJ<~h, want
zij zijn er nu eeimlaal oi11 hun 1eden
op de hoogte te houden van zaken die
hen rechtstreeks aangaan en om'toe dien
aanzien het noodige te verrichten.
Uiteraard heeft de K. P.1\I. het reclit
om baas in elgen huis te blijven.
Zij heeft edlter de beide persolleelsorganisat~~s erkend el" dient ze nu ook
haar lQy~!e medewerking niet tar onthouden.
Het is wellicht begrijpelijk dat de dlrectie In de besturen van beide organisaties vaak in de eerste plaats "lastige
pctten,kijkers" ziet.
)
Doch heert men. den pottenkijker eenID:b~1 in de kel;lke,n ,toegelaten en hem
megewerking beloofd, dan moet men
hem die ook niet onthouden.
De toestand is thans zoo gespannen
dat h~t in het voornemen van de beide
vereeli~gingsbe$turen ltgt, zich in een
uitveerig rekest tot de regeering. te wenden, waarin. o.a. geweren wordt op de
~ve:n~helijkheld Vall net in~tel1en van
een a~bit't~e-~6milllsste vOOr geschlll~il
tUSs~heil' dire-cUe en persoheel van de
z.g. vitare bearijve'n:.

Herbeluuuleliug tler JIoorstelleu bij .Gedelegeel·tlen
clee~e redenen: ill him 'E~ropee~'c~ personeel tot het uiterste zullen beperken,
In de tweede plaats kan een de:gelijke
bepallng een verlagenden lnvlced uitoefenen op de salarlssen, die zooveel 1110gelijk zullen worden gehouden 0 n d e r
de grens, waarop recht cp verlof wordt
verkregen. Zood<Jende zou een bepaling,
gemaakt in het bslang van den werknemer,' .slechts nadeel voor hem ople-

De aanvullende plantersregellng,
die wegens een vlertal amende-menten van den Volksraad voor de regeering cnaanvaardbaar werd, is
thans door het College van Gedelegeerden in zijn commlssles behandeld en aan het [ulst verschenen
verslag ontleenen wij het volgende,
~IinimUlll

veren, .

contractsduur

.

'Sommlge leden bepleitten de teekenning van bUitenlandsch verlof nlet aIleen voor bulten Nederlandsch-Jndie'
aangenomen of aangeworven krachten,
maar evenzeer voor al diegenen, die met'
deze grcep praktisch zijn gelijk te' stellen, en voor wle zulks redelijk en wen3chelijk is, zooals b.v. de planters die,
l1ce\trel door hun tegenwoordigen werkgever in Indie aangenomen, doch 001'S pro n.k e I ij k, tot ,de, ultgezondene.n hebpen, behoord. Hoewel een dergeWIt st~l~e~ n1geilijk in een regeling is te
o~llGP~men, ~11ag het daarom nlet achterwege blijven. Men onderwerpe geval~~n van,.t~qfel ,aan n1et het eog daarop
itl t~ ~tellen regionale commissles, bestaalide b.v. nit den bet·rokken arbeidsV~sp~c~,~4Ir, . eel~ verteg~nwp'ordiger van
de werkgevers en eeil vertegenwoordiger'
van de weknemers, die een voor partijen
bindende uitspraak deen.

Onder verwijzing naar hetgeen hierover reeds bij de eerste behandeling is
opgemerkt, verklaarden eenlge leden de
meening te handhaven, dat het niet
aangaat ultslultend vcor Importkrachten. een mtnlmum-contractsduiir Van een
Jaar verplichtend te stellen.

De redenen die ertoe liebbeti geleid
den oorspronkelijken tertnijt: met een
maarui te verlengen, zijn hierin gelegen,
dat het Comiie eenereiids uiensctit te
v.0C!rTsomen, dat de inzamelingen voor
Kerst-, oranie- en Huwelijksjeesten 07£gunstig zullen worden be'invloed door 'de
uieermactitactte, tenotit anderzijds het
(>'rgant~eereit van een intensieue actie in
de Bititengeivesten, tengevolge van de
dikwerj ~eini!1 [requente postverbindinaen, oeet tijd »ouiert.

__ ------
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.• ........
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Het vervoer op de Amsterdam-Batavfalijn der K.L.M. is door de invoering
van den tweemaal wekelijkschen dienst
En zijll economise he betcekeuls
ln dler .mate toegenomen, dat men teI<~aust en Tosca met 1200 P.K.
Sinds Jaren is in het bedrijf der K.L.M. I gen~oordig71zelfs met p~aatsgebrek te
het streven merkbaar naar het brengen 'k~mpel~, he,eft. Indien ?e ma~ts~happIJ E~ is bij den Ollderzeedlenst in Neder. Het argument, dat deze 'bepaling
van eenhe~:l in haar vloot, naar een over ,ee~. groot~r laadvermogen beschik- l~,nc( e~l~ w,issel-plaquette, dit jaar voor
slechts voor de importkracht~l reden
standaardvliegtulg,
dat _ althans voor te, ,rou Zlj 60 pCt. .~'p~er kunnen vervoe- het ee,rst uitgerelkt, die wordt toegekend
van oestaan heeft, aangezlen iij hier
deze laatste jaren _ gevonden werd in reno ~let de. verscrllJl1lng van de.Q9 ;3 <?P aal\ de boot die de sn'elste radioverbin(nog) nlet thuis ziju, is h,i. bnjn'\st. WeIde I1ouglas~brieken te Santa Monica die l}~t, hlc~tnet z,l;lllen oOk, de, vervoersre- dingeh tot stand w~et te brengen. Op
iswaar verkecten deze ktachten in een
met haa~ prcrtotypen DC 2 en DC
de ~~t~l~el1 vfUl ,~en, dienst op Indie een 't oogenblik hangt ze in d~ a 12. Misa11dere positle dan de hier te hinde aan~chien gaat ze een vo!gend jaar naar
Amerikaan.'3che
en
een
aanzienlijk
deel
ander beeld toonen.
geworven~m, maa.r dit mag niet Ieiden
der wereldmarkt 'beheerschen.
~mmers de DC3 kan 65 pet. me'er aan een alide're bOot. Maar ergens in de 0 12
tot een beveorrechtlng doch slechts aanDe voe'rdeelen van een luchtvloot, be- betalende last vervoeren', dan de DC 2, hebb'en z'e e'en zilveren plaatje gespijleidIng, geven tot een ~egeUng, 41e ,hen
Etaande nit toestellen van hetz'eHde ty- waardoor het vermelde vervoersoverschot kerd w'aarop gegraveerd staat dat zij
~il de~elfd~ posi~ie btengt. Eep, ,~.ergeHjk.e
pc zij~l talrijk, men den~e slecht.s aan f,al} ~ pO~.. d~~ practisch opgegeyen zou de eersten zijn geweest die de plaqt1e'tte
~'~det~,~e.ring voert io~ de ~onclusle; <l~t
hebl?en, ~ekregen. Omdat ie trots zijn
lmportkracJ:lten ,bij bntslag binri~~\. ~en
het ondel'houd en aan de zuinlgheid w'el- kU!1nen worden.
op hun ma'chiri.e.
jaar -:- aangenomen dat ~it. d~ t~nniJt\
~~e. men kan betrachten bij' de .. ans~ha!- J, Deze. oV~l'\yeg~ngen. pebge'n, ook geleid
is, blnilen welken men zich hjer vOiIn de machinekamer van de a 12 is
fmg van reservedeelen. '"
,', tot het uitrusten van de Ibis om e'en
Geconverteerde
Verlovel~
doende in de Indlliche 'foestanclen 'iiee'ft
Na de ,!?ougl.as DO..2, qle,in een yroo,t Jd~r~l, der KerstPost 'naa'r Jndle te ver- alies shIpshape, Natuurlijk. D'e diesels
.,
.
ingeleefd - vrije overtocht na,ar het
van 14 v~legtUlgen bl} de K.L.M. verte- voeren, me't Scholte en Parmentier ih zif~ to'~ in de puntjes verzorgd. NatuurNaa~ aanleiding van de door de Re- genwoordlgd is, kwam de eerste DC 3 de stuurhut.
land van herk~)l11~t ,moe~, wor~ei\ gelijk. Maar als li er binnenkomt - zoo
Vf~arhorgd., ~ove~~ien l:ee~,~ he,~" g,~;" geeriilg atlng~voerde b~~w~ren tegell op Qnze rijksluchtwegen, te,rwijl nog een
"
" , scl}rljft Yge Foppema in de' "Groene" Beide g.ezagvoerders hebben een gro9- ziet u dat vooraan de platen en assen
maakte onderscheld nog dit ol1billiJ.k overneming van het amendement be- tiental vogels uit dit nest in de lente
te ervarmg met het Douglastype en mep groote zorg iZOO zijn ges'chuurd dat
~evolg,: dat een pe~~l,~ni~ing, we{ke of> ~f~f,fen~~ de conv~rsle van buitenland- op ~chiphol neer z;al strij\ken.
een bepaalde ondenieming moet worden ~p!}~ . v~floven in bbll1enIan~sche en d~ . De "Ibis", de DC 3, welo!<e met een deel hun ~erslag over eEvaringen met d~ DC ~t, li~ht ~r een ~p'eelsdh relief in teekent,
tot stand ~eb'ra9iit en, 'OiltsI:\g v~n per- tnvoer\ng van een binnenlandsch verlo! !;ler Kerstpost naar Indie zal vUeO'en 3 op Ge eerste Indle-vlucht kan van veel eli dat de macYlinist in slerlij'ke olieverfs?,t:leel riooaza,kelijk 'ri1aakt, In:, net Mj- van ·drte riiaanden voor alle' arbeiders. kunnen wij reeds ~ijn voorganger,O d~ ibelang zijn voor de inrichting der v<?l- letters de nameh van zijn lievelingszonder de hier te Jande aailgeworven dl~ geen, .recpt bp, buitenlandsch verlof DO 2, ten yergelij1;{ stellen.
I
I
gende toestellen.
opera's.Ojp de motoren heeft geischU:'
krachten zal treffe'n, bevet'Ugd als de hebben, betoogden verscheidene leden,
Kenmerkende verschl~len ,van d~ I)C
~an J:\lni .1~37 af ~a~ ~~ .~weemaa} we- derd: Faw~t QP de eene, Tosca op de
uitgezoildene'n zijn door den minlmuin- dat ~en verge,Hjking met de dienstvoor- 3 me~ ~et type, waal'mee thfUlS de In- kehjksche dienst tusschen Amf3terdam ~~ci~re.
Hefde van e'ell man voor zijn
waar.den van rumbtenaren niet e~gaat, in d!~-dienst. onderholict'en wordt, ,zlj~ ,weI ~l~ ,B~tavJa gel}~el door p<?uglas DC 3contractsduur.
machfne.
aanmerking genomen, dat de o.nstan- ~IJn . a,anzlen!ijk grooter laadyerIl.l6'g~n, vhegtuigen wordel} uitgevoerd.
,
waarin a.mbtenaren en parti. Men heeft de duikboot weI eens een
I?e e~l)lg: juist~, Pl?lo'ssfrig ~cl)£~~# de digheden,
het
•
'.
-.
gerUlschloosheid,
en
zuinigheid
In
b~(~baarsch waperi genoemd. Begrijpeh,l~r ~,a~ ~et wo~~d ,~ijnde~ le'dim ,ee·J).}u.1-:- cutie~~'n,v~rkee(en zoo geheel en al ver- gebruik. Drie factm'en van primair belijk. Maar de manrien van de onderzeenr~~m-c~ntractsd,';1u.r voor 'illl, ~ g~efu ~~hille'n.~ zijn. Het. recl1t tot conversie wel~~ men in den onde,rstaanden
Kolo'lliale Volkellktlll(le dfenst· zijn het ,tegendeel van barbaren.
ployeerden. De prQ~ftiJd, 'Yel;k~ ((ve,n- dat reeds voo'rkomt itl de Assistenten- la1,1g,
vergelijkenden st,aat in cijfe'rs uitgetueel met het ODg op de be'pleite be'pa- regei1n~ - zoowel als een binnenlandsch drukt vindt:
Ze zijn zelfs geen vechtjassen. Ze zijn
lnaugura'tie v~n Prof. Sch'riek'e
ling ronder eenig bezwa~r, zooals in de verlqt ,~a'n dri~ maanden voor arbeiders,
va6r alies technici die hart hebben voor
Assistentenregeling, zou kunnen worden d'~e,. ge'en, r~cht op, bUI.tenfandsch, verlo!
hurl m{)oie ~uichin·e. En aIs ze een viJan,
Dc 3
Dc2
In de aula del' Gel'lieente Uhiversiteit deIijk~ dui,kboot tegenkwamen, iouden
gesteld op 5 maahden, geeft voldoende hebben, achtten zij nlet meer dan bU- spanwijdte
28,95 m
2&.~ m
19,65 m
18,9 m
te Amsterdam
gelegenheid tot beoordeeling van den lijk, al ware h'et slechts, wat dit laatste ler.gte
ze het llefst er n'aast gaap ligge'n en bi}
. .
4,55 m
5,0 m
heeft Maanar.beider. Ook. na afloop van den. proef- betr~ftJ omdat' op een zekere werkperio- hoogte,
elka:ar aan boord krulpen en zien wat
2
vleugeloppervlak
91,1
m
87,5
m:l
tijd'kan de werkgever nog altijd een ar- de van lthigeren duur oek een redelijke lecog gew~cht
'dagmiddag 7
de een beter had dan de ander en een
692'0 k~
5530 kg
Dec. prof. dr.
beider op staanden voet ontslaan we- rtistperiode moet volgen.
nuttige last *)
3965 kg
zware technische boom opzetten en een
2720 kg
Het argument van de Regeering, dat tdtaal gewicht 10885 kg
8250 kg.
gens dringende redenen. De bonafide
B. J. O.
be~;tl'e opsl)ijde'ri.- ,uit trots op hun
Schrleke, bulwer~gever ,is d~s
volkomen bevelllgd, de meeste werkgevers in uitzonderlngs- maximum snelhr2i<f 360 km/u . 320 km/u.
elg~n Iriachin'e waar ze nu eenmaal hart
kruissnelheid
300 km/u'
2&0
km/u.
terwijl alleen door een dergelljke rege- gevallen" waarin familie- o'f flnancieele stijgsnelhe{d
teng~woon
voor Hebben .
5 m/sec'
. 5 m/s'ec
heogleeraar in
ling ,den werknem~r eenlge bestaan,sze- ormstandigheden een conversie wensche- benzinetanken
3140
1
l!r.3Q
1.
Z~ Z u lIe n het fiiet de'en, ats het
,
..
3000 k'm
de
kerheid word't gegeven. Men bed'enke liJk zouden maken, daartegen geen be- actieradius
kolonfale
1700 km
~.:':i."'~..'~~:!::i::!::::±:-:~~'_"-_._'_~...!
'zoo
ver ZQU ~omen. Ze zuBen die andere
2Qi()J pk .
1500 pk
volkenkunde,
-yooral, ,~at deg,ene, die op,~en ondeme- zwaar zullen maken, heeft geen waarde. vermogen
machine naar de haaien sturen als ze
~ijn hoogle'eri£ PLANTE&, DIE JUWEELEN KOCIIT n'lr~g ,een be~rekking aanva.a.rdt, ~a.ar . . De g~heele_ planter~regeling zal er tech
~ klU1l1en, en naar d~ haaien gaan als het
Voorts is vermeldenswaard, dit de raarsambt
door vele bandell met de Jiuitehwere!d zijn voor ,de kwaae en nlet voor de goede
moet.
'
wer}{gever~.
Evenzoo
is
het
binnenDC
3
ev'enals
,de
DC
2
een
intrekbair
aanvaard met
v'erbr'~~kt en ¢'r. oni deie, r~'deil hi) <'Iht.:.
En dat zal dan een barbaarschheld
slag veel ongul'lstlger voo'r staat' dan l~nd.S:~h.yerlot j}). het·, ui~gestx:ekte Indie landingsgestel heeft, dat door middel ~e~. ui.tspre~~n
zijn oonderdaginorgen heeft de Sema- ~e~~n~, di~ ~en be~rek~tng lieeft iIi ~'e'ri van een andel' karakter dan het rou zijn van h:(draulischen oliedruk bewogen ,van een rede
het onmaa.r d~ ijarbarim zitte\l ergens anrangsche offl~let van justitre requisitolr groot cen~rum, !V~~.rdoot hij, in staat. is i~ het kleine, Holland. Vele Indische wordt, .echter niet, zooals bij, de DC 2 ()ver
i,
ders, tusschen papfere'n en brandkasten
genOmen in de zaak tegen deh ouct-cul- rel~ties aan te l10uden en gelhakkeiijker J?lapters, in de Buitengewesten werk- met een handpomp, doch door de olie- derwerp "Kozaam en van een ander eiland afkom- pomp op den motor. Het toestel bledt lonlale
volmIs.schien tuuremploye in het Bodhlsche, C. H. K., te solliclteeren.
stlgt"
kunnen, in een veertiendaagsc~ op de Indielijn pl'aats aan elf passagiers, kEm:tninde" e'n
die beschuldlgd wordt van een reeks
ib elk geval l'liet tltssen Faust en Tos:'
Het hl de inemo~l~ v~h tbe,llctitlng v,erlot no~it na~r pun stamland terug.. die tijdens hun luchtrefs een zoo gerief- "Volkenkunde
f d'r. B . J'. 0 .
Pro.
oplfchtcetiJen en vetd'ufstering·.
sa,
die hun donderend lied zingen als de
Ook is het niet rechtvaarcUg de eene lijk mogelijke huisvesting zuBen vinden.
van
NederSchrieke.
Hij had o.m:. juweelen i1\ huurkoop ge- aangevoerde bezwaar teg~ii de do()r deli
a II? uitvaart, de Noordzee op.
c~t~gorie,
g~eVlP~oyeerde~,
die pr~cles Waartoe niet aBeen de verstelJdare, b~ee landsch-tndH~".
Volksraad
aanvaarde
redactle
kon
men
.
nQme~, welke hij g~dee1te1ijk weggaf en
strek- dezelfde arbeld verrlcht, toe te staan na ~q fauteuils bijdragen en de xer1epj5Na er aan te hebben herlnnerd, zoo
gedeeltelijk verpandde, hoewel er l?as van deze zljde evenmln deelen.
7 jaren dienst het werk 6 maan~en vol- stukken, waarop men de beerten Ikan
een. ,t~rhiijn oP. afbetaalct
Ana~re king van bedoelde redactle is: een con- ke~en neer te'leggen en dit recht aan laten ru~ten, doch ook de doeltreffende meldde het, A. N. P., hoe sedert de twe~de
tract
met
een
mlnlmum-tijdsduur
van
helft van de dertiende, ee~w, West-Euroslaclltoffe'M: IDaaRte lill} in Mag~lang en
de, ,andere groop te onthouden.
InrichtIng van verwarming en luchtver- pa zlch <;>1'> het prohlee.m van, de verSolo, waar hij notelteke'nfngCll; enz. rtlet een faar voor allen en alleen VOOl" 111t':
Chef met vedof
zonderingsgevallen minder. De gedachoil grand van het bovenstaande be- versching. De, kleuren, waarin de kajui't scheidenheid der volkeren is gaan be, betaalde.
tengang van de Regeering is tegenge$teld pleltten deze, leden handhaving van de geschiIderd is, werden in Californie met zinnen, wees spr. ,()p
Ais reden :van zijn daad heeft bekI. ter
D'e' heer ,P.,A,. Vergroesen, che'f
hieraan. Daarbij ziet zij over h~t hoo!d, door den Volksraad terzake aanae'brach- de meeste zorg gekozen en zeUs op psyterechtzitting opgegeven zijn ongelukklg
De
.
groote
beteekenis,
die
sedert
de
van
den N'a'u'tiscl'len DIenst der Java~
dat reeds sedel't jaren nlinder' serupu- te wljzigiilgen.
°
Chologisch effect l)erek~nd, doch, ~ij
!lu,w~liJ~sleven. Hij heeft zijn troost. gezullep mett~rtijd vervangen worden door zeventlger e'n tachtiger jaren der. vorige Chhla-Japan-Lljn, gaat morgen vOor
leuze werkgeverS in het bijz9nder in
?:oc~t bij ~e~, ~elsje, van wie hij ziels~ de suiker, van den crisistoestand mis," ".. , " \ _.
. ,.
.,'
de :beproefde kleuren, welke den 00 2- eeuw de he'rnieu\vde lJehlngS'telling, in !;len Auur v~n negen maanden met verY7~1 ~~t!d~. ~adat ~it meisje als getuige brui~ ~aken, iiI dien ?:i,ti, ,dat,
D~ WEtOADIGIIEIDSPOSTZEGELS
vliegtuigen zoo'n frisch aanzien ver- kolonlaal bezit voor de volkenkun:d[g~ lol. ,Hij' gaat Inet de "Tjinegara", 'welke
y'~ii
g~noo~d ~wa~ - di~ gebel1rde l)1et geslo-' pla~tsen, eer,tijds ipgen<nuen .gqor e,m;wetenschap heeft gehad. Die koldjl.iale morgen fe 12 UUf uit Priok ve'rtrekt,
leenden.
~en , ~e~ren :--. k.reeg de 9fficl~r het ployes in vasUm dienst; ntl vervJ1ld ,wor- "" if~ar twij verneme~l, zal gedurende de
De tien' vliegtuigen van het nieu.'we expansie, well<e ook, Nedtrland. en Ned.: n~ar <mi'na,' 0& daarna via Japan eil
W09fd. I?~ ambte}l~~r van' het O.M; heeft d~il. door daggelders en a.nd~re, tijdelijK~ tnlamlscihe Feestdagen op heden en type" ',velke te Santa ~onica 'nog voor ~n~l~ n,i~~. onb~r~~Jd l1,e~ft g~l3:~e~, he~f~ Amerika naar Europa. te reizen.
den stellig~n indruk gekregen, dat bekI. k!aCll,t~n, di~, aa~~ het .~l,h,d, va~l,~de c."hl:: morgeli de' stalld' :voor, den. verkoop de K.L.M. gebouwd worden, zullen de OQ~ groote gevolgen gehad voor 'de vo De heel' Vergroe'sen wordt als chef
~t ee~ gewoonte van maakte om goepiig~e, n~~~t het UI~erst~ V~.n~ ~en.)~ ,v~r, ~e ,~eldadigheidspostzegels op ~et v,olgende namen dragen: Hop, Narld"oe, ke'ri, \vaarmede de etlhlloIogie zlc'h bezfg- vail d~n Nautischeri Dienst der J.C.J.L.
deren op afbetallng !-e koopen met de gevergd, Wo~de,n ent~J.~gen. De v~ord.e~:: 1I001i1postkantoQr den geheelen dag open Oehoe, Pluvier, Reiger, Specht, Toren- nbtidt. De aanrakingen ~n confllcten
tijdens den duur van Zijn verlof verbedoeling op die wljze er direct de volle- len van de 9nderhav.i~~ r.egeliIig ol}tg~,an bhj,ven
vail de lfioderri~ Westersche technlsche yangen door den heer W. F. H. B u rvalk, Uil, Valk en WielewaaI.
dige beschikking over te kunnen krijgen. aati- dez~ amploye~ to,talit.,. Ni¢t lijt ..hM
cuItuur met statische" prin1~tieve of feo:, gel', die gezagvoerder bij dezelfde
.
S~r. achtte beklaagde schuldlg, aan de oog l.l~ag V:Qorts w~rd~l1 ver1ot¢n~ 4a~ ld~ : ~_'H'~"" __~_._- d:~__ ._ ----~---~t\Il1 ..!5a,ll\rlllevingen. he~ben. ey,I} nieu,w riuititschapplj is.
'~
hem fen histe gelegde feiten en requi- c!t~tuUl"~eemplo~ee:d~n d~" ~~gg~gt~~~
el~ni.ent gebracht, dat bestudeerlng verreerde ,gevangenisstraf voor den tijd van V~l~, ,~~ onderne~ll1g ., vprl!len ~n, "lie,~ '
~iscIit. Va'ri dei~ n!ectWe ptOb'lerrien wo't'eell jaal! ell dti€ maartden.
deh dOo'r spreker t'alrijke voorbeelden gemitsdlen van gro<?t Qelan.g .Is zpqt t~
MILITAIRE RJ\NGSPENSIOENEN
Beklaagde·s veide'diger, rilr. van Lier' dffigen voor eenige zekerh~tCt hi hUrl :
geven, zo'oals de wijzlging hi de positie ~n
wee's ?p het ongelukkig h\iwelijksleveri pO~ltie.
funct,ie ~,er inIal}ds9he I:109f~en, het ~p
van beklaagde, Yoorts op de' tegenwer~
komen, ~al1 de g~ld,hulshouding, de c~lRin~, welke Ilij va'n de outlets van zijn
~'~:uF ,v'~n ,h~n~~l~ge~~~s'~.~ ' i~\ st'e,de ~a~
DJ afdeellng Magelang van de EuroverloOfde- moest' qn'dervfnde'rr. Mr'. Van
de teelt van voedhtgsgewassen, het ont- peesche onderofficiersvereeniging "Ons
Liei' rlc~p de uiterste cle'nl~ntle van den
sta:ari van rileuwe klassen, de invlo'ed A.n.~r Bel~ang" ~eeft in ,haar .vergadering
,il&iinl1ig'e ieden, ~ciiiteH de getie~ie
R3ad in.
van pers' en onderwijs.
v$'~IQi~je~~ing ,J.n ~~t~ ,o:il,t;ver~; J~.ov~
van ;.11 •December
j1. de volgende• motie
: .... •J
\ \.
,:
r~n ~lott~. ~chetst prof. r~hri~ke J:1~~ aahgenomen
......................
a~s. ~,~.t .qo'~! ,qen Y9.:~st,ap.,~ is; gew#~!gq,
:.
cpptras,t 'tus~cpe~ de~ ,ge~~t v~,~ ~~t
o~,~eYt:edigend. ~~ng~~l~l!., ~ij .,efcht~~
ge'hoOrd. de besprekingen,
Westers:ch ond~rwijs en net traditloneele
n\~e~l~~n,. dat' ",~eri ~p19~1~g:J . y~ti, ~~t
, ,,-e~n:ome~ heblje'nde dim ~eleurstel
k'osmlsche
ievensbesef
de'r
hlheemsche
(1i!dtifende d'e- maarid 6Cwoer we'rd vra:~g$tuk op een wijze die.al1e llicellijl(lenden uitsla'g der door het College
,niaatschappij.
~ij de fOsts'§a:a'tbanl( i'n~gle'g'd
be- heden wegneamt nlet weI mogelijk i~,
viui
Gedelegeerden genomen beschikDe wetenschap nu, die, zich met de
~r''''g' '~'rr'
8· jl'.25t"J
k"
i
"'J.
,.,
kO'llden
zij zich
er me de . vereenllel1:
dat '
u,
va I 't'"~
v ~n terugbt:taal tl
'"
.
,.,'
-' :
'0'"
king Inzake
het Rangsperisioenb~studeering
van
deze
moderne
koloni,ale
J 9io.'~ 51d dJ.'n.~",l h'" t ., I' '" '.• t'
"'I het recht 01'> verlof afhankehj
wotdt ..
£I\J'-'l.la{,
ell In eggers- cegoed
,.',' <
J I. 0\1
reglement,
pro~l~m~n \ ,l?ezig~~udt, Aoemt spieker
vermindefdif rn~t· J U/260.
gesteld van. een loongrens, eetl stelsel
r:i~ ,overtuIglng hehiJende da't Zijne
kolonr~le volkenkundeO. Om deze vraagVan Januatl tinY oct6tieci 193~ iW'erd W~aF~a~~ h.l. ,d~, 11li.no~~e, b~~~~.ren, ~iJ,A
Exc'ellcntfe
de GOuverrieur-Ge'neraal de
stukkeri
in
hun
wezen
e'n
v~r5chefden
. 'Ali' '<I ' ' .' ,
" " . I.. . ' verbonden.
wel~e in het
\ng~ eg eel'i ,bedr~g van' I 18.3A3.495 en' '..
.
. De , leongrens
.. " d, ',.0)'
."':'..
".
6il~ijkJ:1eld van handhaving van het
hefd
te
verstagn',
moet
deze
wetenscnap
teru l1t,ieta fd f 1'769'4' 3'3'5' d"
. '. .
Ol~~v.:erp i~ aa~~e!elld, ,a~~H~n ~l' . .t~
Rangspenslo'enEm-RJegiement van de
OJ
a.
" , .' .u,s ve~~eer- .hoog, 111 aanmerku1.g genomel1, dat die
noop.zal<~lijkerwij~e yergelljkend te werk
v66r 25, December\ 1936 iIi dienst ge~eite. ~e~ ~l~le~ge.~~tce~o~d n\ee j ,~~9.1~~. vOOr a'ln'b£enare'n b'ij'.' de', behapdel}l}~ van:
gaan. ·Dit is ook mogelijk, omdat de koet fnh~ggets-t~goed Mdroeg per UItl- ,!\e't ,Qh~we'fp~ve.rlR~*egte#t7,nt 1.~?6' ,dG?~
1:9rU.al~ ~xJi~psre v~n ~~st-e~.~9Ra, zic~ trE1~en.. Mi~ita~reri za,l ~rk~nnen, ,
m~ October 1936 rond f 36.403.460 tegen de Regeerinlf is teruggebracht tOt f 300'
dringt er bij he~, H.. B. van genoem:
ov~r de gebeele wereld heeft verbreld en
rond 'I 35.71~.300 per ultimo Decem,ber ,en f 460, waarblf dan I10g rek~mI~g g~~
de .vereenigin.g mef, klem lOP aa'n,
in ta:tlooie statlsti~he maatscha6pljeri
biiu'le-n acht dagei'l {;Ien audientle te
1935.
I
,houdell moet worden met de vaste eiribhet dynamjsch element heeft gebracht..
verioeken bij ZiJne Excellentfe den
~~met:l,tel~ van de ,cultu,l.\rgee~pl?ye~r
. ,Spre,k.e.r; ei.ndlgde met de gebrulkelijke
G:ouve~neu,r-Genera:al, ten elnde Hem
~e~! zco:a1s vr,ij ¥{o,nen~,lIcht" ~a~~~d~ft.
~oe~pr~ken.
l,<.oelle e.d., die zijn salads rIl, wetI<~lijI{
ee'rbieqi~" te verzoeken, het rangspenl1'eid 1100ger doen zijn. Y06t.
sio'en:'reglement voe'r de belangheb, Zijne Ho'dgh~iCi Pan~erah Adlpati ArlO
. Indien de directeur van' Ver~eet e'ii ~1'p)?~.qyei~ i~ h:i., e~n ..~i:~p.~ vdH f 250
t3~rideh te handhaven.
Mangkoenegor6 VII, de JavaansChe zelfWaiers(.aat het· vIie'gv'eld v~n TaraRan fnkomen per maand redelijk.
be~tuurder, die', ter gelegenheid van het
.. f_,"U
~.keurt 'Voor Douglas-machin:e'i; tal
P\l\V;~llJ!t ya~. ;H. ~" H.. P~inses, J~ll~n,a !!!~W"'·j'::':~_!f"Mt' h ....
Andere leden achtteil een verlaglng
de Knnm haar Balikpapan-lijn 9 of 16
en Z. D. 11. ~,rins, a~rnhard naar, Nede\,,- I ~, U
"
Januari la. s. naar Tarakml doorttekken. Van de loongrens' voor techt of} ouiteriHet rapport, dat de piloot van hM on- landsch verlof om twee redenen oilgeIa:11 g3. naa~ Tarakan gezolldeu extra- wenscht. In de eerste plaats zal ee.ii
i>.e .bt~~W~t",e. U i~s.te~Jan~ v~n pr~f. dr. B. J. O. Scl~rieke w~~
B. Schrieke in de. aula van de universiteit
~
btjgewoond- door Z. If. 1\iangkoe. Nagoro VII ell, zijll ge,matirt; links
vl1egtuig lOver het vllegveJd a,tdalar heaft dergelijke qepaJing er toe lelden; dat de
te Amsterdam bljgewoond.
I
burg. de V1ugt en de re.ctor maglliQcus.
cultuurmaatschappijen zich om finanuitgebracht, is gunstlg.
I
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BATAvtAAscn
De .Huwelijksfeesteu

Hex-'Theater: pD'~ h:::wj
vaii Vhl~U1(lcr~l1"

Yerdere Irwoering op gemeentescholen

zaterd~g 19 dezcr wordt in Hotel der
N'eder1anden, ter gelegenheld van den
ondertrouw van H. K. H. Prinses Juliana,
een nationaal middagconcert gehouden;
gevo1gd dear een populalr vooravondconcert en een nationalen feestavond.
Donderdag 7 Januari, de natlonale
feestdag, spelen Foo~man's Band en
Browns Sugar Babies en zullen bovendien andere attractles aan het pubUek
'Norden geboden.
Zaterdag 9 Januari wordt een groot
slotfeest gegeven, dat, tezen wij geed,
'ian de's mlddags tot dlep in den nacht
za1 worden gehouden.
Nit de dagen naderen, waarop Nederland en kolonlen het felt zU11en vleren,
<iat Prlnses Juliana en Prins Bernhard
in het huwelijk treden, heeft Hotel der
Neder1anden gemeerid een goed gedetail]~erd boekske te moe ten pUbli~eeren,
waarin de Iezer een en ander over den
]eve~sloop vail Hare Koninklijke Hoog- I
heid zal kunnen vinden. Ret zal zeker r
1ns1aan!

Agenda

Fflmaankondiging

Hamlwcrk-ouderwijs

'Vat »(ler Nederlanden" doet

- - - --eo-----

Op de gemeenteltjke scho.en op Westerschen grondslag is - met ultzondeIn J,hoi}denfllms" wordt nieestal de
Bloscopert hedenavond
ring van de Mentehg- en, (}.ondangcIia- lnte'Ilgentle,' dc~e: d,ie:en ull~.gebuit door
school - tot op heden ntet tot het in- ze een hoofdrol tee te wljzeri in een
G lob e: "San Francisco .
.
h
t
h'
ndwerkonderwijs
over
corlozsvcrhaal
waarbij
zij
dan
het
zanR
e
1<
T
11
eat
e
r
:
"De
Bond
van
vceren van e a
o,~ ,
00'<>'
vlaanderen''.
,
gegaan. Een gehouden enquete onder de Ische vaderland, of tenmlnste een l~o.vr-1 Cap ito 1: "Der Bettelstudent",
leerllngen der Hollandsch-Inlandsche en I corps, voor oridergang of vernlettging
Dec a - P a .r k : ,~Gehehn Numrner",
Hollandsch-Ohineesche scholen heett I behoeden, danwel in een detective-ver0 i n e m a: ,.It happened in !New-York".
' .: h'j
Cit
Y:
Little Lord It~aunt ..~roy '.
thans evenwel ultgewezen, dat voor d It , ha'
aar,I waar
I d'e mom'de naa r Scotland
C ~ n t 'r ,a 1 e B i 0 S coo p : "On<:l:er
soort onderwijs ook onder de Ieerlingen Yard of het , gansche : corps G.-men te twee Vtaggen",
van deze catego'r,ie~:n ~a~ ~c.h~le~ ~rJ~re ~~.itp., ar ,is, ,d9~~ ; ~en3lo.vte ontmaskerd
animo bestaat. Daar voor een g'rQ'ot deel wordt door den vlervcettgen speurder.
HOTEL .DER ,NEDERLi\NDEN
der meiSjesleer1~ngen het ?:1~{~rWijS 0}l " N,le~:), Vall ,dat a:les in deaa film, ~erP,rogramma van het greet vooravond-condeze scholen e 1 n d-onderwljs ,iSI Is het vaardlgd naar het verl1aal van y~11d~, cert van het Russisch Balalaika-orkest "Baook inderdaad ntet aVe~n v~rk~aa,~~aa,r, de schrljrster die ook "Under Two Flags" , yan'".: onder Ieidin'g van M. H. Gonero,
maar ook toe te [ulchen, dat zij op school schreef.
'. i hedenavond 7.3Q:
de voor 'het practische leven waardevolle 1 Devrlend van den men sch sp-elt hier-I
Hand in Hand" (Mar~ch). - Von Blon,
kennis en vaardfgheld wenschen te Ver-jill nlet ~~ns e'en volle hoofdrol : hi) moet ' :~oe,~ Kalif 'von Bagdad" (Ouverture) , ~,
-,
,
I ,
werven, dlIe h e t h an d wer k on de
.... rWI'j s ble-T'
- d~e dee.~n
me.t, ecn j. ong~n
van
on~- Boieldieu
"Icll Hebe Dich" (Walzer). _ Waldteufel.
den kan.
streeks 13 jaar en een 13ts Jonger ,m:ls-I a)' pbzi'dno Wecherom"
Volksllederenk y, die. zulk eEm ongedw',)llg,~I~" ~p3l t~ Koor."
' .., , ' ..'
B. en W, stellen zich danook vO'Jr om zien geven, da'~ men moet hopen dcze
b) "N~ SwatanJI . Volkshederen-Koor.
.,
• rl.. q,
'i.
.,
t het d I .r 1
"
".
t" t·,
,
',..
h t
Marta (Fantas1,:~) - VOll Flotow.
19 q~~reen~temn\lng me
a ves val jeugdige s ~rre Jes nog va?!'>. op e I ::Ukrainschr~ EcHo'" (Rous,S. Po,tpourri). _
dQ J';>etr<?k~en ,scho'J1hoofden per 1 Ja- scherm te zlen.
Leopold,
IfU::~.ri .~.sf.~k,Pp lie l~ollandsch-Inland-I Het 'verha:l1 speelt z!ch af in €cn a) "u~ter d~n ,Sten~,~". Volk~liedered.
,selle ~~ Hq)landooh.Chinees'0he scholen, VIaamsch dorpje, waar een innige
b). "WIf, k2~n. Wo.hl. ~oIkslleder~~.
de, ~e'l/egen~ei~ te openen to~. het ont-l vriendschap o~~staat tusschen een ou- F~t~~ncr Operetten Revue (POtPOUll~).
vangen yan, ~andwerkonderwIJs, een e~ derloozen Ibij zIJn onbemldde1den groot-I ,,'r.rojka". Volksliederen-Koor. ,
ail(ler overeenkomstig de t~rz~ke op q.e vader inwonenden jongen en de d'Jchter
"Tula, Tula". VolksUederen-Koor.
gouvernements-scholen gevoH~~de re"ge- t van €~n heerenooer, een tragi-Komi,.,Abscheid del' Gladiator'8n" (Marsch).
ling.
•
rsche. f~guur, die voor den omgang met Blankenburg.
.
. , . :'
, . ' of, zelfs ma"r een handdruk van men'fer Wll1~ van de u~llfOr~llteit zU~J~n: In, sfch en uit be,tere kringen eeh fortuin
HOTEL DES INDES
deze regehng dan ~ede ,"Yyrde,n ?~~r?,I,(-l over z'ou hebben. De yriehdschap van
programina
het 2e klassiek concert
ken de Menteng- 'e1). qon?~ng~rasc.~9Q~! ,zijn dqchter, met den annen knaap is door de gecom1>in'2erde orke.sten ,vap. de
wa~r het handwerkonde,rwIJs tot .dusver", dell b~aaskaak een dOOrn in het oog, of- Nirom en Itet Hotel des Ilfd-es. ohder Ieigegeven w~rdt na 11, u~r ~Qor, onde~wit-, i s'~ho(in hij nlet blind is voor het onloo- dip.g van Carel van der Bijl, Donderidagzeressen, dIe voo~ he~, ,geven dier lessen chenbare schilderstalent dat in den ui- avond 9~15 :
een speciale toelage gelliete~r.,
, ,;. t, tefliJ~:, verwaarloosden jongen schuilt..
Amicreon (Overture). - M. L. Cherubini
Van den gen<?emde~ datlin) ,af,:z~l, ~rus f, M?ar het tkomt tenslovte a~lemaal 111 0~~:,::2~Oor Cello 'en Orkest in D. gr.
cowel op de Menteng- en Gondangdia-. qr~e, .Op het moment dat ~e Jongen af- terts. ,- Fr. J. Haydn 0732-1809) .
scliool, als op de b'e'ide, Ho!1flndsch-lil- s~hei~ neemt van. het ~elsje om naar
a.. 411eg~0 moderato.
en
Hollandsch-Ohineesche ~russeJ te gaan, waar hIJ kosteloos onb. ~daglO.
land sche
, , ' van de d'
oZIJn
' . t ac Allegro
,e,r Ie~,'di ng' van ~root ~ mees telS
S'olist:
Nicolai Varfolomey,eff.
scholen voor de meisjesleerlingeil
derde tot en met zevencte kJasse - d~e l~n,t,. ~~l Ol1'tploOlen, IS de vriendschap
Symphonie No., 4, a. gr. terts (Italiaartden lee1tijd van 10 ja:~r .~ebb€n ?3)~ikt tusschen ~en j0.ngen en ?et meisJe. nog sche). - F. Mer.deIssohn-Barthol'dy 0800_ d·o. ge"l'eg'enhe1d b'estaan tot f..'et .ont- ,even moOl en echt als In het begm.
1847).
.'
, ~
•
",'
I,')'
•
t
t
. h ft d h d
a Allegro-VIvace.
vangen van nandwerkonderwijs. De~l- " ~n voor he zoover 13, ee
e on,
b' Andante con moto.
'name aan deze le"ssen 'z1l nfet verplich- beider vrlend, ruimschoots gelegenh~id
Moderato:
d l• Saltarel'lo. ,
.
tel'l d' z'iJ'n zoo:dat geg~d:n:deri ztch ';oo'r aeha~ te tooiien, lioe uitstekend hij ge',',
,5" '
'.
'?d"
0d' ~
Les Preludes (Sympholllsche Diclltung).
het .vo1gen de~er l~:;;~en ,-:-: ,~a~,r~~J, h~t resseel 1~.
_ Fr. Liszt 0811-1886).
op de Gouvernements-scholen bestaande
_
leerptan zaI wo'rden gevolgd - als re~e,l
v66r den aallVang van het sclloo!jaar bij
lUXcnuhsTEN-EXAiUENS'
het betrokken Schoo1h90fd zUll~n h~~p~l1
Dillsdag, 15 December
op te geven. Zoo noodig zull~n 1eerlirigel1
De uits1ag van de op 5 November tot,
N i rom
19.20 Meisjr·sk,sc,r..
'
van verschllIende schoolk1assen samen- e'il met 14 Dec'p'mber 1936 te Batavia' g'eB. R. v.
2'():OO Krontjong-concert.
gevoegd worden onder letding van een houden examens ter verk!rijging van een
p. M. Y.
19.CO Dar.mlUziek.
1eerkracht.
diploma van Machinist tel' KoopvaardIj
Z e e s e 111 2'0.45 Klassieke DUitsche
is ais voIgt:
z~ek.
,
B. B. O.
22.45 Dansorkest.
, Het ligt in de bedo-eling de lessen
Par i s-C 01. 22.{)t() TconeeluHzending.
binnen den gewonen ~chooltijd - te doen
\ltJer he~ diploma ,,0" (vo::ir het PracRom e
22.15 Zangrecital.
geven zoonoodig door de aan de betrek- 'tisch Ge'deelte) Afgewezen: 1 candikelijke scholen verbonden daartoe be- daat.
,
\VOe~sdag: 16 D~cehlber
j,.oeg~e voiontair~l ,dl~ }1£l~t:~pqr geen
Voor het d'fplom'a "B" Pi6o'r l1e"t P'ra'cextra~vergoeding zuBen ontvangen.
tisc,fi de'de,eite) Geslaagd :ffi~,t, ,;9~ns#Nil" 0 m 19.20 Orchestre napolitain.
De kosten van
,~'Jfien gen~' 'uit,sla,g: A. L. van Ra~mdo;nck. B. R. V. . 19'.00 Vocaal en muziekpro" gra,mma.
evenals zulks bij het LarId g~~~hledt door l{. 'I. Hiko, ,en M. E. BIQndeel Timmerp. M. Y.
19.00 Vioolsoli.
'de leerliilgen zeif
ten wdrderi
'Afgewezen: 3 candidaten.
Z e e G en, 21.15 Zangrecital.
d'
, veor het 9iproma ,,13" (VObr het TheoB.B. C.
20.50 Cellorecital..
Par i s-C 0 1.. n.OQ Conc:crt. ,
ragen.
retisch, Gedeelte) G~,ghtagd. met "GunB.
W. stellen den raad
'11eft i~ sqge~'.' ,uitslag: G.
4. Birsak, A. va~l Rom e' 2Q.40 Pianorecital.
machtigell, over te ,gaail tot verhooglilg der Wal, R. van Bergen en H. H. W.
D'ONDE.aDAG lUAGNEETJES
per 1 Januari a'.s. van de. leermiddeH~p'- Groot. Afgewezen : ,5 cand~daten. ,
-..It
vergoeding voor de meisjesleerlingen der
Voor het diploma '"B" Q.esIaagd
b~ide Europeesche Lager~, ,HoB~ndscl~- met: G (je d ;..·E., Groenhou't, J. C. L.
Inlandsche en Hollandsch-Ohineesche Utrecht en J. A. A. Peters, V 0 I doe n, "
" '
d"
h' 't h"" 'd de:, A.. de Vries, J. W. T. A. Kayzer,
scholen voor wover eze aan e
an - ~. Willems, O. Hoogendborn, J. M. WilwerkonderwIjs deelnemeu, met een be- 1emsen en L. Adrhianse. Afge\vezen: 28
(VAN DINSDAG 15 DEC. 1936)
drag, de f 0.16 per termijn nlet over- 'candidaten.
schrijdende.
vodr tlet diploma "A" Ges1aagd inet : Het centrum van hoogen drilk he,eft
Goed: D. IiendrIks, W. J. Dam, M. Oord, zich van korea naar de Japailscfui Zee
H. 'J. Romunde, en J. B. van Dijken. Vol- verpiaatst. '(Chemulpo 775.0 min:, Wa473E STAi\TSLOTER~lj
'doer-ide: J. Polderman, F. P. M. Pet~rs, zima 774.4 mm,). Hooge drilk he'er'seht ~
W1. H. iSe:l~er, P. S. Kalfsbee~, P,' ~eli~, nit. van Cdh'i'raal China tot in Noordri\ve~de KI~~se. - Eers'te Lij~i
C. vail \Huizen en G. Teeuwseri. Afgewe- Jap~h (Hankd:zo 764.8 mm., Sjangh,ai
zen: 15 ~andldaten. 1 Candidaat is niet 771.2 mm., Tokio 774.0 mim., Hakodate
Trekking 7 December
opge,koll1en.
'
773.5 mm.J. Zuidwaarts neemt de druk
h~t
Voorlooplg
Machiilistert DI- af. (Hongkong 763.5 rnm., Saigon 758.0
Veor
f 20.000 No. 12733.
ploma. Afgewezen: 6 carididaten.
min., Mdntla 758.7 min.).
f 5.000 No. 10649.
f 1.500 No. 1484.
Het aeqitcttoriale' uiinifhitfn stdat wier
f 1.000 No. 5700, 6084, 66~2.
los van de Atlstrdlische '(J.epressie en
Late :surprise van Sint ~icoJaas
f
400 No. 12957, 15'187, 18384, 18654.
strekl zich
ban Java tot MiliuciltllO
f
200 No. 3292, 7016.
en Yap (Soerab~ja 755.8 mllz., WaingaHet kwam, zag er mysterieus tiit en poe 756.1 mm., Slirigao 756.3 in!m., yb,p
f
100 No. 1763, 4595, 151~5, 16097,
overwon ... ~.. H~~ z,~~.,erl ui,~ ~13 .~}1~",a~- Z55.6 him.). Z601vel oj) Sumatra dls
18534, 18653,\20833.
dere blikjes: gIimmeiid vgn ,vo1daan- xlJnbr is d~ dru;}c' iets, hodger (Medan
heid,' omd~t: '\\Jij!tt~f:, bij rn~bi1t~_}i{ieil '7:56.4 mm., Ktoepang 756.5 nun,).
~~,n inhou4J~ r¥~,~h, ~ti?~i1r qrWntJ~pst,~r
r.fweede Klasse. - 'rweede Lij~t
zfjJ,l :die 1ie~ r~rablsche ~cnr1ft op net
:1loogtetvinden: Ben60rdeh den evenitar
,
etiketje klinne'u ont~iSf(Nen.
'ztjj~ ze w.e:jtwaarts ge.richt. Bangkok b.
Trekking' 8 December
~~l: veel ceremonIee,l met den r~dactio- max. ~8 I.km. per' uur" ~e~an ,0. Z.
rie~'i~n blikopener, vonde,n wij. MOham-1 ma;t. 55 ~m. per ullr, S!n.gapor~ ~; N. O.
f 1000 No. 4620, 9526.
m~d;~ Hussein el Rastln's overheerlijke max. 28 km.,lJer ~llH:' .oP Jal?a zJJn ze
',f
400 No. 4029.
'rioii~at,
ioo ~it, )~aIr,o" waar ~~, go~de zwak en kent!!r~nd ..,Koepang tot 1000 tn.
f 200 No. 3670, 15433.
,~M~t, op zijl1 teru9rei~ blijkbaar nog even zwa~ ,~e,s~, f1,a~rb01?~l!' P~lVCfst.
f
100 No. 4275, 8530, 15217,
tnk~open he-eft gedaan.
Verwachting. Kentermg.
20034.
,c
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,De Autok'aravaan
De definitieve route van de Autokaravaan
6 Januari is als voIgt:
Goeneeng Sahari - Defensielijn v. d.
Bosch - Marine1aan - Schoo1weg Postweg Zuid - Roomsche Kerkweg Water1oop1eln West (voor Michie1smenument) ~ WU~em~laal1 - Koningsp1ein
Oo'st - Hertogspark Water100piein
Zuid - Senen '(v66r vluohtheuveI langs)
- Kwitang -: Enge1sche Kerkweg Tjikini - Pegangsaan Oost r-- OranjeDamesilOrtret van 1~48 door )l., Ey~"eJi, te"zietn, ~P de Juliana Tentoon. bo'ulevard - Salemba - Matraman stelling van den Ba taviaschcn Kunstkring.
, Koning-in Enimalaan - PrinS€s uuliana1aan - Maa'rscha1kIaan - Manggarai- r
weg - J. P. Coenweg ~ Maplpangweg-I
Oud Gondarigdia - Spoorlaan - van
'Vie ,Donderdag aal~kolllen
He'utsz Bouie'vard
Paciaiarangweg ,'rwiUlig jaar tandnrt3
Le'mbangweg - Serim:gweg - Burgemeester Bisschop'p1ein (rechts af)1\iet de ~,Dempo"
Jubileum van A. ter Braak
Logeplein - Tos:uiweg - ~amekasan
weg .;- Theresiaker~weg - Gang ~ol(e
Met het mailpassagiersschip "Dempo",
Heden herdenkt de Iheer A. tel' Braak,
- Kebon Sirih - Tanali Abang West - we1k 111.S. Donderdag aanstaande te 8 uur tandarts hier tel' stede, den dag
Rijswijkstraat - Mo1envliet West - G10- v.m. in de haven van Tandjong-Priok waruop hij voor twintig jaar tand~trts
•
J
dokp1ein (links) - Pantjoran - KaU verwacht wordt, zullen o.a. aankomen: werd.
Besar Zuid - Pintoe Ketjil - KaU Be- de heer E. H. Hellendoorn, administraDit jubHeum draa~t een merkwaarsar West' - Pasar Pisa'ng (~chter ~ost- teur van de cuItuuronderlJ.eming Pasir, ' .1 dig
karakter, daal'
kantoor om) - Stadhuispiein - Bin- Nangka; ds. J. Hofker, predikant der
de heel' Tel' Braak
nennIeu~p~<?rt~~r!l~t~ ~tations!?~einl'- J:lrqtesta,ntsche,Kerk; de l1eer L. Koster,
na het succesvol
Buiten Nle,uwpoo.rtstraat ,-:- G~~?Kplein o'ud-firniant van Jacobso'n v. d. Berg,
van zijn
bes'luiten
-:' ~~I~t:t:yliet Oost! - ,,~~rngeil]~~~, th'ans ~ertegenWoordigerv~or Ned.-Indie
~tudietijd.
onmidBalju:ytwe~ .-:- Ga~g: ~~~g9~,g S~~e - V~Tl, pe,t, .verbo~d van Neder1andsche
Dross~e~,swe~. - ~etend~,e~htsla~n .:~ We~kgevers t~, Den Haag '! de heel' A. \
dellijk naar I1tdie
Molenv11~t <?<>s~ - ~OOf~~Ijk - .. C~ta~el.- Kro~wer, d,ireq~eur van Eur:-Azle Hanging.,:
In Fe'brual):i
we~ ~,Konu\g~ple!n,~9<?:d -)<oning
del Mij.;' de heer L. G. L. van del' Kun,
1917
beg'on
de, heel'
plem West - Konmgsplem Zmd.
kapiteiJ1-1u~tenant,tel' zee; de heer H.
ter Braak zijn In'.
va'n: de'r Vaart, firmant van ~veo, wej:uy ,
"
di8c~e tandart9~n-~,
,:
& CQ.,; ir. J. F. de Vo.ge1, pres.-curator
carqere.
,
D'e kaienderstroom
del' Technische Hooge-school te Delft',
Ov€:rigens
w~s hij
.
v'oo'rzitter van den Raad van Beheer del'
,
reeds
eerder
hle~ te
De kalender van' he( "Soera,baja I Cu1tuur Mij. Kadhipaten; de heer N.
pe, ,heer. A. ter la!lde werkzaa~n geVeem, en dIe van.de ,~. V. Carl Schlieper I Z.immer-Maro1dt, industrIeet; de heel' Braak
dze heden weest, n.I. 'bIj de
Handel Mij. paren €en fraaie kleuren- M. A. Gooszen, directeur-gen'eesheer, van
i';wintig jaren tand- firma
Lindeteves
combinati'e aan een uitstekende verz:Jr- h'et Sanatorium "Tjisaroea";' de he~r
arts is.
'Stokvis.
gi~~. De ye~jaardag van Prins Bernhard E,. F. Th. Leyzers Vis, directeur N.V. Oliefabriek "Arch a" te Amsterdam.
werd hierblj nlet verg'eten.
Eerst was de heel' Ter Braak, die
steeds particullere' practij~ he eft ultgeoefeIld, in Band'eeng werkzaam. JIn
, J 1925 vertrok de jubilaris naar Djokja.
Hier bleef hij tot 1928. In dit jaa~ verhuisde de heer Ter Braak naar de
hoofdstad, waar hij ook thans nag zijil
practijk u'iteefent.
De -beer ITer Braak geniet en om zUn
bekwaamheid en om zijn ,beminnelijkMet volgenge beknopt programma voor de huwelijksfeesten
heid te Batavia a1gemeene bekendheid.
is thdns defif]itief vastgesteld in de jongste vergadering van de
l Qe jubilaris heefli dezen memorabelen
Centrale Com'rilissie voor de feesten.
'
1dag in allen eenvoud herdacht.
01 NSDAG 5 Januari : 9 uur n.m. in het City Theater:

op

=-

De Huwelijksfee,sten

-----r-

Eerste opvoering van KAAT MOSSEL.

Nicllwe Induslriecn

WOENSDAG 6 Januari : vanaf 6 uur n.m. Aigemeene, on1tsteking der feestverlicbting; aanvdng etaldg'e-wedstrijd.
6.30-8 uur n.m. Auto-karavadn.

VRIJDAG 8, J,qnuari 7.30 U., v.m: Feesten op ge lagere scholen,
met ochtend-wandel ingetje door de stad; planten van
Juriana-boo'men.
'
voormiddqg,: Chi!1ee~~fle feesten en optochten met
dagvuurwerk in de Chlneesch~ kamp en benedenstad.
6 uur n.m.: Historisch Schouws'p'el ep het Stadhuisplein.
.
,'
7.30 u. n.m. Chineesche optocht in de benedenstad.,
na-avol1e;f GQlabal in "Concordia".
ZATERDAG 9 Januari 7 u. v.m. op het B.V.C. t'errein : Sportfeesten der Middelbare scholen.
9 u. v.m. Bloemencorso 'voor auto's.
5 u. n.m. Volksconcerten op verschi"end~ p'unten
der S t a d . '
,
5 u. n.m. Bloemencorso voor fietsen en paardenvoertuigen, gev.algd door prijsuitreiking (~ok voo~ den
etalage-wedstrijq) in den Planten- en Dlere/~t~rn.
9 u. n.m. 2e opvoering van "Kaat Mossel In het
City-theater.
Na-avoAd: Bal in de "Harmonie".
ZONDAG 10 Januari: Bijzondere godsdienstoefening' in de
R. K. kerken voar aile R. K. kinderen.
,
6.30 u. n.m. Gondelvaart op Tandjong-f?riok, beginnende bij de Hooge Brug over het Kodja Kanaal,
daarna: Eindfuif in de Kon. Bataviasche Jachtclub,
met vuurwerk op zee.
9 u. n.m.: 3e opvoering van "Kaat Mossel" in het
City-theater.
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Er 'gaan 'hardnekkige geruchten, dat
Chineesehe financiers te Batavia doende
zijn, in Cheribon een ,tweede gloeilampenfabriek op te ricbten.
Toen indertijd voor de fabriek te Oheribon, ,die de z.g. ¥ascot-1ampen fabric€crt, de machinerle'en' i"eeds hier te
lande waren aallge,komen, werd door het
Depar~ement van Economlsche Zaken te
I
"
kennen gegeven, dat men er niet enthousiast over was. Thans reeds blijkt
I ech'ter, dat de fabriek in een ware be ...
Ihoeft'e vo'or~~et. Het volgend jaar zuBen
ook ~e fittings te Oheribon vervaardigd
w'cirden ; tharis worden oude fittings opg€kocht.
He't i'3 echter twijfelachtig, of een
tweede 'fa]Jriek reden van bestaan he~ft.

I

- -----

,---

--:;_.-

Bevolking von' Batavia
-----.....-..---GEVESTIGD

Cll H A'dam T. Abang W. ,No.2, J. P. J('all lUumoz; )'ecn der bekwaamste ver,",; keers~liegers vall de Air-France, die

Willlelminalaan 5'2, F. van 't Hoff
IHceg'en
Bangkaweg No.6, C. Holt Ln. de Rie,m.er 14-1
I mr. jhr. G. J. M. va,!! Panhuys Koningsplein
Zu:d 10, H. J. B.,Stolp Kon. pl. Oost,12. )

VVII~

1'-1 ,U..I;&I

.t

I

uit

OONDERDAG 7 Januari 6 uur v.m. Muzikale reve'ille op meerdere punten; klokgelui, in den loop van den Ochtend:
speciale godsdienstoefeningen in de kerken der v~r
schillende gezindten.
, 8.15; Avbade door plm. 11.000 kinderen vear het
Paleis op het Koningsplein.
8 uur VoJksspelen oj:> vier punten der stad.
Militaire plechtigheid als door de Regeering zal worden bepaald.
5 uur n,m.: Volksconcerten op 4 punten der stad.
5 uLlr of naqer op te geven: Uitluistering naqr de
radiografische verslagg~ving van de gebeurte~,issen
in den Haag op het Koningsplein (Passer G,ambir
terrein) "
,
no afloep: Groot Vuurwerk.
'
'
voorrY!iddag en avond: l4ermis in den tuin van "Concordia".
;
.

I

.......

vermist wordt

~",,;alf'~\

De

Croix-du-Sud, .de vier motorige Latecoere-vliegboot van de Air-France,
waarover lUermoz het bevel voert en welke vermist wordt.
,. I
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Hooge laat IJ IJater 1I00I"onl- =---O'''-l~C~~'·-I-A'~;::~~:n&"~w~·;1

Froscher & CO.
£<ERs-rBROODEN
KERSTKRANSEN
EC"'TE DUITSCHE
WEIHNACHTSTOLLEN.

..?

-II en. zun

berghotel "tjitere" -

VER'

It

ARENDS-Hegeraat

-)tvn~~

geven met blijdschop kennis van
de geboorte van hun dochter

Ook verkrijgbaar in MINIPAR
bllkjes van II. en 1!2' Ko.

Darmokali 4

ou......' . .aa.- - - - - - - -

22475

De weg tot elkander
geb. f 5.40
SEN G A. N
bekend met interne genceskunde T. Gulbreussen.
. vervolg op "Winden waaien om de rotsen" en liEn eeuwig
Pasar Senen 200 A..B. Senen 17b en chirurgie door Centraal Hospl1
z inqen de rotsen".
Moderne meubels ._ zeer b1llijk. taal (Oostkust van Sumatra).
Jo v. Ammers-Kuller. Sans Culotten
geb. f 5.90
Aanmaak van meubels onder gaBri~ven met op~ave van verlangd
vervolg
op
"Heeren,
Kncchten
en
Vrouwen".
ti
l06w salarls etc. te rlchten onder No.
geb. f 4.20
J. Fabricius FIipje
..
~alYJ~ 22495 bureau: Bat. Nieuwsblad.
I
A. den Doolaard. De groote verwildering

-

22448

L'et

...

1-

,lIll

5j- ' ·Sar.da. (gezondh.eldskr.)
tefl. . constlpatle en overtoll.
vetvorrn, ook v. heeren en 011welrlek.
transp,
3. en 4.50

2322

~+.+++
2~HJ3

~

"'e

TENNISRJ\CI{ETS

I

SLAZENGERS
"

5

12.50

It

MET GAR ANT I E
BESNAREN

Met groot

leedwez~n geven
wij kennis van het overlijden van den. Heer

'4.en
'5.GAR i\ N TIE

• !

•

Met

WILLEM TENGBERGEN

SINGIlJ\

&

SONS

Pasar Baroe No. .. - \Vel(evredell
. TeleCoon 38-15 WI.

Directeur
de'. N. V. Mij. Santosa.
van de
N.V. Cultuur Mij. Ra71lawalie
e!~ van de N. V. Assam Thee
Onderneming Dinewatie
De

den ,t~.g.V'Crblaed. bij vl'.3. ell

31)' tell.

Noordwijk

F. L. WIJCHGEL

m

l\[aandstoorn. 3. en 1.50 Bloedzutvertng teg. puis ten 3.-,
5. en 7.50 Galstcen 3. ern 5....:Kraamvrouwkr,
(40· dg) 9.Slankheldskr,
v, dames, zeer
zuiv, en llie\ lax. 3. en ,5.,Nlerelwlt 3. en 6.- Niersteen
en gruls 3. en 6.- Dysenterle
3. ell 5.~ Witte 'VI. 3. 'en 5.'Geelzucht ·31~ Gonornh 35. ten 7.50 O'bat Seriawail teg.
diarrhee, en onvold; spijsv. 2.50
~n O.PO lJaarolie ,t.er bevard.
groei 1.25 Seriawanolie (mondspruw) 1.75 ExceemoHe 2.50 Te
Bat. 'en Band. 1. aIle apoth.
B'zorg: W.' Java Ap, Soek'mie:'
Ap. Gedeh .Ch'bon : Ap.'Slamet
P'bang: Toko Sunshine en
Kho

I NFLUE NZA
T ABLE'TarEN
. ,,SAVaSTA"

I

f ;0.15

II

22464

1< E·R S T BOO MEN
Doet tijdig Uw bestell ing.
ORCHIDEE~NKWEEKERIJ

Santosa, 11 December 1936.

22397

WL.2250 en 2400
PRIOK 36

ten huize vld WelEdG. Heer

H. A. SOUMAN

I

MORGEN KIJKAVOND
DONDER.DAG VENDUTIE

6'

Veel meubilair, tokokasten, -ledikanten, vloerkleeden, broedma,chine, brandkast, damestasschen
naaimachines, schrij fmachipes en
RACEFIETS.
Ven1uhouder

I

,- r. de Seriere

Io-

22477

awe,

I

.e

"HI

op Donderdag 17 Dec.

.•

In alle Apolheken en Toko',
f 1.- p~r f1esth

a.s.

wn hui2Je v.d.

WelEdelG. Heer
. A. SCHULZ E

GOENTOERWEG No. 17
MOD. SALON _, SLAAP.. en
EETKAMER-AMEUBL., b~ ..

·
I
N
A
M
M
OR , .' I
J

__..

reau, G. E. fan, koekoekklok,
jongens- en meisjes-rijwlelen, SENKING- en HOMANN
GASFORNUIZEN, e,nz" enz.

Tel. 302 WI.
.....

Dit atom vermaard middel maakt
het gebruik van geneesmiddelen
overbodig z.ooalsSantal enCopahu;
die walging wekken, de maag

ECHT CHINEESCH At<.TIEK.

vermoeien en een onaangenamen

ea'

._.

1.56di

•

geur verspreiden.
.,: .
6, Rue Dom basle t:e Parlis
en in aile Apotheken.

22455

WQensdag a.s.

GROOTE
Heer G.

Voor 'abonnementen, klachten omtrent de bezorglng van het Bata·
vlaasch Nleuwsblad gelleve men
zlch te wenden tot den Agen t, den

J.

C.

~t

J. SCHAUB

t'

Tiangkol 35

I

BRIDGE-DRIVE

aanvang 1.30 n.",.
Inschrijviitg tot DJnsdagavond 12 uur
Receptieka'ntoor

B L 0 K

relefoon 108

I

onder leiding van den

1

C HER I B 0 N.

22i13

,

Donderdag a.s.

2de KLASSIEK' CONCERT
·door de', gecolubineerde orchesten de~

N. I. R. 0, M. en HOTEL DES INDES

II

Aanvang
1.30 lI.m•
.
I
22485

II
•E!!:!
.~

==

Kijkavond : Woensdag van
5~8 uur l1.m.

'kunt U nu
E E N U 11· G ES rr E L D TEL EG R.AM % end en'
'd 0 0 r 9 e h eel Ned 'e r I and' s c h - I n die· "

e

22479

'9"!"***

(GE'EN

V.ASTRECHT

NU TE LEG RA

PER

I

nie·t In2er rhkeEren
~ ~ ERE N •

TELEGRAM)

·
22486

\

--------~-~----- I,PO·ST •
Geen omslag met !let schrijven van kaartjes
of . het brengen van visites: eenvoudig- een
nieuwjaarswensch in het NieulVsblad en gij
bereikt al Uw vrienden en kenllissen. De
kost~n zijn stechts

gulden
voor een an1l6nce van niet meeT clan vi}/ regels

'.

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

. " " ';

VENDUTIE

Cenees ziin keeJpiin dadeliik
met Formamint, want keeJpiin
kan het begin zijn van
, Influenza. Griep. Roodvonk
Formamintvernietigtde ziekte·
bacterien in mond en keel en
is geheel onschadeJiik voor
kinderen.

~~_.

....

•

R' U

zoowel los als gemonteerd, stelt
U in staat het juiste gesehenk
te zoeken.
Wij zijn ook special iteiten in

Koninklijk goedgekeurd.
DkectriceProf. H. Cuppens-Geurs. Lakrcrstraat 28 Eindhoven - Holland.
Het Instituut voor schriftelijke opleiding.
Costumiere, ,coupeuse of LeerareS in het Modevak.
Leerares in de Parijsche Coupe. Leerares in de Heeren-coup'c. Leerares met
Hoofdacte. Acte' Fraaie Handwerken en Hoeden.
Modistell erkend'~ diplom'l's. Vraagt inlichtingen.

58.Parapattan Koningsplei":,Oost ..

Infectieziekte

...'-_._'...

22481

INSPUITING

VEREENIGING VAN LEER.t\RESSEN .N UET 'l\10DEVAK',

VENDHKANTOOR~..WEl TEVREO[N'~

Behoed hemvoor'n

-~

23

22·152

. R·.. ·L~ BRANTZ" .
~':

Noordwjj~

)

M·

_'

0 N HUI S

Speciale afd. voor bulten-decoraties

"M ADO J 0"

22476

;, - : '-: " .

I~ ETI;:W 0

Batavia-C. · ~",~ .- , Mr.-Cornelis Menteng 42 - Telf. 2040 Wit,
Buitenzorg
Eigenaresse:
.
8andoeng
. ~2462 ~lIevr. M. JACOMETTI-Van Dijk
- - - - - - - - - - - . , - ,- ' 001( ZONDAGS GEOPEND.

132mwv

KEBON SIRIH 94
Spedlicatie :
Fraaie kroonlampen, ,CHINEESCHE TAPIJTEN, zeer
MOQIE MODERNE zitjes,
KANTOOR-, salon-, SLAAPen EETKAMER-AMEUBLEMENTEN (Djati kembang),
SCHILDERIJEN, nleuwe portieres, KEURIOE DAMES ..
SCHRIJFTAFEL, fottan zitje3o, VAZEN en PULLEN,
LITS JUMEAUX, toHettafel,
TOCHTDEUREN, fraale SERVIEZEN,
KR ISTALWERK,
BADGEISER, enz., ·enz.'

EN

BLOEMENHANDEL

JADESTEFNEN

op Donderdag 17 Dec.
Kijkdag: Woerisdag 9-'12
en 5-8 uur '

rood-wit-blauw
geel en rood met wapen.
Hoogie 1.20 M. f 12.50
1.30 M.
15.-' ,
1.45 M.
20.-'
Vfaggendoek, katoen (In ..
denthren l .in aile kleuren,
breedte 80 eM. per Meter
75 ct.
II

wederom mooie

113w'

. VENDUTIE

J. H. W. RUSCH

TROPHEE~t~VOOR
GEVELVERSIERING

o ran j e,

- - - - - LEE ~HtONG & Co.
IlU;W)~All4JDA1D) ~~~:ii~:t:~oi~~l;; Batavia-C.

Verit~genwoordiger.

I

~A

I

VOOR DE A.S. KERSTDAGEN

Oude T.uuarindclaan 53, Bat.-O.
,

f 2.70

Rt~'~

tegen Influenzo; Griep, Verkoudheld, Hoofd- en Aangezichtspijn

Prijs per tube

f 4.20
f 4.70
f 4.70

:~ L 1!~14 ~~2~8~~a~nn~u~~erJLV1~~~~ e~'l~~'

22469

Ind. Kruldenhandel
. Mevr. A Fransz

131w

van de Dir~ctie in Jndie

KWll~ANG

en

3.- Djamoe (djampee) Oesoes
teg. div. ingewandsz, )~.50 en
5. Sex, Zw. 5.-' en 7.50 Sui..
kerz, 7.50 en 10.-- D. R. krul-

Wij bleden
U leis speclaals

Namens de Famllie :

•

a.

6. l\Ioeil. en Oliger. Stoelgang

MOD EHUI SWEISS8 (RO

diep betreurd door hare nagelaten betrekkingen.

we

verkalk, en verh, blceddr,

3.- Piinl, en opgezctte lever

HENDRIKA MARIANA
REIJNST

22489

pnefereerd. Verkr,' tes :
Zenuwzwakse 3.- 'en 5.- Ader-

openingsdatum
van het

01)

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

en worden daarom overal ge..

(

f 5.90
f 4.70

ing. f 4.70.; geb.
Scheepswerf de Kroonprinses. geb.
qeb,
Intieme revue.
'
geb.
G. van Nes-Uilkcns. Nieuwe paden.
·geb.
Willy. Corser]. De weg naar Scutari.
Deronbekende Florence Nightingale.
Kremers. Woordentolk 21 e druk
.
geb.
Met meer dan 35.000 woorden en uitdrukkingen.

00001 ZE MET

fil6NS'W'IiIIPP

ONZE KRUIDEN
IIELPEN VLUGGER\

I

DE NIEUWSTE 80EKEN

medio Mei 1937
DIRECTEUR-GENEESHEER

22~60

Gisteren is na een kortston- ,
dig lijden in den ouderdom 'van 78 jaren overleden
onze geliefde Echtgenoote,
Overgrootmoeder, Grootmoeder, Moeder en llehuwd..
moeder

Jestelt Uw auto. bl] "O.'f.E.V.A."
"
-...........
•__-... Talefoon 1110 en 405 _
~_..-... . _
__
.-.--..~...._ -..........

GEVRAAGD

LEDIKA~n-EN- EN
MEUBELMAKERIJ

~~"';-"~~---""'-'ii

Hermon de h~ai1.
tfenriette v. Eijk.

, 13 Dec'. 1936.

. . . ._

I

~

1:.

:-lifprijs per t sxlmeter.
;>ag erl n acht h~h~:t.Je l.ui,2f. ..
..
u w or dt op v erzock geweJ.l (ahiJd op tIJd).

''),8w

FRIDA MATHILDE
Soerabaia

~"

1 uur rijden van baruioenq.

de veertienda kerstboom onder de.zelfde directie.

Natuurlljk niet I
•••.Welnu, koopt dan ultslultend superieure
verf van Nederlandsch .Indtsch Fabrikaat I
KOOPT', PARA· LIN
Hoogglansverf voor binnen- en bultenwerk.

Ad v e r t e nt i e n
De Heer en Mevrouw

Kerstvacantie: pengalengan hoogvlakte

;.>

WI

150div

--.. ---------ow.e

~

Ff~

OKKERen
HAZELNOTEN
ITALlAANSCHE KASTANJES.
,

ELECTRISCHE EN NIET ELECTRISCHE HOORAPPARATEN
, VRAAGT GRATIS PROSPECTI.
g 5, Bandoeng telcfoon 912.
H. H 0 0 G E, D,:2 g
221:")6

Zoudt gij

Telefcon Weltevreden 1958

t•

••

TELEGRAAF •
TELEFOON () WERELDSNELVERKEER
........

~

_-.------:----_--.._-....,.---

.......

~

;PF

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

MAGNEETJES TREKKEN!
''is

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

I..

'

Nedertandsch·lnd~sch

Fabrikaa£

,.

..

,I'
I

•

;

)

IfATAVIAAScn NIEUWSBVAn
.

~all, Ph~sdl\g·
"

'

15 December 1936 - 'l'WE'EDE BLAn

,

Contra-revolutie uitqebroken ?I
I

Hevige gevechten te

';:·:·.,:·:·:,··:,x·:,··,·,"'.:"·

De situatie is' echter nag verward

Onderhandelingen
verwacht?

Ook madame I Chiang 'gevangengenomen

W. II. DONALD NAAR SIAN~'F.U

i

.
Nan kin g, 14 Dec. (Reuter). De
Nanki.ng,
14 Dec. (Reuter). Hevl~e geVeCh-.Australier w. H. o on a i e,
. ' 'I f ' N
d die e e n v r i end 1 s van
· zrjn
.. UI. t ge b ro k en t e S'renyonq, 15 rru]
t en
en
oor -!Chiang Kai-stiek en van
Westen van Sian-fu, tusschen de reqeerinqstroepen en C 11 a n g H sue h -1 1 a n g, i s
de muiters Een divisie loyole troepen verdedigt de stad per vliegtuig na a r Sian' .
fu vertrokken om te
hardnekkig tegen een veel sterkere muitersmacht.
t rae h ten Chi a n g s v r ijCh r\ H
h I'
'.
d
d
h e i d t e v e r k r ij gen. D 1 t
·
I n een te Iegram van
a g
sue - lang wor t
el w 0 r d t h e t e e r s t e t e e,
dood gemeld van den chef van Chiang Kai-sheks staf ken g e a c h t, d a t o v e ri d ' e ens t e m min' g t u S s C hen
Chilen T a-c h un, d'Ie ze 1f moord
generaa I
zou gep eeg
d e m u i t e r s e n de, r ehebben. De autoriteiten te Nanking' beweren echter, gee r i n g m 0 g el ij k 1 s. G e'
d
d
d
d
.
Ch'
I' .f m e end w 0 r d t, d a t t e nwer
toen
e mutters
ronqs IJ -zij' Chang bereld t s c o t
d at Ch len ge 00
wocht aanvielen, die hardnekkig weerstand bood. Ver- 0 n de r 11 and e len, h ij m i e t
dri
S"
f
.
d
z 0 U toe s t a a n, d a t D 0nomen wor d t, d at d e
ne te
lan- u gestatlonneer e n a I d t e S ian - f u k 0 m t.
regimenten regeeringstroepen den 12den dezer verTeN a n kIn' g, Han k 0 w
'd
h
d'
d e n and ere s ted en. i s d e
SC h el ene uren ac tereen tegen
e mUlters stre en, k r ij g s wet a f g e k 0 n dIg d.
doch 's Qvonds capituleerden.
'
v

J

verrelkende gevolgen welke het zou kunnen hebcen VOOl' de verdere ontwikkeling
van de sltuatie in het Verre Oosten.

Nederland

De "Deutsche Allgemeine Zeitung"
spreekt van een hoogst betreurenswaardlge gebeurtenls en wijst er op dat
maarschalk Chiang Kal Shek onlangs
van verschlllende z~d9n gedwongen
werd . om een meer energleke houding
tegenover Japan aan te nemen. De
wljze. waarop thana maarschalk Chang
Hsueh Liang gehandeld' heeft om
Chiang ~al Shek te dwingen van politick te veranderen, lijkt echter natuurl1jtk de meest geschlkte weg te zijn om
China door de periode van de huldlge
crisis heen te helpen,

(Telegrammen van het Arg. Ned. Ind.
Persbureau l\lleta) ~

De belangrljkheld van maarschalk
lUussolini en lIortby ill gesprek bij de Chiang Kal Shek voor China's toekomvlootrevue ter eere vall den Hongaar- stlge ontwikkeling wordt onder het oog
schen regent in de Golf van Napels,
gebracht door het Idagblad "Montag".
De flguur van Chiang Kai Shek, zegt
het blad, staat achter alles wat in ChIna de laatste tien Iaar tot stand is gebracht ~ Zij11 veehten tegen het bolDUITSCIIE C031MENTAREN
,
' sjewlsme, de strijd voor een blnnenlandB e r I ij n
13 Dec (Transocean) sche eenheld en zijn poglngen om de
,
.
. economlsche ontwikkellng van zijn land
Onder het hoofd: "Alarmee;l'end nleuws te bevorderen, De staatsgreep van
nit Noord-China" wijdt het Berliner Ta- Chang Hsueh Liang heeft hem ~verval
geblatt een beschouwlng aan het belang- len op een oogenblik dat hij op het
rijke bericht over de arrestatie van maar- punt stond de unificatie van China te
schalk Chiang Kal Bhek door maarsehalk voItooien en de onbe~wiste erkennlng
,
van zijn lelderschap vetllg te stellen. De
Chang Hsueh Liang, welk berIcht het gevolgen van deze gebeurt~nls voor de
onderwerp Is van bezorgde commentaren toekomst van het Verre Oosten zijn
iil de geheele pers, In verb and met de niet te overzlen.

----..-----

DE GROND\VE'fSIIERZIIlNING
/

Den H ala g, 14 December. In de
[ujst verschenen .memorle van antwoord
betreffende de' Grondwetsherziening
heeft de regeering haar oorspronkelijke
voorstellen ongewijzlgd gehandhaafd.

V uticaausuul

nE PAUS

IIERS'fELLENDE

Vat 11 c a a 11 s tad, 14 Dec. (Reuter>. D ePa u s i s t han s i 11
zoo v err e 11 e r s tel d, d a t
h ij per s 0 0 11 1 ij k d e v 0 0 rn a a m s t e z a ken a f doe t.
DE REIS VAN QU"-':ZON
Can't 0 n, 12 Dec. (Shangh~1 Radio). De President van het Phllippijnsche Gemeenebest Don Manuel Quezon
arriveerde heden voor een tweedaagsch
bezoek te Canton.
Don Manuel werd aan het station .begroet door een groot aal)tal l{waJJ.tung-autorlteiten.

Een telegram van Chiang

Chillllg in vrijheid ? :,

Pe

i p i n g,

14

Dec. ! (Reuter).

, I

,

-4

"IK BEN GEZOND EN VEILIG"

Succes der Regeeringstroepen

Uit' gewoonlijk

N .a 11 ok 1 n g, 14 Dec. (Reuter).
betrouwbaar geachte bron wordt ve,rnomen, dqt ler een "I k b e 11 g e Z 0 n d e n v e II 1 g." M a a k j e n i e t
b ebericht is ontvangen volgens hetwelk Chiang Kai.-shek Z 0 l' g d". D i t I s d e s t l' e kkin ,g v ,a n e e n t, e leg ram,
zich in vrijheid ·zou bevinden en opweg naar Nanking
d 0 (l r- C 11 ian g K a 1- she k
zou zijn~ terwijl Chang Hsueh-liang zich in arrest te u i t Sian-fu aan zijn
echtgenoote
gezonden
Sian-fu zou bevinden. Het schijnt, dat er een contra- e' n z ij n e e r s t e ~ bel' i c h t
buitenwereld
revolutie heeft plaats gehad. Het bericht is tot dusver aan de
sed e r t h e t "U i t b r eke 'n
echter nog niet, bevestigd.
van den 0 pst and. I 11
h e t
tel e g l' a m
w 0 r d' t
n i e t
g e z 1 n s pee I d
0 p
COllira-revolutie
den toestand te SlanNanking,
14, Dec. ',(Reuter).
Gemeld wordt, f u.
Later. 0 f f'f 1 c 1 'e iC' I
wp r d t
dat er te Sian-fu een contra-revolutie heeft plaats ge- gem e I d, d a t Don a I d t e
had onder leiding var) den pa~ific9tie-commissarisvoor S ~ a n - f u is a a n g e 'k 0 men.

R.ussische onderzeeers bij Palma
CONTRoLE OP DE, INVOEREN

Bemiddelingsvoorstellen gunstig ontvangen

Lon dell, 14 Dec. (TransQ:Cean.
meerderheid del' Span- Een officieel communique van de Nonj a a r d e, n h ebb e n, t e r- interventie-commissie meldt, dat de
wijl het grootste deel sub-coinmissie, die een onderzoek heeft
I
van
het
S p a a n s c h e ingesteld betreffende de inste1l1ng van
reeds in een doeltreffende controle op de invoe'1U a d rid, 1<1 Dec. (Havas). Het grondgebied
ren in Spanje, besloten heeft verschllhun
han
den
i s.
om 12 uur 's mlddags gepubliceerde
lende specifieke quaestles voor yerde~
communique v~n de Defensie-junta
onderzoek
naar de technlsche advlseurs
DE lUEENING VAN lJE'r VATICAAN
meldt: De regee~ingstroepen hebben de
te verwijzen.
Shensi, ,.Yong ,tfu-chen. ~adat: X9.n9 ~hpng Hsu~h- ~ ~ a ~. ~,u nr ge
n p ~ l~ 1. ~ / ; : pQlitiekazerne in het Cal'abaneheld~striet
,a t, i c. a a 11. s t a. d, 12 Pec. CHaliang overreed had Chiang Kai-shek door hem'te doen t i e-c 0 m m 1 s sarI sse n "1 Ii heroverd. In de Qverige deelen van' het vas). Graaf 'Delle Torre publlceert in STANDPUNT PAN-AJUERIKAANSCJlE
d~ 0 sse r .v a tor e
R 0 ql a n o " CONFERENTIB
\
'b
k
k
d d h i j t rouw aa n d
·
w ,a n g s l e n S z e c h u a n, 1l(adrid·froilt is alles rustig.
, ewa en,
on ig e
e regee
n ng aa n, hK ebb
e n ' hun t r 0 u w a' a n
een artikel, wuarln hij zlch voor de
"
'
'
bemlddelingspogingen
B u en"
A 1
11 D
(H·
waarop gevechten uitbraken. Negen vliegtuigen van de," reg eel' i n g bet u 1 g d, Russl·sche onder.eebooten Fransch-Britsche
t :
0 .s
" res:
ec.
alil Spanje verklaart.
.
..
' h
Y
hetgeen
geruststellend,
•
,
vas).
De
vertegenwoordlger
van
HaNanking, die Sian-fu overvlogen om te trae ten
angs i s.
'
Hij voegt hier echter aan toe) dat de vas, verneemt dat het ~iet waar.schijnG i bra I tar, 1,1 Dec. (Renter),
l1o,n-interventle door allen strikt moet lijk Is, dat de Pan-Amerikaansche controepen te steunen, zijn nag niet teruggekeerd.
BESCHERlUING VAN JilP,lNNERS
Volgells betrollwbare illlich.tingen is den worden geeerbiedlgd en dat er een einde ferentie de Britsch-Fransche voorstellen
l3den dezer ter hoogte van Palma de
worden gemaakt aan de excessen voor bemiddeling in den Spaanschen
~1ll'IE. CHIANG OOK "GEVANGEN?
'r 0 k i 0" 14 Dec. (Dom~i). De mi- 1\J;ajol'ca eell Rllssisehe onderzeeboot- moet
I ;Sion~fu
tegen de Kel'k.
burgeroorlog zal ondersteunen.
nister ;van Mu·rlne Nagano, heleft aari
L 0 11 d e 11, 14 Dec. ('frallsocean). admiraal Hasegawa, commandant van f10ttille waargenomen.
Verwarde Situatie
Volgel)S een telegr~l1l aan de "Daily Ex- het Jap'ansche eskader in de Chineepress"
stond de pilo,ot van het vliegtuig, sche wateren, getelegrufeerd, hem in- Aanhouding van Russische
Nan kin g, 14: Dec. (Reuter). De
madame Chiang Kai-shek strueerend zich gereed te houden voor
waarluede
situatie te Sian·fll is verward. Verklaard
schepen
het beschermen van de levens. en eigenwordt, dat de regeeringstroepen, die z~,cb m\~r Sian·f~ begaf Opt de vrijlating doinmen van Japansche onderdanen.
langs den LUllghai-spoorweg oprukken, van baar eehtgel)Oot te verkrijgen door
SClIERP PROTES'r VAN DE "PRAVDA"
zieh thans 40 mijl van Sian-fu bevinden. ~ieb ~all het I"Qofd yan de loyale troe·
GEEN VEHBOND l\'IET DE U.S.S.R.
Zij melden, dat het in die stad kal~n is,
M 0 s k 0 u,
14 Dec. (Reuter)~ D e
zoodat de alltoriteiten twijfel uitspre- pen te st,eUen, in verbindillg met d~ 1\. ,0 s It 0 u, 14 Dec. (llavas). Het pers maakt meld-ing va..n
muiters.'
lIet
vliegtuig
lamlde
binllen
de
ken omtrellt de iuistheid van het be·
e e n a a n' t a I a a n h 0 u d i nrieht aIs ZOll er een eOlltra-revolutie Zijll liJ}.ies" der llluiter,s,' zoodat lll,adam:e telegraafagentseliap ''lass sllreekt het g e n van U.~. SoO R. - s c h eger,ueh.t tegen als, zou' Chang IIsueh':'
llitgebrokell.
Chiang thans ook de gevallgelle der re·
pen d () 0 r d e n a t i 0 'n aliang een ol1afbankelijke regeering ge..
Negen regeerillgsvliegtuigen
vlogen I)ellen is.
lis ten, weI ,k e y 0 0 r h e t
over Sian·fu. Zij bombardeerden Chang
vormd hebbell en gesteund worden door m e ere n dee 1 11 a b ij. G iJlsueh-Iiallgs ,troellen, die bezig zijn ver·
Een a~der door de "Daily Express" de U.S.S.R. Ook wo.rdt we.ersproken, dat bra 1 tar p I a a t s had den.
dedigillgswerken rOlldom de stad aan te
Chang IIsueh-liang een' bondgeno"ot. D e ",P r a v d a"
vel' k I a a r It,
leggen. De stad zeIf wera niet gebonl- olltvangen telegram verzekert, dat 50
sehap
met
de
U.S.S.R.
zou
geslotell
heb.1
d
a
t
b
ij
1
7
a
a n g e 11 0 ubardeerd, daar de verblijfplaats del' gij. officierell van Chiangs star door de ll1lli· b .
.
den e n d 0 0 r zoe h t esc h e~
zelaars onbekend is.
tel's zijn doodgeschoten.
en.
• pen
~ e e n s p 0 0 l'
van

B I
·
R'· h
' e euunerulg ,van, llSSISC en
handel
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Spa n j
b est e m d e
w e r d g e von-I
d e 'n.
H e t
b I a. d _' v {l e g t
hie r a a n t 0 e, d a t d e z e
s y s t e mat i s. c h e
z e e r 0 0v e r s a a n val len 0 p k 0 0 p- De Quai d'Orsay, het Imaehtige gebouw waar Frankrijk's bllitenJandsche politick
v a a l' d ij s too mer s e e n a bI
I
beheerd wordt.
sol u u t o n t- 0 e I a a t bar e
c .
belelnmering van den
han del 'm e t a n d ere 1 a niVoorlvegelt
den w 0 r den.
w ape n e n

. RUSSISCJI
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BRAND

NA'fIONALISA'fIE VAN MIJNEN
'/ Walvischvaarders
, G i bra I It a 1',
a, Dec. (Reuter). , Een ,RussisC:he $tOQmer, waarvan
NAAR IDE STILLE ZUIDZEE
Par ij s, 11 Dec. (Tr;.tnsocean). ,De
de naam onbekend is, ,staat in brand op
Senaat nam peden het door de regee36 gr. 39 n~n. N.B. en 0 ,gr. ' 15 min., 0 s 1 0, 10 Dec. (Transocean). De ring ingediende w~tsontwerp betre.~fen
O.L. De bemanping is blijkbaar door een :grootste vloot van walvischvaarders die I de de natlonaUsatle del' potaschmlJnen,
in de ?uurt zljnd Spaa,nsa.h OQrlogsscl)ip ooit in ze~ .gestoken Is, is dezer d~gen we~k ontwerp ree:~ls door de Kamer is
opgepiKt.
n,aar de Zuldelijke IJszee vertrokken. Zij aangenomen, aan.
bestaat uit 194 schepen, welke tot 33 verDe- nationalif>atie dezer mijnen is
De' Bemiddelingsvoorstellen schlllende expedities behooren. Van deze thans dus een voldongen ,feit ~eword~n.
194 schepen zijn er 31 ingerlcht voor het
DOOR rrALIE IN PRINCIPE AAN- koken' van traan, terwijl 2 traankokerijen
NIEUWE OOHLOGSSCIlEPEN
Vili\RD
worden medegevoerd, die aan land zullen worden opgericht.
P, a r ij s, 12 Dec. (Transocean). Ret
Rom e, 1.4 Dec. (Ret1te~). I t aFransche 26.500 ,tons slagschip "Str,ass-'
1 ie' 8
a a Ii v a a r d' i n g met' No.orwegen Is In deze vloot vertegen- bourg" werd heden te st. Nazalre te
v 0 '0 l' b e h' 0 ,U ,d
v a ,n
d e woordigd door 14 expedities met in totaat' \Vatel' gela ten.
F ran s c h - B r 1 t s c h e v,o 0 r- 82 schepen.
Onmiddellij k daarop werd de kiel van
s t e l 'I e 'n ' v 0- 0 r n 0 11 - 1 nhet 35.000 tons slagschip "Jean Barto"
Gisteren,
arrIveerden
Britsche
hande,I t e \' v e 1) tIe' e n· b e ,m 1 d d e- laren in Noorwegen om bij voorbaat' gelegd.
, lin g w 0 r d t b eke n d g em ,a' a kit, ' 1 n ,h e t a n ,t w' 0 0 l' d re,eds de traanproductie voar het geheele
DE NATIONALISATIE·POLl'rIEK
van 0 1 a 1) 0, d at' d e z ,e 1 f- jaar aan t~ koopen.
d e pun t e 'n h e vat a I s
Verklaard: wordt dat de gemlddelde
h e t
D u 1 t s c h e ant woo r d, prijs, waarvoor de leveringscontracten
R ij sse 1, 12 Dec., (Havas). De mld a t g, 1 s t e r ,- w ,e r d g e p u- werden {afgesloten, £ 19.-/- per ton nister 'zo~~er portefeuille P~uI Faure
b I ice e r'd. T Vi ii' f e 1 • w <> r d t' bedraagt, doch bevestiging hiervan kon ,maakte b k nd, da t de regeermg sPQe, g e 0 p per d, 0 f e e n o r d e- niet worden verkregen.
'
dig. zal ?ve~wegen over te gaan tot de
patlOnahsatle del' bronnen, welke elecI ij k pIe b ,1 scI e t '1 n Spa nVerwacht wordt dat de berichten om~ trische kracht leveren en van de verj e m 0 gel ij k i s. D e m e eu 1 t g e s p r 0,- trent de eerste resultaten van de vangst zekeringsmaatschappijen, alsmede nieuDeze (~to toont een deel van de menigtel die op 3 Dec~mber voor ;ti'owningstreet 10, de ambtswoning van <:len Engefschell n ,1 n g w 0 r d t
IJremier te Londen, samen was gestrooip.d l),aar aanleiding van de EngeIsche con stitutioneele crisis. Het eenlge, wat 111~n ken, d a t deW 1 t ten r e e d s van dit jaar tegen het einde van de vol- we maatregelen {lm den partlculleren
te :men' kreeg, waren' enkele ministers, die 'bij, Baldwin op bezoek kwamen.
·d e
1 'n Sit, e m min g . van" <:t e gel1rie week zullen worden ontvangen. 'I aanmaak van wapenen te voorkomell.
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Snapshots van de Koni.ngscrisis
#

Het Pcn-Amerikccnsche
Congres

Een Russische Maginot-linie
VERBLIJ}<'PLiL\TS VOOR 3 l\ULLIOEN
SOLDATEN

INDIEN DE VREDE BEDREIGD
WORDT

Lon den, ,13 Dee, (Transocean).
De Soviet-regeertng is voornemens een
"i\Iaginot-lillie" aan te leggen, 'gelijk aan
de bekende fortifica ties van dien naam
aan de \Vestgrens van Frankrijk, zooals
. in een speciaal bericht van de Zondagcourant "People" wordt gemeld, Volge'ns
(lit blad zullen twee linies aangelegd
worden ter verdedlging tegen aanvallen zoowel aan de Oost- als de Westgrens, waarvan de totale Iengte 2000 mljl
zou .bedragen, Zij zullen verblijfplaats
verschaffen aan niet mlnder dan 3 millloen soldaten en ~let aanleggen van deze
vestingwerken zal mlnstens 5 jaar in
beslag nemen, Fransche Ingenleurs, die
de ontweajen voor de Fransche Maginot-linie gemaakt hebben, zullen als advlseurs in dienst van de Sovjet-regeering gesteld worden.
I
NIEUWE

B u e n 0 Sl Air e s,
12 December
(Reuter). .De Arnerlkaansche minister
van. Bultenlandsche Zaken deelde aim
de pel's me de, dat het Pan-Amerikaansche Congres zal worden verzocht ' zijn
goedkeuring 'te hechten aan een voorstel, dat voorztct in een conterentte van
de 21 Amerikaansche republleken ten
behoeve van bespreklngen en samenwerklng in geval de vrede op het Amerikaansche continent van binnen orvan
buiten ult wordt bedreigd.

Cordell Hull sprak de meening uit dat
het voorstel de kracht igste waarborg
voor den vrede is en voegde hleraan toe.
dat Amerlka altijd een waardevol voorbeeld heeft gegeven aan de landen op
'I'e Louden kwamen ~p verscheldene" plaatsen betoogingen voor, f.vaarin uiting werd
de andere c~ntinenten.
.
.
gegeven aan den wenseh, dat Koning Edward ' VIII· nlet zou aftreden, '. '

I

Met Pen..Amarikcunsche

Vredespact

ONDER-VOLKSCO~Il\IIS

BEVEILIGING VAN IIE'f AMERIKAANSCIIE CONTINEN'f.

SARISSEN

I

M 0 s k 0 U, 11 Dec. (Transocean).
Drie nieuwe onder-Votkscommtesartssen
voor de Zware Industrie werden be. "noemd, n.1. ourewttsf, Serebrowski en
Osslpoff, als opvolgers van Ruchimowlts] en Kaganowitsj die, naar reeds
werd 'gemeld, resp, tot Nolkscommissaris
en onder-Volkscommissarls voor de
Oorlogs-Industrie werden benoemd.·
Gurewitsj en Serebrowskl waren reeds
werkzaam op het commlssarlaat voor
de Zware Industrie, doch Ossipoff is een
vroegere Industrleel,

B u e nos Air e s, 13 Dec. (Reuter). Het Pan-Amerlkaansche vredespact, dat ;door de landen die op het
I Een beeld van de
verwoes tingen door de bombardeCongres vertegenwoordtgd waren, ondermenten te Madrid aange richt. Eeu huls op de Plaza
teekend werd, wacht thans op de ratifide Anton 'Martin went in nutn gelegd, zoodat het gecatle door de parlementen dler landen.
heele verkeer stopgezet werd.
Art ike 1 ? 1. be'paalt dat wanneer
de vrede van Amerikaansche republie- ---- ken bedrelgd wordt, alle regeeringen van
Zuld-Amerika, die onderteekenaren. zijn
'van het Briand-Kellogg pact of het Ver~
zoeningsverdrag van 1933, verplicht zijn
overleg te plegen met die republieken
teneinde een vreedzame samenwerking
te bevorderen.
.
Art ike I 2. bepaalt dat ingeval
Polen'
de baanroute nauwkeurig werd bewaakt. van oorlog tusschen Amerikaansche staVerblijf op kasteel
De Fransche politie gaf haar taak In ten de cnderteekenaars gebonden zijn
Zwitserland te Bazel over terwijl de Oos- olllJliddellij~ wederkeerig elkaar te ,raadE'nzesfeld
tenrijksche politie vanaf het grensstadje iilegen over de verpllchtingen welke geHet bondg.enootschap met
Buch zich belastte met de bewaking van ilOemde overeenkomsten met zich meeLon den, 13 Dec. (Reuter).
Roemenie
den hertog.
QI:engen. Ingeval elders oorlog uitbreekt
De vel"tegenwoordiger van Reuter,
D
j
, li te
die met den trein waardoor de vrede in A:merika in gevaar
die ziclt bevilldt op den trein, waarDE ~I1Ll'rAIRE SiL'IENWERKING
e•. OUIna ~ n
.
.won:it gebracht, zal dit overleg uitgebreid
mee de lIertog 'van Windsor reist,
meelelsden, yelkeerden ,tweemaal 111 ?e: wqrden om de ~nethode vast te ~tellen
ontvhig hedenmiddag de officieele
v~ar het object van hun belangstell111 volgens welke de Amerikaansohe repuw; a 1" S c h a u, 10 Dec. (Transmededeeling dat de ex-koning ,als
mt het oog te verlieze~l, eens te Bazel 'biteken kunnen sam,enwerken, ook wanocean). In een commentaar op de Iaangast vall baron Louis Rothschild op
en een andere kee.r tljdens rangeeren neer eventueel de weuS'ch naar voren
komst van den Roemeenschen chef van
het Kasteel Enzesfeld, dat 15 mijl
van de tre~nforma,tle ·te Sangans. Het gebracht wordt om :door een actie de
den generalen staf, die hier heden arbuiten \Veellen: geie'gen is, zal verwas om de jou~~alisten van hun opge~ vrede op het Amerikaansche coiltinen't
riveerde, zegt het /dagblad' "Express Poblijvell. De lIertog aniveerde des
ru~th~id te .bevnjden dat de hertog. van te beveiligen. De Amerikaansche regeeranny" dat na de politieke vraagstuk~
om 10.15 te :.\Veellen van\Yuar '
ken, die besproken werden ter gelegen~.md~r er111. toestemd~ de plaats van ringen verklarel~ dat geen land gerechhij per auto ontl1iddellijk naar EnZlJn bestemmmg bekend te maken. Ge- tigd: is, direct dan weI indirect 'zicih te
held van het bezoek van den minister
zesfell1 vertrok, dat een schitterend
durende . de geheele reis hepben zlch mengen in de hinnenlandsche aangelevan Buitenland.sche 'Zaken Antonescu,
jachtverblijf ;s met een acconmiOgeen demonstratles voorgedaan.
~ genheden van een 'anderen staat. ~edethans de tijd gekomen is om miUtaire
daUe ;van 40 kamers en het centrum
aangelegenheden in beschouwing te nere ~chending 'van dit artikel leidt tot
vormt van een laildgoed. van 15 :mijl
VERJAARDAG KONING GEORGE
onmiddellijk
onderling overleg tusschen
men. De sameriwerking tusschen de Ieill het vierkant.
I
de andere staten teneinde een vreedzagel'S van belde landen, vervolgt het
Lon den,
14 Dec. (Reuter). D e
me oplossing t€' bewerkstelligen.
blad, is voortdurend grooter geworden
De hertog verkla,arde bij monde van 41's t e v e r j a a r d a g van
!
en werd zelfs niet ollderbroken in de'
zijn
stalmeester,
Colonel'
Piers
Legh,
dat
I
K
0 n i n g
G
e
0 r g ewe r d
perlode toen op politiek gebled tusschen
I
beide landen verschil van meening hi} nog' niet besloten had van hoe lan-I Z 0 n d e r '0 f f i c'l eel e pIe c hgen
duur
zijn
verblijf
in
Oostenrijk
zou'
,t
i
g
h
e
i
d
g
e
vie
r
d.
D
e
Pfl'esti,ul
heerschte. Met het huldige bezoek wordt
h e eft
een nieuw tijdperk In de mUitaire sa~ zijl1 ,en dankte de 60 journalisten en n ~ e u w e K.o n i n g
fO'tografen, die met· den trein meel'eis- h 0 n d e r den
gel u k wen s c hm'enwerking ingeluld.
den dat ze hem niet lastlg hadden ge- tel e g, ram 111 e n u i t a lIe
De "Polska Zbbrojna" herinnert eraan vaUen. "Slipper", de terrier van den dee len van h e t
De Arabische eischen
B r i t-,.
welke groote waarde ,maarschalk' Pil- ex-Konhlg, reisde met zijn meester mee. S c h e R ij Ik 0 n t van gen.
soedski altijd heeft gehecht aan een Slechts 'tweemaal tijdens, de geheele
SAMENWERKING lUFf KON.
bondgenootschap met Roemenie en ver- reis werd de hertog door het publiek
COM~IISSIE
DE NIEUWJAARSONDERSCIIEIklaart dat, terwijl de poUtleke zijde en gezien, eenmaal toen hiJ te Boulogne
DINGEN
de algemeene basis van dit verbond nog een walldeUng, op de kade maakte en
J e r u z a I e m, 10 Dec. '(Transversterkt zijn door het bezoek van An- andermaal door het vens1ter van het
Lon den, ' 14 Dec. (Reuter). Offi- ocea·n). Het Hooge ,Arabische Comite
tonescu, het bezoek van generaal stam- salonrijtuig, toen liij te InnsbrUck 'het cieeI, wordt bekendgemaakt, dat de Ko- }leeft met m~erderhei'd, van stemmen
sonovitch het verder zal cOllsoUdeeren besneeuwde
landschap
bewonderde. ning. besloteli' heeft de publicatie van besloten zijn houding tegenover de Koop het belangrijke gebied"' van de na- Toen hij bemerkte dat eon gezelschap de Jijsten der gebl'uikelijke Nieuwjaars-ninklijke Commissie te herzien en
tionale defensle.
skl-ers hem~ gadesloeg trok' hij, zich van onderscheidingen uit Ite stellen tot 1 Fe- voortaan met de commissie samen te
het venster terug.
':
I
lJruari 1937.
werken.
JIET ,EINDE DER STUDENTENDe afzondering van den hertog van
a
Terzelfdertijd besloot helt comite afONLUSTEN
WIndsor vJerd o}) doeltreffende wijze,
gezanten te zenden' naar Irak, den
door de politie j van vier. landen, EnNOODWEER BOVEN ENGELi\ND
Hidjaaz, Syrie, Transjordanie en Egypte
War s c h a u, 11 Dec. (Transocean). geland, Frankrijk, Zwitserland en 008ten ehi.de aldaar met de verschillende
De theologische en medische faculteiten tenrijk, ;bewerkstelligd. Allliptenaren van
Lon den, 14 ·Dec. (Reuter). Zwa- tegeeringen te confereeren over de Aravan de universiteit te Warschuu, die de Fransche "S(uete" hadden plaa'tsge- re stormen woeden boven Engeland. De bische eischen.
eenlgen tijd geleden In verband met de nomen .in het compartiment naast dat kusten wo~den) door zware zeeen geDe ~aadwerkelijke samenwerkillg van
studenten-onluste11 gesloten werden, van den hertog en bij iedere stopplaats bellkt. Verscheidene schepen zijn (in de Arabische 'hoofden met de Britsche
zuIlen 12 December a.s. worden her- van den trein stonden g'ardes-mobileSi op .nood; andere liepen een noodhaven Koninklijke Commissie zal .eerst aanopend.
het station, precies op d~ plaats waar binnen. Te l'~olkestone \vas de wind-' vali.gen, zoodra de antwoorden del' verDe overige faculteiten' zullen op 1 ll€'t Konlnklijkc rijtuig stilhield. Tevens 'krac~t 75 mijl per, uur., .Verschillende schillcn:d~. landen, waa~heen de afge~
wordt gemeld dat iedere kilometer van reddmgsbooteu, moesten ultvaren.
' , zanten ZlJ~ _gezonden, ziJn ontvangen.
Januari a.s. worden heropend.
AIle studenten moeten zlch opnleuw
laten 'inschrijven" doch degenen, die
reeds voor het loopende jaar waren in~
geschreven, behoeven geen reglstratiegelden te betalen.

-

De reis von den Hertog van

·Indsor
W

Strenge politiebewaking lon99 'de' heele ' route

0

avoucis

I

I'

War s c h a u, 9 Dec. (Havas). De
minister van Handel ,heeft een communique uitgegeven, waarin de handeisl1eden/ worden gew~arschuwd, dat degenen hunner, die zouden weigeren hun
buitenlandsche schulden te betalen, tot
boeten kunnen worden veroordeeld en
hUll hunne invoerrechten kunnen worden ontnomen.
i
Vergunningen voor de betaling van
scnulden worden ver1eend, zoodat de beperking' van het betalingsverkeer nlet
als verontschuldiging kan worden aangevoerd.

DE BETREKKINGEN TOT CANADA'

J.\Ievrouw Simpson is, spQcdig na. het uitbreklen 'der 'co'nstitutloneele crisis, uit Engelantl ~laar ....' rankrijk :V~rtrokken. Een Fran sche fotlograaf heeft .haar ,verrast, ttoell zij
:
midden in den nac~t het hotel De La Poote te Rouaan verliet.

. 2111Jfta211:!!!~i~~~!!.!w'!!!~~!.1!~!!!!!!!!!!!!
...
TlIr/~Ue

Rustu Aras' reis
Bel g'r a,d 0, 12 Dec. (Havas). De
Turksche minister van Buitenlandsche
Zaken Tewfik RUs~u Aras arriveerde
gisteravond half tlen op doorrels. Hij
werd op het station begroet door Premier Stojadinowitsj met wien hij in afwachtin&, van het vertrek van den trein
in de wachtkamer conversee~ide.
Rustu Aras verklaarde tegenover de
pel's, dat Premier Stojadinowitsj hem
op de hoogte had gesteld van het laatste nieuws. Hij voegde hieraan toe, dat
hij zich uitsluitend naar Geneve begaf
in verband met de Alexandl:ette-affaire.
Op een vraag van een der journallsten antwoordde Rustu Aras, dat Turkij e zich reeds heeft aangesloten bij
het Britsch-Fransche voorstel voor bemiddeling in Spanje, aIleen reeds door
De bertog ,van ,York, ~erugkeerende !van een
het feit,. dat Turkije deel uitmaakt van besprekiqg inzake de COlls~uttltiol1eele crisis,
de non-hiterventie-commissie.
,Jlaast zich .zijn huis binneD.

DE ERRES SUPERHETERODYNE
TYPE K.Y. 220
Kortegolf- en ultrakortegolfontvangst. D.rie golfbereiken t.w.
13- 45M.,45 -155M.en 155-550M.
Lampen: AF3, AK2, AF3~ ABC 1,
Al4 en AZl.
Gemakkeliik afleesbare afstemschaal met schaalverlichting. Afstemknop met grof- e'n fiinregeling.'
Zeer effectief werkende automatische volumeregeling.
ToonregeUng vqor regelen timbre
der muzi~'k en verminderen van
storingen.
Aansluiting voor electrische gramofoonopnemer en 'extra luidspreker.
Bekrachtig.de electr. dyn.luidspreker
met biizondere weergave.der lage
tonen. Groot onvervormd geluidsvolume•. Eindlamp met vermogen
van 9 Watt.
Kast van, gepolitoerd
lJIIIII_ _

Ais U aan de golflengteschakelaar d,raait,
is het alsof U een cJltuurboekenrii door U,v
handen taat gaan. Aile groote wereldzenders,
de Phohi en de Indische zenders, op een
golflengte van 13 - 550 M., brengen U door
de Erres K.Y, 220 verstrooiing, ontwikkeling
en nieuwe ideeen.
En nieuwe ideeen beteekenen vooruitgang.
Daarom is het voor U, nlaar ook voor Uw
kinderen van groote beteekenis voor ~et
verdere leven als U' een Erres K.Y. 220
bezit. Ais U daarbii nog' weet dat. de
kosten van dit toestel compleet slec~ts F. 245.bedragen, dan zult U ,zeker, evenals zoovele
duizenden, ook Erres in Uw huis willen hebben..
Uw radiohandelao'r heeft ze en ook

BelgU;,

I

I

VOORUITGANG DOOR NIEUWE
·IDEE~N
I .

BUI'.fENLANDSCIIE SCIIULDEN

B r u sse I, 11 Dec. (Transocean).
De bladen melden dat de Belgische regeerlng voornemens Is in verband met
den toenemenden handel met Canada
in de naaste toekomst te ottawa een
legatie te vestlgen.
Hieraan wordt toegevoegd, dat de
Canadeesche regeering eveneens voornemens is een legatie te BruEsel te vestigen.
:
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'Beurs-Ooerziciuen

Handel en Nijverheid
•
Beurs Ite

Amsterdam was terughoudend

Beurs te Batavia

AllIS terdam

. A m s t e r dam, 14 Dec. (Aneta).
(Officieele koersen, nadruk verboden) Drlemaandsdollars deden % en dito
Londen 2% cts. agio. De stemming' was
Naheurs
14 Dec.
terughoudend in verband met het Ch114
Dec.
slot
H. V. A.
423
neesche conflict, waarvan de afwikkeAmsterdam Rubber
285% A'dam Bank
148%
ling zorgelijk wordt gadegeslagen,
Philips
150
274'12
-,.- a I 200
Amerika was eveneens terughoudend.
Unilever
159
Escompto a'i 400
~ 98311
Publiek en arbitrage waren zonder hanKon. Olie
'284
404% A'dam ~ubber
del; de huldlge adviezen omtrent WallScheepvaart Unie
95% Philips' tabr.
270% street waren gereserveerd.
Shell Union
207/1~ ; Vorst.enlanden
31%-3ZY4
Staal en Koper lagen in laatbeurs leU. S. Steel
57%, . Band. Kinlne
415
vendiger; Sporen verwaarloosd. De bestandard Brands •
415
12%
-,,- a f 250
leggingen .waren zeer kalm, mede in
Cities Servic~
3
Unie
93%-93'12
verband
met het einde del' week.
De markt was onregelmatlg.
Japanlijn
67'14
67%
Ned.
Ieenlngen
lag een tractte lager;
N. 1. Spoor
58%
58-58'14
Nederland was
S lot k 0 e r sen (Aneta)
323,,4 Indle was vast. 3%
Sem. Cher. Tr.
eveneens
vast;
aandeelen
zustsr Maat156
12 Dec. 14 Dec. Emni
schappijen werden gevraagd.
.
Kon.Olie
399%-399 3,,4
De
locale
markt
was
rustig.
Philips
4%% Indle 1931
100% 10{)% Kon. one a I 100
400
opende prijshoudend; aanbledlngen wa4% Indle 1934a
100~
1009/ 1a Cities Service ' ,
$ 215/ 16-3
ren vlot plaatsbaar. De mlddenbeurs
100!)/16 Shell -Union
4% Indle 1934
100~,
$ 20'14
was levendig gestemd enoploopend. Op
5%% Young (m. verkl.)
21% Beth. Steel <R.. 11) I
21%~
,,54
de nabeurs was de groote handel willig.
Amsterdam Bank
150% 150~1J Gen. Motors (R. II)
,$ 53
Ja vasche Bank
Kunstzijde was kalm; Am. E'nka
Kennecott (R. II)
" 44%
Koloniale Bank
vast, Unilever opende .kalm en vast, was
67%
66% Anaconda (R~ II)
" 38-38'14
Ned. Bank Cert.
,aarzelend op de middenbeurs en sloot
1841ft' Rembang EI€c.
15'12
N. I. Escompto Mij.
verlaten.
Sem. Stoomboot
198
HanQ.elsbank
137
134% Basilam
118%-121 '
Kon. Olie opende vast; publiek en
N. H. M.
166
165
beroepshandel kochten. Hoewel het aanGedeh
145
A. K. U.
46%
45%
bod matig was, was er veel drukte in
Calve Cert.
83
82%
middenbeurs. ;Langzaam oploopend, was
Philips
273% 277%
het slct willig.
Unilever .
157% 158
Rubbers waren levendig, hoeweI' iets
Cities Service
3
3
zwakker
in verband met winstnemin7/
Amsterdam
20:7/16
Shell Union
20 HI
gen.
Shell Vnion Cum. pref.
94%
94%
De Scheepvaartrubrlek was kahn.
Slotkoersen
,
U. S. Steel
57'12
57%
Schepen waren meerendeels kahn geAnaconda
38Ys
383/ 16
stemd.
Mark
73.90-73.93
Bethlehem Steel
54!)/ltl 54%
Pound sterling
9.0P/l,)-9.0P/18
Er was een levendlg~ vraag naar
Montgomery Ward
497/1')
49'12
Dollar
1.83%-1.83% Unles, K.N.S.M. en N.A,S.M,. Bijzonder
Intern. Nickel
47'18
47
gevraagd was J.C.J.L. die dan ook opFranc
8.56%-8.57%
General Electric38%
38%
Hep.
Praag
6.46.-6.51
Standard Brands
127/1(J
125 / 16* )
Suiker was lusteloos; H.V.A., afbrok33.00-33.50
Weenen
General MotQrs
53 Va . 5213/ 16
kelend, lag bij slot verlaten.
Kennecott Copper
4413/18 44%
(Aneta)
14 Dec.
Tabakken waren iets luler.
Borsumij
179%
Prolongatiereilte
Internatio
167~~
166
Ph
Koor~
Lindeteves
96%
96
'Veintg prijsverand,eringen
Amat.-B'vl&
1007116
Aig. Exploratie
169% 169 '
te Londen
a
idem
BHUton 2de rubriek
519
524
b idem
Koninklijke Olie
404
4005
L 0 d den, '14 Dec. (Reuter). De
Amst. Londen
9.001/ 2
9.0P/8
Java-China-Japan-Lijn
6714
67%
terugkeer tot norm aiel' omstandigden
" New-York
I.R3·i / 4
I.fl3·/ 1
Kon. Paketvaart Mij.
140% 142%
" P8r\18 8.55 1/ 2
P.57)/4
had een stille markt ten gevolge met
.. Berlijn
73.s0
73.93
Scheepvaart Unie
941ft
95%
slechts weinlg belangrijke. prijsveranSem. Stoomboot & pl'. 201% 201
derlngen.
Londeo
Cult. Mij. Vorstenlandeh 31%
31%
H. V. A.
'
. 426
421
(Reuter..Eastern)
Arendsburg
400
395
Deli Bat. Tabak
235% 235
PEPER
14 Dec.
12 Dee.
Deli Mij.
307
305%
Oostkust
66
Londen
Senembah
265% 264'12 ft. P.:irlJ.s
ft. Berllln
IReuter-Eastern)
Malabar Thee
270%
'ft. Amsterdam
Michiels Arnold'
178'12 - 180
'ft. NeW-York
, 12 Dec.
14 Dec.
Amsterdam Rubber
288 286%
Bandar Rubber
209% 211
14 Dec.
~wa,te Blngapore cit.
Sumatra Rubber
250'14 250~~ Londen/Shanghai
Londen Dec.lJan.
3
aanb. 3 aanb.
1 sh. 215 / 23 d!
Malang Tram
56
56% LO\lden/Bombay
Witte Muntok clf.
1 sh. 65/a2 ~L
Serajoedal Tram
Londen Jan.lMrt. 5 rnidor.
Londen/Hongkong
1 sh. 3% d.
Uwarte Lampong cu.
Besoeki Tabak
122% 123% Londen/Singapore
2 sh. 4'/1' d.
Londen Jan.lMrt- 3 aanb.
215/1~ ~.a.nb
Nisu
133
133
1 sh. Pl/~ d.
Landen/Japan
Voorraden witte Peper 11.841, Zwai·te
100%
4% \Nederlancl
100
Peper 1816 ton.
99
3% Nederland 1936
98%
81otkoera
I
, Robaver
134%
I
(Reuter..Eastern)
TIN' ;'
106
Incas.sobank
106%
Javasche Cultuur
161% 164 .
12 Dec. 14 Dec.
217% 217'12
Walsumatra
n. NeW-York/Lond~n
49011/ 31 4.7021/ 3 3
139
Gandasoli
139
n.
New-York/Par1ja,
..
4.661/ 4
4.66°18
(Reuter-Eastern)
"Panghe9tan
n. Ntw - York! Amattrc1am' 54.44 54.46
Pasir *angka
11 Dec. 14 Dec.
Conti~entat Oil
30%
30%
Com mi. Amer. Smelting
7P/ltJ
72%
n«Dl1(1 la4J-&Illoenthgen
233 3/ 4 '
2313/4
Chrysler Corp.
96
96~
m1drpl'.
IlUdpr.
Bengkalis Expl. Mij
I-mnds.-Ievertng P. to-,
233'A/4
23P/4
ged./mldpr.
Corp. Tr. (mod. distr.
'led./
RUBBER
m1d'pr.
type)
Union Pacific (cert.
Londen
GOUD.
gewone aandeelen)'
97
99%
46,
_Jasumij
45%
(Reuter-Eastern)
Lon den, 14 Dec. Reuter-East'Cert 6%. Cities Service
38
37%
12,Dec. 14 Dec. ern). Openmarktpr!js in staven fijn per
1
13
Cert. tIudson Ca.r.
15 / 11) 15 / 16
'
open slot open &ofl oz. 7.1.9.
not. not. not. not.
*) ex div.
ZlLVER,
dL1oeclJoS SPO' .toop.
9
9
9 191/ 16
verk.
Afgedane transactles
yt/s
g.~16
Lon d -e n, 14 D~~. (Reuter-East;.;
Jan,lMrt: koop.
9 151t 6 gl1t6
58*)
59112*)
ern).
tash 21%1' en termij n.f21%. Br.N. I. S.
\terk.
9'h6 - ~3h6
1()'1*)
Deli Spoor
" AprU/Jun1 koop.
91~/le - 9'IIe lndie kocht terwijl China geringe voor~
verk.
33****) 33*)
Sem. Cher. Tr.
9'/16 - 9&116 l'aden verkocht. De rriarkt was stU en
.. J1JU/84!pt. kOOp.
8 15116 - 9)!t6 prijshoudend. Sedert de off. vaststelling
21****) 20*)·
Sem. Joana'Tr.
v~rk.
9 11t 6 - 9 3/ 16 van de koers was de markt nauwelijks
203-11)
206*)
Ga~mij. Nat.
Oct./Dec, kOOp.
8 15h 6 -- 9)/16 prijshoudend. Verkoopers' b'octen aan op
237*)
239'12*)
Aniem
1116
,
verk.
9
- 9 3/ 16 koers, koopers boden l/ltl lager. In :beide
454*)
Tarakan
f
De markt opende prijshoudend. Na- prijzen'-~werden kleine omzetten gedaan.
~oerowinarigoen
nat de markt iI;( sympathie met de Ver.
BasiIam
210*)
212*)
Staten prijslhoudend was geopend, verRedjang
,
\
Ibeterde zij!. Het slot was zeer prijshouB 0 mba y, 14 Dec. ;(Reuter-EastDe markt was zeer kalm i gestemd.
dend. Er werden echter geringe zaken ern). Cash 52 rupees 12, annas. Verreafgedaan, hetgeen een kentee.ken is dat kening medio Januari 53 rupee,s 12 an*)
~daan.
de
markt in afwachting is van de be- nas. De markt wasprijshoudend.
U)
nomh~aaI.
slis-sing'van de vergadering va:n. het Int.
.. *)
biedkoers.
)
Rubber Comite, dat vandaag plaats',
laatkoers:
heeft. Londenvoorraden 34.873, leverinNeVi Y 0 r k,. 14 Dec. (Reutergen 1681 t. Liverpool 47.613 ~n 1611 t.
E.astern). 45%.
Ope n 1 n g s k

0

e r sen (Aneta)

I

•

'

Chineesche Leeningen zakten scherp
in op het berlcht van' Chiang Kai Sheks
gevangenneming.
Argentijnsche Sporen lagen zeer vast
in verband met de hoop op verdere vermindering van de Argentijnsche wisselkoerscontrole.
- .'
Olies, Kopel'S en Kaffirs lagen vast
terwijl Westwith opliep tot 345.
In de productenmarkt lag cacao zeer
vast en levendig in sympathie met New
York. Lood lag zeer vast en bood levendigen handel in verband met de overtuiging dat binnenkort een voorradentekort ontstaan zal.
Tarwe lag vast in sympathle met de
overzeesche gebieden.
Het r dlsagto van de termljnrrancs is
vergroot als gevolg van de verkoopen op
balsse-nlveau,
:Yallstreet was stU . gestemd, doch
prljshoudend. \
!

Berlijn weinig veranderd
B e r I' ij n, 14
De aandeelenmarkt
tel'.
Obligaties waren
In de prijzen kwam
Callmoney deed 3%

I

Dec. (Transocean).
opende opgeweklusteloos gestemd.
weinig verandering.
tot 3%. "

NewYo'rk o~loopenll

New' Y 0 r k, 14, Dec. (Reuter:Eastern). Wallstreet was goed prijshoudend dankzij de gunstige bedrijfsberichten en het feit dat de ,staking voorbij is.
(
.
Stalen, werden gevraagd. Beth. Steel
stond 1 dollar hooger., I
'
Auto's waren gezocht; Chrysler stond
meer dan 1 dollar hooger.
Olies bleven onveranderd. Publics
waren willig en aantrekkend.
Tel' middagbeurs was ruime handel
en verdere koerswinst. Bij slot-heul's
kwam een ietsje reactie door winstnemingen.
Stalen bleven op den voorgrond; Kopel's .Werden gevraagd. 'c
'Auto's lagen hooger met Chrysler aan
dell' spits. G~n. Morors lagen 1 dollar
hoogeI'.
'
,
'
In Olleg werden wlnsten gemaakt.
'Het slot kwam met winst voor Chrysler, Gen. Motors, Cont. 011s, U. S. Steels,
Beth. Steels, Anaconda's en Kennecotts.
De omzet bedroeg 2.870.000 shares.

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

Producten-markten

II

I

Situatie op 'de SUil{erlUtll'l{l,

\Vordt het quotum op 80 percent gebracht?

Czarnlkow's proguose voor 1937

New Y 0 1· k, 1,1 Dec. (Reuter
Eastern). Uit de door" de Rubber
Assoclattes der Ver. staten gepubliceerde statistlekcijfers blijkt dat de
invoer over de maand November bedraagt '11.300 tons, terwijl verbruikt
werden 50.300 tons. De voorraad op
eind November, bedroeg 212.500 tons,
waarvan zeilende naar havens der
Ver. Staten 13.700 tons,
'Het verbruikvan geregenereerde
rubber bedroeg 12~000 tons,

I

Lon den, 14 Dec. (Reuter). De
vrcege verschijning van de, ultstekende
cijfers del' rubberconsumptje der Ver.
I staten over de maand November hadden, 'ofschoon het tijdstip van 'verschljning oordeelkundig gekozen was, zeer
weinig uitwerking op den prijs in verband met de uiterst voorzichtige houding del' handelaren, die de vergade ring
van het Int. Rubber Comite op heden
liever afwachtten.
Vooraanskiande rubberrnannen Wljzen er op dat de laatste cijfers del' Ver.
staten ongetwijfeld de belangstelUng
voor de besprekingen van het I.R.C.
verhoogen.
In dit verband wordt de meening ui'tgesproken dat het I.R.C. e e n e xtra-q\lotum van 5% voor
het e e r s t e
kwartaal
19 3 7
za I
v r ij g e, v e n, - t e rw iJ Iso m m; i ge n z elf's m e enen dat d i t 10% zal
bed r a g e 11,
zul,ks om de verbruiker$ in de Vert Staten tevreden Ite
stellen.
-Aldus de telegrammen.

De markt te Louden vertoonde volgens
Czarnikow weinig veranderlng, met afbrokkelende tendenz ; het slot kwam op
:4/9 per .cwt clr. De flauwe stemming is
het gevolg van seizoenaanvoer van Britsche overzeesche sulkers, terwijl van de
bietencampagne Inheemsche suiker tel'
beschikking komt. Bovendien \oefende
Mauritius weer druk uit; daarentegen , I
is volgens Czarnikow geen bijzonder
aanbod van nlet-Brttsche sulkers te verwachten.
J
weliswaar blijft Cuba nog een onzekere factor, omdat nog niet vaststaat,
hoe groot oogst 1937 wordt, maar San
Domingo gaat zonder carry-over zijn
nleuwe oogst in en het heett dus geen
extra-uitvoer-overschct. Peru heeft zijn
productle niet opgevoerd, zijn export is
dalende en bedroeg Jan. tim September
1936: 197.638 ton (v.j. 216.747), waarvan
naar Engeland 70.994 (95.140). In Mexico,
dat vorig jaar in verband met werkstaklngen mindel' produceerde, zal de oogsb
van dit jaar niet het verbruik dekken mede in verband met loon-complicattes
die nog een gevolg zijn van de vermelde
stakingen - zoodat dit land ook van zijn •
nieuwen oogst geen export-surplus overhoudt. Brazilie dat dit jaar pl.m.' ~6.000
tons uitvoerde (vnl. naar Engeland) verkeert wegens zware overstroomingen met
zijn nieuwen oogst in dezelfde positie
ais M~xlco.

',

De restrictie bedraagt thans 30 percent,' zoodat 70 per~ent van de standaardtonnages wordt uitgevoerd. Deze
zijn VOOl"' 1937 hooger, zoo<i'at ~en ' g eI ij k b 1 ij v e n van het restrlctiepercentage reeds een verhoogden uitvoer beteekent. Nochtans wordt een
vermindering van het restrict1epercen~
ta,ge m~t 5 - dus tot 25 percent verwacht, hetgeen 'voor Indie beteekent
een' uitvoer van ongeveer 400.000 ton.
Een' terugbrengen van de restrictle
tot 20 perceat lijkt ons onwaarschHnlijk.
'

Daarom, verwacht Czarniko~ ,voor
de rietsuikerlanden in 1937 geen
moei'lijkheden lJlet het plaatsen van
hun normale uitvoer in Europa, zeUs
als men' er rekenillg mee houdt dat
zekere verschuivingen voor zuBen komen in verband met de contingenteering in Nederlalld ten behoevel
van de _Java-suiker.

Tenslotte is er nag eerl hausse-factor,
n.1. de lagere raming van Licht: voor
heel Europa zonder Rusland is zij 15.000
ton lager dan de vorige, met Frankrijk
55.000 ton lager, Oostenrijk, !talie en
mlgie elk 10.000 lager. Voor de uitvoerposltle van exportlartden is die lagere
productie van, Frankrijk van belang,
fua~r ziJ wordt deels gecompenseerd door
een hoO-gere productie van Engeland met
2Q.000 ton. Licht raamt thans Rusland
OIl 2.000.000 tons tegen vorige raming
2.250.000, zoodat het waarschijnlijk is, dat
dit land niet veel sulker kan uitvoeren,
wat voor Java van belang is" daar RusDe TheeUlarkt
as
land concurreert in de Levant en in
fOpgave V.' Gijselman,& steup, Batavia). Britsch-Indie.
De 'rin! llsie' I
-Het ts opmerkelijk dat Licht Spanje
onveranderd raamt op 220.000 ton, hoeIn de laatste alinea van het ReuterDe aangeboden hoeveelheid' was ort- .wel Yo~gens United Press de binnenlandtelegram betreffende de nieuwe tin- geveer 10.500 kisten tegen rond 8500 sche ~roductie volkomen onvoldoende is
quota in ons blad van gisteren zijn gedurende de voorafgaande week. De wat nlet h~t geval zou zijn als spanj~
enkele regels weggevallen, en' daal' het kwaliteit was onregelmatig, en bleef: werkelijk pl.m. 200.000 ton ZQU maken.
Qovendiel} oak op andere punten mindel' (Jfschoon hier en daar eenige achteruit- In verband hiermede is om den invoer
duidelijk ,was uitgewerkt, laten wij het gall'g merkbaar was, toch boven het ge- te stimuleeren het invoerrecht met 65%
hier llogmaals volgen :
midd~lde voor den tijd van het jaar.
verlaagd. Op basis van de huidige wisVoor bladtheeenbestond meer be- selkoersen bedroeg het invoerrecht I 1,36
De 'aanbeveling van het Internationaal langstelling, terwijl de Markt voor de per 100 kg' plus accijns op importsuker
Tin Comite;. om de quota voor het eerste overlge soorten zeer weinig veranderlng van I 7,20 per 100 kg.
kwartaal 1937. op 100 pct. te stellen, te zien gaf.
De markt te New-York was -aanvanke·
heeft betrekking op de n i e u we
Ordinaire tot gewoon middensoort tijk flauw op geruchten 'van wijzigingen'
standaard-tonnages, ~n, theoretlsch be- Gebrokens waren vrij goedgevraagd in de quota, maar werd later vast, sloot
schouwd levert dit percentage een pro- en bleven ongeveer prijshoudend. Fan-op 2.87 dollarcent per lb en de weekductie op van 49.250 tons, een cijfer dat nings waren iets flauwer dooi mindere omz~t bedroeg 58.500 ton. '
ten naa.stenbij overeenkomt met de pro- vraag; Oust had een kalme' markt.
(Zie verder Vierde Blad)
ductie van' thans, welke gebaseerd is op, E'r ibestond meer interesse voor Ge105 pct. van' de thans geldende stan- brokens met goeden schenk; prijz~n
daard-tonnages.
bleven op peil, behalve In gevallen waar !!!!!!!!!_~!!!!!!!!!!!!!~!'!!~~~~~~
de kwaliteit terugUep.
IBladtheeen hadden, een wlllige markji,
Het is het Comite evenwel bekend, dat
sommige landen - stellig Bolivia, en meer in het bijzonder voor ordinaire
mogelijk ook Siam - niet in staat zUllen tot middensoort Orange Pekoe, grove ;
zijn, het geheele toegestane quantum te ;Pekoe en Pecco Souchong; prijzen
produceeren, en daarom wordt verwacht, trokken iets aan.
Bllitellzorg
dat de werkelijke exporten in het eedte
Tel' m ij 11 Z a ken: Verdere af-'
kwartaal iets lager :i!ullen zijn dan de dcehingen hadden plaats, in Gebrokens ,
. De Allegorische Op,tocht
huidige.
met goeden schenk voor de productie
.
Niettemin ljgt het in de bedoeling van tot eind Januar!. Gewone en midden-, Z. E. de Gouverneur-Generaal heeft
het Comite, er voor 't~ zorgen dat er soort ~range' Pe.koe uit. de December/ ;de wensch te kennen gegeven dat het
geen verdere verhooging van de zicht- Jan~~ll'1 productle werden verhandeld, Soendaneesche gedeelte van de in Buibare voorraden zal plaats hebben. (In terwlj1 eveneens belangstelling bestond tenzol'g te houden allegorische optocht
het telegram staat het omgekeerde, maar voor JanuarilMaart 'producUe Orange opgelulsterd zal worden 'door speciale
dat moet op een seinfout, berusten. - Pekoes, grove Pekoes en Pecco Sou- oude Soendasche muziek. Daartoe heeft
chongs.
de Rege.nt van Buitenwrg zich in verRed.).
JK e r s t v a can tie: De "Bata- -bLnding gesteld met zijn collega te TjianTen slotte wordt' er op gewezen, dat via Tea Buyers Association" deelt me- djoer, die, al~us onze corr~~p~ndel~:, den
het Comite na formeele regeling de quota de dat hare legen geen zaken zullen eenigen, "dhegoeng-speler In TJlbeber
in de 5 Januari a.s. te Brussel te houden do~n op de locale Theemarkt vanaf bereids opdracht .heeft gegeven ~ich tervergadering zou kunnen veranderen, in- 24 December 3.-uur n.m. tot 29 Decem- zake- voor te berelden. Deze speCIale muzieok wordt slechts in het Tjiandjoersche
dien de gewijzigde omstandigheden zulks bel' 9.-uur v.m.
gevonden en werd vroeger ges15eeld wan-'
zouden wettigen.
' ,
Lon den v e i Ii n g en: Er zullen neer idie vorst 'zijn' intrede in zijn rijk
geen veUingen gehouden worden in de deed.
weken aanvangend~ 21 en ~8 Dec. 1.936. '
GOENIEZAKKEN
Oranjefeestcll in rrjitjiroeg
Prii'zen met uitsluiting van kamCal cut t a, 10 Dec. (Reuter). )
pong Theeen
nominaal
O'Jk het kleine plaa tsje Tjitjiroeg, welOrange Pekoes (ordibe'kend
om iijn R.K. Re'traite 'rehuis,
Vorig Not. 10 Dec
miire tot gewoon midkomt met een €igen feestprogram voor
Ii e a v y C'zakken, ge":
densoort)
,40/40Y2 cent
den dag. Op 12' Januaria.s. zal op de
zoomd, ready, vrij hings
Orange Pekoes (goede)
41/43
aloon-aloon een' excercitie worden geboord Calcutta, per
,
Pekoes (ordinaire. tot
houden
van de "Soldadoe Padjadjaran",
An. Rs.
per 100 stuks
Rs.
An. gewoon middensoort)
38/39
" krijgsknechtep uit het voarmalige KoBlauw gestreept
Pekoes
(g'oede)
39'12/41
"
( COPRAB
ninkrijk van de Soenda-Ianden. Deze
40X28, 2~(1 l~s.
20
12
21
02' P. S. en Souchongs (ordi
"vuurvreters" zullen gekleed gaan in een
vraag.
vraag
naire tot gewoon mldLon d 'e n, 14 Dec. Reuter-Eastuiterst primitief en "luchtig" uniform,
densoort)
37%/38
ern). Dec.-versch. 22,2.6 midprijs.
Groen gestreept
" n.1. een naakt bove'nlijf, een grijze sarong
43X29, 2% lbs. 22
14
23
00 P.S. en Souchongs
en dito hoofddoek. Zooals men ziet, had
vraag
vraag
(goede)
39/41
TARWE
men vroeger geen kopzorgen over zijn
"
De markt was' vast.
Broken Orange Pekoes
leger-ui1trusting. De bewapening bestaat
(ordinaire
tot
gewoon
mldChi c ago, 14 Dec. (Reuter-Eastuit een schild en een piek.
densoort)
37Y2~38 '"
ern). Dec':-verscheping .136%.
Broken Orange Pekoes
• HE'r TINQUOTA VAN MALAKKA
,
(middensoort tot beste
KATOEN
Reuter ~'eint uitSingapore, dat het kwaliteit)
38%/46
New YOI' k, 14 Dec. (Aneta). I Malakkatinquota voor het eerste kwar- Broken Pekoes (ordinaire
Dec.-versch. 12.63~
taal 1937 werd vastgesteld op 72%.
tot gewoon mlddensoort) 36%/37 "
Broken Pekoes (midden----4----'
'l\IAIS
soort tot beste kwalitelt
I~UJ. OCEi\AN
PRIJS-INDEX
inclusief P~ngalengan
B ~t e nos All' e S, 14 Dec. (Anetheeen)
37'12/46% "
Het m.s. "Eurybates" op weg van Europa
taL Fair, average quality Cslotnotee..
Lon den, 14.Dec. (Reuter). Heden Broken Teas
36/43"
naat Ned. Indie is 13 Dec. van Port Said
rjng in papleren pesos) per 100 kg . .Ian. 172.2. Zaterdag 169.5. 4 Weken gelecten Fannings
36'12/51 "
vertrokken en wordt 27 Dec. te Padanli"
verwafht.
,b~ief1»~;,~W:ell ,~~H'W;~it'dL~~li&·U"1!·~,,:· ~·~·{f.l~~.k(j;~&)Ye,l~!M.ii!j.sien 1~'l.3·-~,,~~t_, ,-. ·;fRYJ·t~';<P'~"i\;:~~~r:~~1~'T~I.tt.~.rl-!,,~·/t,'4%/37
"

,

7/18

De Rubher-positle

I

\

'

Uit de Provincie
•

.

..

.....

. ,

.

Beurs te New-York
(Van Aneta-Reuter)
/
. 12 Dec. 14 Dec.
4
Cities Service
351
,8
27
Shell Union
26%
78~1J
76%
U. S. Steel
50%
Anaconda
53'18
75
73%
Bet.hlehem
Corp. Tr. (Mondif. 8h.)
3.78 3.79
63'12
Interllational Nickel
62%
131
130%
Union Padfic
52%~
General Electric
5n~
15%
15'12
Standard Brands
69%
68%
General Motors
65%
68%
Montgomery Ward
59,
60%'
Kennecott \ I
66%
66 1/ 4
Standard Oil
20%
19%
Hudson Motor Cars'
Stemming :i::'v ast,
,W'W>.~".. . . . . .

New - Y 0 r k·
<Reuter-Eastern)
12 Dec. 14 Dec.
'1 u. n.m. 4 ·u. n.m.

Crepe spot loop;

20 lh6

Sheets

187/ s

8{t<)t

koop.

, verle.

., Jan.lMrt. kool>. '
" Apr.jJunl koop.

19
18118
187/ a
19

203 / 16 ,
193/ 16
191/ 4

19t / 8

19)/8

vert.
191/ 4
De markt was zeer prijshoudend.
I

81otnoteerlngen
/

.,:'.eet-a spot koop.

verk.
She€ts Avr./Junl koop.
verk.

11 Dec.
187/ s
19

14 Dec.
1931t6
19'/4'

lq1/ s
187/ s
19
191/ 4
Il.-ma,lc.~\1)~.cw..'~~i"""~~,j'
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PARK

DECA

..
GLOBE

~.!~~_

-- - --

e

PR~MIERE

HEDEN

_

4

~ ~
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~
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~
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IlEoEN- an volgende avonden
-_.-_---_-....-.........

J e a net t e . Mac D o n a I d enC I a r k Gab Ie
in het daverend Melro·Goldwyn-Mayer succ es, dd reeds
vier avonden acbtereen voor starnpvolie zalen ging:

SA N .FRANCISCO
Nimmer hadden (wee Po.pui~ire sterren e en er.thousiester
ontvangst dan thil.ns )eanette en Clark in dit prachHg
muzikaal drama. waar men niet uitgesproken over raakt I
Mist do film voo*'al niet en komt yroegtijdig I

. Nlet goedgekeurd voor klnderen.
,22490

'.

, , iib

REX

mi. .9

Heden-

en

I

•

,.U!IlIWfl'1!i!!!

morq enavond :

Toen reeds .....
'"

RKO/BADIO'S PRACUTFILM naar het bekende •

Wat dwaasheld heeft de weretd al geboden I
Ze zijn beqraven onder groene zoden,'
De dragers van 't gewaad,
Oat op dlt plaalje steat,
Maar in hun lijd als nu was Bols reeds in de mode I

werk van 0 U I D A, schrijfster van "U,nder
Two Flags":

DOG,. OF

I,
,

Een uiterst boeiend dram:, voor aile leeftijden goedgekeurd.

I C IT V
Spo edlq :

~

i

\

FL~ND£RS\

(DE. H,OND VAN VLAA,NDEREN)

..

0, MOEDER, DIE ZEEMAN I (Mist Pacific Fleet)

b"

.'

, - '_1.

,

',.

~ -
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Nog slechts heden en morgen
de beroemde United Artists' film

"DE KLEINE LORD"

Spoef;liog· in: REX

"lI TTL E LORD FAUNTlE ROY"

0, MOEDER, DIE lEE~~AN I

FREDDIE BARTHOLOMEW - DOLORES COSTELLO

met

C. AUBREY SMITH - Gl)Y KIBBEE - MICKEY ROONEY
Het prachtige spel van C. Aub,rey Smith als de oude Lord
en dat van Freddie als de Kleine Lord zal U zoowel
emuse eren els ontroeren - een film, welke in aile opzichten
"at" is.
(Aile leeftijden).

EEN Fil:~:' ¥{AAROVER U ENTH0USIASl lULl llJN
Mat in e:e:
~~

Woensdag.5 uur n. m,

"
BOSANIBO
,

met P A U L ROB E SON

(Sanders of the Rive.r).
.
(Aile leeHijden).
en N I N A MAC KIN N E Y

",

~ niHEiRAIC 0farTHtLouNisoOd~iE PINE X

,I .
met

(De Ongeschreven Wet)
FRED MACMURRAY SYLVIA SIDNEY

-

De Jannen lIJn weer binnen, en hebben een heele
scheepslading lachsalvo/s voor: on; f
22493

• t:3
HENRI FONDA.

o FOX pi(lure with

PATSY KELLY

BASIL RATHBONE", .':-.

Boekhandel KOLIi'F & Co

In OlOrge of Productlon

re Batavia-Centrum

Directed by Roy Del Ruth

2e.,ha~d8ch

Associate Producer Raymond Griffith
8asecl 00 a prof by Creves KinhofJ

.....

---

......-.

CAPITOL

van net Batavlaasch Nleuwsblad z\jn
verkrijgbaar' a 15 ;ce~~ bl,) :

MARJORIE
GATESON \
Darryl F. Zonuck -

GEHEIM TUSSCHmSPH

NUMMERS

LOSSE

3.B

Hij had te veel geld om aan Ifefde Ie gelpoven en zl] was te
veel vro~w om er NIET aan .. te gelooven. londer een cent 'op zak
verlfet zlj hem, en elke vrouw zal het "w i:1 a rom" begrijpen.
I,De vertolking is super he . . . . regie en camerawerk zijn
perfect. Er zijn opnernen in en scenes, ~Ike z66 'gaaf zijn
van compositie, dat personen en entouraqe samengroeien
tot een sterk harmonisch geheel, Vfaarvoor de muzikale
illustratie een verdlependen, maar nimm~r, stor enden achtergrond vormt . '.•. waardcor ..PRI'.! ATE NUMBER',' een der
sterkste speelfilms is geworden, welke . "FOX" dlt jaar heeft
uitgebracht."
,
"
". ~
(Jav'a Bode).

"OBUZ"

Sluisbru~straat

Boekh,

B.

. dolkomlsche

en Batavia.

~

Boekhandel

\V. \VIGEllINI,
Boekhaudel

~ACIiT
Vooraf de laalste Fox en UFA-NIEUWSFILMS

, "DER BETTELSTUDENT','

. "VIRIBUS UNrrIS"

IDA WuST

UW ZORGEN

1

Oitadelweg.

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

2e.h,~~d8Ch

Bockliundcl
"I N S U LIN D E"
.

A

CAROlA HoHN - MARIKA RoKK

fen film, welke U van begin tot, eind zal amuseeren door den {;jnen humor,
de rljke aankleeding en het uitstekende 'spel
'
• Elke derde dame ontvangt een groote foto van, een bekende Uf-A... F'LMSIER

R,ijsw\jkstraat 16, Batavia-Centrum.

Kathol~~ke'

schltterende

DER·BETTEL~TUDENT

JOHAN HEESTERS -

BatavIa-Centrum. ,

-

momenten,

FRANCIS LEOERER.

V ANAF DONDERDAG:

' en

ANN

y~NI'I

srrAl'IONSI{IOSKEN

WIlF£dll

AMERICAN

De vermakelij!<e gescbiedenis van een Europe eschen Grae], die met een rijke Amerikaansche farmersdochter trouwt en tracht een echte, vlotte Amerikaan te worden
tot w&nhoop van zijn
vrouw en "hooger-op" willende schoonmama
" , 2 !4~2

AMUSANTE

COMEDIE . VAN

DE

BOVENSTE

I

oN

S

e: .

---"ONDER
TWEE VLAGGE.N",
met RONALD COLMAN, CLAUDETTE COLBERT~ VICTOR McLAGlEN,

IT HAPPE,NEO IN NEW-YORK
met LYLE TALBOT en GERTRUDE MICHAEL in de vermakelijke avonturen van' een verwende filmdiva, die een
taxi-chauffeur kiest en een Prins versmaad,t,en' .,

}i(

SANTA FE SOUR·a 00
I

een bijzonder spannende en actievolle TOM TYLER film
uit het avontuurlijke Westen
(Toegankelijk. voor' aile leeftijden)

"D E· 000DLAN GS.. DEN· WEO"·
,,- -'

PRIN~ES

"

f R INS

Hoofdkantoor te' AMSTERDAM.
Agent$Chappen te ROTTERDAM en '8 O~4VENHAOE

doordat Bad I s J( a goede servIce geeft
e'n In de allereersle plaab' - - - - - -

en

enz"
Prijs per nummer

betrouwhaar is
I

Laat Uw drukwerken door
Bad i s k a faalt nooit I

enz,

f '0.40

Hoofdkantoorvoor het Oosten: FACTORIJ RATAVlA, Per jaar-~eOr~;,efe~.t_( 12 numVestigingen' in' de 'voornaamste plaats;;'" van Nederlandsch-Indie e l '

Oat komI

JULIANA

B ERN H A R D
D ERE GEE R I N G B L U M
DE REPUBLIEK SPANJE

Oevest1gd te Amswrdam
Opgerlcht in 1824.

Vanaf Donderdag : de uiterst spannende Paramount verkeers- en poliHefilm
'

hestaat nog slechfs eenfge mannden en
heeft toch reeds vele relaties
'-

,

Nederlandsche Handel-Mij. N.V.

'

(AND SUDDEN., DEATH). ,.

TIJDSCHRIFT VOOR OCCULTE

,WE"fENSCHAPPEN.
De grootste,' de mooiste en ete kostbaarsto film vaA 1936.
•
4e Jaarg6ng No. 6
Een Fox millioen dollar prod~ctie
22487 In,houd :. Horoscopen,
Mede~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
a~elingen, enz. betreffende:
Het Bruidspaar
~
ROSALIND RUSSEL.'

PLANK'

.,..*

C E NTRALE B lOS COP
~:r:~~~: ZQO j~,ist verse.henen:'
Vanaf Woe~~~~f'sf~n:(.~eli~O~~~~w~~:~EC. 1916
DE MYSTIEKE WERELD

SLECHTS HEDEN- EN MORGENAVOND
G ROO T DUB BEL p. R 0 G RAM M A

SOTHERN·

in de bijzonder ge,estige PARAMOUNT·COMEDIE

Pasar Baroe, Bandoeng.
.
,

EEN

CINEMA PALACE

"VEG

().lIe leeffiJden)

-na.~
.... ~.......~ ~ ~ ~

S lui 5 b rug ~. t raat 23

~

Bad i 5 k a bClorgen I
--- -

.

Batavia-Centr un)

Bij vooruitbetaling.

M--a- g- n' ·-e-e"'-tl·"eS' Trekken
KOF~ERKLUIS ,Slu1s~rugstr.
.
WereldsO;;:otste 'muzikale
-- -- .ZIEGFELO, DE· GR·OOTE REVUEKONING i ~
extravaganza
,

DEm;:~~~~~~t:~;[~~\~O~R~~I~~;~~~i~~483 vooctSlnde~~~~:~~e;;ij::~~~n:~.::~::;~anenArable.~EKHA~· 0, H. U. Z,
,

emr

1

....

se

~. Spoedig
·w·
-.-

,. '

1

. . . . . , . . .

1

In

'*
-'5
GL'OBE:

SAFE' DEPOSIT

,,-

"

,

7, Bat.-C. Tel. 1708 \V€lt.

(Metro): I
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Een jschrijl1 zonder reliquleen

Het verjongde en herleefde Engeland

IIOOVERS lUISREKENING
In het [aar 1932 slceg de toenmallge president der Vereenigde
Staten, Herbert Hoover, in Washington driemaal met een zilveren hamer
op een steen en zeide in welgekozen
bewoordingen, dat ter plaatse binnenkort .een prachtlg gebouw ZQU
verrljzen, waarin men de twee beIangrljkste rellquleen van Amerika,
t.w. de onafhankelijkheidsverklaring
en de .grondwet der Vereenlgde Staten, voor altijd een waardige plaats
zou geven.
(

"

Eden als paladijn van de democratie
Duitschland behoeft 'zich geen illusies
'meer te maken

r

gen. Edel'l dacht er niet zoo" heel anders
over. Maar hij wachtte zich wel zich
bloot te geven. Anders had hij nog moeivan
lijk lid kunnen blijven van het kabinet,
VILLANUS
da,t van dergelljke opvattlngen nlets wilde weten. WiJ hoorden krasse taal, als
wi]
eens de gelegenheld hadden wat
lid is tegenwoordlg een genoegen, ' grondlger te praten met de menschen
van het Foreign Office uit zijn elgenjournalistieke brieven te schrljven,
lijken kring. Maar naar buiten was het
Er is altijd wat anders, telkens wat
anders.
nleuws. Niet dat er zooveel gebeurt.
'I'enzl] dan in Spanje. In de rest van
Ret is tenslotte Italle geweest, dan
Europa is het in dat opzicht tenmlnis Engeland' in beweging gekomen, zooste rustig, Maar wij hebben waarlijk
als het met dit land kan gebeuren. Men I
ook nlet tot taak, geregeld dramatiweet
het : de eene aanvullende oorlogs- i
sche gebeurtenissen te beschrijven.
begrootlng na de andere.· Koortsachtig ,
Wie daarvoor ambltle heeft, bemoeie
werk op werven en in conSitructtewerk-1
zich Hever nlet met Internatlonale
plaatsen. IJverig geoefen van duizenden I ·
jongelieden op de vliegvelden. Geen mo- I Van Zeelancl en Eden 111 gesprek met
politiek, maar met verkeers in- en
" te k a De burger- I elkaar voor ,d,e lunch te Louden, waarop
t·or, g ee n vlileg t uig
0 p.
..
.. b . I
b I
"k
I
.
accldenten,
lijke luchtvaart kan geen materiaal krijZIJ
en en e angru e ret evoerrngen
hebben gehouden
Wiij trachten hier zoo goed mogelijk gen. Mct de luchtvloot, die bestemd is
'
een voorstelling te geven van de poli- de sterkste en de beste ter wereld te
tleke werkelijkheid 'in Europa. En die worden binnen korten tijd, groeit het I erg. Maar het wordt zorgvuldig ultgeis het nu julst, welke geregeld verschlet. zelfvertrouwen. En met het zelfvertrou- zocht. De ..E ngelschen zeggen, het al te
Wat gisteren wit iwas, is ,morgen zwart, wen de forschheid van optreden. Men hebben urtgezocht. Het eskader zal dan
En hoe het overmorgenzijn zal is niet heeft het gezien in het geval van de weI wachten metkomen tot de Japandrie matrozen, die op Formosa door de
.
..'
te glssen.
Japansche politie waren beleedigd. Dan ners gereed g;ekomen zlJn met het offiMen kanconstateeren, maar nlet geen eskaderbezoek aan Japan. Te 1'0- cieel constateeren der dingen, die zij nu
voorspellen. Wij ,kunnen vandaag zeg- kio schrikt men. Men glimlacht. aller- al glimla~hend, maar slechts verondergen, dat Duitschland of Frankrijk of beminn~lijkst·: Natuurlijk, het was heel stellenderwijs willen toegeven.
Monaco geisoleerd is; doch wij weten ,g~.
tegelijkertijd 'dat het betrokken land
f'
=
onmlddellijk daarop geen raad zal weten
met alIe vrienden en bondgenQoten
waarover het beschikt.
Er is ecbter in de wereldpolitiek voor
,.
het oogenblik een land, dat merkwaardige vastheid van houding en omstandigheden vertoont. En dat is Engeland.
Gelukkig. Want aIleen van Engeland uit
kan de toestand in Europa gestabiUseerd
worden.

Politleke heschouwiugen ,

Thans, na verscheidene [aren, is de
constructle, waarvan Hoover de grondlegger is geweest, gereed gekomen, meldt
Un. Press. En het gebouw is inderdaad
waardlg de "helligste" documenten der
Nieuwe Wereld te herbergen. Door kostbare bronzen deuren krijgt men toegang tot een indrukwekkend marmeren
gewelf, dat van kostbare muurschilderlngen is voorziep. .Wanden van staal,
beton en rotssteen vormen de afschelding tusschen het interieur en de buttenwereld en zoo heeft men een helllgdom 'geschapen, dat tegen elk gevaar
van .bultenaf bescherrnd mag heeten.
Want het modernste alarmsysteem vrijwaart, deze bergplaats blJ uitnemendheid
tesen mlsdadlge aanslagen ; ntets neere
men verzulmd om het gewelf vuurvast
en stor- en waterdicht te maken. Alles
wat menschelljkvemutt en onbeperkte
geldsommen konden bewerkstelltgen, is
geschled om den geweldigen documenten
een .waardlge en vetllge plaats te kunnen verschaffen.

,.~

j

,.'

strah~ll.

Verzadigdheid maakt traag en slaperlg.
Dat is oak met Engeland gebeurd. Maar
het is zoo lang geplaagd, gestooten, en
tenslotte zeUs ,geschopt, dat het nu klaar
wakker is geworden.
Eden geeft nu den toon aan, hi} en
zijn vrienden. Eden had dat allang geWild. Maar hij kon niet op tegen de aarzelende, oudere, en, daarom invloedrijker leden van het kabinet. Sir Austen
Chamberlain en Winston Churchill gingen fond; en riepen Engeland. te wapen,
bepleitten een .samengaan met FrankriJk, als de eenige manier om het ge'Vaar, dat zij uit Duitschland zagen dreigen, te bezweren.
'
ZiJ vonden eerst weinig gehoor, juist
bij de menschen, die ziJ wilden overtui-

'(,

•

:JJit is dIU dt
~
m
'welke aile Osram-

.,...

•

Slechts twee dingen behoeven nog te
worden toegevoegd om de kostbare inrlchting te vervolmaken en het gebouw
den inhoud te geven, dien oud-president
Hoover het had toegedacht ':" de onafhankelijkheldsverklarlng en de grondwet. '

fNadruk verboden).

......

.b,

Van Ellgeland weet ieder wat het
\Vii: lIet wil vrede. lIet wenscht
niemand's bezit, het J1eeft "niet het
oog gevestigd op eellige kolonie, omdat het verzadigd is. Verzadigdheid
is een deugd in de internationale
p,01iW~k, hoe vervelende eigenschap
het ook in het dagelijksch leven lnoge zijn. \Vant slechts het verzadigde
,land kan men vertrouwell. En slechts
van den verzadigde kan vrede uit-

Overal verkrijgbaar tegen den prljs
vauj' 1.15.

Een kleine' misrekenlng van Hoover
heeft thans een dilemma geschapen,
dat ook al een domper heeft gezet op
de ,feestvreugde tijdens de offlcieele
Qpening van den tempe!. De oud'-president had destijds bij het uitdenken
van zijnplan 'buiten het Congres gerekend. Nu rusten de perkamenten, die
van de hoogJSte beteekenls voor de
Vereenigde staten iZijn, op een keurig
pMatsje in de bibliotheek vaq het
Congres. En dit lichaam dehkt er niet
aan depapieren ,zonder meer af te
staa,n.Slechts ·presl~,ent ,~.90sevelt, l<an
door een decre,et bewerkstell1gen, da:t
de grondwet en onafhankelijkheidsverklaring uit de blbliotheek in Capitol
Hill naar ~en \~nieuwgebouwden tempel
aan de Pennsylvania Avenue ~ag wordEm overgebracht. :
I I
Maar president Roosevelt heeft tot
dusver gezwegen en zoo, staat daar in
Washington denieuwe tempel als een
kerk zonder altaar. een schatkist oonder Inhoud, terwijl de bevolking zich
afvraagt wat er thalls moet gebeuren ...

-~~I\""

tampen hebben.. Daardoo·r geven deze

lampen tot 50% stroomb~sparing. Op e1ke Osr\am-

mlamp is

aangegeven hoeveel Dekalumen licht de lamp geeft en in Watt,
hoe weinig stroomverbruik dit licht kost.

De zllznzge .lamp
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PRIJS. PI:R FLACON F.I._
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r

FEUllLETON

..

De Gouden Rat
58).

I

..Wat heeft dit voor den duivel te beteekenen. U heeft niet het minste recht
om mij op deze manier te achtervolgen. En hoe komt u er bij om te schieten? Ik wist niet dat er oorlog was in
Europa. Wat heeft dit allemaal te beteekenen?" vroeg hij, met voorgewende boosheid.
"Probeer maar niet ons te overbluffen, Grafton. Dat heeft geen zin", onderbrak sir Charles hem.
"Ah I Sir Charles Travers. het doet
mij een genoegen u te zien. Maakt u
\locr uw gezondheid eenzeereisje?"
"Neen, ik was, geheel pnofficieel, op
zoek naar u", klonk het droge antwoord.
..Oat is heel interessant. Onofficieel
ben ik ~blij u 'te zienen als u mee naar
beneden wilt gaan,zal ik u met het
grootste genoegen een 'glas whisky of
wijn aanbieden of een cocktail, ,als u
dat prefereert".
, "Kijk eens, mijnheer. u bereikt niets
met uw gebluf", 'zei Carruthers. "U houdt
eenige personen op uw schip gevangen
en witj komen ze halen".
"Ve.ronderstel, dat ik weiger hen uit
te leveren ? iBent u voornemens inbreuk
te maken op de internationale wetten
door u met geweld van hen meester te
makelll ? Denk :er ,aan, wiJ zijn ntet meer
in
Brit~che wateren, daal' heQ ik wel

tte

Voor gezorgd. Engeland zal toch zeker' tiers aanwezig dian Taylo.r, die hnet zorg
niet de eerste willen 'zijn, die geen re- aan het buffet eeni,ge glazeJl< stond droog
kening houdt met de
internatlonale te wrijvcll', toenzij, binnen kwamen.
wetten. Gewoonlijk gehoor~aamt zij ze
"Waar is de ,Groothertog? W~~r zijn
stipt", merkte Grafton op zoetsappigen capt<ftn I Desbrook en de anCiercn 1"
toon op.
vrocg Carruther~ scherp. I'
.f
"Waar zijn uw gevangenen?" vroeg
"Ikmoet Ui nll weI ibekennen. idat zij
sir Oharles.
allemaal in ,hun respecUevelijke hutten
"Ik noem ze Hever mijn gasfen. 'Ik zijn. Ret leek mij Ihet 'beste dat zijl daar
geloof, dat ze allemaal in de salon 'zijn. blevenzooli:mg de ;jacht duurde. Taylo~,
In elk geval hebben 'zij net best naar open de deuren; jij hebt de sleutels".
hun ,zi11; en gevoelen zich volmaakt geDe :man ging onmiddellijk heen om zijn
lukkig, voar zoover ik het beoordeelen opdracht ten uttvoer te brengen en
kan. Ik heb mijn best g~daan hen zoo Grafton bood zijn bezoekers iets te d'ringoed mogelijk bezig te houden".
ken aan. Het aanbod: werd 'met koude
. ,Peggy Fayrfie1d wa,s nu ook aan boord beleefdheid afgt!Slagen.
(.
gekomen en kwam op Grafton toe..
De. ,groothertog tt,ad..het eerst de sa"Is ~e proothertog ook aan bo'ord 1'J 10.1: bmnen en (zoodra hI] Peggy zag, kwam
vro~gzij bezorgid.
I
hI] .op haar toe en kust~ h~ar de ha,nd,
"Het doet mij een genoegen miss zonder eenige. ontroermg' te too?en.
Fayrfl.eld te kunnen mededeelen, dat T~en v~.rschenen Fraser en Jane, I Ol~Zijne Hoogheid aan boord is en een mlddelhJk gevolgd door Desbrook, dIe
goede gezondheid geniet. Ongetwijfeld dadelijk op sir Charlestoetrad en hem
zal hiJ heel 'blij zijn u te zien", ant~ hartelijk begroette en de hand schudde.
woordde Grafton.
"Ik ben el'ig ';blij iu te :zien, sit:' Charles.
Carruthers, . die dit hoorde,· deed vol Kunnen we samen even rustig iPraten ?
ongeduld een stap in Peg1gy's richting, De toestand is tamelijk ingewlkkeld.
doch wist zich ite beheerschen en trok Heeft u al besloten wat umet Grafton
zich terug. Grafton haakle e,en sleutel uit zult idoen ?"
\
zijn '2Jak, opende de deur, die toegang
.,Nog niet", antwool'dde sir Charles.
gaf tot de trap naar beneden, en ging
Zij ha;1den zlch ;van de anderen afgehen voor naar de salon. Hij had den scheiden en spraken nu ,op zachten toon.
toestand 'el'nstig' overwogen en: ,was tot
..De kwestle is, wat imoeten wij intusde conclusie ,gekomen dat de eenlg,e weg, schen met hem doen? Denk je "dat de
die hem nog open stond,was, te trach- bemanning ons last zal geven ?"
ten tot een zoo ,voordeeUg mogelijk ver"Dat geloof ik niet. Ilk ben er van
gelijk te komen, want hij begreep 'weI, overtuigd, dat kapitein Brockdorf u geen
dat hiJ :door ~eg€nst,and niets zou win- moeilijkheden zal bezorgen. Grafton
nen. Zijn gelaatsuitdrukking was voort- heeft 'zioh ,tamelijk :behoorlijk gedragen,
durend vriendelijk geweest en hij ;was maar ik vind toch, dat hij 'maar eens
de beleefdheid zelve. Zij traden de sa- hetzelfde moet 'ol1,:iervinden als hij m1j
Ion binnen, Idoch er was niemand an- aangedaan heeH. Ik stel voor hem in

het "zwarte HoI" te ,stoppen, terwijl wij
den toestand bespreken".
..Het Zwarte Hoi?". vroeg sir Charles.
't;'Ja, eeil heel pleIizierige plaats. Ik zal
het 'U laten zien". I
.. Voordat wij iets doen, wilde ik weI
dat je met Carruthers kennis 'maakte.
Misoohien is het het beste een paarvan
zijn mannetjes hier a an boord te laten
komen, voor het geval wij moeilijkheden
mochten ondervinden".
Sir Charles stelde de beide mannen
aan elkaar voor en 'nadat i zij eenige
woorden met el'kaar gewisseld hat1den,
haastte Carruthers 'zich 'aan dek en na
,eenige minuten stonden op aIle belangrijke punten m(atrozen 'pp wacht. Tot
ieders vel~bazing maakte Grafton in het
geheel ,geen ,bezwaar toen ,men ihem
mededeelde waar 'hij' :zich 'vdorloopig zou
moeten tel'ugtrekken 'en begaf hij zich
glimlachend naar: het Zwarte HoP'
" .
l
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Grafton metzijn eenigszins 'sardonLsch ,gevoel voor humor, hadniet ingezien waaromzijn Igasten de opwinding
van de jachb 'zouden moe ten missen, dus
was hij aan de lunch binnen 'gekomen
en had hen ,verteld, dat een Engelsch
oorlog~sschip hen achtervolgde. Hij had
Desbrook een oogenblik apart genomen
en met ,hem gepraat.
.
"Natuul'lijk begl'ijp je (hoe moeilijk
mijn positie is. Er 'zijn vrouwen aan
boord.Het is onmogelijk om het schip
te verdedigen, want ,we hebben geen
schijn vankans tegen hen".
"Wat hen je van plan te doen ?" vroeg
Ralph nicU\vsgierig ..

I

"Dat weet ik nog niet. Ik geloof dat
ik zoowat mijn laatste kruit verschoten
heb. Je hoort nog weI van mij", zei hij
lachend.
I
I '
Desbrook keerde naar zijn 'hut 'terug
want het was 'hun gelm van aUen toe~
gestaan aan .dek ite gaan en hij ging
zitten om eens ernstig na te denken. Hij
twijfe\1e er geen oogenbl1k aan of over
eenige uren zouden zij allen ~rij ~ijn
en :zou Grafton, hoogst waarschijnlijk,
de gevangene 'zijn van de Marine-autoriteiten., En in dat geval moest )11J weten
wat hem te doen ,stond.'Hi} moest in de
eerste plaats rekening' houden met de
afdeeling, waar Ihij ,:voor werkte en dus
in hoofdzaak 'met de poliUeke ,zijde van
de kwestie. Ten slotte was deze van het
grootste belang en Grafton's overtredingen van de lEngelsche wetten, in ,verbal1jd met "De :Oouden Rat" en de diefstal van de juweelen, waren minder 00langrijk dan de politieke kwestie.
' .
Daarom ~ad Desbro~k, toen .~arruthe,rs zich weg, gehaast had om zIJn matrozen .bevel te geven aan boord te komen,Slr Ch~rles vo~rgestel~r, d~tr zoodra, Grafton.~n h:~ "Zwarte HoI opgesl?ten zou ZIJn, zIJb:ide~. een besprek.l.ng 'zoude.n hebben l~. zlJn hut. Toen
ZI] daar. belden plaats genomen hadden,
begon SIr. Charles zachtjes te .lachen.
"We hebben het er nogal netJes af gebracht, zon ik 'zeggen, Desbrook. 'lk Iheb
weI eens getwijfeld, of we je ooit weer
terug zouden zien".
"W,e hebben geluk gehad, sir Char1e~".
"Waarom, in ~s hemelsnaam, voeren
juIlie op eens naar het Zuiden terwijl je
van morgen in Noordelijke richting
voel' ?"
I
I

"Ik 'weet het ni~tzeker, maar lk lmeen
uit Brockdol'f's woorden opgeme~kt te
hebben, dat Grafton plotseling van Idee
veranderd ,was en van plan was naar
een Amerlk'aansche haven koers te zetten - een Zuid-Amerikaansche - in
plaats van naar Rusland".
I
"Oat is zeer interessant'~, merkte sir
Charles op.
"Van Rusland ,gesproken, ik i geloof
d'at het ~.el goed ;zou :ziJn ;als de Groo~
hertog blJ ons gesprek tegenwoordig
wa·s. Ikben van plan rondult te spreken". I
\
:
"Ultstekend, maar eerst moet ik je vertellen, dat ik ,hier :niet jben in mijn otficieele ,hoedanigheid 'van hoofd-commissaris van de Londensche politie en dat
Graves evenmin als een officieel persoon beschouwd moot !worden. Je :kunt
mij als een gewone partlculier behandelen".
I
I,'
"Dat is schltterend", riep pesbrook ell
kwam met uitgestoken hand' opslr Charres toe. "Dat Is Iprecies wat ik graag wH.
de. Ik veronderstel, dat u mij' dan zult
toestaan, dat ik 'bij het nemen van maatregelen de 'belangen van 't ~inisterle
van Buitenlandsche Zaken ~n· de eerste
plaats voor oogen houd".
"Ja, daar 'kan ik in 'toestemmen".
"Natuurlijk ,zal ik u raadplegen en
UiW I .on-offtcieele toestemming vragen,
maar ik ben volkom,en bereid de geheele
verantwoordelijkheid op mi} Ite nemen
enmij tegenover mijn chef te verantwoorden".
I
I
I:,
"Oat is opre'cht 'gesproken, Desbrook.
Vertel nu maar wat je plannen zijn".'
"Goed, Imaar lk rou eerst id en 9roothertog wei ~illen!halen". I I
\
\
I

.
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:, Ziek en stervend qlos

Een nieuwe Astero'ide ontdekt !.

Toen het zonnestelsel werd gebouwd,
moet .er heel wat materiaal zijn over:
gebleven: meteoren, welke door onsvkometen worden genoernd, en alle klelne
planeten, welke bekend zijn onder den
naam vari' asteroide. In de lente van
dlt: jaar heett de Belgische geleerde M.
Delporte een kleine plek op ~en rotograflsche plaat ontdekt, welke klaarblljkelljk in snelle beweglng en dlcht bij
de aarde was. Delporte's metlngen van
dlen afstand hebben aangetoond, dat
deze anderhalf mllltoen mljl bedroeg;
dit beteekent ongeveer zesmaal verder
dan de maan tot de aarde! Oe doorsnede van dit hemelllchaam is slechts
een mljl en de tljd van omloop rond
de 20n zou van anderhalf tot twee en
een: half jaar duren, aldus lezen wij in
de ~V'pst.
Dr. Shapley, directeur van de Harvard Sterrewacht, heert, Qnlangs 'Verklaard;' dat zulks in vroeger jaren nimmer is waargenom,en. De zwaartekracht:storingen der binnenste planeten en de
maan mag zulks uit het, zonllestelsel
drijven en de mogelijkheid van een botsing dier asteroide met ~en planeet is
niet ultgesloten, ofschoon nog onwaarscllijnlljk. '
Bergen, welke losbreken !
Sommige dier kleinere J~terdiden
werden besclU'even als bergen, welke losbreken: De ontdekking der kleine hemelllcllaampjes welke ,waarSO,hijnlijk njet
eellS rond Zijll, is een bevestiging van
het vermoeden, als zou er geen goed
omlijnd onderscheid tusschen een astero"ide en een meteoor zijn. Wij kunnen
het nieuw-ontdekte hemelllchaam dus
een. kleine Mtroide (o(,,,el een grootere meteoor noemen.
Irl 1931 heeft M. Delporte .cen asterOlde; Aiito'r, Olitdekt~ De astero'ide heert
fen doorsnede vart twee mijlen en de
afs~ahd van dit lichaam tot onze aarde
bedtaagt 10 mUlioen mijlen. Een maand
later ofltdekt~ d,: Reinmuth van de Heldelo.erger Unive'rslteit eell' asterolde,
welk~ "slec,fitS" 3 millioen mijlen: van ons
vet\tijdetd Is.
Het is d11S redelijk om te veronderstellen,. dat de ruimte tusschen de planeten tamelijk dicht bevolkt is door
rotSblokken, of rotsblokken, welke rond
het zonnestelsel dwarrelen. De luimte
tusschen Jupiter en }Jars is een gordel, ,waarin dergelijke kleine hemellichamen buitengewoon talrijk zijn.

150 Jaar geledel'l vermoedden de sterrekuridigen reeds, dat de ruimte tusseheh Mats en Jupiter een nog onontdekt~ plah~'et moest bevatten, en in den
eerste'rl riacht van de 19de eeuw ontdekte
de beroemde Itallaansche sterrenkun..
dige· Piazzl de asteroYde Ceres!
In de voIgende zes j aren werden nog
drle andere astero'iden ontdekt, n.l.
Pallas, lJuno en Vesta. Het is den sterrekulldigeu' duidelijk geworden, dat
dergelijke hemellichamen zeer veel verschlllen met gtootere planeten. WilUam
Herschell vier het verschU zoozeer op,
dat hi,} :aijn' nleuwe ontdekklng "asteroide" noemde; een naam, waaronder
deze hemellichamen In de sterrekunde
thal1s algemeen worden verstaan.
In 1845 ··werd een vijlde astero'ide ~nt
ontdekt twee jaar later, in 1847, een
zesde' e~ na 1847 is er geen jaar voorbij
gega~n zonder dat er een nleuwe asteroide ontdekt ,werd.
Na de toepassing~ van fotografie op
de astero'idejacht in 1891 ontdekte mr.
M~' Wolf ze bi~ ,Uentallen en heden ten

.'
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:Onderzoekinqen 'von een Belgisch qeleerde
Losbrekende bergen, " ••

Untdekkingen tie,' moderne

Een Duitsch spreekwoord z'egt : "GlUck
.und Glas, wie schnetlortcht das l" Maar
dage zijn er meer dan 1.200 bekend en .het glas breekt niet alleen, het kan oak
alle zijn voorzien van naam en num- zlek worden en stenven.
mer. Het spreekt haast vanzelr, dat
Welke huisvrouw, die vel trots haar :
dergelijke asteroYden: welke tusschen 'mooi oud glaswerk In de eetkamer toont,.
Mars en IJuplter werden ontdekt en 'heett daar wel eens van gehoord? Misrond de zon wentelen, het vermoeden schlen is haar weI eens een' "bUlld glas"
deed ontstaan, als zouden zij stukken opgevallen, een in den om gang gebrulzijn van de zon. Er bestaan evenwel ge- kelljke aanduldtng voor een glas, dat '
gronde redenen, welke aantoonen, dat langen tijd in de .kast heeft gestaan en
de astroiden geen stukken ztjn van een door inwerklng van temperatuur en
planeet. Ofschoon men deze hemelltchamen geen planeten kan noemen, vocht in meerdere of mlndere mate zijn
zij zijn het toch in zekeren zin. Zij 100- glans heeft verloren. IMlaal' een ziek glas
pen even geed rond de zon, ofschoon zulten velen ncolt in handen hebben
hun wentelingen meer exeentrlsch op gehad, want glaszlekte is een verschijnhet ecllps staan dan 'de ware ,planeten. set, waarmee
elgenlljk slechts de vakman
,
Jupiter :lO(} maal grooter en de verzamelaar vertrouwd zijn.
dan de 'aarde !
Ret. oude Potsdammer Blotmuseum zoo
De kleinere asteroiden, .wellt~ met' de schrijft de "Avpst", bezlt zulkn glas. Het '
gevoellge plaat zijn ontdekt, zijn veel is slechts een klein fteschje, dat glanst
interessanter dan de grootere, ntet aIleen omdat zij van gerlngeren 'omvang in alle kleuren Ivan den regenboog en Br.vIndlsche troepen verdekt opgesteld aan de Noord-\Vest,elijke' grens van Beitsch-Iridle, waar het vaa:~ onrustfg
zijn, maar ook omdat hun wentelingen ,tlweeduizend jaar oud is. Het staat. tus- . is ell waar nog onlangs twee Engelsche officferell en 18 Indische manschappen zijll gesneuveld' en twee oftich~ren en
86 ,man gewond toen zij in een ,hinderlaag vielen bij den Khyberpag.
merkwaardiger zijn. De eerste dier bul- schen ,vele van zulke iriseerende gJ~zen'
,
tengewone astero'iden, Erls ,genaamd, voor,werpen van Syrlsche" Grieksche,
e:::tL:2_
:s
.. .
werd in 1898 ontdekt. Zijn doorsnede is Arab1sch6 en Romeinsehe her1(omst en
slechts 20 mijlen en zijn loopbaan Zoo wotdt als- SyrIsch Vlerk }}eschouWd.
ervan te Hjden; veel meer dan die uit -VAN DE ;PERSTRIBUNE GEWEERD
excentrisch, ,dat ,hij ons nader is dan
Mars. In 1921 was deze planeet slechts
Het is waarscl1ijnlijk een balsem- andere glasblazerijen. Men kan zeggen,
.!.
"Loutje ,Bulk" enz.
15 mlllioen mijlen van de aarde verwij- fleschje voor kostbare e:ssapces geweest. dat de' oude Silezische, ',Boheemsche en
derd. In 1920 werd ontdekt, dat de a~te \VelUchb had een Syrlsch vorst dit klel- Thifringsche gegraveerde ot gesI~pen
Het besluit, van de Huishoudelij~e
roYde-gordel aan de andere zijde van de
nood
meegegeven
in
het.
grat
,van
een
glazen
nimmer
ziek
wordell,
om"dat
hierCommissie
del' Tweede Kamer, on8 reeds Auto liir (t"e Zllid~ WHleulsvaarl
baan van Jupiter strekt. De asteroide
Hidalgo trekt zoo vel' al~ Saturnus e,n vrouw. Tweeduizend' jaran heeft het In bij ide gla&massa ~p de Iju~ste, Iwijz,e werd geseind, om den overzichtschrijver van
tel'wijl de Postd~ammer
opgehaald .
het Is' heel waarschijnlijk, dat vele an- de dU1ster~ aarde gelegell, twintlg eeu- 'sa.mengesteld,
glasblazers te veel hebben geexperlm'en- het Nationale dagblad der N. S. B. nl~t
dere kleine astero'iden hem vergezeIlen, well, waarm de Romeil1sche legloeneH, 'tee d
langer to~ te laten tot de perstrLbune de'r SCIIEPEN S'tOOTTEN OP ijN voott..
doch als gevolg vall hun geringe af- de' Kru!svaatders, de legerscharen van
r.
Tvreede Kamer, is, aldus wordt nader
lVE:RP
metingen 13 het uiterst moeilijk ze op Khan en Napol~on gemarcheerd hadden
De ziekte van het Potsdamluer glas uit gemeld, genomen nadat tot tweemaal
te sporen.
/
over de plaat3, waar 't fleschje lag......
E'e'nlge-' mot'orboOteh, varende op d'e
Toell werd 't- fleschje ziek en kreeg ;t de zlch In het uitwase!lnen van een zuren
Met recht wordt thans de meenlng zeepbeltlnten, ;welke het glas juist zoo geur, 'in haarscheurtjes, welke over de tOe Ide ihoofdredacteur van genoemd Zuid:"WllleIrtsv:iart, ond'er de gemeente
gehuldigd, dat Plato, de planeet, welke kostlbaar maken. Dooh wat zegt: de des- geheele oppervlakte Ioepen en in meer dagblad, mr. Rost van Tonnlngen', van
SChijnael kwamen Zaterdag 28 Nov.
aan de andere zijde van Neptunus en- kundige hiervan, de- man, die zicll uit of min.der breede scheurell, wa'arbij dee- den griffier der Kamer een: waarschulen
der
bovenste
laag
in
()ngeregelde
kele jaren geleden is ontdekt, in wer- hoofde van zijn beloep dagelijks bezfg
wing had ontvangen, dat de ovel'zicht- in a~nvar1ng me-t een zicI-' op den bokelijkheid een kolossale astero'ide Is, houdb met kostbaar glaswerk uJt aIle schilfers loslaten en afbladderen. Het s~hrijver voor afgevaardigden beleedl- dem van' het kanaal bevind~md hard
welke aan de buitenste grenzen van tijden en aIle landen?
" verval van het glas is dan niet regen te gende uitdrukkingen gehruikte. Op 5 No- v()orv-:erp-. Dlt- leidde tot de ontdekking
houden; langzaam, maar zeker woekert
het zonnestelsel rondzwerft.
het kwaad veort. De glasziekte is evelk vember jJ. was den overzichtschrijver van eeh eriistig auto-ongeluk, waarvan
Hoe groot het! aantal der astero"iProf. dr: Schmidt' vall het .Potsdammer weI nlet besmettelijk, .maar lIgt, in den toestemming .verleend tot het, innem.en de 30-jiltigEf ongehuwde' hal1dels'reizlden ook moge zijn, hun belangrijkheld slotmuseum is een iglasdes'kundige van aard van €en bepaaid voorwetp, voora) van' een plaats op de Iperstribune. Ruim get G. Knap"eri uit TUourg het slachtofin het zonnestelsel Is gering. Volgens naam; hij. sehree! oak een handboek in de slechte menging der grondstoffen.
fer is geworden.
schatting is de massa van de aarde over het' gIas. Voor hem is de glasziekte Oenezen is uitgesloten; men moot er een week later kreeg de hoofdredacteur
meer dan duizendmaal grooter dan de even Vlanzelfsprekend als een o! andere ~ich toe beperken de 'Vool!werpel1 zoo de eerste waarsCJhuwing, jwaarop deze in..
Di~n' Zaterdagavond _omstreeks vijf
gezamenlij ke m'assa's astero'iden. De menschelijke k.waal ,voor e~n dokter. "Er goed mogelijk te 'beschermen tegen stof fornlleerde, welke uit1rukkhlgen als beuur,
melddE:! net A. N. P. rhider, deden
massa der aarde is slechts een-drle- zijn - schrijf·t hij - t'wee verschillende en warmte eI1 de schadelijke inwerking leedigend werden bexhouwd en verhonderdste van die van Jupiter en glasziekten. De e~ne uit zlch deor het ,der lucht. Men mag ze ook nlet met klaarde, order te Iheb1ben gegeven dat dri~ ,V1otol'bootkapltehis bi] den sluls' , de vermoedelijk -bedoelde termen niet wachte,r n~bij Scbijndel, aallgifte,. dat
slechts eendriedulzendste van die der irlseeren van de oppervlakte, terwijl ~fj 'grove doeken behandelen.
de andere het glas zelf wordt aangetast,
meer gebruikt zouden ~vorden. Het hun peaten' een aanvarlng- hadden gezon!
!
hetgeen n'aar bUiten ,blljkt door het verOp deze met behulp van de moderne bleek, dat de overzichtsclhrijver het Ka- had ter hoogte van de Heeswij ksche
schijnen van tal van haarfijne scheur.. chemie ontdekte ziekte-oofzaken lieeft merlid den heer L. L. H. :de Visser had 6rug. De aapvarlng was veroorzaakt
door '~en verke~r$oBsta}(el, dat z1ch mIdtjes, waardoor de geheele oppervlnkte l'eeds Kunckel de beroemde alchlmist en aangedu\1 als "Loutje Bulk".
.
den in de vaiugeul yah het' kariaal
geleldelijk' afschUfert.
,
glasblazer tegen het 1einde der 18e eeuw
moest'. bevinden~ doch dat onzichtbaar
.gewezen. Hij waarsohuwt tegen het, geToen naar aanleiding yah de opmer- was. De kapitein,,,,an de laatst binnenDe niooie regenboogtlnten van het .bruik van te veel "zouten" bij he~ glaskingen,
die bij de behandeling van de gelo~pe_n 'motorboot had, nadat hij ,het
antleke glas ,zijn dus cen zlekteverschijtt- bIa'zen. Hij zegt: "Wanneer men zulk
sel. Het lag meermalen' dulzenden j aren €en glasmassa te vroeg bewerkt, laa t begrooting van Justitie de he,ereIJ. Terp- bewuste voorwerp had geram,d, duide'Donker, en Schalker hadden ge- lijk het wiel van een auto op het water
lang in de aarde en was aan al de clie- zich het zout weliswaar mede in het glas stra,
maakt over leden der rechterlijke.macht, i
'i
mlsche Inwel1dngen vap den grond formeeren, maar wanneer derg.elijk glfls die lid waren van de N. S. B.,. het Natlo- zen ,dflr Yen. Na,ar zijn meening had ~ij
.'
dit met' ,zij~ schuit afgerukt, zOOdat het
blootgesteld. De )r1seering on~ta~t doo~ langen tijd in de Iuch't litaat, vervalt het
de- nieuwe~ verbilldingen V,all wate~ en blijkbaar vanze~f. Had :men zulk glas n.ale dag'blad schree,f over "obscure 1n- waars,chijnUjk, was~ dat men met een
koolzUur met de alcaUsehe ,bestanddee.l. echter lang genoeg in het vuur gehad, smuatles, te laffer daar de aangeval- I gefuhken auto te ,doen had. De sltHslen van het gias, waarblj de oppervlakte: dan was oit niet gebeurd en weI omdat lenen niet aanwezig waren om zlch te wachter waarschuwde d~ Politte
hiervan totaal,w:ordt. vernleid en In klel.l. dan het overtolUge '4out weggedreven en verde,digen", kreeg. d~ hoof~redacteur Schijndel, ' terwijl hij' de plaats, waar
een tweede waarschuwmg, met d~ me- het: verkeetsobstakel zlch moest bevirtne ISchilfers, afbladdert. Het irlseeren is afgezonderd was".
dedeeling, dat de 'zaak ,ter ,afdcemng in den' voor de scheepvaart afbakende met
nooit doe}· van den glasblazer ,gewee.st,
maar is thans een ,vreugde voor den
Prof. dr. SChmidt vertelt, voorts nog handen zou worden gesteld van ~e Huis- lantaarl1s. De politie gin~ onmiddeliIjIt
verzamelaar. ,Er: zijn tal van verval- uit eigen vroegere ervaring over zlekte hou,delijke Commissie der Kame~, di~ o~ naar de aangeduide plaats en nadat
schers. die zich deze nlet-alledaagsche en doed van het glas. Eens 'bracht hij 25 November j.1. besloot, de aan h~t Na men zlch per roeiboot op de Zuld-WllHefhebberij. ,tel1l nutte rhaken. Zij stop- een 18e-eeuwsch Potsdam/.ner glaasje tionale dagblad verleende facilite1t, die lemsvaart had begeven, kon omstreeks
pen handig' nagemaakte "antieke glazen 'uit een ijskoud vertrek van het slot in gebrulkt werd om leden der Kamer te 7 uur door petling de plek worden V'ast- .'
I
gesteld., waar de auto zoiI zlJn gezonv09rwerpen" in klen grond, laten deze .de goed op temperatuuar zijnde mu- beleedigen, in te trekken.
een paar jaar het vervalproees doorma- seumruimte. Eerst besloeg het, toen ~~!!!~~!'!!!!!!!!!!'!~!!!~!!'!!!!!!!.!t
kart. frtderdaad bleek dit verinoeden
r
H±f
ken, graven ~e~ dan prachtlg iriseerend, zweette het, het. werd nat en rook zuur ::=
juist. Met een mdtorl1er werd de ,auto,
weer op en bleden ze te koop aan. ~n - het was zlek '! Een anderen keer werd
dIe met de wielen naar boven ander.altljd. vinden zij nog, niet lodeskundlge ,'n volkomen .gezonde kostbare bOkaal in
halved meter Ollder water lag, geUcl1t.
)iefhebbers g.enoeg
"
een andele kamer met andere tempera,tuur in een kast geplaatst. Plotseling een
In de gesloten personen-auto ontAIle soorten glas, van de opgegraven knap en het glas was in dulzend spUndekte
men, met het hoofd naar benesoorten af tot die, 'Welke tegen het einde ,ters. Het stier!. Doodsoorzaak : de spandeI1, )let .lijk van den bestuurder achter
der
18e
eeuw
velivaardig,d
werden,'
kunningsverhoUdingen
van
,het
glas.
Het
l\Ir. G. D. C. baron van lJar~nbr~k, die
het stuurrad. De politie poogde het poreel1 der bruldsjonkers bij het a.,S. prinseUjk nen zlek worden., Van het Dultsche glas was, als het ware, geschrokken van de
tier
open te maken, doch door de scha224:7tf
huwelijk zal zijo.
hebben Nooral de prodUic~en ult Potsdam plot.selinge temperatuurwisseling".
de, welke de 'auto had opgeloopen, ,gelukte dlt niet. Men was genooQzaakt
het dak van den wagen open te snijden,
waarna ;men het lijk kon bergen. Een
dokter uit Schijndel kon slechts den
dood van het slachtoffer constateeren.
Ult, de paple~en pleek, dat m&n te
doen. had met den 30-Jarigen ongehuwden handelsrelzlger G. Knapen uit Tllburg. uit het geneeskundig onderzoek
kwam vast te staan, dat de dood bij den
verongelukte reeds ongeveer 20 uur tevor~~ moest Zijn ingetreden. .

----
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Eett· vetijelelcle poging tot 01ttsncl,pping

Daar de heer K., als hij op zakenrels
.was, weI meer des nachts elders ver:'
bleet; had zijrt famllie zIch ook ditliiaal
niet 9ver zijn wegblljven ongerust gemaakt.

,,,as

ne autO
bijna geheel in elkaar
gedrukt, hetgeeh volgens verortdersfellingen 'Ian de politte te .wijten is aan
de aanvaringell met de diVerse ,}jooteri.
Het reservewiel van den waged was'
afgerUkt. Het voertuig Is na ve'el moeite
op het droge gebracht.
,Nadat Mickey bekomen Is' van de eerste
schrlk, besluit hij snel te handelen nu he~ nog
eenlgszins mogelijk is. Gelukklg is er aan dek
g,een mens,eh te bespeuren en daarvan' maak·t
de kleine detective gebruik 0111 a'ls de weerlicht
, in een sloep. te sprlngen, waarop hij tracl)t deze
te water te laten.
,,0, 0,", janunert hi} voortdurend, "wat een
peeh, wat een peelt,,!! En Havikse is daar ve~
weg op de d(}kk~n en ik ...... ! 0, al~. ik maar
eerst deze sloep te water krijg !"

Maar de takeis zitten vreeselijk" stroe! en
Reeds pa,kt de stuurman, rood van kwaadheld
knarsen ,en, plep~n Qorverdoovend. ,Niettemin . en €en heel woordenboek gepepe-rde vioekert'
geeft Mickey den moed niet op en het gelukt ,afra'te.Iend, Mickey bij z'n nek en sleurt heql
hem reeds de sloep wat te laten zakken, als plot- het dek over, de Itrappen af en de gangen, door
seling twee verbaasde kop~n over de reeling naar de kapiteinskajuit, ondertussehen Kwistig
komen kijken. H€lt zijn de' boatsman, en een
oorvijgen en trappen uitdeeIend. "Een vermatroos', maar de uitdrukkin&, van verbazin~ stekellng, mijnheer !I', aegt hij buiten adem t~
verandert in een van groote'woede als ze merken- gen den kapitein~ '"ik snapte 'm toen-ie er juist
wat de yer~tekeling van. plan is. "Hel, heU ! !
van door wilde gaan met de- reddingsboot t"
Wat ben je van plan, dri~dubbeldo-orgefourneer "Zoo ! !" bruIt de kapitein, ,~dus een dief bode mosterdkop!! Er uit, stult ongeluk! !"
vendien! In de boelen die schurk! !"

•

Daar vliegt Mickey de kapiteinskajuit weer
uit. " Nog eell paar trappen wordt hij afgesleept
en eindelij~ in een donker en vunzlg hok ge-.
schopt waar hem een paar stevige ketUngen,
aangelegd worden. Met de e,ene zit hij stevig
vastgeklonken aan de 'wand, aan de andere zit.
een zWare ijzeren bal' die hem het loopen haast
onmogelijk maakt en vluchten is dug ten eenenmale' uitgesloten. Met een diepe zucht laat
" Mickey_zlch op eell krukjeneervaUen en kreunt: '
.,£en fijne detective ben je, mannetje !"

Omtrent de toedracht van het ongeluk' verkeert men in onz.eke11lieid. De
ban~en', van den wagen waren nog ge-heel, intact. Ook- heeft zich nlemaIfd
a~.ulgemeld·; df~ )ets van het ol1geluk,
heeft gezlen. Men veronder8tel~ dan
oo~, 'dat de 6estuurde1.·, door slaap. over....
mand of door de duisternis misleid, te
water- is ge5eden.
De s~heepVaatt he~ft tijdens de berglngswerkzaamheaen vele uren- vertra..
ging ondervonden.

'~

IfATAViAAS"CG NlEUWSBIID· van' Dins'dug 15· J December
Er dient dus een weg gevonden te worden, om [onge menscnen te vlnden, die
een behoorlljke vooropleldlng nebben din
voor de taak van oorlogsvlteger gesehlkt
te zijh. Daarvoor is noodig, dat zlj. in
vredestijd geoefend worden. Het' lijkt
onwaarschljnltjk, dat dit bij ons Yolk, in
alle lagen del' maatsehapptl, zou- slag-en.
Ook def' [ongelu] del" laagste lagen, aldus
spr., moeten in' staat gesteld worden, opge:eid,te worden.

Lfloht"aart
Nederlcnds reserve cian oorloqs-

,vliegers

1~3()

- DERDg BJ:AD

___.. e::::::

Nieuwe J unkersdiesel

De K. 'L. M.-voliere
DE

BELAN'GWEKl{ENDE PROEVEN

Reeds lang Hepen er geruchten, dat
de Duitsche motorenfabriek van Junkers
aan een nleuwen gas (ruwrollemotor
volgens het systeem Diesel werkte. De
gegevens echter waren strikt geheim,

Na

"FOKKERS" ZIJN'VERD\VENEN

den verkoop van de twee Fokker

F S'-vliegtuigen van de 1<:. L. M., de P. H.-

A. F. F. en A. E. r., aan de British ,Airways -oeschikt de K. L.IM. nog slechts
over enkele Fokker-machines van het
cude type, zcodat men mag aannemen,
dat deze machines weI voor goed van
'de vaste Iuchtlljnen der K. L. M. verdwenen zijn.
/

Er blijven thans nog sIechts twee F.
8-machines over, de P. H.-A. E. D. en de
P.H.-A.E.H. Laatstgenoemd toestel zal
echter van regtstratie-Ietters verandarerr, want de uitbreiding van den fototechnischen dienst del' K. L. M. heeft tot
gevolg dat de een-motorlge F. 7, die voor
het maken van luehttoto's gebruikt
wordt, te klein is geworden, zoodat de
foto-technische dlenst de voor dit doel
Ingerlchte twee-rnotorlge F. 8 in gebruik
zal gaan nemen, welk toestet dan de
tcepasselijke reglstratie-teekens p ..Ii.O.,T. O. zal krljgen,

lndie's voorbeeld gaarne nnqevolqd
In de "Handelsbeurs" te Utrecht is
Zaterdag 28 Nov. onder voorzittersehap 'van prof. Idr. J. E. de Quay,
hoogleeraar aan de' R. K. I:{~nde!s~
hcogeschoot te Tilburg, een zeer druk
bezcchte vergadering van' de Ver€enLging veor Nationale velligheld
gehouden. In deze vergaderlng heett
de luttenant-generaal M. Raaymakers, Inspecteur van de
mllttalre"
~,
.
luchtvaart, een inleidlng gehouden
over "De militaire luchtvaatt".
"

De voorzttter wees hi Zijli opentngswoord op de beteekenls van da" mllitaire
luchtvaart in d~zen tild'.,
Blj, dit" alles zal zich spoedlg doen ge; Hii' deelde:' mede, da:t In het komenHier'na kwam de generaal' Raay'makers voelen de kwestie der aanvulting. Van de [aar een . beroep ,op de \ offeraan 'Het ~o6rd. 'De' sbi'e'ker' vlng zljIl"be- de vllegers sal veet en zeer zwaar werk vaardigheldt van het Nederlandsche yolk
toog aarirne] erop' te' wijie'rl, aldus'het worden' gevraagdj waarbi} de' factor gedaan zal worden. Eto 2M een potenAlg. Hbl., d'a~ het ntet to~ .~e ofi~Oge- oV,~tverm?eidhei~ alch- z~l:, d~~~ gevoe- tteete luehtverdedigil1g nioeten zljn. VootJ
lijkheden befioort; I(fat Ned~r1'and in .een le~~ ~le~v06~ moeten eve~eens < maat- de plannen heeft men medewerking en
eventueel conflict in Europa betrokken regelen wor;~.en genomen. El' ~l d~s ,voor steun van het departement van Defenwordt. Daarom Is het' nOOdlg, dat: I1ar-' cen behoorhJke resel~e gezorgd llloeten sle. De r~geerlng staat, naar aan spr.
tijen vertrouw~n in ons hebben, dat, wij 'worden.
persoonlijk is medegedeeldl, sympathiek
over de noodlge machtsmiddelen kunrien
tegendver deze' daadt del' vereenlglng.
VOOl
opleiding
tot
oorlogsvUeger
is
beschikken. ~
een groote tijdr ndOdJlg. In den viereldIn Ned.-IndH~ richtte men een algeThlartoe is elscn, dat Nederland be- oorlog kostte dlt aan de Engelschen zelfs meen weermaehts-comlte op, dat ons
schikt over een goe<le weermacht, waar- vIer maanden, hetgeen In de practijk in Holland v66r gew~est Is, maar, aldu$
toe 66k een goetle luchtmacht behoort. - door de enor,me verllezen -- nog te de voorzltw'(, wij hebben dit voorbeeld
Met luchtmacht moet men zeer voorzich- kort bleek. De jonge vllegers~ die 14 om iets ove'i' te hebben voor onze ze1ftig zijn, zoo wordt in ons land weI eens dagen ~a a~n~om~t aan het fr~nt nog standlgheld, gaarne nagevolgd.
vernomen. Spr-. llchtte nader toe, dat l~efden~, zoude~ h~t ,weI ulthoUd~r1" zoo
>De spontane geste" van de vel'eenlglng
deze opmerklrig nlet juist ls~ l
"
spra,~ ~en~ E'en cyl1i,sche opmerking,
<.hInge door tot lalle deelen van ons yolk !
Wannee'r, 'zoo vroeg generaal' Itaay'-~ welke evenwel julst bleek te zljn!
makers? wordt Nederland: aangevalle'h i
De alge'meen gahgbare 6pvatting Is, dat
eeru oorlog nlet' meer behoeft te worden
voorafge.gaan do'ot e'eri oorlogsverklarlng.
Men 'zal b.v. een ultimatum' aan Nederlandl kunneIi stellen. Ran ander gl·
val dat zich kan voordoen is, dat - ge:"
zien de groote belangc'n voar de vijandelijke mogendheden ,hleraan verbon<\en
- rechtstreeks tot eeri aanvid zal
Er wordt thans achter de schermen evenals de NederlandSche regeerlng moot
den overgegaan. III beidc"gevalieh zull.en ,van het' in~Fnationale luehtverkeer een goedkeuren als de BrItish Airways een
de a-anvaUen echtet min of meer' het' b~Han'grljke kwestie uitgevochte~" name- 11jn Londen-Amsterdam willen be,glnkarakter van een v'errasSiri,g hebben. lijk' of het komende luchtverkeer' over nen. De betrokke"n staten hebben op dlt
Daarbij. zal dan vooral vari het:' lucht'- 'den ~l)ord-AtlantlschenOceaan ge,mc;mo-_ pun~ hun souve'r~lne re,cht~n volledig
wapen 'gebruik worden gem-aakt.
pdlls'eerd zal worden, dan weI, dat· ook voorbehouden. De conventie laat dus~
andere landen hun op dit gebled be- wat eventueeld rechten op het oceaanBij de luchtmacht kent men d~h leger':' 'staande planrten zullen kunnen ten' ult- verkeer vIa zekere landen betreft, geen
vliegdienst (ver'kenningen, waamemli1g, v~r brengen.
twijfel open omtrent de rechten.
aan vaUen op doelen op den grond,' verEr is evenwel geen lichtpunt
'heeft ,deze strijd zleh' fei.
bindingsdlenst). Anderzljds ts &aar de ' Tot,. hl'lld'en
\;;'
,
,
.. 01',- tell'jk beperkt tot Dultschland, En~etand,
In 1929 Is In 'lbuitengewol1e zltting
madht, Idie wordt .gevormd door
de
Co
'van de t
C. l. N. i
A., de internatlonale
ganen voor het voeren van den lueht- FrankriJ'k en de Vereenlgde Stated,' maar 1
l
oorlog. Het hoofdwapen is hlE~r de het Is bekend, dat ook Nederland: op dit uchtvaar comm $sIe, met" a gemeene
1
erla
n
gens
en
wenschen
1leeft.
wei
stemmen
een
aanbeveling
voor alle dee b 0 m men w e r per, een groot v1ieg~ punt V
,
,
d
tuig,. in tegenstelling met d~ llchte vlieg- niet voon dIrect, maar tach weI Velor de nemen e landen aaI1genomen, beoogen..
,
1
\'aaste toekomst.
de, Idrat een aangevraagde vel'gunning
tuigen van, de andere categorle
(v I€g- p
tljd
om gebruik voor
te maken
van een lijn
vreemde
"
"
De
mededeeli'ngen,
,die
eenloaen
dienst). De bommenwerpers he bben volhichthavert
een bepaalde
niet
gens spr. niet tot doel aanvallen op geleden in het Britsche Lagerhuis de zonder meer mag worden gewelgerd.
steden te doen, en de bevolking ,te ter- rninister voor Ltichtvaart, Sir' PhUip , Deze c.I.N.A. heeft rechtstreeksche iberoriseeren en te intimideeren 40c~! zl) Sassoon, heeft gedaan, betreffen een te voegdheden, zooals bijv. de Rijnvaartzullen uitgaan op mll~taire d()e~en: de sl~iten overeenkom:st tusschen Engeland, commissle, am bij'v. zekere regelen voor
kunstwe.rken,. I~und'atles, m~at, voora!' ,Canada, New Fdundland en, lerland het luchtverkeer vast te stellen. Worden
zullen Zlj de mnchtlngen voor de lucht- ,e~ne.rzijds en ~e Vere~nigde staten an- ,deze door, de C,l.N.A: ill 'haar bijeenvaart bestoken, Z'oowel de mllitaire als d~rzl~ds, w~arblj het Oc~~anverke~r vo~r komst aanvaardi, dan moeten ze tel' kende burger1ij~e, en eveneens de luclit- Vljf' Ja~~- ~usschen de I~perial Alr~ays nlS Worden gebracht en worden dan na
vaartindustrie.
, . e n de Pan .Amerlc~n Airways zal worden '4' maanden verbindend.
Deze vllegtuigen zoeken geen st'rijd; g~regeld. Het z~u 111 de b~doell~g. Uggen
oDoch een wijziglng van de luchtvaart~
hun doel is tr'ansport, da~lrl1a' . n~er .. ~at .d~~ ,lande~ ~~,~aar wederzljdsche conventle van Parljs kant slechts rechtwerpen van oorimien en vervbIge'rts s'rter f,aci~lteitet1,_ ztillert 'Ve,~!eerten, ~elke fei- streeks door de betrokken landen geterugkeeren.
te~lj~ hlerop, Ii:~~rJt(j~en, dat het luch~- sehleden. HoeweI dus de C.l.N.A. zich
Wat moet men nu hietfegen dootl: 1, ~e~~eer door I<i~ Iartden zal worden ge- heeft uitgesproken voor de aanbevellng
vroeg spr. NOOdtg is een goede Ittcht- ,monop(jUseerd.
in zake het toestaan'van de vergunnlndoelartillerie, waaraan e~n groote waarDeze ministerieele mededeellng is kQr- gen in het algemeen, is dlt besluit nlet
de 'geh~ht moet worden.
tellngs gevolgd door een nader 'berlcht, olndend. Het waren voorM Engeland en
dat waarschijnlijk reeds In 1937 de" be- Nederland, dIe bij dIe gelegenheld, sterk
Luclitkruis~rs 'trokkeh Engelsche en' All1erlkaal1sche zijn opgekomen voor de vrijheld' van het
I
luchtvaartmaatschappljen een aanvang luchtvetkeer.
I
Tegen d€Ze'1:?O~bardEnlrs'moat Viord~rl met dezen Oceaa~-dienst zullen maken.
Vandaar idat men eellige hoop heeft,
opgetrederi mec vl1egtlilgeh~ BPi". gi\~
Hoewel' nlet definitH~f Is vastgMteld, dilt wahrieer ons land zlch tot de geder aati, hoe ee'd dletj,st - ahh:ittsys:' dat andere landen, dIe ook ·deze rou(~ noem.de landen, bij. lie~~ Atlantlsche
teem - da.~rvoQr ge6~ganlseerdi moet bevllegen~ daart~ geet:i vergunnlrtg zul- "~eaanverJteer betrokken, zou }Venden
zijn. Ken dergelijk aUu'ttisysteeiif lsech- len krijgen, heeft de genoemde overeen... met het verzoek omsoeveneens vati luchtter voor ons Hirt& ohll6UQijaa~ gebleken. komst veel van ~n' monopoUe.
havens gebrulk te mogen maken, dit in
Stel~, een viJ,andelljke: tlomba,tdetit' vU~gt
In 'Verband daarmede hebben deze gunstlgen zln zal worden overwogen.
met 300' kim, eli' eeli ja~e=", 4°or' otis' ult~ mededeellrtgen van offlcieele Engelsche ~heel zeker 18 men hler evenwel nlet
gezoitde~~ !everl~~~s: Heti afscl1~e~hl va~ zijde de, meer dan gewone belangstelling 'van. Alleen op redelljke gronden mag,
een, geh;eht sc}iot "rrt~t.1 op 2~ ~e~er ill mde~landsche offlcleehf ert lucht- aldus meent men ,in offIeleeIe luchtvaartgeschieden; het a'anvallel1l van' 'loren' 1~ vhartkringen. Hoewel het te boud zou kringen. e~n artaer lan~ een vergunnlng
daard~r onmogelijk:,
.
zijn om' te sprek~p. vah diplotntttieke welgererl~
,
Da:arorlt hee{~ men Ifarar' ahdere mid~ stappen, kan' nlet Wd'rden onf~end' dab de' :I?ez~ voor ~ederland zeer belangrijke
delen moeten uitzien. Dtt mlddel is, dat ontstane situatie een onderwerp van kwestle ,!ordt:, \~~ns door onze luchter permanent een aantal van ohze vll~g~ studle In ide betrokken officieele instan- vaart- en and~t~ Imtal,ties ,bekeken.
tuigen in de lucht Is, hetgeen geschleden I ties uitmaak.t.
--.
zal door den Z.g. 1u C h t k r u is e to,
In dit verband beeft de" ,,'}ie1."-nadete:'
eveneens een ,groot vllegtulg, dat met' Inllchtlngen Ingewonnen, hoe het staat
K., L. I,ill. ,vas paraat
tijdbommen kan werken op de vijande," met, de destijds in Parij$~ afgeslot'eti:
lijke bommenwerpers., Zij hebben voort~ ternatlonale . l~~htvaartconve~tle-. !J.?i~
Olf een Zaterdagavond was in Amst.erhet voor~~el in d~ ~ucht t~ ~ij~J ~ie~ verdra~, dat te Parij~ op 13 Oct. 1919. dam, een groote vergaderi'ng belegd', de
d~Qr radio met de~ grond ver~n~en to .\yerq ~fg~s~o,ten ~!l dat_ o.a .. ,~ok . E,n,ge.- ,sprekers be\:onden zich om zes UUf echZlJn, een. gr~otere snelhe~ld t~ hebben, ,lan~, rerI~nd, en Nederland. omv~t, maar t~r nog in Parijs. Te eUder ure we:rd de
en den vljand van achteren te kunnen daarehtegen nlet de Vereenigde staten, K. L. M·. geraadpleegd, of het mogelijk
aanvallen, hetgeen verelscht is.
,omdat- he,t, feitelljk onder den Volken- was' hen om 10 uur nog ter vergaderlng
,bond ressorteert, legt de onderlinge te brengen. Te 6':07 uur weI'd de opdracht
Toch zijn de luchtkrulsers nog nlet re,chten op het gebled van het Interna- gegeven voor deze speciale nachtvlucht.
afdoende: een vijand kan ons n.1. :1f- tionale luchtverKeer, speciaal het, bur- Dtie Ihinuten later st-artte Parmentier
matten. Mell zal dan' nlet1 1(unn~n na- gerlijke, vast. Dez~ rechten ~ebben even- met Suttorp en PrIns In de stuurhut in
laten, obk aanvallen uit de. lucht te doen weI aUeen be trekking op de Z.g. losse de richtlng van Parijs. De F'lamingo' Is
op de vlieg'vel.den van de tegenpartiJ. vluchten. Als bij'v60rbeeld een Engelseh wei geen nachtvogel, maar met ParmenWij mcetel\ dus beschikken over een sportvlleger na,ar Nederland wll vllegen, tier aan het. 'stuur glng het recht toe
luchtwapen, dat tot verdedIging ell <>Ok he eft hij overeenkomstlg de bepallngen rccht aan op de llehtstad, waar de belde
tot aanvallen h'l staat Is; nit is; ioo dezer conventle' ,geen voorafgaande ver- 'landgenoot'en met spannIng de komst
mel'kte spr. op, allereerst een ~aak van ~uhrting van het betrokken land, noodlg. van het K-. L. M....v'llegtuig verbeldden..
onze regeering. die zlch deze aal1gelegen;. Artit(el 15 van dit verdrag bepaalt evenDe Flamingo was om 9.40 uu~ alweer
heid l1ewust is.
weI, dat voor een geregelden dlenst weI op Schlphol terug en tw~nt1g minutttn
Er zijnl naar spreker's, meening, vele vergunnlng noodig Is.
lat~r waren de reizlgers tel' vergadering.
vliegvelden noOdig, om te voorkOllletl
Als' de K.L.M. een' luchtlljn Amster-: Parmelltier heert dus in drle' en een
. dat e1' een .groote' opeenhooping, van dam-Liverpool wil openen, moat de half uur e'Ven heen en weer tusschen
vliegtuigen zou komen.
Engelsche regeerlng dlt goedvlnden, Amsterdam en Parijs gevlOgen;

Nlonopolie-lucht;vaart OVer AtEltntic?
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, Het systeem is in volle beproeving op
de oude 206. '
Een ander probleem van groote beteek~nis was de economie op groote
hoogte. Reeds vaak is geprobeerd de
energie Vaal' het bijladen met lucht te
p.utten uit het uitlaatgas. Bij benzinemotoren heert dit echter temperaturen
tot 1000 graden. Een turbine daarvoor
stelt zeer speciale elschen. Bljl den dIesel
evenwel worden temperaturen gemeten
van 5QO tot 550 graden. Daarmede heeH
~en geen moeilUkheden meer. '
i Afgeloopen zomer heert e~n Juno 205
n;tet' een turbine op het uitlaatgas om
l*cht bij te laden proefvluchten gemaakt
tpb ,6000 m. tloogte waarop ziJ 160 pk
l~vert bij 30 kg. elgen gewleht:.
~ Op kruissnelheld, hoogte 4-6000 m.,
~erd een brandstofverbrulk gemeten van
160 gram per pk/uur.
Oasterstadt gelooft aan dleselmotoren
van 1500 tot 2000 pk' met een gewicht
van mindel' dan 0.5 kg. per pk. Daarvoor
is noodig de overgang van den 6 cylinder
,tp~: ~en 41 cylinder motor.

De Douglas~rilactillles

, ~ Slaagt de fabriek er In dezen motor
spoedig uit te brengen, zou het dan nlet
van beteekenis zijn er proeven mee te
nemen voor de Indische luchtvaart?
Opvoeririg van 'den actleradius is van
groote ,beteekenis voor de vliegbooten
met ve1'kenningsopdrachten in den Archipe!. Men moet niet denken dat het
vraagstuk eenvoudig is, ook al l1iet om
PQUtieke redenen, maar het Ujkt ons de
moeite 'van heproevlng waard. Bovendien
kunnen deze proeven ook voor de civiele
luchtvaart van beteekenis worden. WeIlswaar hebben wij nog geen echt langeafstandsverkeer, maar daaruit mag men
nog niet afleld,en, dat wij het nlet zuBen
krijgen ook. De internationale verhou,.
dingen gaan zlch toespitsen, ook op verkeerseconomisch gebied en daarmede zou
het onderwerp weer acuut worden, dat
vroeger ultvoertlt in dit blad behandeld
is, maar waarop wif de.laatste jaren, den
regel hebben toegepast: jamals e'n
parler, toujours y penser.
,Met behulp hlervan zou de luchtreis
Wordt deze andere luchtvaart weer
een punt van ,beproeving, dan mag bij over den Atlantischen Oceaan verdeeId
een tweooe studle de dleselmotor van kunnen worden in drle "sprongen" van
100 pk. nlet buiten beschouwlng blijven. elk 600 mijl.
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Amelallt1 heeft <Ie storm dallig huis gehoudell. Er wertt 0.111. een 25 me ter bl'eetl gat in <Ie duillen geslagen,
\Vaar de zec' llaar billl1en stroomdc.
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Wij geven ELKEN DAG EEN SENSATIONEELE. PRIJS
Koopt Mady Royal Zeep -

Koopt Uw

-

dJ'f

bij

H. A. W. lllLVERDINK
STEEDS VERSCHE AANVOER

PARAPATTAN 27 -

'if.

u W U M " " - AAAU

_____.

~___

TELEFOON WELT. 721 -

722

----....:,

22459

,w·

•

m::=?

.=c.-~-==--'C=--~-==-:.cc=-===-~---'----='C_-:-::===-"'-::===-='
-':.-:'-::0-:'=:::::=-=---- - -

DE ALGEMEENE VISCHHAND1L
22451

-

•

Zij hebben waarde
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lEDIKANTEN-FABRIEK GOAN TJIANG & co.sene;~1.:r.1l1~l1aa~:1~ev~:~~::ar

'I

'

Ledikanten met toebehooren fj ~

Gembloogan 2 B, Soerabai!

r.r.1

r;r;l~OO

~~e3 e~

LANG BREEJ HOOG

z :.43
¢c~ 2

3~~

Groot tweepers.
225x180x235
I 31.- I 10.Klein
idem
205 X 160x225
., 33.- JI 8.15
Groot eenpers,
205x125x225
" 2,1.-" 7.50
205 X 115X 225
J' 22.75" 6.75
Klein
idem
Groot kind. led. 175x 100x200
" 11.50 " 6.MiddeIooortl
~50X 90X 190
16.50.. 5.15
Klein
uox 80X 190
" 15.-" 5.50
Verkr1jgbaar: Staalbuis ledikanten mt veeren matras, Allerlaatste modellen, Concurreer.ende prijzen.
Zendingen buHen Batavia onder Rem bours,
Ook verkrijgbaar uitgezochte kapok per kat! of per picol.
ATrENTIE: BiJ aankoop van meer dan 1 ledikant ruime kortlng.
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SPAART PLAATJES VOOR HET ALBUM "DE BOERDERIJ"

BUITENZORG

22454

Abonne's van bet Ba,tavtaa!Cb
Nleuwsblad te Hultenzorg gelleven
ztcb voor klachten omtrent nlet,
dan wet ongeregeld- ontvangen van de krant te wenden tot den Agent,
den lIeer

KELDER'S NACHTVEILIGHEIDS..
DIENST

"DE NACHTWACHT"
Konlngspleirr Noord 12 (Pa.viljoen) Hootdgebouw .Huis van den Leider) Telt. WI. 874
en 875 Huis ~/d Leider toestel II van 875.
Volvoeren alla.opdrachten op Detective ge.
bied, zooals : opsportng van personen, onderzoek dterstalterr, Interne familie aangelegenheden, inlichttngen over personen , en
zaken, enz, Succes in vele gevallen, gehelmhoudlng te allen tijde verzekerd.
154di 1e en 3e

.

.

de nreuwste modellen

De Leider

o.

)

DA V I D

f

stoacooawes 1, tel. 389 Bultenzors

",. _0 _.
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'V. J. I{ELDER.
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I uDE

S pee i a a l S i gar en· Mag a z ij n

_ taat me even een kIek van hem maken, a.gent. Ret Is mtln
eerste roetganger,

(Hwnortst)

T ABAKSPLANT"
(v/b F. H. JUS T MAN)

d~.'Jtavia·Centrum,

8andoeng,

ATTENTIE, VERLOFGANGERS!
. Wat het blad de Indlschman betrert, daarvoor heb ik niets
dan lot. Altijd op tijd ontvang Ik de Iridlschman, tenzl] bij
vertraging vall het vllegtuig. In sommlge Hollandsche bladen
Ires ik weI eens Indisch nieuws, maar met de tndtschman komt
het nteuws nlet aIleen vlugger, maar ook volledlger in mijn
bezit.. En dat 9maal per maand voor deli prijs vall f 1.--, zegge
en schrljve een pop' Oit is voor iedereen te betalen I Iedereen,
ambtenaar zoowel als partlculler, met verlof in Holland, moot
geabonneerd zijn op de Indischman.. Geachte heer, ikgeef U het
recht, .van dit schrijven. gebruik te maken, zoo U dat wenschel'[k
voorkomt, als reclame voor de Indischman.

w.s. H. A. s, V.
·Amsterdam.
Bedenk. dat bij al deze lekkernijen
het "voornaamste" niet mag worden
vergeten . . . . . • • heerlijke' dikke
room, maar dan room van NE S TLEo

Abonnementsprijs: f 3.- per kwartaal in Nederland,,! 4.- buirenland. Aanvragen voor abol1nement aan de administratfe van het
Bataviaasch Nieuwsblad, Batavia-C.
.

/'

Telefoon Welt. 349
Telefoon 1183

WELK
SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

,,)

RECKITT'S
ZAKJE BLAUW

WMR

geeft men de beste Service?

lId eTA

P A K 5 PL' ANT

Moppen~
•

/I

PLMTST
noq heden Uwe bestell ingen bij

- Ik sprak van morgen de Van
Hoofdens, die al zoo lang eens bij
ons zouden komen. Zij is erg ver- .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ koudenen zal voorlooplgn~t kunnen zlngen.
- Noodig ze voor vanavond dan
nog uit!

lId e .T A B A K S P LAN T "

MAGNEETJES -TARII;:F

Per 5 regels druks of gedeelten daarvon

De I n(lischlllar~ voor 'iedere'lt
I t~(lischnl(tl~ !

22458

Noordwijk 38b,
Bragaweg 39,

. lId eTA B A K S P LAN T ".

EenIezer schrlJft ons uit Nederland:

MAAKT
LlNNENGOED__W IT

f

1.- per plootsing

r

.*.

- Wi! ie gelooven, zei de millionnair dat ik veel gelukklger
Voor annonces, welke niet van zakelijke strekking xijn: was, toen ik geen geld. had?
- Welnu, stelde zijn vriend·
Per 5 regels druks of gedeelten daorvan :
voor, geef je geld weg; dan ben
per plaatsing
f 1.-, je weer arm en gelukkig.
-'Qat zou ik weI doen, ant·
per 2 plaatsingen .. ~
: ,,1.50·)
per 3 of 4 ploatsingen ..............................• ,,2.-·) woordde de millionnair, maar ik
inoet toch ook een beetje 'denken
om de menschen. dIe dan met het
.)
De reductic wordt slechts verleend, wonneer bij eerste geld opgescheept zit ten en zich
ongelukkig zouden voelen?
aonbiedins het oontol plootsingen vermerd wordt.
J

.
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.Katoencultuur In

Hendel en Nijverheid

Indie

J a va-suiker . nuar NcderIand

Nleuui-Ilulneu ; de Papoeas en
Landboutokolonles

OJ)

Hoe staan de kansen voor ondernemingskatoen op Java? In Oosb Java zijn
eenlge proefaanplantingen 'aangez-et, die
een katoen van gcede technlsche quatltetten opleverden. De onregelmatige regenval maakt het oogst-risico zeer groot.
In de Iaatste [aren wordt van deze pogingen weinig meer vernomen, waarschijnlijk zijn ze opgegeven. Een andere
ongunstige factor is dat niet over grond
kan worden beschikt, tenzij tegen betaling van e,en heoge 'huurvergoeding, wat
de kos,tprijs te zeer zou opvoeren. Daendels weet inzijn tijd het onbeplant blijven van groote opperv[akten grond in
de Pre anger aanhet verwaar>loozen van
katoen en andere cultures. De toestand
is nu weil heel andel'S" vrijwel alle grond
is VOOl' Inlandsche gewassen of meel' rendeel'ende ondernemingscultures 'in gebruik.
Voor verbouw van kwalite'itskatoen op
eenigermate bevredigende schaal zal men
op Java niet meer terecht kunnen, aldus
lezen wij in het Alg. Hbl.

,/

Op Nieuw Guinea

Is in de laatste jaren een belangwekkende proef genomen door een Japansch concern. Op de proefvelden werd
een product gewonnen dat, beoordeeld
op monsters, goede kwal1teiten -bleek te
bezitten. Het betreft hler grootendeels
aanplant van een eenjarig gewas en een
. aanplant van de overparige Caravonica.
Van de vij! varleteiten, waarvan een
monster tel' beschlkking stond, is er een
die van ,mindel' kwaliteit wel'd geoordeeld dan de katoen uit Britsch-Indie.
Het succes wat de kwuliteit betreft kan
uiteraard geen uitsluitsel geven op de
vraag of. :katoen als ondernemingscultuur op Nieuw Guinea winstgevend kun
zijn. De Japansche initiat.iefn~mers zijn
in dit opzicht optimistisch gestemd. Hun
ervaring strekt zich echter uit over een
periode van 3 jal'en, wat te 'kort i3 om
tot definitieve conclusies te kunnen komen. De door hen gedane regenwaarneming'en over die periode 'zijn inderdaad niet ongunstig, doch het jaar
1934, waarhl'voor het eerst een oogst
van behoorlijken omvang werd verkregen, was een 'bijzonder droog jaar. De
veldarbeid werd verricht door Papoea's,
die na een traifling van enkele jaren
voor dit werk weI geschikt bleken. Van
ziekten en plagen had men weinig schade of men wist ze met, succes te bestrijden.
I
'
I
I

Ook eenige kolonisten hebben een
proefaanp'lant caravondu aangezet. Na
aanvankeUJke redalijke uHkomsten, heeH
de mees1t succesvol1e planter de cultuur
voorloopig gestaakit in verband met een
l'upsenplaag en waarschijnlijk ook, omd·at de fondsen ontbraken om. de proef
voort te zetten. De opbrengst van den
laats'ten oogst had de kosten aan koeUeloonen enz. niet goed kunnen maken.
De pogingen van verschHlende zijden
aang1Cwend hebben ook geleid tot een
bevolkingsaanplant van beperkten omvang, die hler en daar geslaagd schijnt

. te

zijn'.

.

Ui,t het bovenstaande blijkt weI hoe
voorzichtig men moet zijn aanstaanden
kolonisten den verbouw van katoen als
een wins:tgevend object voor oogen ,te
steILen. Moge'1ijk dat am tusschencultuur
dit gewasden kolonisten een welkom
neveninkomen zul kunnen verschaffen;
een andere mogeJijkheid is', dat verdiensten worden verkregen ui,t den opkoop, vel'werking en verhandeling van
door de Papoea's vel'oouwde katoen.
Een onderzoek nuar deze

naties er met een beroep op het recht
nlet altijd kornen.

Mijnbouw en oliewinning kunnen tijdelijk een greet aantal employes naar
deze gebleden dtrlgeeren, maar mijnen
en ollebronnep raken op den duur uitgeput en lelden op zichzelf niet tot blijvende vestigingen. 'Zij bewijzen groote
dlensten doordat zij kolonisten en inheemschen arbeldsgelegenheld bleden en
de afzetmogelijkheden van hun jircducten vergrooten, het gebied openleggen
en doordat uit de opbreng'st van belastingen belangrijke overheidsvoorzieningen kunnen worden ,bekosUgd.
Een groot aantal blijvers: IlandbouweI's, die een persoonlijk belang hebben bij de :antginning en ,vruchtbaarmaking del' gronden, die door banden
des bloeds en van cultuur met het moederland verbonden zijn, is een ;blijvende
versterking van onze positie. De voormalige Koning der Belgen gaf eens a~s
parool uit: 100.000 Belgen naar de Congo;
voor ons zij het parool voorleopig: bevordering van kolonisatie door alle bestaansmogelijkheden voor kolonisten te
onderzoeken. Want men kan niet een
belangrijk iaantal em~granten wiI1nen,
als zij niet tevoren weten waar zij aan
toe zullen ,zijn.
E-en 'breed opgezet onderzoek dus,
waal'aan alle landsdiensten in goede
coo1'dinatie medewerken. V66r allles is
intensiveering .van het bestuul' noodig,
dat ook hier voor de samenwerkende
landsdiensten het jUiste coordinatiepunt
lijkt. Geschiedt dit - met de uitbreiding
van het aantal bestuursambtenaren is
al een ~anvanggemaakt - dan zullen
pok de perspectieven, die de katoen biedt,
zich scherpel' afteekenen en naal' hun
juiste beteekenis kunnen worden gewaardeel'd.
.I
.
Er is nog een andere reden die landbouwkolonisatie voor een land als Nleuw
Guinea zoo wenschelliJk maakt. De invloed van landbou wkolonies op een primitieve inheemsche bevolking is een geheel andere dan die van mijnbouw of
gl'ootindustrie. \Nieuw ,Guinea is, vermoedt men, rijk aan bodemschatten.
Oat het ,binnen korter of langer tijd
door mijnbouw en oliewinlling tot 1naustrieele ontwikkeling zal komen is dus
niet onwaarsehijn;lijk.
Het Ulenu van den primitieven mensch
zeer eenvoudig, hij heeft daardoor
weinig weerstandsvermogen. De ervaring
in andere kolonien opgedaan leert dat
bij samenwoning in greoten getale ziekten ViOOr ,zijn voortbestaan eenel'nstige
bedreiging' vormen. Zijn geest kan de
groote sprong van de primitieve levensverhoudingell naur die van het indus~
trlalisme niet meemaken. De' code social
van de eenvoudige gemeenschap, die
zijn leven 'beheelischte, valt ,van hem at,
wat funeste moreele gevolgen kan hebben. De !landoouw staat hem nader. Talrijke voorbeelden zijn er, die aantconen,
dat een landbouwkolO1iie een aantrekkingspunt vormt voor ide autochthone bevolking, die zich in de omg-eving vestigt
en zich de werkmethoden del' ,kolonistell
eigen maakt. Landbouwkolonies kunnen
maatschappelijk vOl'mend werken en
vel'mindel'en de gevaren die van een te
vlvgge industrialisa tie te duchten zijn.
is
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UHvO€l' van sulker in tons.
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Perspectieven op Java niet mcer aonwezig
De [apunners

BLAD

1934

Jan./Oct.
1935

1936

Ruwe Bietsuiker:

WUit den termijnhandel te Amsterdam
betrert, zoo mag aangenomen worden,
dat die zich spoedig aan den nleuwen
toestand zal weten aan te passen.
Voor de cverbrugging van den tijd,
totdat de nieuwen maatregelen in werking zutlen treden, heert de Regeerlng
den in voer van aillloe sulker voor den tijd
van 6 maanden gecontingenteerd op
basis van 80 pet; van den halfj aarh] kschen, import gedurende 1935, ten einde
overrnatlge Invoeren van bultenlandsche
sulker, voordat de binnenlandsche markt
daarvoor gesloten wordt, te vermijden.
Nu het Moedertand de eerste daad verricht neert om het stlefkind Javasuiker
te helpen, mag nrerrhopen, dat dit ook
verder .zijn belangstelnng zal genieten,
Er heerscht nog groote .nood in de eenmaal zoo bloeiende Javasuikerculsuuren
een vergroot atzetgebied in Nederland
veor Javasutker kan geschapen worden
door het aanwenden van een gedeelte
der Nederlandsche suikerbieten voor andere doeleinden dan de voor het Rijk zoo
dure fabrikat~e van suiker, afgezien nog
van het feit, dat er toch weI gewassen
gevonden z'0uden kunnen worden ter
vervanging van een gedeelte'van den
kostbarenbeetwortelaanplant.

Onder dezen tttel schrijft de heer A. Naar BeIgie en
Luxemburg
10.106
2.021
Volz in het eerste Decernber-nummer
Zwitserland
6.604 2.859
van Econ.-Stat. Berichten het volgenGrott-Brlttannle en
de:
Iel'Uand
1.521
"Eindelijk 1'" Zoo zal men op 25 NoFransch Marokko,
vember in krlngen van de JavasuikerTanger
1.216
cultuur uttgeroepen hebben bij het ver.Andere landen
1.010
655
nemen van het beslult del' Regeering,
dat een bedrag uit het Landbouwcrt13.853
8.085 3.514
slstonds tel' beschikking gesteld zal
Witsuiker:
worden om den invoer van sulker in Naar Gr.-Bdt,tannH~ 6.470
2.937 2.965
Nederland in het vervolg uit Java in
Ierland
23.039
4,613
plaats van ult den vreemde te doen geFinland
1.835 1.086
schleden,
Noorwegen
2.779
3.810 4.217
Voorlooplg heeft de Regeering daarGrlekenland
1.536 \ 450
bij een kwantum van 35.000 ton op het
Fransch Equat.
cog, bestaande ult ruwsuiker in een naAfrika
855 3.105
del' te bepalen verhouding, waarvoor
Spaansch Marokko
402
men raamt tel' overbrugging van het
Spaansch Westverschil tusschen marktwaarde en
Afrika
181
592
225
kostprijs eenbedrag van f 800.000 nooArabie, enz.
4.494
5.200 4.021
dig te hebben.
Irak'
5.683 10.518 6.625
Intusschen is het kwantum sUiker,
Br~tsch-Indie, en7i. 1.427
2.705
979
Uruguay
dat gedurende de laatste jaren hier ge1.850 2.725
importeerd werd en gedeeltelijk voor de
Vel'. staten van
Amerika
binnenlandsche consumptie en gedeel599
Be;lgie en Luxemtelijk voor her-export gebezigd werd,
Illissische orders in
burg'
grooter dan bovengenoemd kwantum,
&.440
517
Nederland.
ItaUe
al wOl'dt daarbij ruimte gelaten voor
650
Zwitserland
547
den import van een kwantum van c.a.
pel'zie ,en AfghaDit jaar voor 21 l11illioell
12.000 tons Surinamesuiker..
nistan
1.209
Gedurende de laatste jaren werd volAndere landen
In de periode Januari-November van
512
1.970 1.164
g'ens het Centraal Bureau veor de sta-l
dit jaar heeft de Sovjet- Unie in Nederti.MJek bier i'1lgevoord :
'
53,317 37..737 28.878 land voor een bedrag van cll'ca 21,1 milInvoer van suiker in tons. Jan./Oct.
Basterd:
(
lioen gulden aan goederen besteld, welke
o.a. de volgende artikelen betroffen :
1934
1935 1036 Naar Belgie en
Luxemburg
460
725
Tin, thee" sisal, verschillende metalen,
559
Ruwe Bietsuik:er :
Groot-Brit~annie en
vel'schillende specerijell, rijst, machines,
Ie l'land
9.253
5.729 2,232 fijne instrumenten, snelwegers, verschil8.043
159
93
U1t dIverse '1anden
Andere 'landen .
11
44 lende scheepsbenoodigdheden, ruwe hui·40
den, bewerkt leder, lompen, verschiHenRuwe Rietsulker:
9.724
6.494 2.835 de chemische producten, kinine, .haring
Kandij :
enz.
Uit Cuba
30.182 33.451 50.474
San Domingo
10.575 36.807 26.464
Volgens de Nederlandsche maandsta427
517
505 tistiek van den in- en uitvoer voor de
Suriname
8.280 12.004 10.859 Naar diverse Innd'en
Ned.-Indie
periode Januari-October, bedroeg de uit15.532
. TotaU/l Generaul 77.321 52,.833 35.732 voer naar Sovjet-Rusland 12.784.000 gulBl':lzUie
7.3M
Peru
3.084
den, tegenover 9.887.000 gulden in dezelfOnder de gegeven om.standigheden in- de periode van het vorige jaar.
IL.'1Hi
5.543
Ander>e 1anden
499
884
654 teresseeren in de eerste plaats de inHet verschil· tusschen de Nederlandvoercijfers. Trekit, men nu van boven- sehe export naar Sovjet-Rusland en de
cijfers den import van Surina- Sovjet-Russische aankoopen in Neder,. 65.068 00.507 97.078 staande
me af, dan l>lijf1t over in 1934: 91.945 land is een gevolg van het feit, dat in
WHsuiker:
U~t DuHschland
19 tons, 1935: 102,.650 tons en Jan.-Oct. de Nederlandsche douane-statistiek een
1936: 122.861 'tons, die Java had kunnen deel van de door SQvjet-Rusland best-elde
Belg1ie en Lux;emburg
6.255
goederen, zooals sisal, thee enz., niet
6.470 6.883 ieveren.
Groot-Brititannie en
Er zal dus ook in de toekomst ruimte voorkomt.
Ierland
837.
261
Bovendien wordt een deel del' bestelde
zijn yoor een g-rooteren import en al
Frankrijk
6.958 I 5.7'53 13.363 steUll!~ de Regeering slechts den inVO€l' goederen veel later geleverd en tenslotte
182
486 'Ian 85.000 tons dan mag, aang-enomen komt hier nog het bedrag der in Novem.Sowjet-Rus'land
1.823
POllen en Danzig
336
781
425 worden, dat' de. Nivas geneg:en zal zijn bel' b~stelde goederen bij.
Ned.-Indie
4.573
6.065 11.454 ook het meel~dere kwantum tot wereldAndere landen
118
12 marktwaal~dete ilevereri, al Is -die bene39
den kostprijs, en wodocnde de gehe.eNieluve F'runscbe leellh~g ?
20.905 19,551 32.642 1e Nederlandsche markt, voor wover die
niet door ,de geSiteullde binnenlandsche
Ellgelsche banken Iliet pngullstig gezilld
Bastlerd:
bi,:etsuikercu,]tuur en import van Suxinamesuiker ing~nornen wordt, tot zich te
Lon d ~ n, 11 Dec., (Transocean).
ULt Be'lgle en
trekken.
Volgens bel'iehten, welke in financieele
Luxemburg
231
187
317
Groot-Brittannie en
Veel za'l e1' nu van afhangen, hoe de kringen de ronde doen, tracht de Fl'anIel'land
108
102 in verband met dit RegeeringsbeSi!uit sche regeering thans in de Londensche
139
Vel'. Sita.ten v.
iloodig'e maatregelen uiltgewerkt en in City aanwijzingen te verkrijgen ten aanvan de vooruitzichten voor een
Amerika
4.131
3.474 2,890 toepassing gebrach't zuill,en worden. Het zien
Ned.-Indie
is b-egrijpel1ijk, dat de Regeering daar- nieu we leening met een 100ptijd van 6
55
.
bij pog;1ng'en doe.t om den sedel't de in- maanden.
De voornaamste bankinstellingen heb4.525
3,890 3.309 Siteillilng van het invoerrecht van £ 2.40
Kandij:
per 100 kg,. op witsuiker gekortwiekten ben noggeen beslissing genomen ten
handel in witte suiker wedel' l'uimte van aanzien van dit voorstel, doch het verUit Duiitschland
313
157 beweg"illg' te geven 'eneveneens wenscht, luidt,' dat zij dit voorstel niet ongunstig
Belgie en Luxemdat de expoc\tlhandeJ: in Java voor de gezind zijn.
burg
387
335 voorziening van de Nededandsche markt
Het is duidelijk dat in de City eenige
Andere landen
779
4 met ruWen wit-suiker ingeschakeld sympathie wordt gevoeid voor de finan3
blijft. Verder k~n er met genO€g nadl'uk cieele moeilijkheden der Fransche regee7'19
703
496 op worden g'elegd, da,t zoo min nlOgelijk ring, doch 'waarschuwende stemmen
bepel'kende bepalingen genomen moeten gaan op, die wijzen op de gevaren, welke
TotaaL Generaal 100.225 114.654 133.720 worden, opda!t de handel inhet alge- zouden dreigen, wanneer de situatie der
terwijl werd u1Jtg1evoerd :
meen z1eh vrij kan ontwikke'len,
,[t'I'ansche begrootil1g niet verbetert.

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

Haag werd een grootsch feest georga=Een lang applaus weerklonk, en' daal'tli::lt~ra, uat 1n U>,;Ll avo!.d van u~n J.1na gmg net gordljn van net tooneel op en
.:i~\;U tJi.u1ua.n ..1.1"1 U~ uJ.OOLt:: £"aJ.! ,van ,u\:n vOLgue el' een sLuKje "spectacle varLe":
HU<tg::iI,;!H;;L1 UJ.Cl'clll.UJ.11 geHouUen Wt.L"<.l. eer.:3t. een vert.oonmg van gearesseerde
J..MUHve was \.~et:e ZaiA! geheel m~t v~ag
11onoen en ,een pony, door "LIttle Ii'red"
6~H, gUlnalll..l.ci:J cll
LJ:U.J,JL1ecen ver::iw(\l. gepl'e:senteel'U; daarlla een seance van
('!
mo~elij~heden
\I i.ul :G.,;$
um' iU KWa1l1en ue ongevecl' aen bUlkspreker prof. Ba,n;on met zijn
1 . !
Al'JlICll ,eu· :w'cezcll llic~
uUJ.~clla. wt;tL.en. jULlgl;;~li:l en mel~J~;> Ulli
oeweegoare poppen, en vel'Volgells een
'evenals naar de mogelijkhetd van den
vergetell !
aHe ge~tH':Hllcn van (ete.tt<CSidenv!e en uo!le panconume van oetzmann, 'de loty'
verbouw van andere gewassen is noodvall ~cnevefilngen en de ((yenge vei.·- gt:vaul;;n oevattende van een toerist.
zakeiijk. Nieuw Guinea heeft mogelijkv.ttgU\;;ll l1l K111UergtStlcnttn van ue
heden voor palmculrtuur, rubber, mogei:Jcau,cte ~aal VlUiCll. liet, gezel.:$chap
Vijftig kindel'en en enkele volwasselijk sisal en Derris eHlptica. Het ~edel'
III
ri. Wam 11"1 ex t1'U,- tl'aHIS of groote j,'lJ t Ulgen, nen gaven daarna de
Kllluel'-opel'ette
landsche belang, dat met een vestiging
H1
WC!WUlelH.! aaal'toe ulgestane .Jall "l.oOUHeSCl'aaHje" l waal'van. ete t-eK::it en
van een z,oo groot mogelijk aantal kolo- , Ret is altijd eell sympathieke h'ek van !Jlez10l';); ZlJ wUl;~n VQ,ll' hU1S argchaaLct.
muzle,k van rlika Hoppel'-Kwast was),
nisten naar de meer afgeleg-:en dee~ell net !Iuis van Oranje geweest, dat Haar
unuel' haar per~OOnllJKe 1CiUmg. 'l'usvan den Indischen ArchipeQ gedlend Is, ieden ~r grooten pl'ijs op steJ.den, dat bij
Bij"'de komst in de zaal ontving e.k cicnen ete beunjven dour wero.en ue ~111-.
is zoo groot, dat elke mogeHjkheid om zeer blzondere ,gelegenheden de Qrmsten KlllU (;;~n exemplaar van net In l"vyaaJ.
die vestiging .te bevorderen ernstig en van het yolk' ~n . de weezen lliet ver- J.0110 geal'uKte reestprogramma: gel1- deren Onthaald op kl'entcnoollen en
zonder vel'wijl moet Wl~rden onderzoeht. geten zouden worden. Deze 'gedachte !u~tretJ.'<1 met een onUIJstmg van Juoe- melkchocolade. Qrn .e1' de goede stemmmg in te houden, werd ondenusschen
Ook die van katoenbouw - al 'luoge was. dan. ook naar voren gekomen in J.euue Wi;ezen. ~en Ol'Ke~t, oHder lelQUlg nog eellS f!ink gezongen; door allen o:a.
die Yoorshands niet groot lijken - ' want 1901: het was het Haagsche feestco- yan Van Waasuljk, bl'acht een paal.' net; eerste couplet van net "Wi1nelmus".
al gaan wij die mogelijkheden vool'bij, mite (en ook in ande1'e piaatsen van vl'uoliJKe mucaeKuummers ten gel1ool'e, 'l'oen dit pl'Ogramma-plUlli .afgewerkt
omdat de Ivestigilllgsfactoren 011S niet ~ederland geschiedde het), dat plannen en Ui.l<.t.l'na zongen ete kmdel'en een lieu; was, zongen enKele melsJe::> "Aan de VOl'aanstonds gunstig ,voorkomen, erzijn oeraamde om de misdeelden onder de ~lJ werde!l ge~ela. door den heel' J. A. stelljke tll'uid", op een tooneticht van
anderen die' hun blikken weI op dew oevolking een teest te geven, dat VOor uel:iwaan, ae urgulUst van de Kloostel'- Vaienus "met WOOl'<1en van J. R. Snoeck,
gebteden laten vaUen en een uitblijven ~len een l'eden tot dankbaarheid zou Kel'K. Ai::> eers~e lieu werd ten genoore Henkemans, tel'wijl alle meisjes zongen
van afdoende onderzoek als onmacht Kunnen vonnen.
gebraCht "lie/) je 'Ii al gehoord 1" van "Bede": • •
' : __; :_, _:,.... I
zullen uitleggen om dit gabied in het we"d. N. J. Maks (muz'i.ek van J. J. Viotta) :
Uit de opbrengst van de Inschrijvinreldeconomisch leven de 1'01 te geven, die
0, machtig God, del' Vorsten Koning,
hetkrachtenszijn (vermeende) gesteld- gen en de op 31 Januarl gehouden colueet }'lJken zegen, Heel',
Ueb-je '.t al gehoorG, Ol1ze lieve Ko~le gunstrijk U.it uw n~melwoning
lect~ werden ze~tienduizend bons be-l
heid kan spelen.
' .1.
.
l1111~in,
op 't vorstlljk echtpaar neeI'.
Van wie wij zoovecl houwen
kOStlgd voor vleesch' en rijst, kotfie,
VH~n nu vrUOllJK. teest, Wi,l.;!t zij g'aat
, Zouden wij in gebreke blijven gedeel- erwten en boon ell .enz. Een en ander
Daarna . Wel\'ien geschenkjes ultgeaeze wt:eK.
ten van ons koloniale rijk voldoende in ~erd door bemiddeling van weldadige
Met Hertog Hendrik trouwen I
.
deeld, o.m.. een (dierenbOOk. ,Verder kreeg
de wereldeconomie in te schakelen, dan lllstellingel~, op zeer onpartiJdige wijze,
Neea maLtr,'~ IS waal'! Wei zeker is
elk bezoekel'tje(ster) een 1'01 chocolade
~
het waal'! en bruidsui,kers in Oranje-zakken, met
ZOU het weI eens kunnen zijn, dat an-; verdeeld; In de dagen van 4 tot 6 F _
Komt, juicl1en wij dan luid tel" eerc ....an
dere gegadigden, met een beroep op ,een bruari mocht geen kommer gekend wo~
de JSl'uio de pol'tretten van Koningln en Hertog
beweerd onvermogen onzerzijds, e~n ge- den!
erop. De groot.ere jongens ontvingen 00En ,steekt de vlaggen lustig uit tbLS).
deelte yan onskoloniaal bezit veOr zich
vendienbouwdoozen, zweepen of ander
zouden opeischen. Met l'echtzouden wij
Naast de armen was ook gedacht aan
Daarna zOllgen een paal' meisjes speelgoed, en ook portemonnales, h01'ons er Op kunnen beroepen, dat de schit- de oUde~ van dagen en verpleegden in "Ueen scllooner leus" vun J. J. ,Deetman logekettingen enz.; de meisjes naaidooterende prestaties in andere dee len van aIle gestIchten. In ziekenhuizen werdeli unu~iek van B. H. UebhiHd) ; , 0 ,
zen, wel'kmandjes en. ,de klemsten fraaie
Indievoldoende waal'oorg is, dat wij ook de verpleegden onthaald.
poppen.
1
de taak in het overige gedeelte weI aan
Zoolang 0113 bloed de wangen kleurtl
Dc zon de wolkgordijnen scheurt,
kUllncn als men ons maar tijd laat.
Voor de weezen en de kinderen ·uit
Als dan,k lvoor dit alles lieten ziJ een
d'ouden tronk eeu1 bloesem ieurt:
Maar ' C\~ ge,schleq~nl~ l~~r~, ga~~l~ln~ ander~ liefdadiGe lnrichtingell van Q~n Aan
lied
llQor~n, geji~~ld I!Qns Vad~rl!lnp"
OranJe bo,Y'Cn l '.,
.,_,)-'- __
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(woorden van W. N. J. Maks, op de melodie van S. Wilms), waal'van: het laatste couplet aileen door de meisjes gezongen werd :
~ , , .. __
Wij bidden van den lieven Heel':
.
Bescherm ons Vadel'1and,
Dat hlel' g'~en twist of tweedracht woont :
Maak sterk den Eendrachtsband.
Al is ons land in omvang klein,
0115 YOlk is dan toch groot,
Blijv' slechts 011S hart aan 't Vorstenhui~
Ueuouw tot in den. dQod.
De laatste regel werd door allen herhaald. En daarna klonk het geestdriftig : Leve de Koningin ! Leve de Hel'tog !
Leve 't Bl'uidspaar 1
Tenslotte ging een deputatie del' weezen met de led'en van 11et, Huldecomlte
(waarvan mr.J. G. Patijn, Commissal'1.:3
del' Koningin in de provincie Zuid-Holland eere-vool'zitter was en ml" J. S.
Baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van Den Haag, voorzitter)
naal' de loge, waarin drie dames van het
Comite zaten. Zij boden' een bouquet
aan. Jhr. Mr. W. Th. Gevers peynoot,
de v'oorzitter van de sub-commissie
voor den feesta vond voor de weezen en
verpleegden bracht daarbij den dank
van het Comite over, in het bizonder
van de kinderen.
. I
Aan den heel' De Zwaan, die hen
geaccompagneerd had~ werd door een
viertal meiskes een reusachtige krans
van levend groen naar het podium gedragen.
Was het wonder, dat deze al'me schepseltjes opgetogen en blij naar huis gingen? Het FeestcOmite had hier zeker
een voortreffelijk wel'k gedaan! Het
we I'd met recht algemeen een heerlijk
en goed begin van een schoone feestweek genoem~.
,~

l:
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Bioscopen
Filmbespreking
Capitol: "The general
died at dawn"
"Nowall his Iite long Wang Lung had
heard or war here and there but he
had never seen the thing come near
except the once ,that he wintered In
the .southern city .when he was young.
It had never come nearer to him than
that, although he had often heard rnen
say from the time he was a child! : "There
is a jwar to .the west this year", or they;
said: "War is to the east or the northeast" ... "Then, suddenly like a reasonless wind out of heaven the thing came
near".
,
Ret bovenstaande is geciteerd uit "The
good Earth" van Pearl Buck, en het
geett een sobere illustratle van den per.manenten oorlogstoestand, waarin China reeds zooveel jar-en verkeert. Er is
altijd ergens oOl'log in dat ongelukkige
land, maar !let is nn ,eenmaal 'zoo ont-.
zaglijk uitgestrekt en dicht bevolkt, dat
de rustige. boer in het binnenland soms
een menschenleeftijd aan dien geesel
ontsnapt ,- 10111 nog juist your ;zijn dood
te n1;Oeten ervaren, dat men niet eeuwig
kanboffen.
Uit den gest.adigen stroom van perstelegrammen weet de wereld al zoo lang,
hoe China voortdurend dOOr gemilitariseerde rooverbenden wordt geteistel'd,
doch de kennis hiervan blijft beperkt tot
summier feiten-materiaal, dat lilaar
matig belangstelling t1'ekt, eentonig als
het is gewor'den door eindelooze herhaIllig van dezelfde misdaden, weI "en
masse" doch tevens op veiligen afstand
bedreven. Nieuws van dit gehalte spreekt
niet meer tot de verbeelding, als het
persoonlijk accent van een ooggetuige,
een slachtoffer of ...... een dichterlijk~
fantasie ontbreekt.
Hier hebben wij nu een film van China's binnenlandsch~ oorlogen. Zij zal
vermoedelijk weI steunen op een waal'neming van het laatstgenoemde karakter, maar dat doet hier niets ter zake.
Belangrijk is, dat zij relief enkleul' geeft
aan g'ebeurtenissen en omstandigheden,
die weI ,bedacht zullen 'zijn, doch intusschen toch lang niet slecht in het kadel' van concrete feiten passen. Belangrijk is, dat deze film haar onderwerp
aan kan, het levend en boeiend maakt,
en het dramatiseert met een tempo en
spankracht, die .men in dezwaarst gedocumenteerde rapporten niet zal vinden. En zoo zegt deze eene film meer
dan honderd krantenberichten; zoo
leeft hie1'in de gefantaseerde generaal
Chang als een veol tastbaarder werkelijkheid dan vroeger in de pers de
"echte" generaal Ma, die de merkwaardige gewoonte had om gemiddeld eens in
de maand te sneuvelen.
'
Chang is het middelpunt van de film,
fascineerend in zijn demonische macht,
al heeft zij de bekrempen geestelijkQ"
dim~nsies, die elke sabel-dictatuur elgen \ zijn. Doch die bekrompenhei4dl
ma~kt Chang's macht juist Ol1ovel'winnelijk. De rabauwen, die zijn troepen
vorinen, zijn in bijgeloof en blinde
vereering aan den genel'ual gebonden
en hebben een doodsverachting, die den
Chineeschen Napoleon in staat stelt,
hun levens als inzet VOOl' elke ondeJ,'neming te gehruiken. Het moedigst vel'..
zet moet breken op dit cordon van ijzeren discipline, en de ,knapste list. stuit
aanstonds op een bastion van boereuoe:
sluwheid.
"i
Het is dus niet te verwonderen, dat .
men Gary Cooper in de 1'01 van den
Amerikaanschen
wapen&mokkelaal'
O'Hara slag op slag de nederlaag ziet
lijden
tegenove1' generaal Chang, en,
wanneer het toeval den sympathieken.
avontul'ier ;tenslotte niet een handje genoipen had, zou Ide romance met lYlade..
leine Carroll ongetwijfeld: .,haar einde in
de breede wuteren van de Yang-tse-kiang
hebben gevonden. Doch net onberekenbare toeval had cUt smadelijk lot aan.
Chang toebedacht: ,,1'he general' died
at dawn"...... d001' den messteek van.
ten dl'onken dwaas. HiJ stierf met zijn
heele lijfwacht, die hij zelfmoord lieli
plegen, en zijn gevangen vijanden liet
nij gaan oni zijn roem aan de wel'el~
te vel'kondigen,
Dat is het slot van de film, en het ZOU
niet U!lieen vel'l'assend maar l.elfs grandioos zijn, als de conceptie van dit einde
door Chang zelf ware bedacht. Doch die
eer werd nem niet gegund: hij was
- in de "unheimisch" markante vertol..
king, die A kim l' ami 1'.0 f f aan
de gene,raalsflgUur heeft gegeven - al~
phenomeen reeds intel'essant geno-eg, en
niel' moest Gary Cooper einUelijk eens
een overwinning ooeken. Zoo zlet men
dan, hoe de Amerikaan zijn vrijheid te ..
rugkrijgt dooreellgelukklge speculatie
op de ijdelheid van Uen generaai. Slechts
ijUelheld - dat "loopsche wljfje van de
trots", zooals Gerard Brom haar eens
noemde '"- brengt Chang tot een daad,
welke zonder dlen troe oelen oorsprong
bijna geniaal gencemd zou mogen worden, en hiermel1e verliest de film welbewust een psychoiogisch unicum, da~
potentieel aanwezig was.
Maar hoeveel O!lJtt e1' niet te waar..
deeren over 1 Nerveus en sensitief glijdt
de camera rond in een tot berstens ge ..
laden atmosfeer, nu eens langzaam en.
teeder naar intimit-eiten tasurnd, dan
weer inforsche zwaaien momenten van
hevigeactie koelbloedig noteerend, en
van het begin tot het einde een filmi..
sehe expressiviteit ontwikkelend, waar..
voor wij den regisseUl' Lewis MHeston~
niet erkentelijk genoeg kunneil zijn.
Deze buitengewoon opmerkelijke, en
door de juist uitge'broken rebellie ondel;
de tl'Oepen van maarschalk Chang Hsueh
Liang welzeer actueele, film zal JJinnen
enkele weken in het Capitol Thea tel.:
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Oil hun achterste beerien staan en in enkele bladen werd de mlnlster van oorlog
s~h~rp aangevallen. Oeneraal Terauchi
verklaarde daarop dat dit pian nlet van
hem atkomstig was en. dus geen beteekents had. Blijft alleen de vraag, wie het
dun gelanceerd zou hebben,
Tel' Illustratle van den toestand moge
verder dienen, dat toen onlangs de minister van oorlog met zijn stat terugkeerde vail de manoeuvres in het Noorden, men hem beleefd verzocht niet aan
het elndstatlon In Tokio ult te stappen,
doch llever den treln wat eerder te verbreiding van de weermacht te land, te laten, aungezten men nlet overtuigd was,
water en in de lucht, hetgeen nog ~meer dat hlj anders levend zou aankomen,
zal vorderen.
Spannlug in de bovenste laag

Japans .binnenlandsche zorgen
De strija om de macht in (len staat

De elschen van het I~ger

Possiviteit von I de qroota mosso
lIet i,$ heel moellljk, om er een
beretleneerde verklarlng van te geven, doch aile waarnemers zijn het
er over eellS, dat het er in Japan

n~

de gebeurtenissen van den 26sten

•

,Februal'i heel anders uitziet dan
voor die mislnkte revoIlltie. Vraagt
men dan, \Vat e~ eigenlijk veranderd Is, dan weet ,men ,het eigenlijk
ook l1iet goed. Verleden jaar om
dezen tijll wisten 'we allemaal, dat
er lets ging gebellrell, dat hing toen
in :delucht, de eenige vraag, die ge'steld went, was: \Vorllt het een
kleine of een groote revoilitie.
Nu weet niemand wat er aan de hand
Is, de buitenlandsche waarnemers nie'~
en de Japanners zelf vermoedelijk ook
nlet.
De Mei-revolutie, de strijd tusschen de
aanhangers van het oude feodale Japan
en de nieuwlichters, die zich: om. den
keizer geschaard hadden, die, willen we
de geschiedenisboeken gelooven, gedurende bijkans 10 jaren (1858-1868) het
gansche land in spanning gehoudel1 zou
hebben, speelde zich at in 'n betrekkelijk zeer kleinen kring over de hoofden
van de bevolking heen.
Zelfs een figuur als Fukuzawa Yukichi,
de vader van het moderne krantenwezen
en het onderwijs, die nadat de keizerHjke partij het gewonnen had, een groote rol gespeeld heeft, vertelt in zijn
autobiografie, hoe hij de beweging als
onpal'tijdig toeschouwer gevolgd heeft,
voortdurend :bevreesd er in gemengd te
worden.

,-

"

de ouders voorsplegelend, dat hij ze hler
in Tokio in fabrteken zou onderbrengen.
De makelanr werd gearresteerd, niet
omdat hil de kinderen gekocht had, doch
omdat zijn bewering, dat hlj ze aan betrekkingen kon helpen, onwaar was.
Van tijd tot tijd geven de bladen immers de prijzen, die de boeren kunnen
maken wanneer ze hun dochters naar
het Yoshiwara verkoopen, dezezijn op
het oogenblik heel laag, omdat.bet a-an...
bod, dunk zij den nood, op h~f platte~
land, zeer groot is. Het gaat den boereli
slecht, zeer· slecht, maar het gaat ben
al eeuwen zoo.
In de groote steden, met hun lulme
werkgelegenheid, waar de vraag naar
geschoolde krachten het aanbod nog immer overtreft, is ·de taestand betel', maar
al wordt ef dan ook niet direct honger
geleden, zoo heeft toch ieder zijn eigen
zware zorgen te oragen en dat neemt
hem gel1eel in beslag. ,P.<l,lu-uit mage men
echter n1et conclud~eJ'e~l, .4,~t nij luld
zal morren, het tegendee! Js W,~~lJ de
Japanner is gewoon he,el zwa,re Iastc.n
zonder klagen t~ iorseil..
Bro{lJt er tel, j,i de massa ,?

Sommige waarnemers w1l1e-.n }H} weten, dat het betrekkelijk groot a:)l)~~J
stemmen, dat de arbeiderspartijen biJ ,d~
jongste verkiezin,gen op zich wisten te
vereenigen, eell p.,u.ldeJiJk tee ken Is, dat
er in de massa wat b.r~jt. Dat is juist
en niet juist, het hau.gt ~.l m.aa,r van af
hoe men het bekijkt. 21et .m~J} el' de
geboorte in van ~en opkomende vup.H~.ke
opinie, ziet men bet als een dch .loSllJ,a,..
\Veinig belangslelli.l1g in de ken van een tot llU toe zeerk1ein gepolitiek bij lie groote massa deelte van de groote m:,Usu', dan. is men
niet ~oo heel ver van de .YI.aarheJd. !
c.H d~ n\odel'ne man in de stl'aat over
\\111 men er eenter meer in zl.elt, dan
de dlngen van den dag nadenkt" of er vergist men zlch. Op zichzelf is natmtr..
achter zljn formeelen glimlach nog een lijk het feit, dat cen aantal lieden zeltel~en ,opvatting van Ihet hUidige gebeust..'\ndlg trachten te denken, toeh van
ren verborgen ligt, is ook al heel moel- veel beteekenis.
,
lijk vast te stellen.
Aa11 den anderen kant moet men ook
Men kan niet afgaan op hetgeen hij niet vergeten, dat wat wij, gebruik ma~4?gt; want dat wordt hem in kranten- kend: ,van ,Europeesche, begl'ippen, bIer 11artikelell en door de radio dagelij ks beraal, soclalistiseh of faseistiseh noevoorgekauwd) men kan al evenmin bou- men, in feite natuurHj~ heeliets anders
wen op de verkiezingen, want hij ge- voorst€lt. We gebruiken deze termen
bl't\lkt zijn stembiljet zooals de gr,oote om. de gedachten te ,bepalen, maar ill
goed-georganiseel'de partijen hem zulks wel'kelijkheid is cen Japansche liberaal
voorgeschreven he-bbell. Het eenige waar... natuurIijk heel wat anders dan wat men
Hit nog lets te concludeel'en is, is zijn vol- daaronder bij ons verstaat, hetzelfde
komen negatieve houding, zijn volkomen geldt voor de fasc1sten, sociallsten en
passiviteit, wanneer men juist zou mo- speciaal ook voor de hlerboven genoemgenverwachten, dat hij op wensch van de volkspar.tijen.
de overheid kleur zou moeten bekennen.
Zoo, ergens dan geldt hier in Japan,
Men zou dit een bewijs utt het ongerijm- dat de diverse partijen een cil'kel vormen
de kunnen nO€ll.len, maar toch is het de waarbiJ niterst rechts en uiterst links eleenia 6 weg om tenminste eenig idee te kaar grijpen. Toen de aanvoerders van
krijgen van wat €r op het oogenblik in de arbeiders in de kl'anten lazen, dat
de groote massa leeft.
men in Europa een volksf.ront had,
moesten ziJ <;lat met echt Japunschen
'Wanneel~ alle buitenlandsche journazin voor imitatie natuurlijk ook hebben.
listen het er over eens zijn, dat el' in Men ging toen praten van het Japanhet algeme€n gesproken niet de minste sehe volksfront. Dat braeht ,de pennen
belangstelling voor M,andsjoekwo be- In beweging en de politie begon al dadestaab, wanneer we zien, dat zelfs de iijk )met afweermaatregelen. , MIen vermeest sensationee-le' berichten uit China bood vergadel'ingen en daeht er over een
de massa koud scl1ijnen te laten, dan aantallieden maar alvast te arresteeren,
geeft zulks toch te den ken.
. doch teen men eens ging overleggen wie
Toen eenige maanden geleden het To- er dan elgenlijk achter de tr"alies moeskiosche garnizoen naar het vasteland ten, bleek, dat eventueel in aanmerking
vertrok, stonden er duizenden langs den komEmde leiders zoowei bij uiterst reehts
weg geschaard, die luid Banzai riepen als links te vinden waren. Daarbij zijn
eil met vlaggetjeszjvaaiden. Eenopper... we e-chter weer bij die uit'erst k.1eine
viakkig toeschomver moest weI den in- groep aangeland, die hier werkeUjk wat
druk van een geweldig enthousiasme en in de n\elk te brokkelen hebben, dIe, ver
cen groote belangstelling krijgel1.
boven de massa staand, tooh heel goed
Sloeg men de menigte echter opmerk- weten wat er daar broeit.
zaam gade, dan moest het weI opvaUen,
dat de toeschouwers voor het grootste
De strijd om. de macbt
deel uit schoolkinderen bestonden en
verder uit leden van vereenigingen, en
De groote strljd om de nlacht ill den
vooral reservisten, die opgecommandeerd staat wordt dan ook uitsluitend in deze
waren. De rest van de bevolking ging grocp gestreden. Men zou he't km1nen
gewoon' haal~ gang en keek zelfs niet vergelijken met een leger. Ook van sol...
eens, gelijk ik zelf kon constateeren, daten. wordt nietverwacht, dat zij er
11aar de voorbij mareheerende troepen. een eigenmeening op na hou,den, doch
De gewone Japanner zal met een buI- wee den bevelheboer, die geen rekentenlander, zelfs wanneer deze de taal schap zou 'houden ,met wat el' in de hardt'3 land" SlHeekt, niet over politiek pra- ten v,an (Zijn ,roldaten leeft.
ten.
'Ret leger weet natuurlijk hoe groot de
"lIet gaat mljn ~OOI\
nood
op het platteland is, het onderkent
helaas goetl"
de stroomingen, die bezlg zijn zich in
de mass'a te vormen en wll het daal'om in
Maar wat moet men den ken van net de
richtlng van cen algeheele hervor'volgende. Een mijner ken nissen, d~ ming van het staatsbestel sturen.
iandstaal volkomen machtig, vraagt aan
Over de middelen en wegell is men
een boer, hoe zijn zoon het maakt. Het
antwoord luidt: "het gaat hem helaas het echter in eigen boezem volkomen
geed, hij is onder dienst en met zijn re- niet 'eens. Voor zoover men met plangiinent in l\'fandsjoekwo". "Helaas? zegt nen voor den dag komt, ~toot men daar..
inijll kennis, waarom helaas '?" "Och, is bij op tegenstand van het groot-kapl'bet antwoord, als hij nu gezond, terug- taal, dat alhoewel ook nlet direct libekomt, dan moet hij boer spelenen kan raal toch het "laissez fa ire" in zijn
dus hongerlijden, maar als hij sneuvelt, vaandel geschreven heeft.
Deze ,strijd wovdt echtel', net als de in
dan krijg ik tenminste vijftienhonderd
yen uitbetaald en Idle kan lk best ge- den aanhet genoemde kamp tusschen
Keizerlijken en aanhangers van den.
bruiken".
Shogoen, door slechts betrekkelijk zeer
kleine groepen onder elkaal' uitgevochDat 1. , een boet', dIe spreekt. Maar on- ten.
langs bevatten de bladen een berieht,
De moellijkheld voor de militalre parhoe een makelaar in kinderen met 18 tijen Is, dat ~ij teveel IwUlen, n,l. ,een
mlnderJarlgen l1Lli\t Tokio was gekomen, lH'Ootscheepsche hervormlng, die heel
~l~ hiJ ~okocht had op be~ pl&ttQland, veel sold ~al kQ~ten en te~el~kel't~d \lit ..

Het leger wll b.v. eenlge milliarden
hebben, maar de oplossing van het boerenvraagstuk zou al mlnstens zes nonderd millioen kosterr,
Het groot~kapitaal zegt nu niet geheel
ten onreohte: "hoe wilt gij, dat wlj die
enorme bedragen zullen opbrengen, ons
tegelijkertijd i.lllerlei belemmeringen op..
leggend en ons in onze vrijheid bepel'kend".
Daal' nu eenmaal het leger de macht
in den staat vormt, is het begrijpelijk,
dat het op den dUUi ook zijn wil zal
weten door te zetten, maar de vraag
blljft: wat wil het?
I
Daar gaat het op dit oogenblik om.
Generaal Terauchi, de minister van
oorlog, iJ,eeft eenigen tijd geleden verklaar4, In .€~~l leger moet tucht heerschen, wanneer l)et leger dus iet.s te vertellel1 ,heef.t, dan ,z~J IJ} en lk aIleen de
\VoordYo~r.d~~' zijn. p~t W.~~ Jogisch en
zoodoent!e werden de aanvoerders van de
muiters op" beveJ Y,:;l.l) ,d~' miUt'aire' 'Qvep:o
heid na kort geding t..e~.el} ~en l,l?-\l'-:l.r
geplaatst en doodgesehoten,KoJ'~ ~~~Fqp
vel'luidde het, dat de arm~e zou el$eb~)),
dat het parlementaire systeem zou wor"
den herzien en zou de volksvertegen..
woogi.iging weI haar wetgevende bevoegdne~4m behouden, dach geen lid van
het parlexnent l.o~ Nl.i.ni~ter kunnen wor..:.
den, noch eenlg min.i§ter ,ooit eell tot een
politieke parti! of org'ilJif~g~ Al~~b~,n
mogen behooren dan wei ltd' y~~~ R,~~
p~rlement hebben mogen zijn.
~JW ypJ1<omen scheiding dus vall d~
wetgeY~P4.e ~l). ultvoerende machten, op
zichzelt Jl~et (}}lJo~,l~~n en als zoodanig
niet In striJd m~,t J}.~.t ~~!\em~!)taire stelsel. De pol1t1eke p~rtIj,'en~.i~~~~}~ ,e.~}~~~r

Re'sumeer~md, zlen wij dus, da,t boven
de mlllloenen massa een klelne groep
zetelt, die In rette regeert; maar onderling hertlg verdeeld is. Van die spanning
In de bovenste laag .n\erkt men In-de
daaronderllggeude massa maar welnlg,
hoogstens ziet men aan de kanten een
kleine atbN~l\eHn.g,

NU ls en. Qlijft he~ ecl)ter de groote
vraag, hoe piema.ssa spontaan ZQU reageel'en, wan~lee~ e~' ~ens dingen gebeurden, die ha:,w Jntens zouden ra~el1' p~t
zijn dus ~ipgen, pi? niet op poHtiek gebied llggen; want daarV09r i~ ~ij no~
nlet rijp, zeUs a1 zond men: de volksverta.,.
genwoordiging naal' liuis" /lOll ~ij ;doh
daar maar weinig van aantrekken, hat
wordt echter een andere kwestie, wanneer het voor een groot deel der bevolking al niet meer zeel' dragelijke bestann nog verder zou worden aangetast,
of wanneer zij p10tseling bewust zou worden in avonturen medegesleept te worden, die haar tot'dusvel' volkomen koud
Heten. ,\Vanneer wij heden moeten constateeren, dat Manchoekwo de groote
massa niet interesseert,zoo zouden we
misschi,en morgen moeten vaststellen,
(f~t· ~~' !}~~}!s~ ~,f~ijzend staat tegenover
een oor~o~ ,911 ll~t y~§t~ land.
In het geheeta J~p~n~t~i~9 g~§~~~ is de
massa de gl'oot~ onbeK~hg~, W3~rv~n
vOQral op dlt oogenbl1k ook. maal' n!~t l)ij
benadering te zeggen valt, hoe zij zlch
onder bepaalde omstandighede~ zal gedragen. Vastgesteld moet echter, dat de
mt=\chten achter de schermen tot dusver
eell heel fijn gevoel' aan den dag gelegd
htblj~lj'yi;)or wat er in het yolk leeft en
dat is ml~~ehj~il g9~: ')vel' een 'van de redenen, dat men lJ!1 ~!t· .m(imfi~~1 !~~~r
aIle verwachUng zoo bmtengeWOOH 'k~
matigd ten opziehte van China bliJ.ft&
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ZeUs is \Vat Europa tot n~l toe ~an
produceert slechts onvoldoende om
fabriek en paar weken, hoogstens
soja te voorzlen.

'De lIongaarsche pel'S, o.a. Az Est, deelt
Japan heert l'eeds lang gezien van
zelts mede, dat reeeJs een b,elangrijk welk belang soja is. net Japansche lehandels\'i€rdrag afgeslO'ten is tusschen gel' gebntikt bijna ultsluitend sojaconde behie partners.
serven voor zijn leger en vloot en weet
dus bij erval'ing, hoe belangrijksoja Is
Uet vierJarenplan ill D:l.litschland ten opzichte der voedselvoorzienlng.
houdt vooral in een voorziening V,an de Daarom ook heeft Japan zooveel belang
industrle met grondstoffen en speci:pl bij Man'tsjoekwo, tot nu toe nog de beook grondstoffen, die voor de levensmid- langfijkste sojaproducent. Mantsjoekwo,
delenindustrie van groot belang zijn.
een afwnderlijke en zelfstandige staat,
doch geheel onder J'apansche lelding en
Een zeer belangrijk onderdeel van het invloed. Mantsjoekwo moet dan ook als
vierjarenplan is de productie van vet en zoodanlg intel'natlonaal erkend worden.
eiwit van eigen bodem. Als belangrijkste Daal'bij heeft Japan groot belang.
plantaardige producent van vet en eiwi~
Is het wonder, dat Duitschland en Jaheeft speciaal de soja de aandacht van
m}nlster Goring. Een speciale campagne pan op basis dezer feHen vers~hillende
Is opgezet om de teelt van soja in elgen overeenkomsten treffen? Als Duitschland zooveel mogeli}k te bevol'deren; land en zijn bondgenooten in de antiden landbouwers is een vaste en loonen- Kominterncamp'agne Mantsjoekwo erde prijs van regeeringswege toegezegd kennen als een zelfstandigen staat, !let
oog sluiten voar deaspiratie van \Japan,
en gegarandeerd.
langzaam aan Mantsjoekwo te bevorderen ,tot een Japansche provincle, heeft
Twee factoren zljn er, die l\itbreiding
der soJacultuuf gedurende de eel'ste ja- Japan den grootsten sojaproducent In
ren nog belemmel·en.Zaad van geschik- zijn macht.
te stammen is nog in onvoldoende hoeAnderzijds evenwel heeft Duitschland
veelheid ,beschJkbaar, dit Jaarzelts In
zeer beperkte hoeveelheld. Bovendien is er belang bij, althans In de eerste jaren,
onvoldoende cultuurgrond voor soja be- de hand te. kunnen leggen op een zeer
gedeelte der sojaproductle.
schikbaar, le~s waarvoor dr. Reichardt }Jelangl'ijk
het
heeft
soja noodlg voor zijn inWant
van !let Ernahrungsmlnlsterium reeds
maandenlang een uitweg tracht te vin- dustrie' en kan geen JJeteren of goedkooperen vet- en, elwltleverancier vinden.
den.
Doch de soja-aanvoer ult Mantsjoekwo
Aangezlen dus vaststaat, dat DUitsch- werd gedurende de laatste' jaren geconland gedurende de eerS'te jaren zelf niet tingenteerd, omdat het aan de noodige
in staat is een belallgl'ijke hoeveelheid betalingsmlddelen ontbrak.
soja te produceeren van eigen bodem,
Eenerzijds dus een antl-Kominternandel'zijds' echter zeer groot hoeveelheverdrag.
Hoofdverdrag naar bui'ten. Anden soja drillgend noodlg heeft, is het
gedwongen door invoel' in zijn behoefte derzijds vormen de andere feiten: el'kenning vall Mantsjoekwo als zelfstan.te voorzien.
digen staat; gebrek aan soja; groote
sojaproductle; gebrek aan machines
Oroote concerns hebben zich O)> advies voor de zich in steeds sneller tempo ont(of bevel) van regeeringszijde reeds bij- wlkkelende Japansche industrie, evenzOl~del' gelnteresseerd V001' de soJacul- zoovele objacten voor het afslulten van
tum' in Europa. Met Ro,emenie werd in economlsche handelsverdragen; waarbij
1936 een contract afgesloten voor onge- partijen gebaa't zijn.
veer den halven oogst; in rull vdor den
sojaoogst levert Duitschland aan RoeTen slotte 2iJ nog de aandacht er op
menle machines voor de zware industrie. gevestigd, dat soja ook een belangrijk
Ook in andere landen heeft Duitschland product is voor de door belde landen geget"racht den soJ~oogst te bemachtlgen,. troffen maatregelen op militalr gebied.
Soja heeft niet alleen een groote beteeBestaande handels- en clearingver- kenls als vet- en eiwHleveranclel', soja
dragell, gebrek aan "edelvaluta", be- levert oak mosterdgas en andere voor
perken echter de mogeliJkheid om het het militarisme belangrijke producten,
noodlge te importeeren. De bekende het levert ook kunstrubber. Zoodat de
"lIansa-M'tihle" te Hamburg, die speclaal Hongaarsche pel'S niet ten onrechte wijst
ingericht is voor de verwerking van soja, op de belangrijkheld van de betreffertde,
verwerkt aIleen 400 ton soja per etmaal, ,tv.sschen Ouitsehland en Japan ge~lo
Intts voldoende grondstoUen beschlk... ten politieke en handelsverdragen. Wel.baal' zijn. Doch gedurende de laatste llcht hooren we binnenkort nog meer
Jaren Is do aanvoor vall soja onvoldoen.. over eta gevolgen der lntteme vrlen9-
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Japans societe en politieke spanning
De

kens op een
. revolutionnnire situntie
De nchtergrom] l(lcr politick van Tokio

Europa's Inwendige strijd en het ontwakend : verzet del' Oostersche volken
tegen de Westersche voogdij haugen
innerlijk met elkandei- samen : [ulst het
tett, dat onze cultuur die tweeheld heett,
welke bij tljden tot zeo ondragelijke
spanning Ieldt, dat er 001'103 nit voortkomt, maakt haar kracht en haar zwakheid uit. Haar kracht : want in het omvatten del' tweoheld, ll'namelijk creatleve
activiteit en in zlohzel] verzonken rerlectle : daadkracht en beschcuwlug,
omspant de Westersohe C\lltuul' het
menscheliJke Wijder gun eenige andere
levepsv!sie en claa,rctoor is zij de meerdere van de Qostersclle Clllttlren. die aIle
ot in wijshei~, ,contfmpI~tle en vel'starring opg[\an, Of tot een \.litbrekerl van
l'uwe, Qal'2aan~clle ciaadkrac}\t ~onder
diepere be~\nntn~ kernen, aldus het Vad.

verglfttgond : van onmet::!1ijken rljkdom

naast schrlkkelljke armaede ; van socla-

le spanning en revoluttonatre glstlng.
Hat werkelijko Japan is een iheksenketel
van ellende en onrechtvriardtgnetd, van
soclalen haat en wraakzuchttge hartstcchten, hysterte en chauvintsme : een
land van voortdurende conflicten tusschen landetgenaars en pachters, workgevers en werknomers, monopollsten en
klelne Industrteelen, en ook tusschen
mannen en vrouwen, tusschen jong en
cud".
k
Zij betoogt, dat Japan veor zijn
grond.3toffen afhankelljk is van de goodwill van het Britsche Rijk en van Ned.
Indie en van de goodwill van, ef de poI\tleke hegemonie in China. En daarom meent zij, dat het onttrekken van
Engelschen en Amerikaanschen handels...
steun Japan or> de knieen zou dwingen.
Zij vergeet echter de kans, dat dit land
bondgeneoten in Europa kan vinden
(zie thans het Duitsch-Jap:':\llsch acecord) .

Maar die tweeheld Is oak de zwakheid
van de houding van het Westen: zoo
toch geeft,Zij haar vijanden zelf de wapenen in handen haal' te bestrijden. AIle
inheemsche en naUonale bewegingen In
Azie voorzien zich van het geestelijk wapentuig uit .ons arsenaal: er is bij hen
Gezinsontwrichting
geen begi'ip, 'dat niet deor het \Vesten
gevormd en in zijn consequentie.s door"AJls gevolg van de economische ma ...
dacht is.
laise (zoo betoogt zij) hebben de mees...
te boeren niet genoeg te eten, ju zelfs'
Dit feit moet men als uitgangspunt in vele districten heerscht hongersnood,.
nemen om de actie del' AZiatisch~ vol- D~ eenige toevlucht voer den boer is
ken te begrijpen.' Want eenerzijds winen gelegen in den verkoop van zijn (Jocn~
zij met het Westen concurreeren ten- ters, hetzij voor haar geheele leven in
elnde aldus vl'ij te worden \ zij begl'ijpen, het bordeel, ef VOOl' een Q(ma~ld aandat zij hun land aIleen dan kunnen em- t~Jl jaren aaq cl? h:atoenfabrieken. Vol~
hQo~heHe!~ ~n tgt efP~ v81W~qrdig .J.id gens de Jap~Hlsche bladenzijn er enkel.e
der modern~ ~k\tt;in~er!leel1~Qhi\!j maken, dorpen, waar geen meisjeS zijn overgeindian ziJ het geheel modern, naar \Ves- oleven. Zoo stelde bijv. de Japan Time:3
tersehen trant., inrlchten.
vast, dat in 1932 in het district N:ilgata
,jonge vrouwen van huwbaren leeftijd
Maar anderzijds voelen zij in dit over- 2chaarsch zijn, daal' de .mees~en er va~\
nen~en van het Westen een verraad aan
verkecht zijn en dat q~a.l' de nelging
eigen we.zen, I3tr rven zij l~aar het schep- toaneemt om Z8lfs kinderen van de la~
pen van eigen vormen om hun eigen gere school te verkoope11. ,:p;e p~ijz~n
tnho~~d te l?ev~tt~nf
verschHlen. Vo~r sc~wol~i.nqer~n' WQfct~
ongeve~.l' lQQ yen ~l'{~1<'ien~, {1}l voor hen,
... ~.l"
Japa~s zwak~~d ~ljde belicht die qe &QhQQl hel>oen atgeloopen 40Q
yen". De schoolkinderen komen om van
Het is als gevolg van deze soclale en dei, honger, en de regeering b.eschikt
geeatalljke onlekerheid ell spanning, dat ever enorme rijstvcorraden, die zij ech
men in Japan die schrikkelijke tegen- ~er weigert aan te vv:enden on~ de ~\~ ..
stellJI}&~n ziet, welke steeds in een land,
deren te redden. Geen ~n~~~ m\dde\
hetwel~ ~~n. pvergangstcestand doorvan bestaan bUjH ~~n nun v~de~ Qve~·.
n~aakt, ztoh vppr~i9~n!
"Vergr~ven till \~:o\'d~n. van de l'ijstvelden
vE'l'oordeelt den boer tot hongersneod.
Van deze Inwep~ige spanning, een gr is ook geen p,Htats voer hem in de
element, dat zij zelfs zoo overheer- industrie. Van zijn land gezet 'worden
sehend acht, q.at zij er uit, concludeert, beteekent de dood. Dat komt, omdat n~~
dat Japan innerlijk zwak is en niet zoo grcotste deel.van de Japansche. \w~~str\E~'
gevreesd pehoeft te worgen :lIs men, dat wordt gedr~ven. do~W nW\sJ,es, i ma\lnen
in httt \V~s~en dgeh &et~~!~t het l??ek van worden U\tsIU\teHct ~eQr~i)\t in do wa·
Frida Ut,ley: I'J!lP~Il'~' fg~~ pf <;l~Y" penindllstri~. Het 13 aan het werk van
(Faber ~nd ~'aQer). pe schrijfster heeft de Japansche melsjos, die door hun van
sympathie voor h~t cpmmunisme, men honger en gebr~k omkomende OUde(3
zal haar lJ.iteenzetthlg~n d).1s met veor- verkocht zijn, d~t de Japansche export
behoud moeten lezen. Maar de felten, zijn opkomst te dankel1 heert''.
, ,. ....
die zij mededeelt, zijn toch het overdenken waard. Men begrijpt haal' felheld
Het schiJnt een economische wet te
des te beter, zoo men bedenkt, dat zij
zich rl~nt t6.g~n !Jie Iflnd~~n09ten, welke zijn, ctat de industl'ie in haar eerste
llOg altijd een ~ccoor~ met Japan W~ll opkomst op de ellen de van het platopgebouwd. Dit
schen. Een deel v~n net l"ore1gn Office teland moet worden
en voorts de Brltsche AdlUlrallteit ge- was eveneens het geval in Engeland,
ven de hoop o}> zulk een accoon\ nag toen de "enclosures" (het onttrekken
ep. 001<: zijn er vele Engelschen, die van het land aan gebruik voor den
daarolll niet krachtlger tegen Japan wil- landbouw) een stedelijk proletal'laat
:en optreden, omdat zij oorlog vreezen. deden ontstaan, en zoo ook in Duitsch..
Tot dezulken richt Miss Utley zich om land, waal' de tradities van lij feigen~
te betoogen, dat Japan Inderdaad een schap op de uitgebreide, bezittingen. ten
kolos op leemen voeten Is: reeds de Oosten van de Ellie jonge menschen er
kans op het vorliezen del' handeIsbe- toe brachten, ten koste van wat ook,"
trekklngen met Engeland en Amerika naar de steden te trekl{en. Zoo was het
zou dit land volgens haar tot teegeven ook in Amerika, waar de arbelders in
'dwingen. ~ Zij geeft In haar boek een de industrie werden vervangen door de
uiteenzetting van Japans economisch hangerende Iersche, Itali:lansche en
bestaan en van den invloed daarvan op Pooische immigranten, en zoo Is het
de politiek van dit land. Zij geeIt nauw- eveneens (hoewel Miss Utley, in aan...
keurig aan,' hoeveel su~erphosphaat ::;luiting aan andere communisten, zulks
wordt ingevoerd :en uit welke landen; niet toegeeft) in Sowjet-Rusland, waar
zij berekent het aandeel, dat de boer het vijfjaarsplan is gepaard gegaan met
van zijn rijstoogst moot afstaan'in den ::ieportatie en ve11hongering van tallooze
yorm van pacht, belasting, meststoffen "koelaken" en zoo ook in het moderne
enz. en hoeveel er :dan overblijft om Japan~ Er zijn speclSlle trekken in. elk
voedsel te koopen voor henlzelf en. zljn geval op .zichzelf beschouwp. Engeland
gezln - niet de rijst, die hij vel'bouwt had het bijzonder gemunt 'op kinderen,
maar slechter SOOl't voedsel. 'Zij verge- Japan op melsjes, omdat hier de vrouw
,lijkt de prodnctiviteit van den arbei:d zulk een inferieure positie Inheemt.
in Japan met dIe in andere landen.
Maar over het geheel genomen Is het
overal eender. i
In de Inleidillg van haar boek teekent
zij met enkele scherpe Hjnen het (weI
Miss Otley meent, dat Japal\ aan den
wat al donkere) beeld van het land, zoo- vooravond eener revolutle staat, zooals
als ziJ het ziet: f
Rusland in de jaren voor 1905. De wer...
ken van Marx, Engels en Lenin worden
"Het wetk6~ijke Japan is Mn land van' bij honderdduizenden vel'kocht\ en even
half verhongerde beel'en ; van kinderen, gretig gelezen als tnen \n Engeland podie nren lang moeten. \verken· en steeds pulail'e romans leest. De kleine boeren,
honger hebben, zooals in Engeland een de mlddenstand en de jonge officieren
eeuw geleden ; van vrouwen, wier rechts- i1\ het legel' zijn \vanhopig arm en in
positie, onverschillig of ze rijk of arm zijn" een revolutionaire stemming, maar hun
in de. prac,tijk gelijk is aan die van, sla- nelging gaat eel' naar het fascisme.
vinnen en wier schllderachtige kimonos Miss Utley meent, dat een diplomatleke
spotten met de ellende en teJeurstelling vernedering ot een militail'e tegenslag
van haar leven; van arbeidars, wien het regime ten val moet brengen en
het recht is ontzegd om zich bij vakver- door revolutie mogelijk Is. !, '
eenigingen aan te slulten of politieke
partijen te formeeren t~r behartiging
~,Indlen
(zoo zegt j' zij) gematigde
van hun belangen en ter verbet~l'ing
van hun middeleeuwschen levensstan- staatslieden het roer van :staat in handaard; van als schachtponnles in de den kunnen honden, dat ze nu op wanmijnen kolen voortsleepende vrouwen; hoplge wijze tl'achten vast' te houden
van volgens. het systeem der uitzuigers In het gezicht van moord, t~rreur en
thuis werkende arbeiders, die met vrou- dreigementen en indien de Westersche
wen en kinderen14 a 15 t\1lr per dag wer... lJlogendheden voortgaan met het verken tegen een loon van 2 of 3 pence ; strekken van financieelen en politleken
van overkropte gevangenissen en Azia- steun aan d~ze zelfde ,.,gematigden",
tlsche marteHngen om bekentenis af te dan is het mogelijk, dat Japan op zekedwingen; van op moord belust~, door ren dag voor zichzelf ijzeren in plaats
de politle niet In bedwang gehouden van leemen voeten smeedt". Maar dlt
bandleten; varr diepgewortelde en wijd- julst hoopt zij, dat nlet zal geschleve:rspl'elde cOloruptle, de natlonale kracht den: tel' w11la van China, ter wllie van
4

lev,eJ't s.oju lUlU DlIitschlruul

Men schrijft aan bet Yad.: Het verdrag t,usschel). Dultschland en Jal}an
sc:hijnt ook eeneco.nomlsc!len achtergrond te hebbell.

!~ !".. ~ __.__ ==-·~

'

\

1

verwoQstend

en

~1jn pQUt1e~

bestaan dQ wereld, tor wtllQ van Japan

~Q1t,

is

B~\TAVIAASCH
'!*

~port

(DeCenl)t'i T931j
'lOla_

rvz

VIEltDE ULAD

'!""!""'"!"'!- __ _

-

-

-

n

!..-

--

Fort de Kock, W. J. H. VAN LINDERT,
arnbtenaa r buiten werkelijken dienst uit
Europa teruggekeerd,: laatstelijk Eur, hoofdonderwijzer b/h mulo, tijdelijk tel' beschlkking gesteld van het BrcstUUl' del' Vereentging .,Bale Pamoelangan Pasoendan" te

en Wedstrljden

'I'asikmalaja.,
Op verzoek met ingang van 31 December

fl et Plwhi-sportpraatj e

1936, eervol cntheven van haar tijdelijke
werkzaamstelltng als wd. Eur. onderwljzeres
\'001' de eerste twee I schooltijden aan de
openb, Eur. 1ste lagere school te Madioen

E. W. KLERKS.
Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlot naar Europa verleend aan D. N.
HOFMAN, Eur. hoofdonderw, b/h openb,
w.i.c., fungeerend Eur. schoolhoofd del'
openb, Eur. 4de lagere school te So,erabaia,
I
met bepallng, dat hij zljn betrekkiug den
16den Augustus 1937 zal nederleggen.
Als bijzonderheid vertelde Han HOI-I team. De laatste twee rnaa! was ,die zoek
Wegens zevenjarigen dienst negen maanlander, die, glsteravond het wekelijksch bij Feyenoord. Doch thans klopte de
den verlof naar Europa verleend aan P, H.
OLIVIER, lector bij de Oeneeskundtge
sportpraatje voor de Phohi verzorgde, zaak weer en het resultaat is sprekend
Hocgeschcol te Batavia" met bepaiing, dat
dat 'hij den nrgeloopen Zondag geen en- ganoeg. Met de rust was de stand 5-0.
hij zijn betrekking den 5den Mei 1937 zal
kele wedstrijd elgener oogen had geFeyenoord had nog een gelukje: D.
r.ederleggen,
zien.
/ W. ,8., haar grootste concurrent en tot
Weg1cns zesjarigen dienst acht maanden
verlot naar Europa verleend aan J. A. DE
Za terdag nog de leider in de competitie,
JONG, Ieeraar bi] het Lyceum te Soel'abaja,
Veel komt dat niet voor, 'zoo jverzeker- went door den ihekkeslulter Z. F. C.
met nepaling, dat hij zijn betrekking den
de Hollander, en deze keer was er dan- verslagen. Hierdoor werd Feyenoord no.
15dE'fi Juli 1937 zal nederleggen.
Wegens zevenjartgen dienst negen maanoak een zeer afdoende reden, die den 1 en verhulsde D. W. S. .naar de tweeden wrlof naar Europa verleend aan P. J.
bekenden radio-reporter er toe had ge- de plaats.
VELSEN, Ieeraar bij de K. W. III school fa
noopt de velden te mijden. Het mtezeBatavia, met bepaling, dat hij zijn betrekH.B.S.
had
een
andere
opstelling
gerige hertstweei; had hem in hoofd en
king den 28sten Juni 1937 zal nederleggen,
Wegens overtolllgheid met ingang van 31
kozen en zegevierde over V.S.V., al was
keel gezeten.
Onlangs
zijn
te
RO?lterdall1
schermwedstrf
den
gehouden
tusschen
de
lUaasstad
en
Am
,
December 1936, op verzoek eervol en met
tot het laatste toe de ultslag twtjteluchsterdam, Met ~iet hler links Van: Wieril1gen, oud-kamploen van Nederland op den degen,
recht op .pensicen uit 's Lands drenst ontHij had zelfs voor het sportpraatle tig! (4-3).
en rechts Van Driebergen, kamploen,
slagen H. J. VAN OOST, vakonderwijzer bij
even een kwartiertje "moeten uitde Iste openbare Ambachtsschool te Batavia.
Met wijziging in zoover van het hesluit
Spart:l paste tegen K.F.C. een open
breken".
waarbij aan mej. dr. C. A. M. VAN MUNDe uitsiagen van den afgeloopen Zon- spel toe, vooral in de tweede heIrt. Dit
STER, leerares bij het openbaar middelbaar
&lerk zal het eens met een ver schot onderwijs, tN' beschi:kking is gestreld van de
dag hebben vele verrassingen gebracht, bleek productief (6-3).
Mossels:
probeeren, de bal wordt echter opgevan- Directie del' Carpentter Alti'ng Stichting te
niet aIleen wat betreft de zijde, waarZ.F.C. heeft weI pech: ondanks haar
gen door van den Berg. Het spel ver- Batavia., acht maanden verlof naal' Europa
aan de ovel'winningen geboekt werden, overwinning op den (gewezen) leider zit
is verleend, bepa'ald, dat zij haal' betrekld'l1g
plaatst zlch vrij snel, maar over het den
doch tevens ten aanzien van het sco- elk club nog even vast op de laatste
A. Baars
,16de11 December 1936 instede van dten
algemeen
probeert
men
het
met
te
verre
ringcij fer.
1;3. Hulst
16den JUl:i 1937 zal nederleggen.
plaats, want ook de andere zwakke 'broeschoten welke voor de keepers geen geWegens zesjarigen dienst acht maanden
ders, n.1. H.B.S. en V.U.C., wonnen.
vaal' opleveren. Vervolgens moeten we- verlof naal' Europ~ verleend aan E. DE
Daar was Ajax, die in Delft eventjes
gens een overtreding succeSsievelijk LANNOOY, Eur. schoolhoofd ct'el' openb.
een 2-9-zege behaalde op D.H.C. Te me.er
Zeesterren:
In het Oosten was het Go Alwad, die
Eur. lag. scheol te Lawang, met bepaling.
Hoogvelt en Klerk het water yerlaten, dat hij zi)n betrekking den 1sten JtU1i 1937
verdient deze overwinlling de aandacht, de oude Zwollenaren afdroogde. Z.A.C.
'r.
Nitsche
D.
Arends
waurdoor
de
Orca's
een
overwicht
verzal nederleggen
daal' de Delftenaren nog nimmer in dit werd met een 5-0 nederlaag naar .de
N. Peetoom W. van Nifterik L. Peelen krijgen, hetgeen ze dan ook spoedig in
seizoen op eigen terrein waren geslagen. Ovel'ijsselsche veste teruggestuurd.
Wegens zesjarigen dienst acht maanden
D. Hulst
een doelpunt weten om te zetten, en weI verlof naal' Europal verleend aan N. W.
In het ibegin Nerkreeg Ajax een VOOl'Heracles zegevierde over N.E.C. met
GIES, wd'. Eur. schoolhoofd bij het openb.
door van Haastert.
sprong van. 2-0. Doch Van Nelle C.S.
W.l.o., ,t'er beschikking gesteld van het Be3-2.
De
overwinning
was
verdiend:
Direct
hierop
weet
Hampel
met
een
De
eerste
aanval
is
van
de
Zeesterren.
wisten den achtel'stand weer in te 100stuur van de Vlereeniging Nederlandsch Intechnisch
stond
het
spel
del'
Heraclleden
Uit
een
samenspel
van
L.
Peelen
en
YJ.
vel'
schot
gelijk
te
maken.
Voor
de
rust
pen. Toch wist Ajax nog vool' de rust
disclhe afdeeling van de Theosofische WeVan Nifterik weet laatstgenoemde te sco- komt in dezen stand geen verandering lCeId Universiteit te Bal1doeng, tenei'Cde te
met een punt de leiding te nemen. Na hooger.
worden we-rkzaam gesteid aan de van die
reno Een volgende aanv.8.l1 del' Zeesterren meer, zoodat deze met 1-1 ingaat.
de pauze kwanl. Ajax evenwel in topVereeniging uitgaande Ardjoenaschool te
Derby te Ellschede loopt op niets nit, aangezien W. van
Direct na de rust probeert Hampel het Mr.-Oomelis,
vorm. Het zon niet te vee I gezegd zijn,
met; bepaling, dat hij zijn beweer
met
zijn
vena
JSchoten,
die
achter
Nifterik
in
de
handen
van
de
keeper
trekking: den: 28stel1' Juni 1931 zal nederwanneer men beweerde, dat geen anEnschede speelde een derby tegen En- schiet.
of
naast
het
doel
belanden
of
tegen
de
leggen.
dere
club in Nederland, jn.. welhaast
schedesche Boys. De laatsten dolven het
Wegens zesjarigen dienst a.cht maand'en
doelpaal afstuiten. Ardaseer heeft daargeen club op fhet geheele ~ontinent, hier
onderspit met 6--1. Met de rust was de
Hierna komen de Mossels aan het na meer succes als hij een goed opge- verlQti naal" Euorpa verleend aan A. E.
tegen op had gekund. De voorspl'ong
VEENSTRA, Eur. hoofdoooerwijzer belast
stand 2-0.
woord. B. Hulst en A. Baars brengen de zette aanval in een doelpunt weet te ver- met de functien van Eur. schoolhoofd tel'
werd
geleidelijk aan en onhoudbaar
P.E.C. heeft revanche genomen en bal goed op waarna eerstgenoemde bij anderen. Dadelijk hierop weet Hampel beschikking gesteld van de Ned~rlandsch
vergroot
.
Tubantla verslagen (3-1).
een scrimmage voor het doel voor het met een vel' schot de stand op 4-1 te Indisohe Aardolie Maatschappij teneinde t~
tegenpunt zorgt. Even later is het weer brengen. De Tarzanen blijven doorgaan worden werkzaamgesteld aan de dOQl' die
In
het
Zuiden
was
er
nog
een
derby,
Hlermede dan heeft Ajax zlch vast
Maatschappij ondel'11ouden Eur. lag. school
B.
Hulst, die met een dcelpunt de Mos- mst hun verre schoten, die echter verder te Badjoebang (Djambi> mtet bepali:ng ciJat
aan den kop genesteld. Met niet min- die echter mindel' kl'achtsverschil aan
geen succes meer opleveren. Even voor hij zijl1' betrekking den 16<ien April 193'7 zal
del' dan zeven punten voorsprong cp het licht bracht. Eindhoven speelde ge- sels de leiding wee~ te bezorgen.
.
Daarl1a komen de Zeesterren weer het einde weet van Druten uit een aan- nederleggen.
D. H. C.,. die de tweede plaats in de hjk tegen P.S.V. Rust stand 0-0. De
geefbal
van
van
Ouwerkerk
nog
een
testand
geeft
hier
een
juist
spiegelbeeld
aan het woord en het is N. Peetoom, die
com,petitie bezet en die 'nu n.b. juist
Binnenlandsch . Uestuur
genpunt te maken, zoodat het einde met
verpletterend geslagen is, heeft Aj.ax van de krachtsverhoudingen in het, veld. na een goed samenspel vool' den gelijk4-2
voor
de
Tarzanen
komt.
M.V.V.
speelde
met
enkele
invallers
gemaker weet te z<?l'gen.
dlt iaar het kampioenschap in afdeeGeplaatst te ,Manado als assistent-resilijk tegen Bleyerheide.
dent del' 1ste klasse tel' beschi'kking van
ling I practlsch reeds bemachUgd.
Het gelijke spel Is echter van korten
Comlletitiestal1d den R,esident van Manado mr. J. REUVERS,
thans assistent-resident del' Iste klass'e van
M.V.V. Is de hekkesluiter, doch haar duur, want spoedig l1ierop weet A. Arends
Blauw \Vit Immpt met
de Mossels de leiding weer te bezorgen,
De Mossels en Haaien hebben tenslot- Hoeloe Scengei (residentie Zuidel' en 003positle
is
nog
niet
hopeloos.
Merkwaartegel1slag'
van Borneo).
te de competitie gewonnen zooals uit den terafdeeling
dig is weI, dat het verschil in compe- zcodat de rust met 3-2 il1gaat.
Geplaat.st te Kanda,ngan, ,aIs assistentvolgenden
competltlestand
moge
blijNa
de
rust
zijn
de
Zeesterren
min
of
r€sident
van
Hoeloe Saengei A. G. DEELBlauw Wit heeft het onderspit gedol- title~tand - qua puntental - zoo geMAN, thans assistent-resident ter lJ.eschikmeel' de kluts kWijt. De Mossels wordt ken:
ring
is.
Zoowel
in
de
bovenste
als
onyen tegen Xerxes <0-3).
king van den. resident ,van Mall:ado.
eenige keeren de kans gegeven geheel
Benoemd tot controleur J. H. VEENHUYMet de rust had Xerxes reeds een derste groep zijn de verschillen miniem,
Jongens:
vrij
te
l1ggen,
zoodat
A.
Arends
met
het
SEN, ambtenaar terug'verwacht van buitel1voorsprong van 2-0. Het is moeilijk te zoodat de spanning er tot het laatste vierde doelpunt geen moeite heen. Eeni~
od
landsch verlof, laatstelijk die betrekking bezeggen wat er bij Blauw Wit aan ha- in bUjft. In het Noorden was weinig bi- ge oogenblikken later is ze mindel' forv dcelpt. ~
.!4
kleed h'ebbende, met bepaling dat hij wor<it
wnders
te
melden.
AIleen
Be
Quick
zet
pert. Toen deze ploeg ,het eerste jaa1'
~
geplaatst in het gouvernemeilt Celebes
tuinlijk als ze vrijliggend juist in de
BepaaId,
dat .de assistent-resident' van
in de eerste klasse speelde, leek het er zijn schreden voort op den weg, die leidt handen van de keepster schiet.
~ v. t. ~
Donggala B. J. VAN DEN BERG in verband
al op of de club het kampioensc\hap zou naar het kampioenschap.
4 3 1 - 7 13 7 1,75 met het hem wegens zesjarig'en dienst acht
Ha1ien
behalen. Thans is daar geen spl'ake
G.V.A.V. en Sueek verloren en zijn
Nog twee maal weten de Mossels een Tarzanen
4 2 1 1 5 11 8 1,25 maal'.den ,verleende verIof naar E1.1rOpa zijn
meer van, al staat de club er in de com- dus nu concurrenten at.
doelpunt te maken de eerste keel' door Orca's
4 - 4 o 6 15 0,00 bet1'ekking zal nederleggen op e'en door den
Resident van Manado nader te bepalen dapetitle ook niet beslist slecht voor.
Ten b~sluite maakte Han Hollander L. Brinck, terwijl B. Hulst het laat.ste
tum in de eerste helft ,van de maal:d Juni
. WeI speelden de Amsterdammers Zon- melding van den waterpolo-wedstrijd te doelpunt voor haar l'ekening ,neemt,
1937 inst,ede van op een zoodanig tijdstip
Meisjes:
dag met eenige invallers, hetgeen ech- Anlhem: Kikvorschen - West Duitsch~
in {h~ tweede helft diel' maand.
IWelverdlend
winnen
de
Mossels
deze
tel' nahwelijks als excuus Bebezigd mag land. '
4 3 1 6 15 5 1,50
Mossels
laatst~ wedstrijd met 6-2.
worden.
.
S{U:ltsspoorwegell
De Oosterburen 'hebben revanche we4 2 1 1 5 10 10 1,25
Zeesrerren
ten te nem~en. Zij WOl1nen met 6-0 f
4
1
3
1
4
14
0,25
Lilliputters
onCA'S - 'l'ARZAN,EN 2 - ,I
Over~eplaatst
van de Exploitatie der
Het spel dat zij vertoonden was nau~taatsspoW'weg,fen t'el' Sumatra '8 WestkuSit
welijks tweede klasse.
.
Waar de ,tout lag? De Klkvorschen
Zaterdaga.vond WOl'dt tot besluit nog naa1' 11et Hoofdk::m,toor (dienstonderdeel
Hierna komen de jongens met de ·volDe Stormvogels sloegen Excelsior met gingen ongetraind, te water!
een wedstrijd gespeeld van de winnaars Weg en Werk'en - afd. Constl'Uctie ,en
g~nde opstelling te wat€l'.
3-1. Met de rust was de ,stand 2-1.
tegen de rest, waa.rna de bekers aan de Bruggen) te Bandoeng ,de ingenieur ir. W.
J. p. GERBERS en van de Oosterlljnen
De stormvogels speelden een vel'dlenstewlnnende
teams worden uitgerelkt.
naar het Hoofdkantoor (dienstonderdeel
Ore a 's :
Iij ke partij. \
Verkc-ers- en ,Handelszaken) de stationschef
f
I~. Peeten
R. C. H. sloeg A. D. O. met 2-1. Een
Ie kiasse C. H. MEE".lEN.
"
,
Ontslagen ,op verzoek wegens volbrachten
T. van den ENg A. Cramer
goede prestatie van de Haagsche Ramet
recht
op
pensioell,
diensttijd,
eervol
en
J. van Ouwer
cing Club, die als hekkeslniter geheel
uit 's Lands dienst, met ingang van ultimo
•
J. Heyl Sr. A. van Drl1ten
tegen de verwachting deze zege beDecember a.s. die statiol1scll'ef Ie klasse V
K. van Haastert
haalde. In de tweede afdeeHng heeft
SNEEP ell de opzichter 1e klasse L F A'
'l'HORAL.
"
..
:[l'eyenoord Haarlem gesla~en (8-1),
Idem op verzcek, wegN:S licllamelijke ongeschiktheid, resp. overcompleet, gerekend
Ollderwijs
Deze club heeft in den wedstrijd vool'
van 1 November jl. en ll11gang ultmlO DeTarzanen
den bloedtransfuslediehst nog de neOvergeplaatst van de II. I, S. te Toe- C'cmber a.s., eervol en met 'recht op pel1\H. Mreyen . M. Hoogvelt
J. Limburg loengagoeng naar die' te PO'crwakart.l, de sleen, uit 's Lands dienst, de opzlchiter
derlaag geleden.
A. W. .DE GOEDE en de commies Raden
Gisteravond vonden in IH~t zwembad F'. !{.lerk
R. Hampel
\V. Ardaseer tijd. VV'I'.d. ondenvijzel' MAS MOHA.l\IAD OBMAR,MADI.
Feyenoord bezlt in de middenlinie
Manggarai
de
laatgte
wedstrijden
van!
de
MOCHTEAR.
Th.
C:mmer
Van Heel en Bas Pauwe, in de voorIdem op verzoek, wegens lichamelijke onOvergepl. van de H. I. S. te Bangil naar
hoede Vrauwdeunt en als doelverdedi- onderllnge polocompetitie plaats.
die te 'l'oeloengagceng {ie onderwijzer MAS geschiktheid, met ingang van 16 l"ebruari
a.s. eervol en met l'echt op pensioen uit
De' eel'ste aanval is voor de Orca's en SLAMET TIR'lOHARDJO.
A1lereerst ontmoetten elkaar de Mosgel': Van Male. Verder heert de ploeg
Benoemd
tot Eur. hoofdonderwijzer en 8 Lands dienst. de amlJ.tenaar met buitengeen sterren en het moet dan ook v'60r- sels en Zeesterren, waarvan de volge~e me~ een vel' schot schiet 'ian Ouwerkerk
aid 1ste Eur. school D. te Batavia landsch verlof wegells ziekte. laatstelijk on~
r, juist in handen van deh keeper. Ock J.gepl.
al komen van de homogeniteit van het teams te water gingen,
p. NAESSENS, ambtenaar van verlof uit olcropzichter-machinisf N. VASTENHOUDT.
Bel10emd tot sta·tionschef de ambtenaren
_"
,r
Europa teruggekeerd.
Herbenoemd tot Em'. hoofdonderwijze,l' en van buitenlalldscl1. verlof tel'Ugverwacht
belast met de funcW~n van Eur. schoolhoofd laatstelijk' onderstationschef Zde klasse, l
van de Holl. Arabische school te Soerakal·ta E. NEIJNDORFF en J. GRAUF, en geH. ROBl'JN,
ambtenaar buiten wel'kel. plaatst l·esp. bij de Exploitatie del' WesterHjnen. 'en Sumatra's Wes.tknst tel' nadere
diem:~ uit Europa l'cl'ugverwacht.
Bencemd tot Eur. onderwijzeres vaor de indeeling door den chef van Exploitatie, en
eerste twee schooltijden en gepl. aid Eu}'. tot opzlcht'c'l' de idem, laatstelijk idem A.
'
school te Palembu'1lg mej, B. H. E. MA- HARDONAUW.
Idem ,tot td. opzichter de adjunct-opzichHIEU, ambtenares buiten werkel. 'di'cIlS't uit
tel' I. G. BRUGMAN en A. ,A. R. LOPUEuropa tel'Ugvel'wacht.
Tijdelijk werkzaam gesteld als Inl. onder- LISA, en tot ,two statiollschef de adjunct.
wijzer en gepl. aid H. I. S. te Denpassal' l<l€m J. H. OUT'TENBERO.
Werkzaamg'esteld, gerekend van 16 NoKE'IOET NARA, Inl. onderwijzer blj het
vember' jl. a,ls vOlontair in opleiding voor
bijzonde,r ondenvijs l'e BalldoE'.CI5.
Herbenoemd tot Eur. onderwijzer en gepl. adjunct-stationschef K. E. OOSTHOEK 'en
bij. de Exploitatie der Westeraid Eur. school te '8cemenep A. Hl'l '£ A- geplaatst
HUBESSY, ambten. werkel. dien:jt uit Eu- uJnell (ll1sp.ec,tie III te BandO€'l:g).
Idem, Igerekend van 21 Octo bel' resp. 23
'
ropa terugverwacht.
Benoemd tot Eur. onderwijzeres voor de November jl., als volontair in opleiding VOOl'
eel'ste twee schooltijden aa'll de H. C. S. te adjunct-stat'ionschef A. H. VON ENDE en.
Padang, mej, W. C. P. RADERSMA, WallS M. NEUVENHEIM En geplaatst bij de Exdel' Oosterlijnen: (stationsdienst
Eur. onG:€,.'wijze,res gepl. aid Eul'. sell00l te ploitatie
1..1adioen I'c'Sp. Soerabaia).
Palembang.
Tijdelijk belast met de Waa'flleming van
Overgepl. van de Eu!'. school toe Oengaran naar de g'21ijksool'tige school te Keboe- de betreKking van opzichter 1e klasse de opozichter
RADEN PANDJI WINATA
111en de tijdel. Eur. ondel'wijzer H. VAN
Idem met de waal'neming del' /)r~trekki'ng
.
ELBURG.
Overgepl. van de 2de Eur. schiol te Tji- van l'e,sp. opzichter-machinist en stationsmahr 'l:aar de ,Eur. school te Pladjoe de Eur. chef de ambtena1'en van bUltelllandwh verlof terugvel'wacht, laatstelijk two opzichte,rhoofdonderwijz'N' J. H. A. WOUDSTRA.
Hel'benoemd tot; Eu}'. onderwijzeres en machinis'~ ell two onderstationsch'cf 2de kl.
gepl. aid Enr. school te Tandjongkarang J. P, MANUEL en G. A. NYE en geplaats,t
mej. M. C. p. !<:ROESE" ambt. buWcn bij de Exploitatie del' Westerlijnen resp.
Oosterlijnen.
werkel. diens't uit Europa tel ugvel'wacht.
Aangesteid tot tijd. wd. schrijver Ie klases
Belast me,t de waarneming van de be..
trekkn:g van Eur. hoofdonderwijzer bi] het MOEOHTAR GELAR RADJO LENGGANG
Mulo en gepl. aid openbare muloschool te thans schl'ijver.
Fort de Kock, J. D. SOHUITEMAKER,
Intendance
ambtenaar buiDcl1 werkelijken dienst uit
Europa. teruggekeerd, laatstelijk wd. Eui'.
Feyenoor(l is onlangs, gelijk wij bericllt ten, gestruikeid op het gladde Schiedamsche veld tegen de club, van welke. men
hoofdonderwijzer b/h mulo aid openb. muBij beschikklng van den Legercommanverleden jaar dacht, dat zij te gronde zou gaau. Het kan verkeerell! lIet viel Van }Jee! niet mee ~n hij ZOli er bljna. loschool te Madioen,
dant is <Ie kapitein der Infant~rie J, E. K,
:aenoemd tot Eur hoot<londenvijzer biJ het MEERENS geplaatst ,blj het diens~vak de:r
aijn goede humeul' biJ verloren hebben. Beun, den SchledalUs~hen doelman, zlet men bier met aijll bel~e achterspelers
l!l\\lQ en gepl, !;lId opellb. muIOSQnQol te Infa·nte:rle.
:
,
J~~s~ ~l} BfeHl\~'" ~~n ~~nv~llers V"ll FelenQo~d p.ep halt toero~pen,
me],

E'en Voetbal-Zondag met »errussingen,
Hekkesluiters,
die leiders nersltutn, !- De 'Duitschers nenieti revunche.
Kikoorschen gingen 'ongetruitul te lV~lteJ' !

g~ ~~

Polo~wedstrijden

::c:::±J

n

a

Off. Berichten

In

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

Manggoroi

I

•

'

Tw~dy, de Engelsche
2 Dec~mber gespeelden
I(ongarije ~relke, ~la.ar
6-2 ,overwmning voor

digl(te,

l~dt

doelman Un den op
wedstrijd Engelandmen ,wed, met een
de Engelschen ein..

spring-ende ;lijn doel van

I

een door boring,

Volksgezondheid

Benoem,id to,t afdeelingshoofd bij hJet Ge ..
neeskundig Laboratorium: te BataVia. dr,
A. G. VAN VEEN, hoofdambtenaar van bUitenlandscll verlot terugv'el'wacht, laa't~telijk
die betrekking !bekleed hebbendJa.
Op verzoek eervol ontheven van de tijdelijke waaIneming van de betrekking van
gouvernementsarll.s mei, W. MARTIS, tijd,
wnd. gouv'emement.sa,rts te Batavia.
Belast met de waal'l1eming del' betrekking
van opzichter bij de pestbestrijding J. 0.-COUT, thans 1st.e klerk bij het HootldkalltCQr.
Tijdelijk belast met die werkzaamhe-den
van controle-inlichtel' bij de Pestbestrij~ing J. ESHUI8, thans geplaatst te Magelang'.
Pandbuisdienst.
Overgeplaatst van het Landspandhuis te
Losarang (Cheribon) naar dat te Madjalengka (Cheribon) de beheerder RAPEN
DANOEDINATA.
Idem van het Landspandlluis te MadJalengka
(Cheribon) naar dat te TJiaw1
(Pnangan) en belast met het beheer vau
laatstgemeld pandhuis de
hoofd:,s.chatter
MARTADISAS"l RA
Idem van het Landspall'(jhuis te Tjiawl
(Priangan) naal' dat te Losarang (Chenbon)
dra beneerder MAS GOENAWl~ASTRA
Tijdel}jk belast met de waarneming ·van
het beheer van het Landspandhuis te Tjlawi (P.riangan) de schatter Ie klasse 'IJij
dat paJldhUls MAS ATMADJA.
Verkeer en Water'Staat '
Op vel'zO'ck, met gelijktijdige eel'volle ont..
heftmg van zljne tel' bescnikKingsrelling van
de provincie Midden-Java wegens volbrachte,n diensttijd, met ingan~ van ultimo December 1936, eervol en met l'echt .oP IJensioen
uit '8 Lands lHen~t ontslagen, P~AWIROSISWOJO, manlri-boekhoudel' bij '8 Lands
Waterstaat.
,JllsUtie
Te,r beschikking gesteld van den voorzit.
ter va.n den lanuraad te ,Poerworedjo, tenmet griffierswerkzaamheden bij dia
,l'€chtbank te worden belast, mr. J. DE
VRIE8, thans ambtenaar tel' beschHodng
van den voorzitter van den landraad te S1..
bolga c,a.
ell1(h~

Economische Zaken
B('tl~oemd tot t.axidermist bij het ZoOlo..
gisch Museum en Laboratoriulll. van's l.andlt
~lant'el1tujn p. F.!". J. FRANCK, ambtenaal' van buH:cnlandsch verlo! terugverwacht,
laatstelijk dIe bet,rekking bekleed
hebbende.

. r

Boschwezen
De
hout-vester ClI. L. M. DRAAISMA"
thans geplaatsf, bij den dienst del' Boschinl'lchting, is tel' be~chikking gesteld va'll het
Hoord van het DjatibedriJf.
De houtvester u'. W. WEPP, thans ge ..
p~aatst bij het Djatibedrijf, is tel' beschlkKll1g g'csceld vun 'net, Hoola van den dienst
de,l' Wildlloutbosschen op Java. en MadQera,

In- en .Ultvoerr. en Accijnzen

Overgeplaatst van Langsa. naar Soerabaia

W. TIl. M. NAGEL, gediplomeerd douane-

cO'll1mi\:s

,)'.

(verifi~ateur).

Dep. van ,OOl'log
Blij~~ns bericht van het Departement van
Kolomen zal de onderluij;cna,nt-matgazijnmeestel' van den Topografisohen dienst H.
A. VAN DEN BERO .met het s.s. ,.Jan Pieterszoon Coen", dat op 23 Decembe-r a.s.
vertrekt, van verlof naar Nederlandsch-Indie terugkeeren, tel'wijl de 2de luitenants del'
Infantene H. l"UCH'l'ER en H. VADER per
zelfde scheepsgelegenheid hunne bestem..
ming naa,r Indle zullen volgell.

Marine
Benoemd tot onderhoofd bij de lste at..
deelling van het Departement; del' Marin~
S. DE WAAL, ,luitenant tel' Zee der 2<16)
klasse,
l\1ilitaire

i~;ministratie

Met stilstM!.d van zijne militai·re illkom~
sten, tijdelijk tel' beschikking gesteld van.
den vert~genwoordlge.r del' Dil'cctie- van dlf
Indi~che
Pensioenfondsen de Eutopeeschl
founer del' Il1f~nterie .(geexamineerd on ..,
derofficier del' M11itaire AdminiS'tratie) mr.
C. W. STEFI<~ENS
met bepaling dat h1j(
geduremte bedoelda rer besChikkiligsrell1ns1
blJ hret ~;ger zal worden g-evoerd "voor her'1
innel"ing • \ ,
'
'
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Ra'dio-programma's
••

18.03
18.30
19.00
19.20
19.50
20.10

DINSD1\G

\VOENSD1\G

Nil'OIU

NirOlll

Batavia I 126 )1.
Engelsche raalcursus voor beginnenden.
I
Lichte muzlek,
Persberlchten,
Melsjeskoor,
Ptnnorecital.
Ayond wijding
(N. r. C\ R. O.-spre·
ker),
Concert Ntrom-Orkest,
Klanken van overal,

,.

12.00
12.30

Bat.'\vb I 157.89
17.01

ar.,

Batavi:\ II 61.66 M,

oramoroonmustek,

14.30
17.30

18.03
18.30'
.
19.00 Persberlchten.
19.20 Het ,,orchestl'c nnpolitaln".
. 19.45 Dar.smuziek.
2O,1Q causerte over sterern en sterren-

beelden,

21.50 Arnst. openingskoersen,
22.00 Sluiting".
'

Krontjongconcert,

B. R. ,V.
Batavia. I 157.89 Mot Batavla II 61.66 ~J.
7.01

Bundoeug P. ill. Y.
58.03 M. en 90.63 l\I,
17.00 Theemuzlek,
• 17.30 Ziekenhalfuurtje door ds, N. Klaas •
sen. Op 90 M.: Vervolg theernuzrek,
18.00 Gewijde muzlek,

18.05 Boston symphony orchestra,
18.20 Muzikale acrobattek,
18.40 Muzikanl programma,
19.00 Dansmuziek,
19.20 Militaire klanken,
19.40 Concert door de gebroeders Steiner
en hun Wiener Orchester.
'21.30 Hongaarsche muzrek.
21.45 Opera-aria's.
22.00 Mario "Harp" Lorenzi and his
rhytrnlcs,
2230 "East born".orchestra.
23.00 Sluiting.

Ochtendconcert.

8.30 SluHing.
10.01 Gramofoonmuzlek (aIleen op Batavia n.
11.00 Gemengd 'programma.
voor zleken en ouden
12.01' Halfuurtje
van dagen door de N.I.O.R.O.
1~.30 Gevarieerd programma.
14.30 Sluiting..
'
17.01 Gramofoonmuziek.
17.30 Persberichten.
17.45 Gramofoonmuziek.
I.
18.011 Kinderuurtje..
.19.00 Muzikaal .allerlet•
overzlcht door dr,
19.45 Buitenlandsch
L. F. Jansen. ,
2Q.00 Herman Finckorkest en Marek We- •

EEN GESCHENJC. VAN ZELDZAME

De geheele nieuwe Parker Vacuma~.ic c.- de keuze van allan die aan het beste gewend zljn,
GE~FT

22.00
23.00

perrcete sellar.Uet

Dansmuzlek,
Sluiting.

~.OO

10.00
11.00
13.00
10.00
17.00
17.30.
19.00
19.20
19.40
20.00
21.00
22.00
23.00

nan Uw meest verwende \)'r~nlt

UHf

fen !Joetle Iloekwlnkel en ~raagt I1Mr de Parker Vaeumntle,
Hrgelijkt zijl1 t'lnemchappt>ll. Kocpt
de pen waarvun U z~lt evertulqd is, dat bet de histe is; \\iJ weten ua~
het Parker Vaeumatle zal zjjn.
.
SlOP. \'00,.

t""gt hem naast andere pennen

.
g('.~(-hellk

ge\'en dan deze meehanlseh
bezlt aile voordeelen die ultvlnders gtdurende

1aL1!Jen IIId III een zakJooze pen probeerllen Ie leggeIllDaat geen \'3n d~
toulen die zoo \ele zakl00z8 peunf'n \uardelooi maken. Hegeerfngeo
de 9{'hel'le m~rl'Id erken~en Parkt'rS pr:1<'h~.ult\'lndln!J door n·
patenten toe Ie stann \'oor de speelale eJgensebappen mn do

en

Service over de gelleele ·werelcl.
Parker ogenlen zija uH!J('ru~t OHr de g('JH~ele wereld om Uw pen
te repareeren, als tlit oolt noot.lig zou ruogen 2ljn.
lJeze snf'lIe senfct>, dIe U voortdurend le\'emlanuc1 \'oldo~nin!J nrzd,ud, Ii lJ)cda een rcden dat de Parker \;'acIIIQl1t1c de "Ieadluu Pm'"

,ueo

b_~ijH.·

!'

.

('lu~rC\'e

58,03 lU. t>n 90.63 lU.
6.00

{J(!'irh~n'i UICi

eadeau genn.
En V kunt geenmodnnn

zlek (geen dansmuzlek),

Handoeng P. 1\1. Y.

190

11ft vorstetljk

ell U \leU hem. De wereld-beroernde. Parker Vaeurnaue Ii een typlseh
voorbeeld \'(In vakkennls en schoonheld geeombineHd"": een g\\~Iaagde
ecmbluatle van kunst en hnndwerk ...... U kunt !Ie~n mooler s£:hrlji..

programma: Lichte mu-

Cocktail

SCHOOI~HEID.

t

ber-orkest,

21.00

NirOlll (l\laleisch)
17.00 Hawaiianmuzi'l:'k.
17.40 Ketoprakllederen.
18.20 Kinderuurtje.
19.00 Nieuws.
19.20 Maleische liederen.
19.30 Bijbellezing
verzorgd
door
de
O. C. R. O.
19.50 Gewijde klanken.
20.00 Katjapi-Orkest "poeasak:l Sekar
Galeul1" met zang.
22.00 Sluiting.
Balldoeng II 103. PLP 27
17.00 Chineesche muziek.
17.30 Javaansche gamelanmuziek.
Bandoe~g. II 103, PiUU ..,
18.00 Soelldaneesche liederen.
18.30 Mal'.:-ische liederen.
19.00 Nieuws.
19.15 H'l waiianmuziek.
19.30 Moderne Chineesche liederen.
20.00 Krontjong-Orkest:
22.00 Bluiting,

'

20.30 "Cavallel'ia Rustlcarra",

Gramofoonmuziek.
22.00 Operetternuzlek,
22.45 Vroolijke gramoroonmuzlek,
23.00 Sluiting.

Batavia II

Vroolijk allerlei,
Serieus concert Kamermuziek.
Dames-gynulastiek.
Gevarieerd programma.
Vocaal alerlel,
Solisten-allerlei N1rom-Orkest.
DansmuzitFk.
PersbericJlten.
Populair programma.
Populair allertet,
.
Persberichten (herhaling).
Sluitil1;g.
Lichte gramophoonmuzi-ek (zenders
PLP en. Soerabala I).
Theemuziek. ,
Zangles voor klnderen. i
I

17.30 Persbericl1ten.
17...1-5 Gramofoonmuzieki.
18.01 Zigeunerklanken.
18.30 Orkestmuzlck.
19.15 Gemengd programma.
20.00
21.30

13.00
13.20
13.30
14.00
14,20

del'S p. M. N., Prlok, Soerabala I en
Y. D. CJ. ,
Sluiting.

B. It V.

I 126 i\t

uitzeruitnq eerst om 9 uur
9.03
10.00
11.03,
11.25

2Q.30
21'.30
21.50 Arnst, Openingkoersen,
22.00 Dansmuziek,
22.30 Populaire gramophoonmuzlek (zen23.00

Hatavi~

In oerbtnui met de Lebaran begfnt de

Putku VacuDlatle.

Gramofoonmuzlek.
Lichte muziek.
Voormiddag - concert.
Sluiting.
LUllchmuziek,
SluHing,
Thee-muziek.
Kinderuurtje op 90 M. Ve-rvolg
theemuziek en concert.
'Klassieke ouvertures.
Ffcfsberichten op 90 M. Muzlkaal
programma,
Vioolso U.
Cabaret-liedjes en film-songs.
8erieuze muziek.
Concert,
Sluiting.

Zonder \'erg rootIng "an bet model bel'at de VaeumaHe 102 % m~et
Inkt. Zljn kraswije punt \'an !loud en platina s('brljU aan b~lde zljden zonder bljstelUng. U kuot zlen ",anneer ge\'uld moet "'orden, nant de .
fnkti~houd

h tlnJdeUJk z/('hlbllar door de !ehftterende buUenkant der ,
P?D. DIt b perlecHe en It'aarde, ofet aIleen blJ aansehallfng nu, mua.r _
gedurende \'de jaren In de roekornst.
Doe du~ nat U (e doell staat, en klesl Parker Vacumatle. Vaklled{'o
maken ze eon mJllfoeneo tile \'ukkennb appreefeereo els('ben it.
\';lU (',enUmeter rot ('entImeter
de Vacumatlc opgebou\t'd uJt
XnuJiteit - and people of quaJit~ O\fO ft.

'I

,.

Verkoopcenftafe:
"ACOBSo~ Vi\.V DEN Bt:.RG -& cil.

A J

22453

Nirom (llIaleisch)

"

e:
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9.00 Katjapi-Orkest· "Poesaka Betawi".
20.15 Nieuws.
20.00 Trois~ met zijl1 Mandollers .
12.00 Hawaiianmuziek.
.
20451 Concel't (vervolg).
20,30 Nieuws en mededeelingen.. ,
12,20 Gevarieerd' krontjongprogramma.
21:30 Internationale kroniek.
20.5Q Cello-recital.
'
13.00 Sluiting.
Batavia I 151.89 1\1., Babvll, II 61.66 !\I.
25.51 M.
21,40 Causeri~: Het level1 in Parijs.
!
21.15 Sluiting.
17.00 Moderne Chineesche muziek,
21.50 Koloniale koersen.
21.00 Wllhelmus.
17.30 Javaans<:he kinderliedJes.
(
Zenders: GSII 13.97, ;OSF 19.82, IGSB .31.55
7.01 Ochtendconcel't,
22.00 Concer1t met so1isten ~vocaal en
J105 Gramoph~ol\muzick\
18.00 Ki"ol1'tjong'nmz~lCk )net zang.
8.30 Sluiting.
iustrumentaaD.
21.30 'Big Ben. (,sopraan).
21:10 Persberichten,
18.40 Gambang-kromongmuziek.
10.01 GramofOOllmuziek (aileen op Ba;.
23.25 Koersen.
21,2Q Gramophoonmuziek. ,
21.45 "Empire exchange".
19.00 Nieuws.
tavia I).
23.30 Sluiting.
21.30 Causerie door prof. dr, ir. F. A.
22.00 Concert door het Northern.Ireland.
19.20 Hawaiianmuziek.
11,00 Gevarieerd programma.
Vening Meinesz. "Het onde1"l()l,:k vall
Blaasorkest.
20.00 Javaansch Gamelan-Orkest "Wiro·
14,:tO Sluiting.
d.e zwaartek.racht op zee".
23.0Q "Harry Hopeful's party"..
mo 8edjati". I
17.01/ Gramofoonmuziek,
21.50 Muzikale causerie.
23.45 Grarnophconmuzlek
Batavia II 190, ,Priok ~9
17.30 Persbe11chten,
22.2'0 ,,15'0 jaar Baron vtln MUnchha.usen 'J
24.00 Nieuws en mededee~ingen.
GoIflengte 25.4 lU. l\ile·uitzending
17.45 Gramofoonmuzlek.
Causerie.
0.20 Too Western-Brothers.
~ 2200 Lezing over den Islam.
.
18.10 Gyml1asti·ek.
22,40 Dansmuziek.
0.30 Sluiting.
22:30 Javaansch
Gamel'ln-Orkest (ver20.30 Nieuws.
18.30
Symphol1ie
,No.
8
in
F-dU1'
oP.
93
23.00 Sluiting.
volg).
20.45 Concert.
. van LUdwig ,van Beethoven.
t'
23.30' Sluiting.
Paris·Cololliale
21 15 Nieuws (Japansch).
18.55 Gramofoonmuziek.
2(30 Vocaal en instrumentaal concert.
Bandoeng II lq3
19.15 Orkestmuziek.
Zender TPA 2.. ., 19.68 M~
Zcesell
22.30 Nieuws.
20.00 AansluHing
met de Nassaukerk:
18.25 Volkslied.
17.00 Soelldaneesche liroeren.
Kerstavond
VOOl' de oudere Jeu.:Id'.
Zendets: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30
17.30 Krontjongmuziek.
18.30 Concert (relay Ra<l.io.Paris).
-.....
20.45 Gramofoonn1uzLek.
uur). DJB 19.1-1 en DJA 31.38
19.30 Nleuws (Engelsch).
22 00 The Hill BiBies.
Bamloeng II 103, P~III ,t5
19.45 Concert (vervolg).
18.25' Volksli'.:d.
22:45 Gramofool1muziek.
20.15 Nieuw~.
18.00 Hawaiianmuzilck.
1&.30 Licht,e muzlek.
2'3.00 Sluiting.
20.4~ Conce,t1t· (vel'volg).
18.2Q. Chineese-he muziek.
19.30 Nieuws (Engelsch).
21.30 Causerie over economrie.
18.40 Maleische liederen. •
19.45 Lichte muziek.
, Nlront: Buitenzorg 182 M., Cheribon 105
21.40 Causerie: De ,tooneelwl;>reld
19.00 Nieuws.
20.25 Groeten 'lan de lulsteraars.
21.50 Kolonia.le koersel~.
.
~ M" Pekalongan 92 M., Soekabaemi 193 M.,
19.15 . Java.anscl1e gamelamnuziek.
20.30
Nieuws
en
economisch
overzlcht.
'
Bnndoeng
P.1\1.
Y.
Handoellg 120 M., en de Archipelzellden
22.00 Concert.
.
19.30 Maleisch ca'baret"Bintang Mas",
2'0.45 Voor de jeugd.
Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
23.25 Koersen.
21.15 Actueele causerie.
58.03 ~r. t>n 90.63 M.
Balldoeng II' 103, Pl\IN 29, YDC %0
23.30 Sluiting.
21.30 Nleuws en economisch overzicht 29 M. (P M N), Soerabala I (Y D B) 25 1\1.
tusschen 8.00 r- 14.30 ,:en 31 M. (Y D A) van
6.00 Gl'amofoonmuziek.
22'.00 Lezing 'over den Islam.
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en 6.30
- 8..00 en's avonds, Tandjong Prio~
9.00 Lichte lUuziek.
22.3/j Degoengmuziek.
DJB).
ROllie
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
1O.{)Q Voormidda,gconcert.
2'2.45 Siameeschre liederen.
21 40 Radio-Journaal.
99 M. (Y D A) vall 6.30 - 8.00 en '8 avonds.
11.00 Sluitin~.
23.00 Britsch.lndische en' Arabische lieGolflengte 25.4 ~I. Azie..ul~entliol
22:00 "Indigo und die vierzig RUuber"
13.00 Lunchmu'ziek.
Nirom Oost- ell l\I1dden.Java: Soerabala
deren. I
I
(
van
Joh.
,Strauss.
Qpera
20.30 Nieuws.
II 196 M., semarang 122 M., Malallg 191 M.,
15.00 Sluitingo.
23.30 Sluiting.
23.15 Op de Ke,rstboommarkt.
2Q.40 Planorecltal.··'
17.00 Filmsta:l'suUl'tje.
DJokja 181 M., Solo 188 M., Tjepoe 186 M.
23.30 Bluiting.
20.50 Cause,rie.
18.00 Bridg~.
.
6.R.V.: BuHeol0rg 156.2~ lU., Soekabui':'
21.15' Nieuws (Engelsch).
18,15 Tsjechisch philhal'monlsch orcl1est.
wi 142.18 1\1.
21.30 Orgelrecital.
Radlo.Ver. MhJden-Java: 161.29 M. en
18.40 Persber1chten. Op 90 M.: Muzikaal
21.451 Causerie (Japansch).
prog.ramma.
(25.57 1M•.
88 M.
22'.00 Cor.cert.
\
19.00
Gemengd
programma..
Alg.
Radio Ver, "Oost-Java": 109.89 M.
Zelldfrs: GSD 25.53, .GSC 31.32, GSL 49.t()
G«n uitz('nding ,
22.15 Bealltwoording lUisterrappol'ten.
19.30 COl1C1crt door !let ol'chestre "Tipica.".
en 61.29 M.
2'2.30 Nieuws.
Luyk:s Batavia (OJ H3.01 M., alleen werle6.30 Big Ben. Dansmuziek.
21.00 Dansmuziek.
.
~.40 Causerie: "Scientists at work"
21.30 Hel"uitzending Phohl: Causerie van
dagen 8% - .to en 5~ - 8 uur.
Zeescn
7.00 "Een half uur in Oost-Eng~cland".
Ertes. W.-Java Bat~ Y. D. 9. 4 105 .M
prof. dr. u·. ,Yening Meinesz over
(regelmatfg op uren, dat. de overlge zelH17 30 B. B. C. Elllpir,e-Orkest.
"het onderzoek van. de zwaarte·
Zellders z DJE ,16.89, J)JQ :19.63 (van ~O.30
stations zwljgen).
8:ta Nieuws en mededeelingen.
kracht op zee".
uur). ,pJB j19.H ,en pJA 131.38 i i
Van Wingen, Pekalongar.: 91.74 M., 80l.".
8.3Q Slu1ting.
21.50 Ma,rsc'hen.
18.25 Volkslied.
rabaja. 140 M., Semarang 103.09 M., 1\b2'2.00 Krontjong.
Zenders:
GSU
13.9'1.
GSF
19.82
18.3Q Lichte ilUuzil~k.
g-elang 91.74 M., Madioen 107.53 M.
23.00' Sluiting.
J9.30 Nieuws (Engelsch).
Radio lIolvast, soera~aJa: 159.5 M.
18.30 Big Ben. "Cue for adventure", mu··
Singapore, Z. H. I., 49.9 M.
19.45 Licht.e muziek.
zikaal spel.
Batavia
I 126 M.
2Q.25 Groeten aan de luisteraars.
Penaog', Z. H. J ... 49.3 M.
19.0'2' Dansmuziek.
•
6.30
Gymnast1ek.
Kuala. J.lW1pur, Z. O. E., 48.92 en 110 10
20.30 Nieuws en economisch o,verzicht,
NiroUl
(l\Jlaleisch)
19.15 Org'elmuziek.
645
Luchtige. gramophoonmuziek,
.PhlJips-Radlo, Eindhoven, elken WO~ll;j20.46 Voor de dames: Kerstgebak.
19,45 Piano·muzl2k.
7:00 OramOphOOlUl1uziek (aIleen over de
21.00 ·Piano-werken van Brahms en Chodagavond op 19.71 M.
Bolta vIa II 190.
19.55 "Food for thought".
5 archipelzenders).
Pitsburg (U. S. AJ 48.86 M. vana! 4 uur
pin.
20.15 De B. B. C. Singers.
17.00 Gamlbang-kromol1gmuzi.ek.
8.00 Sluiting.
21.15 Zang·recital.
30.
.20.30 Nieuws en mededeelingen.
11.30 Ar'lbische muziek.
11.03' Lichte muzlek.
VQlkenbondszender (Radio Nations) 3lHl
21.3Q Nieuws en economisch overzicht
20 50· Cabaret.
18.00 Cl1ineesch drama.
11.40 Morgenwijidillg
(N. I. p. R. 0.en 31.27 M. resp. Zondag~ 6.09 - 6.45 ~n
(Eng. DJTE ren. DJQ, Ned. DJA en
2(10
Gramophoonmuzlek.
18.30 Amboneesche liederen,
spreek.ster) .
DJB).
8.15 - 9.45 .U1.lr.
21.15 SluHing.
19.00 Nieuws.
12.00 Weerbericht.
J{ongkol1g', 31.49 M., 15.40 - 22.40.
21.45 Radio·Journaal..
19,20 Westefsche muzi.ek.
12.03 SCrleus programma, Piano-soU.
Rio de Janoiro (HrazllHH 31.5lJ M. 6.30
22.00 Geva.rieerd vocaal programma.
Zenders: GSII 13.91, GSF 19.82, GSB 31.55
19.30 Kor'an'lezing.
12.30 Lunchmuzlek.
6.15 uur (onregelmat1~O.
23.30 Sluitmg.
, 21.30 Big Be·n. Ol'gelmuzlek.
20;30 Harmonium-Orkest.
Melbourne (AustralHn 31.55 M. Woen313.20 Persberichten.
22.00 Sluiting,.
'.
21.55 Variete.
13.30 RIchard SChmidiJ>erger·Trio.
dag, Donderdag, Vrijdag, Zat-er~ag 17.30 22.10 Radio-tooneel.
14.00 Populaire gramophoonmuziek.
~.
19.30· UUt.
Bandoeng II 103, PLP 21
22.45 Vacaal gramophoon.progranUlla.
14.2Q Persberlchtell (herl1aling)
Rom.e 31.13 M. en 25.4 M. resp. ZOrHlag
17.00
Arabische
muziek.
23.00 Causelie: "A countryman's diary". Maandag, Woensdag, Vrljdag vana! 6.30 -•
Zenders : ,GSD ,25.53, GSC 31.32, aSL 49.10
14.30 Sluiting.
17.15 Javaansche ·gamelanmuziek.
23.15
Concert
door
MilitaLr
Orkest.
8.00 uur en dagelljks 20.45 22.46; 6.30
18.00 Piano-syncopa tions.
17.30 KrOl1'tJongmuziek.
24.00 Nleuws en. mededeelin&"cn.
6.30 Big Ben. Dansorkest,
18.15 Op verkelUling.
1.30 uur.
•
17.45 Maleische llederen.
7.00 ..Foreign affairs", causerie.
18.45 Zuid·Afrlkaansche liedjes.
Madrid 30.43 M. 6.45 - 8.30 UUt Zondag
~~ ~~nf~~~~ek.
7.15 Cabaret.
Bandoeng'lI 103, P~1I1 45
19.00 Persberichten.
.
1.30 -r 3.30 UUt.
7.35 Radio-tooneel.
19.2Q Dansmuziek.
Ruysselede (BeIgUn 29.04 M. 2.00 - 8.30
18.00 • Soen.daneesche I'iederen.
8.10 Nieuws en mededeelingen.
uu~
,
:19.50 Gevarieerd programma.
18.30 Adzan.
PurisaColoniule
8.30 SluitinO'
Vatfcaan-s~'\d
19.84 M. 23.00 - 23.10 uur.
20.30 Algemeen buit.enlandsch weekover~ 19.00 NieuwSl.
.
Budapest:
Zondags
van
21.30
tot
2J.30
zlcht door ~cn heel' J H Ritman
.19.15 Javaansche gamelanmuziek.
Zelldt>rs : ;GSU 13.97, :GSF 19.8~
Zender TPA 2, 19,68 M.
..
.
op 19.52 meter. /daandags 6.30 tot 7.30 op
20.55 Disconleuws.
19.30 Kor'allrezing.
21.1532.88 meter.
Concert gecomblneerde orkesten
18.30 Big Ben. Orgel-recital.
18.26 Volkslied.
2Q.30 Arablsche muzlek.
Bangkok 19.20 M. Maandags Vll'll' 20.30
Nirom en Hotel des lndes,
.
18.~O Concert (relay RadiO-Paris).
18.45, "Foreign affairs", causerie.
20.45 Javaan,sche gamelanmuziek.
21.60 Arnst. QPeni11.gskoet,wnj
22.00.
I
19.30 NleUws (Engelsch) •.
19.00 Dansmuzlek
21,151 I<rorttJongmuzle'1t.
S"fl~m 20,aO M, 19,30 - 21,00,
19,2Q RacUo-tooneel.
l~."Q con~er~<v~l'Volll), ,
2:J,W Sltlit1nij',
.
. i,..31,30 ijlUlt1n i .

B. R. V.

Phohi

I

I

Phohi
25.51 l\I.
Geen uitzellding,

Zecscn
Zel1d~r~ t DJE 16.89, DJQ

/

19.63 (van
20.30 UUI'). DJB 19.'11 en DJA 31.38
18.25 Volkslied.
18.30 Lichte muziek. I
..9.30 Nieuws (Engelsc! d.
19.45 Lichte muziek.
2\>.25 Groeten aan df; luisteraars.
20.30 Nieuws en economisch overzicht.
20.45 Klassieke Duitsche muzi'ck.
21.30 Nieuws en.
economisch overzicht
(Eng. DJE en. DJQ, Ned. DJA en
DJB). i
21.45 Radio- jomnaal.·
22.00 Boekbespreking.
22.15 lets over het ontstaan van diverse
Kerstmisgebruiken.
23.00 Vioolrecit al.
23.30 Sl':liting.

D. B. C.
i

Zender!: GSII 13.97, GSF 19.82
18.30 Big B'.:-n. "Empire magazine" 110. 18
19.02 B. B. C. Northel'n Ireland-Orkest.
20.00 Gramophoonmuzlek.
20.30 Nieuws en meded-eeling(>ll.

20.50 Concert.
21.15 Sluiting.
Zenders: GSII 13.97, GS ..' 19.8Z, GSB 31.55
21.30 j3ig Ben. llForeign affairs". causerie.
21.45 ,Concert B. B. C. Empire-Orkest.
22.45 B. B. C. Dansorkest.
23.20 "Cue for adventure", muzikaal spel.
23.50 Forum-Theatre-Ork'est.
24.00 Nieuws en mededeelingen.
0.20 Gramophoonmuziek.

0.30 Sluiting.

Parisa,Colollialc
Z~nder

TPA2. 19.68 1\[.

18.25 Volkslied.
18,30
19.30
19.45
20.15
20.45
21.30
21,4()
21.50

Concert (relay Radio-Paris)
Nieuws (El1g'clsch).
.'
Concert j (vervolg).
Nieuws.
Concert (vervolg).
"Le mouvemel1t social".
Muzikale causerie.
Koloniale koersen.
22.00 Tooneeluitzending : Les surprises du
divorce"
23.25 Koersen:
23.30 Sluiting.

Rome (E. I. 1\. H.)
Golfk~llJte

25.4 iU. t\zlij. uitzendin,
Nieuws.
, 2Q'~40 Cellorecitab.
20,50 Causerie (oude sagen en labels).
21.15 Nieuws (Eng'clsch).
21.30 Nieuws (Chineesch).
21.45 Kerkconcert.
20.30

22.15

Zil1~recital.

Route (E. I. A. R.)

I

ANDERE ZENDERS

(E. I. A. B.)'

Phohl

B. B.C.

DONDERDAG
Nironi

B. B.

1

22.30 N1euws.

;,'

..

..

