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ABONNEMENTSPRIJS :

'~UITOEEFSTER

I
I

1\'

1 7.50 per kw.,' fr.'p.p. I 9.~

N.-I. Drukkers- en Uitg.; ~sl

buiten Ned.-Indie I 12.50

BUREAUX:

ADVERTENTIE-TARIEF : I

Sluisbrugstraat 23

I

,

I

1-25 woorden I 3.75,,: ,',' j'

Batavia-Centrum

elke 5 woorden meer / 0.75

EERSTE BLAD

Hoofdredacteur: ',J. H.- RIYMAN

'Regeltarief 1 0.50 per reset

Naar een

Welt. 2886, 2887 en 2883

voor

Banka

Irs, Van Hue/ten en Ilollenum
terug uit i11ll111ok
Na een kort verblijf op Banka. zijll
,gistermorgen met het Smguporevllegtulg der Knilm van een reis
naar Banka teruggekeerd de neeren i r. C h. F. van II a e f t e 11, wd. dtrecteur van Verkee'r en
\Vaterstaa~, I eni r. lV. II 0 I ) em a 11, hoord van den dienst van
den lUijnbouw,
'I{et vliegtuig was speeiaal te Muntok
geland om de beide heeren op te nemen,
in verband waarmede het iets later dan
gewoonlijk, n.1. tegen half een, aankwam.
De heel'en Van Haeiten' en Hollem::..n
zijn met hetzelfde vllegtuig doorgereisd
naal' Bandoeng, doeh tijdens het opont..
houd te Tjililitan moehten wij een kort
onderhoud met hen hebben..
Het doel van de reis was, de situatie
op Banka eens persoonlijk in oogensehouw te nemen en enkele punten met
de bedrijfsleiding te bespreken, welke
uiteraard aIle verband hlelden me't de
bekende meehanisatieplanl,len.
.
Het is bekend dat er thans twee groote
ertsmolens in Europa in bestelling zijn,
waal'van de eerste in Juni '37 in bedrijf
zal komen en de tweede aan het elnde
van het volgende jaar,
Voorts zijn er bij de Droogdokmaat
, schappij te Priok nog enkele kleine molens in bestelling, die' over eenige maanden afgeleverd zuBen worden.
Deze kleine molens, die geen ertsmolens zijn, doeh voor het grondverzet
dienen dat aan de wel'kzaamheden del'
el'tsmolens vooraf gaat, zuBen de productie van het tweede kwartaal '37 af
,eenigermate opvoeren.
11'. Van Haeften verduidelijkte hier
meteen de jongste telegrammen uit Londen over d~ quota voor het eerste kwartaal '37: de productie· 1929 in de versehillende tinlanden geldt als "standaardproductie"; zij is daaraan echtev
niet precies gelijk omdat reeds kort na
het invoeren der restrictle hier en daar
correctles plaats ;gehad hebben.
Ook bij het vaststellen van de quota
voor het volgende kwart.aal zijn weer
enkele veranderingen in de cijfers del'
standaardproductles gebracht; zoo is
het eijfer voor Siam weer eenigszins verhoogd.
Voor Nederlandseh-Indie is de standaardproduetie eehter nog altijd gelijk
aan de produetie '29 en dat blijft ook
voor het volgende kwartaal zqo.
Voor Indie beteekent dus het terugbrengen van de productie van 105 tot
100 procent van de standaardproductle
een 1'eeele verlaging met 5%,
Men weet dat het voor Banka zeer
moe1lijk zal zijn, hoewel aBe kraehten
ingespannen zijn, om de voor het laatste
kwartaal '36 toegestane p1'oductie van
105% te halen.
Ook de 100% van het eerste kwartaal
'37 zuBen welllcht niet ten volle kunnen
worden geprodueeer<f.
Na. de inwerkingstelling van de
kteine llloleng vall het Droogdok zal
~e productie echter zoover kmulen
worden opgevoerd, dat men lliet
langer aclder hoeft te blijvell.

Zijn de groote ertsmolens eenmaal hi
bedrijf, dan is elk rlsieo uitgesloten.
Het bedrijf zal dan enorm aan veerkracht gewonnen hebben.
Het Is niet denkbaar dat de quota
ooit op meer 'dan 105 pl'oeent der standaardproductie zullen worden vastgesteld, een kwantum, d,at na de mechanisatie al zeer gemakkelijk kan worden
gehaald.
De beide super-molens alleen kunnen
per jaar tezamen een hoeveelheld van
8000 'tons verwerken van de totale Ipro. due tie van 12.000 tons. Voor verderen
achtel'stalld b'ehoeft men dus zeker niet
meer bang te zijn!
Aan den allde~en kant zal een plotselinge tel'ugloop in de taegestane produetie na de meehanlsatle niet ,zulke
groote verliezen meebrellgen ais voorheen, omdat men dan eenvoudig een of
meer lllolens. buiten bedrijf : heeft' te
stellen, terwijl het niet gemechaniseerde
bedrijf met veel overtolllg p€rsoneel bUjft
zittell, dat niet op staanden voet aan den
dijk gezet kan worden.
Reeds nu loopt het bizonder mooi op
Banka, met behulp ook van een aantal
baggermolens, die als hulptroepen zijn
gearrlveerd.

"

nummer van helle",
tVler Bladen).

De firma Erdmann & Sielcken is VOOlnemens, in net begin van 1937 een expeditie naar Nieuw-Guinea te zenden om
een oaderzoek naar de rnogelijkhetd van
goud-exploratle in te sieBen,
Deze expeditle komt onder leiding .van
den gepenslonneerden kapiteln Becking
en zij zal gebrulk maken van de 17 meter
lange motorboot, de vroegere "Barend
Fockensz", welke op het oogenbllk te
Tandjong Prlok. in reparatle Is en voor
het beoogde doel wordt omgebouwd,

---_.-

'; De volgende vergaderlng wordt 26 Januarl gehouden,

---..~---.

Het huwelijk der Peinses,

Ret beslult kreeg vrljwel de kalmste
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BINNENLA."fD

Colijn legt in Twzede Kamer belangrljke

verklaringen at over de weermacht-verster..
king en Nederland·s positle in een gewapend

conflict.
Erdmann & Sielcken organiseert een goudexpeditle naar Ni-euw.-Ouinea.
De rubber-quota voor eerste en tweede
kwartaal 1937 vastgesteld,
I

BUITENLAND

. Nanking
Sian-tu. -

zendt een stratexpedttie naar
'GeruchtJ~n beurertende een oontra-revolutle zijn onjuist, - Donalds bevin-

dingen te' Sian-CU. - ID3 rebellie naar Lan..
chow overgeslasen.
Boadi11a del Monte door 'de .Rcoden veroverdo - Mlliiterij op de "Jaime 11" 1, Bombardement van Port Broo. - Regen en
mist beletten de operatles aan het Burgosfront. - IDe nattonaltsten wenschen geen
bemtddellng. .

Booo&lhap van Koning George VI tot 2ijn
ontvangst, welke ooit op de Londensche
Naar A~eta seint ult Den Haag, ver-, volk, - Aanvallen op den ex-Koning. - De
De aehterstand wordt dus zeker in den
rubberrnarkt werd rneegemaakt. De prij- nam het Aig. \lIb!., dat de volgende au':' hertog van Windsor gast, van Eugen Rothschild. ..:.- Het Fransch-Tu'k.sche conllict
loop van 1937 Ingehaald,
zen flauwden aanvankelijk lets af, doeh toritelten bij' ;bet huwelijk van de Prinses over Sar.djak. - De pacifica tie van EthloEen ander groot voordeel van de mewerden later weer hooger.
als getuigen zuBen .optreden: de voor- pie,
chanisatie is de verlaging van den kostAlgemeen heerscht de opvatting, dat zittel'S van de Eerste en Tweede Kamer,
prijs,
BrJBLADEN
mr.
W.
L.
\,baron
de
Vos
van
Steenwijk
alle
sterkte
die
de
markt
krijgt
d09r
de
Reeds voor dit jaar kon deze belangHet Derde Blad: Hce werkloosheid b€- •
i quota voor Januari-Maart,' ong,eveer ver- en prof.. mr. P. J. M. Aal'berse, de ,vice: streden'"wordt, door onzen Haa.gS<lhen redac..
rijk worden teruggebracht ;
cijfers
teur. -Allerlei uit Nederland en het BUinoemden de beide heeren Hever niet;
loren moet gaan door de verhooging ten president van den Raad van State, jhr. tenl~md,
omdat de berekeningen nog niet gereed
mr.F.
Beelaerts
van
Blokland
en
de
behoeve van de April-Juni-productie. In
Hrct Vlerde Blad: Ind1S<lh Nleuws.
zijn,
en Sportnieuws, - Kunst en FUm.
Ir. Ch. F. van Rae/ten.
verband hiermede wordt het zeer moe i- kamerheer der Prinses m,r.• J, C. baron -HandelsVervolg Buitenlandsche Telegrammen, Baud.
Radlo-programma's. - Magneetjes,
Na voltooiiilg der voorgeuomell
zijn het' stroomleverings- en het hout- lijk geacht, een bepaalde meening uit te
spreken
over
het
toekomstig
verloop
van
Voorts
wordt
gemeld,
5iat
Prins
Bernmech~l1isatie zal de lletto-kostprijs
level'ingsbedrijf.
bij getijke grQndsoort van 25 tot circa
Vooral het laatste is zeer belangrijk de markt, waarvan intusschen voor de. hard 23 December a.s. ,door den ~omman
12~ cent perm' (me,t inbegrip vall
en moet steeds met de meeste zorg 0111- naaste toekomst wordt verwacht, dat zij dant van het veldleger, generaal jhr,
Roell, zal worden .beeedigd.
kleed worden, omdat Banka een grQot prijshoudend zal blijven,
afschrijvillg der nieuwe lllolells) zijn
deel van de tin zelf smelt.
) ,
Namells de Belgisehe vluehtellnge~l,
teruggeloopen, eell dating met 50%
Uit de telegrammen van heden blijkt
Ofsehoon door het nieuwe quota- di
91 t t 191 i
dId
dus•.
Het houtleveringsbedrijf moet dus de besluit in het eerste kwartaal 1937 circa
evan 1 4 0
8 n Ne er an ver- dat pr: Oolijn inzijn antwoord op de
verhoogde productle kunnen bijhouden. 39.000 ton en in het tweede kwart.aal toefden, zullen drie kristallen vazen en algemeene beschouwingen der Tweede
De ovel'head-kosten zijn daarbij nog
.
circa 55.000 ton rubber extra zuUen vrij- een h oevee lh el·d,B
. russe1
sc 1
Ie kan t a Is Kamer betreffende de defensie- begrooniet in rekening gebracht; deze blijven
Nu is de organisatie van een eigen
uiteraard dezelfde, zoodat het verschil boschbouwdienst onder een specialen k0111en, wordt algemeen aangenomen, huwelijksgesc'henken wOl'den aangeoo- Hng enkele dingen gezegd heeH, die zeer
in den bruto-kostprijs minder dan 50%, houtvester reeds lang geleden ter hand dat de consumptie - vooral in de Ver- den.
opmerkelijk zijn,zelfs na de memo~ie
maar toch nog zeer belangrijk Is.
genomen en juist in deze tijden van eenigde staten. - zoo goed Is, dat het
van antwoord, waaruit reeds viel op te
·n.a productie kOll a'an een onderwerp zeer onwaarsehijnlijk is, haar door de
od tie t .
i h 1
N· tte i b
Of de mechanisatie na het inbedrijf- klel '"
maiken dat de velepleitre<lenen voor een
stellen van de beide groote ertsmolens ais dit 'alle aandacht worden bestee<.l:
f:ek~~t he: ~~~~i~'d~te~ n~e locr:;r~b:; . Granf. van LitllbUl'g ;~lirUlll }~etere weermacht niet geheel aan doogehe~l voltoold zal ~ijn, konden de l1ee~
ZOQ ,kram a hUg
dt
t h d
rell Van Haeften en Holleman nog niet
Thans zijn nadeie voorzierHngen ge...~ .. , P. c,
wor
vas ge ou e~::-::Iil ;een onderhoud met den . hcofdre- vemans coren gepraat waren,·
l
i
t
kk
d
I
troffen
en
ook
wat
de
houtlevering
be'.!Ue~
rekening
moet
houden
met
de
mociaeteur
van Aneta-Haag, dat gisteren
zeggen. Voor oop g s re en e p annen treft kan het volgende J'aar dus met ge~lJkheid van backwardation van tetHier te lande is reeds vaak gewezen .
niet verder, doch er zou· natuurlijk n o g .
nujnrubber.
plaats had in Bedijn, verklaarde de geop
de aangename omstandigheid, in het
heel wat kunnen gebeuren, indien dat gerustheld. tegemoet gezien worden.
"
zant mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum,
met het oog op productie en export-' Het was een drukke rels, die de heeren
R~
dat hij 15 Februari uit Marseille n.aar nabije Singapore de basis van een zoo
mogelijkheid wenschelijk was
achter den rug hadden - de Knilm stelIndie 'zal vertrekk,en om in den loop van kra;ehtLge vloot aanwezig te we-ten, waar,
'~ de hen in staat in vier en een halven
.lhr. De JOllge hersteld
April naar Eurcpa teru'g 'te keeren.Door bij men uitging van de veronderstelling
Indian men de zeevelden in pr<J?u~ ie dag uit en thuis te,zijn - maar het wa$
deze I.eis wordt een sterk verlangen om
zou nemen, zou men de beschlkkmg in aUe opzichten een bevredigende reis. . De oud-landvoogd jhl'. 1111'. B. C. de Jndie terug te zien verwezenlijkt. "E'r zijn dat bij een Pacific-conflict van die zijde
~~oeten hdebben o~er eel,l paar zeer diep
Zij gaf, om het bovenstaande te re- Jonge, heeft op ~ijn. landgoed te Voorst daar honderden dingen die mij interes- zeker hUlp te verwaehten zou zijn"
aggeren e zeemo ens,
sumeeren, de overtuiging dat Banka. elk aan Aneta-Haag mede.gedeeld, datzijn se~ren", aldus de oup-landvoogd. '
Dr. Colijn heeft thans enkele woordeI11
Doch zoover is het nog niet: deze verwachtbaar quotum spoedig gemak- gezondheidstoestand naal' omstandighe-I Zijn reisplan is nog niet volledig vast- diE' aan duidelijkheid nlets te wenschen
mogelijkheden zijn zelfs nog nimmer in kelijk zal kunnen produceeren bij een den uitstekend is. ,.De opera tie heeft mij . gesteld. Ten aanzien van de mcgelijkhe~d laten, aan die zaak gewijd en hij ging
beschouwing. genomen.
sterk verlaagden kostprijs, terwijl er in weI aangepakt, en ik moet daal'om nog lout in korten tijd een reis naar de MoNeven-onderwerpen, die tijdens het 1937 volop gelegenheid zal zijn, den Iwat rust hcud·en, doch d~' kwaal Is ge- lukken te ma-ken heeft Z. Exc. nog geen zelts nog verder: hij betrO'k ook Neverblljf op Banka aan de orde waren, kleinen aehterstand in te halen.
he~l genezen en ik voel mij zeer weI",
berleht optvangen, Indien dit plan door- derland in een mogeIijke hulp van den
,
\ gaat, zal hij onmiddellij,k na ontmo€ting grooten overbuur aan de Noordzee door
----------------~~---..~
=~..._~~~~"C"'==~~~~~~~~=~~~~~~=~~
met den Iandvoogd te Batavia' doorrei- t.e wijzen op de groote inspanning welke
zen. Indien het niet doorgaat,' debarkeert
zlch thans hebben te getroosten de sta.het kleil~e materi€el is aangebouwd. De d~ gezant te Belawan om een overlandten die nog vasthouden aan het collecbegrcoting z.al in de komendel drie jaren reis door Sumatra te maken.
tieve veillgheidsbeginsel, nu de maeht
Uit
het
ondel'houd
bleek
tenslotte,
dat
22 a 23 mHlioen per jaar heDger zijn.
graaf van Limburg Stirum voortdurend der staten, welke dit beg rip hebOOn afSneller 'bouwen gaat niet: met den met Indie in contact is gebleven,
gezworen, toeneemt,
bouw
van een kruiser1zijn drie, met den
I
Het feit dat onze minister-president
bouw van onde~eers 3Y2 jaar gemoeid.
zich in dezep.. geest ulhlet, maakt '{an
De
25
l\Iillioell
Over het. vraagstuk del' oplegging
de totdusver slechts in vragende bewoor, . VColijn over de 'urgelltie van weel'lllllc!rt-vil'sterkillg
wordt te Ucht door de Kamer heengedingen
gestelde mogelljkheid lets meer
De begrooting van Kolonien werd gisl,oopen, De opleiding van torpedomakers
teren
in
de
Tweede
Kamer
zonder
hoofdan
een
veronderstell1ng I
.
ontzaglijke afmetillgen gesleurd kUll, Dinsdag heeft minister Colljn in eerenz. kost tijd, maar als de schepen klaar delljke ,stemming aangenomen, aldus
In
den
trant
van
de
memorie
van,
nen
worden,
\Vij
moeten
de
kracht
,
sten termijn geantwoord op het Kamerzijn, is c'Ok de bemanning klaar.
seint Aneta uit Den Haag, nadat de mi- antwoord is Colijn verder gegaan en zijn
toonen om ontzag ill to boezemeu,
debat over de begrooting van defensle,
nister had medegedeeld, da t het geVernleuwing van ide kruisers is nog schenk van 25 millioen in eerste instan- rede schijnt te hevestlgen dat hij, zoo..
maar ook' om. hulp van allderell
en Aneta-Haag seint ons de, volgende sawaardig te zijn. "EIl op die hulp moniet. aan de orde. Het op:stapel zetten tie op de Indische be,grooting ~al wor- als de man van "Natlona~l Herstel", mr.
menvatting: '
,
gen wij,' geloof ik, tekenen, De staat,
WOl'dt .eerst )in ,1942 en 1943 noodlg, den gebracht. De minist.er van Finan- dr. Westerman, zeide "zichzelf hee!);
Op de gestelde vraag kan ik antwoorwaarvan Vlij hulp mogen verwachten,
wanneer 'zij afgeleverd kunnen worden cien zal, de tdesbetreffende fondsen weergevonden en . de wereld weer met
overnemen uit dekasvoorsehotten voor
den, dat de Glenn Martins inderdaad
heeft getoond, zelf <0 onafhankelijl(binnen den redelijken termijn van drie den Indischen dienst,' zoodat Indre de mllltaire oogen zlet".,
zonder toestemming vall' de Kamel.' zijn
Intusschen zal nog moe ten blijken, in.
heid pl·ijs te stelien!'.
jt\ar. "Voor ';lOover lk na kennisneming 25 millloen zonder toename van de Inoosteld, doch hiervoor waren bijzondere
hoever onze minister van Kolonien de
van ultgebrelde adviezen kan overzien, dische schuld kan verwerken.
redenen. "En a'ls ik er zestig had kunnen
Naarmate (Ie macht van de staten,
wereld weer door I n dis c h e mUlkunnen kruisers in den Tndischen iarkrijgen, had ik er zestig bes'teld". Over
die buitcn het begrlp der cOllecpeve
taire oogen: ziet en oak of de terugkeel.chipel niet worden gemlst",
de bijzondere i'edenen kon de minister
veiligheid staan, greoter is, zal de
De runtp. van de "Lijster" tot zijn oude llefde, die ook in. dit gevat
Voorts verklaarde de minister, dat hij
niet uitweiden.
inspanning van de staten, die bet
"
..
bommenw'erpers voor de landm.acht in
dus niet roestte, niet slechts platonlsch
Naar Anet.a uit Den Haag seint, is het
beg rip der collectieve veilig'heid wei
Bij .de ,beoordeeling van de .memorie
Indie (absOluut onontbeerlijk aeht. Ook s.toffelijk overschot van ir. Van Donke- is,
aanhangen, ook grooter moeten zijn,
van antwool'd dient in overweging te
een tweede groep van 37 zal nog noodig 1.aar, die· als pa~sa.gier bij het ongeluk
Tusschen het oordeel hier en gind3
tijdsolllstallllighedell' dwingen
De
wdrden genomen, dat er het vo~,gend jaar
zijn. Dit 'heeft 'niets met rivaliteit jegens van de "Lijster" om het leven kwam, in ,over "wat binnen ons kunnen llgt" en
OllS alles te doen wat binllell OIlS
waarsehijnlijk een andere minister van.
de'zeemaeht te maken. ,\Vplnneer een tegenwoord!gheid van een deputatle der ook over wat n 0 0 dig is, zal miskunllell ligt.
K. L. M. te Dordl'eeht plechtig ter aarde
defensie zal zijn. "Mijn handen zijn dus
vijand in ;den archipel een steunpunt beswld,
schien voorloopig nog een af~tand llggen,
.'
'4'
')Ii'
~
€enigermate ge'bonden",
Dat wll niet zeggen, dat de regeering in heeft, kan een verspreide vloot weinig , Het stoffelijk overschot van den me- even groot als de' afsta'nd die" Nederland
j'
De vraag, aan welke eisehen de weer- waanzinnigell ,angst aIles moet achter- uitriehten, en dan is ,er maar een mid- caniden Ver,kerk werd, eveneens, met en Jndie geografiseh scheidt.
macht moet voldoen, is onmogelijk te stellen bij de defensie. Het financieren del denkiba.ar: 'een massale aanval van plechtlgheid, te Katwijk begraven, en de
Er is dus nog altijd reden, de w~er
direct~ur der K. L. M., de heer A. Plesantwoorden, daar het aspect voortdurend van militaire uitgaven uit begrootings- land- bomm,en werpers.
maeht-actie -met kracht door te zetten
man, hield daal~bij een grafrede. '
te ,verwiSISelt. De spanning neemt toe, ook in tekorten is van dit kabinet niet
en
j u i s t t han s, nu in Nederland
.
Tenslotte verklaarde de minister dat,
het Oosterr, en gaat gepaard met een wachten en evenmin van een vo!gend. moeht het financieel niet mogelijk blijde geest reeds wlllig,' maar het vleesch
•wellieht nog
DE POSTVLUClI'fEN
Vervolgens overgaande tot bespreking ken alles pit te voeren, een urgentiebijna waanzinnig razend tempo van herzwak Is!
van
het
programma
opgestetd
zou
:worden.
Uitreis
bewapening. In de laatste twee jaar werd
K.
,
83mHlioen gulden meer voor defensie
.,
uitbrei(lillgsplall
Op de rede van Colljn, die Ibijna 2.%
De "Ilbis" is gLsteren van Schiphol
um' had geduurd, volgden geen replie- vertrokken ;met 372 kg.post, 73 kg pakuitigetrokken, en dat is nog maar cen
vaor de defensie,zei de minister, dat het ken.
I
I
ketpost en 150 kg vraC'ht aan boord, beeerste stap !
IIet Asib in Nederland
Desgevraagd, zei de minister nog, dat nevens een passagier voor Bat.avla. Er
.plan 1930 rekening, houdt met nieuwe
\
De richtlijn van de re~eerillg is
onderzeebooten voor Ned,~rland. "Doeh ik de kruiser "Java" naar Holland gaat, zijn acht passages geboekt voor verIn het gebouw ,van den Ondernemerszoo1ra de "De Ruyter" in ~ndie zal zijn I schillende tusschentrajecten.
J
deze: Nederland en Indie liggen in
sta .voor de keuze van onderzeeers vooJ; aangekomen.
.
, D e "Perkoetoet" Is gisteren te Rangoon raad is thans het reeds aangekondigde
comlte voor het A sib in Nederland
de zone, waar erustig gevaar bestaat
Nederland' en onvoldoende bemanning
De defensie-begrooting werd vervol- aangekomen.
ge'installeerd inte~enwoordigheid van
om betrokken te word,en in verwikvoor den onderzeedlenst in rndie, Ilk pr.e- gens aangenomen, iwaarbij. de sociaal-deThuisreis
mevrouw De cronge, aldus seint Aneta.
kelingell, waarvall de waarschijnJijkfereer een- voldoende bemanning in In- mocraten. tegenstemden. De afzonderlijk
De "Edelvalk" is gisteren van TjiliUtan uit Den Haag.
die".
'
heid niet mag worden buitengesloingediende voorstellen tet uitlbreiding vel'trdkken met 189 kg post, 3 kg pakket-'
Voorzitter is de oud-vice-president van
ten•. Dit legt ous den 'plich~ op, te
Het, plan der personeelsYoorziening op van de weermacht in Indie werden even- post en 80 kg vraeht aan boord. Er zijn den Raad van Indie, de h~er eh, J. I, M,
eens aangenomen, en hier,bij stemden
doen wat binuen OllS ve'rmogel~ ligt,
de' vloot in Jn1ie Is gebaseerd op. een slechts de communisten, Sneevllet, Arts dertien passages gebcekt voor versehll- Welter, en aeden tzijn Q.a~ mevrouw 800 ..
lende tusschentrajecten. Zes aanvl'agen jono' en de heeren Koesoemo Joedo,
daar wij a'nders in een calamiteit van
formatie, welke bestaan zal wanneer. al en Van Hauten teigen,
moesten worden geweigero.
Damme en Gerke.
I

Opmerkelijke Woorden
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In twee Kampen

Voor en tegen collec tieve veiligheid

I

....

,

~L:\.-",·",':'

"

t

4

I,

Naar het zlch laat aauzlen zal
men welllcht slechts cen procent vall
de voor dit kwartaal toegestane
productle te kort komen ell dat is
ook niet erg als men bedenkt dat
8V! proceut van het quotum naar
het volgend kwartaal overgeschreven
mag worden.

UIlS

Van Erdmann & Slelcken naar N. Guinea

De verwachflngen ten aanzlen van
de verhcoglng der rubber-quota Zijll
in vervulling gegaan.
In zijn Dinsdag gehouden verga, derlng heeft het Jnternatlonaal Comite voor de rubber-restrtctla de
quota voor het cerste kwartaal 1937
vastgesteld op 75 pet, en vaor het
tweede kwartaal op 80 pct. van de
standaard-produeties, aldus selnt
.Reuter ult Londen,

Meer 'product \':b,ij .sterk verlaagden kostprijs

.i

Go udzuekers -expedi tie

Vel-hoog(f 'tot 75cll 80 pet.

GOfJde vooruiizichien

1ELEFOON :

. Directet1r : G. MOLENAAR

Rubber-quota
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I.aatste Berichton

De rileuwe K.P .1lI.·ers

Cherlbon's
Stadswapen
\'
I
,
De garuaal van generaal Kies

Opgenomen ill dleustregellng 1931

Den 7den Januarl 1681 werd Cheribon
t9t "fortress.e',' verhev,en, waarvan een
acte werd verleden ten overstaan van
Jacob van Dijck (als commlssarts) en
Jochem Michielse (ats captain) uit naam
van Gouvemeur-Generaal Rijckloff van
GOOns. Een steenen oorkonde in den
vootgevel van het stadhuls, rechts van
den hoofdingang, legt 1liervan getulgents laf..Op dezensteen kan men het
volgende lezen :
.

In ,4e naamlljst der passaglersschepen,
voorkomende In de dlenstregellng der

K9»ln,~lijk~

Pa~.etvaart

Maats~happij

\

,

'.: t.

Wei is dit het .geval met hef In aan'Zljn<t~ 41J()0 ton 'brute metende motorschip "Maetsuycker", datreeds Is ond~rgebr::}Ght In het plan van de SalgonJava-Noumea-Lijn en waarschijnlljk in
Maart 1937 in dlenst gesteld sal worden.
.De ,Maetsuycker" zal 27 passaglers
lste klasse A. en 24 passaglers lste klasse
B. kunnen vervoeren.
bouw
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In'verband met het feit, dat Cherlbon
se4ertdien .3.1& ,een sterkte stond aangeschreven, welke ook meerdere malen
door den Buitehlandschen en lnheemschen vljand werd bedreigd, had de stad
het recht tot het voeren van de z.g.
stedekroon welke. er echter thans aan
ontbreekt. Het oo'rsp'ronkelijke Ontwer,P
en de 'beschrijving van 't stedewapen van
Cheribon zijn op onverklaarbare wijze
ill het o,ngereede geraakt en nlet voor
het nageslticht bewaard gebleven. Omtrent het archIe! van Chedbon schreef
mr. Pieter Cornells Ha~selaer in een best~~~&OveI:dra~ht, "dat 'er me~ de papie.. re~ ~~ an~e~e bescheiden. zeer stordlg
was oinge:sp!ongen'~, zooqat het ook g~eri
verwondering behoeft te baren, dat er
van het stedewapen nog maar zeer welnlg bekend Is. 0766>'
,

,

'GOEfi

Sg,f1jg~
VORDE~~N

G e n eve, 16 Dec. (1' ran socean).
In de o n d e r h a n d elin g e nove r 11 e ,t 'F'r a n s' c hT u r k s c h e con f lie t b et ref fen deS a n j a k i s v 0 1g ens wei 1 n gel i c }1 t e k r i ng e n a a n z 1 e n 1 ij k e v 0 Q ru l t ga n g te c o n s t a t e e r e n.
F r a n k r ij k h e e f t e r '1 n
toe ~ g e s t e m d z ij. n t roe ...
pen u 1 t San' j a k t e rug t e
t r e k ken 0 n d e r v 0 0 r b eh 0 u d,' d a t ' h e It h e t gar n izoe n mag v e r s t e r 'k e n 1 n i
g e val van w al nor del ij kh e den.
I n
v e r ban d met "
d e 'Z e con c e s s 1 e a c c e ptee r d e d e T u r k s c hem 1n I s t e r van Buitenlanld- ,\

v 0a 0ken
r s tel,
ess cc hh ee Z
h e td a
F tr e
a nn 1 g' e n e ,u t r, ale w a a r n emers de s i t u a t l e , t e r
p I a a t s e m <> g e n o n d e r- .
zoe k e, n . 0 n d e r v 0 0 r b eh'o u d v a,11- toe s't e m min g
der
T u r k s c h e r e gee r I n g.
I

Naar venwmen wor<.lt. keert de N. V.
Petroleum Mij. "Tarakan" In Januarl
een interhnpdividend van 12%% uit.

,Gi·oolC GOUdUI1Ukoop
tnt het egalisatiefollds
Lon den, 15 Dec. (Reuter). De City
Is verbljsterd door den grooten goudaanKOop tell btrdrage van 65 millloeil
pond sterling van de, Bank of England
uit het ega,Usatiefonds en de gelijktijdige. ,vennJnder,ng van ete: Qngedekte .
b~nXiloteriuItg1fte met 60 rriUlioen pond
sterling.

CONORES VAN "CHUNG SIIIOI1"
•

om

ONDERIIANDE,~NGEN

voor het jaar 1937 zijn voor het eerst
opgenomen de namen en voornaamste
blzonderheden van de drie in aanbouw
zijnde Afrlka-lijners: de' motorschepen ,.
"Boissevaln", "Ruys" en "Tegelberg",
welke drie 15.000 tonners (netto 10.000
ton) geheel bovenaan prijken. Elk kunnen zij 79 eerste klasse- en 82 tweede
klasse-passagters vervoeren.

Nadat 'Ao. 1681 de landen door hulp
'van de Oenerale Nederlandse compe. van
De drie reuzen zullen evenwel aldus
de overheersers bevryd en dezelve bene- '
.
'
yens dorpers op haer versoek onder voorn, yernamen WI) l1: a i~f~rmatie bl] de
Oompage. genomen. waeren gewordien ,5,00 I K.P.M., naar alle waarschljnlijkheld nlet
we,I:<! 'onder '9-~ regermgh van de~ Gouv. yoor 1938 in dlenst gesteld worden. Zij
Ge,n. Camphuys gebouwt dese vestmgh
zijn, neg nlet opgenomen in het vaarDe Beschermin~li
beurtplan voor 1937.
Qit opschrltt, wordt geflankeerd door
het handelsmerk van de V. O. C. en
haar wapen (een drlemaster op golven) ,
In het begin van de achttiende eeuw
was Cher.lbon (Tsjeribon) een belangrljk handelscentrum met de. "fortr,esse"
en ,een bevolking van 7.000 gezlnnen,
welke voornameUjk leefde in bamboe, WOllingen.

"

.'

Het gesch,il

I:,:'

I

~en. van de grootste Chineesche
"
'
Jeuf;?;dorganJsatie's h~er te lande, Chung
Eeuwige sneeuw OP' Nederl~ndschVoordat de ex~ditie-Ieden voor het' de toppen overwonnen : nog hoog-er steH:sioh, zal gedurende de Kerstdagen een I~dlsch, g!ondgebled! De eXpedltle-co-1 eerst die' enorme hoogte berelkten gen de "Dragons".
Congres houden te Batavia waarbij de, hj~ Q,erelkte dezer ~agen de, Carstensz.
'
Hierboven zlet men een der eerste
Pa<ivinders, van de Chung' Hsloh Pad- toppen va~ net Nassau-gebergte op I' hadden de kaarteermgsvllegtui~en, die foto's van een deel der eeuwige sneeu.w-:vindersbond niet zullen ontbreken.
Nleuw-Ouinea: 5040 meter hoog, de de expedlt1e telkens van voedsel voor.. en iJsmassa, even beneden van den
grootste hoogte In Nederlandsch-Indie. zagen'door dit naar ,beneden te werpen, evenaar, die ooit gemaa.kt zijn.
Een massa uiteenloopende meeriilvien
-De Padvinders zullen eenlge dagen
dDorbtengen Ite Ba:t.avia eri aan de Jlen ~--~-~.~-_:-_=--~,-~-~.=-:~-~~-~--~-~_.~-~-~~~-~~~~~=~=~::=~-~-=~=~-_=.==-~-~
._--' ---...:.---:--.-~~---~=~~~
pestaat omtrent het doel van dezen
stap, doch het meetendeel Is van oor- .,'
Tieh deelnenien.
Weeg.affaire
der
Nislull
rregeli
",£Ie
"Pellsioelll{orthig
dat de Brltsche· autoritelten meedeel
Ret is een feit van weinig bekendheld,
"Jlen Tiell", eEm Chineesch woord dat
ne~, dat een eventueele druk op het
dat in 1917 door den toenmaligen Oe"kamp" betee,kent,. heeft men het Pad- R'
til
\ :
.
pond sterling door een terugtrekking
eques valll n leemschell ¥ellsioenbolld Tl~~e beklaagden voor Raad van Jllstitle Doodelijk l\Iotorongeluk.
ne,raak¥~joor Ph. Kies een nieuw stede- yinders' gede~lte van het Congres geyan Fransche fondsen en de nioeilijke
w,l;\pep v,oor C1}eribon werd ontworpen.
De perserikatan Pensloenan Boemi.. ,Zooals reed~ we~d aangekondlgtI, zal , Naar Aneta ult Bandoeng seint Is de hervattlng van ' den kapltaalsstroom
Zijn on~w,~rp' werd toen gewljzlgd naar n~emd~ Deze Jlentieh, wel'ke wlj evenhet inzlcht van, den Hoogen Raad van ~oed een "Jamboree-In-het-klein" kun- poetera heert zich tot de staten-Oene- Dinsdag 12 Januari 1937 voor den Ra~d 21-jarige J. Zo. Adeboi, dlrecteur v~n een naar W,all street voldoende kan worden
Adel te '80ravenhage. Die Raad van nen noemen,. zal bezocht worden door: raal gewend met een request waarln van Justitie te Batavia terechtstaah glashandel 'aldaar, gisteren met zijn )no- geneutral~eerd dOor den grooten goudAdel heert ef .toen door onbekendheid een .ltleine hOllderd padvlnders van 12 wordt uiteengezet, dat elke pensloert- Timen T., geboren ,te Bolsward, oud 41 tor even buiten Cherlbon tegen een au- voorraad van net egaUsatiefonds.
met de g~sGhled~nis der Indische steden plaats~n op Java, die er verscheidene II kortlng, zelfs ,een korting van een pro .. jaar, van ooroep waarnemerid adml- to gebotst en tengevoige hlervan over'Men wljst erop dat het oogenb1U(, dat
dem<mstratles t~n ~este zullen geven.
cent, onverantwoord is met het oog 'op
leden.,
I
e~l}lg.~ ~ij~i~i}1g~n in a?ngebracht, die
de ondertoon v,an het pond sterllng
nfs.t.r.ateur
van
het
kantoo~
Tandj~~,g
v~l,k()~ep. fqut zijn. De nu in het stadsAan deze "Jien Tieh" zullen excursle's den e,conomis.chen toestan'd, waarln de
De heer Adebol was Op weg naar Soe'" vast is" }let me est geschHde i~ om het
wape~ voorkomende omgekeerde garnaal naar, de eilanden, kampvuren, stadsbe- I inh~e~lsche maatsch~ppij aIs gevolg van Pri.6~,.- van de te Amsterdam, gevesti~de rabaia om het Kerstfeest en Nieuwjaar
fonds zijn. vrijpeid van beweging te herIs fout, omdat d~ ontwerper van het zoeken,. wandeUngetJes, verbonden wor-I de r s s en de depre~iatle Is gekomen. N~ Y.~, Nederl. Ind. Steenkolen Handel- bij 21jn oude:p31 te ivieren.
~even da~~' net, na een <teel van ~ijn'
stadswapen een voorstelling beoogde van den. Er zal een spec1aal "Jien Tleh" ,De, overtuiging wordt lJ.itgesproken, M~~tschapPij.
I.
goudbezlt te hebben afgesta~n, beter In
een . zwemmende school garnalen die krantje uitgegeven worden, met nieuws dat Ide Staten-Oen~rflal OOgaan zijn met
Jlet vlootbezoek aan lUellado '.
staat z~l ~ljn een ongewens~hte ~tijging
elkander natuurlijk nooit teg~moet over het kamp, medede€lingen van de het lot' der inh~emsche gepenslonneerDe' dag'vaaroing vermeldt, dat de heer
.
.pe offlcieren en manschapp~n van de van het pOnd sterIlng te vo'orkomen.
zwemmep.
kamplelding, verha,altjes en dergelijke, I den, ~n derhalve noch het wetsontwerp T. als wnd. admini~trateur van genoelp.'i\merl~'aansche Qorlogss~hepen, die jt
Heraldlcl hopen dan ook, dat het ge- terwijl ook af en toe het voornaanlste voor de herberekenlng der Indlsche pen- de N. V. te Tandjong Prio'k in het tijd;- Zondag te IMenado arriveerden, hebOOn
,
.•
'
.'
It
AMERIKAANSCliE ' At\NDE.ELEN
meentebestuur moeite zal doen om voor wereldnleuws mede opgenomen zal wor- sloenen, noch het In te dlenen compen- yak van 1 Mel 1933 tot en met ,25 Sept. Ma~ndag e-en autotocht door de IMlna,.'
satievoorstel in zake de integrale kord~ , st,~q ,Gh.eri9<>n het wapen
te doen den.
1934, telkenmale wanneer in voldo€uing hassa , geinaa'kt, nadat zij. den vorigen
ting van 17 pct. zullen' aanvaarden.
New Y 0 r k, 1_5 Dec. (Reuter>. 'Wail
vQeren, dat q~ar toekomt, en dan zonder
Om zooveel magelljk uniformlt~llt over
tn het request wordt o.a. opgemerkt, aan een door genoemde vennoots-chap avond op een bal In de socteteit waren str~et is klaarblijk~lijk onder den .1n,,:
heraldische fouteri.
onthaald,
aldus
seint
Aneta.
Din$dagde geheele lin~e van de Jien Tiehlst€n dat van de 60.000 Inhee'Ulsche pensloen- gesloten overeenkomst van koop en vernacht om twaalf uur zljn de schepen naar dru}{ van het pericht van het "Wall
te verkrijgen p.eeft het Centraal Bestuur! acten er ongeveer 35.000 zijn beleend kOoP van steen'kolen aan bao~d van· een
atree~ Journal'" ult Washington, dat
van .C. H. Padv. :aOlid besloten dat op bij de Algemeene Volkscredietbank voor aan den kolenstetger op het terrein van Manila ,vertrok:$.en.
men zich in ~~geerillgskril1'gen niet biJL. Kosier
deze Jien Tleh aIle plaatselijke "hals- een totaal bedrag van rond drle mll- de Nishm gemeel'd liggend stoomschip
~ond~t pezorgd p1~akt over het h~idig~
G. Beek t
doeken" zuBen afgelegd worden en dat Hcen gulden.
P90~~ peil. ~er ~andeelenp.riJzen en d~t
door
Iiliddel
van
een
of
meer
aan
de
N.V.
Veitegen:woordlglllg N~d. Illdustrieelen daarvoor in de plaats de Jien ,Tleh halsGenoemde 35.000 Inheemsche gepen- toeOOhoorende kraanweegbruggen numNaar ~~ta uit J;Jandoeng seint, Is cle pe tegenwoo~di~e ~~y money-politIek
doek (zwartge'kleurd) met de bijOOhoo- i sionneerden, die VOOr hun credIet,be- mel'S I, II en III, steenkolen werden ge- heer G. Beek, adm1nistrateur van de on- tal, s~~,gel} W~l1neer ~en duiq~lijke ke1Jz~
~n eJ~n gespre~ dat. wij hadden met reilde van rottan vervafl,r,digde hafsdoek- t hoeften' nQg terecht kunnen komen bij
derneming "Ooenoeng Badega" In het w9,rqt ~epaan tUl?sch:ep het krapper
leverd,
de~ ,h,e~~ ~. ~,o s t er, den ve,rteg~n ring gedragen zuHen worde'n.
de Algemeene Volkscrediet,bank, mogen
Oarootsche, overleden. De begrafenis doen worden van de geldmarltt en het
woordlger van het NedeJ.'lands,che Ver24 December, worden gerekend t?t d.e bevoorrechte
Deze Jlen Tieh b~gint
van het stoffelljk oversohot zal heden- toest~a.n v~n ee;n. nleuw~ belangrijk~
p
rim
air:
door
het
met
de
weging
bOnd van Werkge1936 en wordt gesloten op Zondag 27 f>e- '\ klasse van gepenslonneerden.
~tljglJlg der a~ndeelenprijzen.
der te leveren steel1kolen belaste en aan mt1dag plaats hebben.
verS (bijna UltslUl-li
cember bij het afscheidskampvuur door
De resteerende 25.QOO Inheemsche ge- hem, in dienst va'n meergencemde N. V.
tend ,industrieelen), :~;:
den voorzltter van de Chung Hsioh Pad- ,i pensionneerden vallen, niet in de ter- ondergeschikte, sdhrijverspersoneel op- De beeldtelegrallllllen.
l,ri, . Ned~ria~dScl1-;V
vindersbond.
men, v90r credietverstre'kking door de zettelijk gebruik heeft doen maken van
DE G.RliANSPECULATIES
rndie, die hooen-!
·AIgemeene Volkscredletbank omdat zij,
Naar Aneta' uit Bandoeng seint, is de
het
van
een
ijkmerk
voorziene
weegmorgen 'met
de
hetzij door te hooge leeftljd, hetzij' doorChi c a g 9, 15 ri~c. (Havas). D~ di':
werktuLg van de voor die lading van verzending van beeldtelegrammen, die
"Dempo" hier arri- i
dat
zij' te weinig pensioen ontvangen, steenkolen
uitsluitelld tekst bevatten, na 1 Januarl recteuren . v,an de graanmarkt confeJAVAANSCIIE KUNS'.fAVOND
in
werking
gestelde
kraanveerde, deelde ;hij
dan weI om andere redenen, niet meer
weegbrug, dat tevoren, gelijk hem ~ be- 1937 niet meer toegelaten, tenzij drln- ,reerden gisteren tot dlep in den nacht
QI,lS m~Jie, dat over :;,:
credietwaardig geacht worde!t.
klarug:de - bekend was, vervalscht was gende redenell afwijkIng van dit verbod over het nemen van m~atregelen voor
~4n \verk hierte- ;j::
De Javaansche KUllstvereeniging "Krldoor verwljdering van e,en ,op het schuif- verelsohen.
het remmen der sp~culatle, als gevolg
lande hij voorJooplg it
do Jatmoko" heeft een Javaanschen
meze laatste groep van gepensiongewicht van die kraanweegbrug zlch 00waarvan de tarweprijs gisteren het
neerden valt derhaiY-e voor hun
vin1ende ijzeren plaat, aIs ware het echt Teletoiieeren Inet Japan
.ho9g~te punt d~r, la~t&te 7 jaren, n.l. 1
noodzakelijke credletOOhoefte in
en ohvervalscht;
Een Domel-telegram ult rrokyo meldt, dollar 35 cents per bushel berelkte.
handen van woekeraars. Aan hen
d~t het Japan&Che
tar~ef v~r raqioDeze prijsstijgIng is e~n gevolg van
sub sid 1 a l' r: deor misbruik telefoonge3prekken met Nederlandschwo~den credieten verstrekt 'met een
de
berlchten d'at Duitschlan<f, waar de
van g-ezag, althans door het verschaffen Iudie in het tljdvak 23 December - 4
overgenomeri door
L. Koster
te stimuleeren de beoefening van de Jarcntestandaard van 25 ii. 30%. ,p e r
tarweoogst dit jaar de slechtste moet
van,
gelegenh-eid
en.
lniddelen,
door
de
Nederlandschvaansche danskunst en gamelari, waar'Jal1t~ari met' 50. pet. wordt verlaagd tQt 4!.ijn sedert 1918, iri 1937 niet minder dan
m and voor leeningen op korten
daartoe ultdrukkelijk aan het met de 30 yen per drle mlnuten. ,
rndl~che couranten, reeds is gepubli... voor in den laatsten tijd een lev~ndiger
~ milUoen rOgge z'al moeten importeeren
weging del' te leveren steenkool belaste
ceerd.
bel~ngste1llng ,vaJt waar te nemen, In • t'ermijn. (Het verslag van de Com,....--:-en
"Italie waar~chljnlijk tweemaal zooschrij.verspersoneel last dan weI opmfssle v.oor de, woekerbes.trij ding
Met de aanstelllng van een vertegen- verband waarmede e,en demonstratle
veal.
dracht
,te
geven,
opzettelijk
heeft
uitge. KA'riIOLIEI{E ONDERlViJZERSBOND
w<wl1\1g\3.r ill r{~der.1a\\~c:h-Indie van van verschlllende typen van Javaansche ,bevestlgt op pag. 13 de' door woelokt het dOor dat pers.oneel owettelijk
l~e~ .weq~rlan~sch~ Verbol1q van Werl<- danskunst, fragmenten \.lit Wajangkeraars geheven hooge rentepercenge,bruikmaken van het van een ijkmerk
g~ve,~~ is' gevolg, gegeven aat:! een reeds verhalen, jongens en melsjesdansen zal
IN.. ~N UITVOER IN ENGELJ\ND
tages, waarin een rentepercentage voorziene weeg,werktuig van de voor die De dertiende algellleene vergaderillg
sede.rt jaren uitgesproken wensch.
worden gegeven.
van 24% genoemd wordt voor leelading van steenkolen In werking gestelOelijk \vij reeds meldderi, wordt zaterLon d e~, 15 Dec. (~euter). De En1?-inge-n van J 100.-. Op pag. 9 van. de kraanweegbrug, dat tevoren, zooals :ctag 26 dezer, Zondag en Maanda,g d.a.v. gelsche invoer bedroeg in November
. :ttet g~ld~ hier. ~en p~oefneniing. welke,
Voor deze voorstelling, welke zal woraan
dat
personeel
'en
hem
'
beklaagde
llaar de heer Koster hoopt, zal worden den uitgezonden door de V.O.R.O. (Ba- "genoenld ver-slag worden voor klel- bekend was, vervalscht was door ver- Q;e,: ,teJ:- s~<;le de dertiende a,lgemeene 78.971.000 pond sterling, hetgeen 7.~00.OQo
een blijvende vestiging.
tavia II 190 m), Is een speciale Solo-,
.vergadering va,n den KathQll.eken On'- pond steritrig meer, is clan in Novem'ne leenlngen U 5.-,en daarbetl¢wijdering van een op het schulfgewicht
de~Wiji~r~b<Jnd In helt K. S. B.-gebou)V ber 1935.
ziJ~' k~ntoo~ ~ai worden Ol\derg~bracht da~seres geengageerd, die n~ast Oolekden) zelfs rentepe'rce~tages genovan die kraanweegbrug zich bevindende aan
het W.aterloopleln gehouden.
in het Factorij ...gebonw In de beneden- .dansen, een creatle van den laatsten tljd,
De uitvoer heqroe~ 38.441.0'00 pqnd
teerd van 36.5% ,tot 1460% per jaar).· ij:zeren pl3Jat, als ware het echt en onstio\«. De IWer -l<Qster ~al waarschijnlijk Qok andere dansen ten beste zal geyen.
~terling
of 959.000 pond sterling mlnder
vervalscht;
, 9p deze verg~dering zal teveps h~t
d~\e jt\ar hi~r l;>lijvell, alv.ore~s n~~t ver- Tel' ,gelegenheid van d~ jongste viering
-',
'
dan in N6vembe.r 19~5. ( . '
'
Rulm 80 van de pI. mn. 60.000 ~epen- ,w~lke feiten opleve,ren. he~ ~i,sdrijf, ~wlnti'gjarig bestaa,n van de~ aqnd nerl<it.,te gaan. llij Is thans 7 jarel' weg ge_van den verjaardag van den Soesoehoeweest.
,
nan van Soerakarta, nu rulm 2 maan- . si9nneerden, gaat gebukt .onder zeer omsel)reven: en straf1~aar gestel.d in art. dacht worden.
"
Ten aanzien van de verhouding tot den tetug, is <leze danseres hler ter stede zwari3 sc~ulden~asteJl" zooda~ de, alge~ 258, 'id 2 juncto arUkel 55 van het Wet~'
GOUD NJL\R AMERIKi\
ilet. programma
luldt:
de ind~~,~ri;;llisat1e v-al1 N~derlang~n- Opgetreden. Waar de destljds ve:doonde m~~ne. ,to.estanid. y.an ~e. Inheemsche boek; van Strafrecht.
'
,
Indle,. ze.l.4e de ,heel' Koster, dat dit lets golekdansen zeer In den smaak zijn ge- gepenslOnneerden dan OCtk zeer slecht is
New Y 0 r k, 15 Dec. (Reuter). De
Zaterdag, 8.aO nam. Kennismaklng met
iSt,<!~~, #CP y~1tre~t en door nlemand vallen, is besloten, deze danseres- opnleuw te noemen.
, nqor ,he~. O. M. zljn 15, getuJgen op- p;e: ~eeln~mers.
laatste dagen werd wederom voor een
geroepen, alIe in dlenst van de Nrshm~
gekeerd Kan worden. Zij heeft uiteraard te laten overkomen.
bedrag van ,8 mlllioen' dollars aan g,oud
nameli,tk de employe M. Maguhl, de . ,Zon(iag 8 'uur Plechtlge H. Mis in de uit. f1ngeland na,ar Ameri~a geengazljn gi'oote ,belangstelling, doch meer
A.S.i.u.-KRUislVOORDP(JZZLE
monteUf J~' van Ee, de kraanmachlnlSt X:ath~raaL
kon hij er niet va~ zeggen.
gee rd.
INDISCII
PAEDAGOGISCII
H.
F. J. Kneefel, een mandcer, 4 kr~an
Wat wei zeker I~, is Qat 8aineriwerking
In .de opgave,
de A.S.I.B.-kruis...
:
9.3d,
V.m.
Gezanienlijk
ontbljt
In
het
GENO OTS CHAP
gez<><:ht zal worden met instanties en
woordpuzzle zijn eenlge fouten geslopen, drijlvers, alsmed~ 7 ~chrljvers.
K. ,S·. B.-gebOuw.
personen, die met het· Verbond te maken
f DE UAVEN ,VAN lG.-PRIOlt
rie pu~~elaa.rs worden.- ver\Jfez-en naar de
, 111/.m. ,Receptie.
,Jhr.
mr.
Feith_
he
eft,
de
verdediging
Het
rridlsch
Paedagoglsch
Oenoot;
hebben.
hieronder gegeven verbetering:
van bekhtaglde, den heel' T., op zich ge· ; 5 uur n.m. tot half acht. Hul.shoude...
: A~uigekoPlell.11 Dec.
schap houctt 21 en 22' December te BanHike
vergaderlng.
.
I
doeng haar jaarlijksche oijeenkcmst.
nomen.
Horizontaal:
: . 9. uur Voortzettlng hu~shoudelljke ver"Ta~man", van MdrigUez.
.
'Maandag 21 December zal dr. BtugHOTEL DER NEDERLANDEN
..Kidp€l", van Tr<,>uwers-eiland.
'
De tweede beklaag~e gadeJing.
3. Blijde boodschap, moet zljn: 9
mans spreken ove'f "oe,1 decentraUsatle
.,Brinj<Je'·, v~n Cheribon. .
uur v.m. - 1 uur n.in.
, l\taa'ndag,
alijde bocdschap.
van het oriderwijs".
'
Optredeu, nieuw Fidtrll1.allll-orkest
t,peWP~',·t' V'a,n .Rotter'da~ en Singapo..~.
Openbare
ve~gaderlng.
!
Oinsdag
30
Maart
193'1
zal
\roor
den
,.,'ranimba,r", van New Orleans en Sin..
46. Vrouwen-naam, moet . zijri: 47,
,
5'
uur
-:
7
mir
n:in.
Voprtzetting
operiRa~d van Justitie te BatavIa moeten
gllipore.
i>in~dag zal de 'heer P. Post een voor- Vrouwen-naaril.
Ii~denavol.d om half acht debutee:r:t
vel'scbijnen pleter, J." geboren te A'm- bare verga:d~rIng.
in Hotel der Nederlanden het nieuwe d~acht houden over: Selectie voor en
8.30,uur Fee~t(Uner In de K. S. B.-zaal.
i · J Vertrokken 1'7 Dec.
ster4am,
o~~ ,l~~ jaar, van beroep k09P'"
aansluitlng
van
:het
L.
O.
bij
het
middelVerticaal:
,Fuhrmann-Ql'kest.
' .
.
man',
vrceger
van
'beroep
administraIn di~ nleuwe orkest, dat uit twaalf baar onderwijs.
bij te voegen:
. Ten bestulte vangJt dlenzelfden avond I; "iLUnebUrg'" naar 06stha..ven. Padang,
teur
van
het
kantoor
te
Tandjong
Prlok
!.Beide vergaderlngen worden gehouleden bestaat. ~ulle)t nag twee andere
Co QmQ<;>. 'A~en. ,Po.rt Sttdan, POJ:t Said, Mar·
der . ·N.I.S.H.M., . thans wonende te om half eif in' 'de K. J. B.-zaal de opvoe55. Erker..
,", - I~ L
. seHle, Hllvre, Nederland en Hamburg.
broeders van de Fuhrmann's medespelen, den in de recreatiezaal van de openbare
i
Hecmstede,'
wien
hetzelfde
wordt
ten..
aan
van,
het
tooneelspel
"De
slaaf
Sleet v d Beele" .r.aa.r Kroe 'Bint.oehan .
r
ng
Q6. Voorzetsel (Eng.).
n.\to.1dUQ_e)!.E~~)l.~.rn"g~.~ !"!~~.~YO~d treeq.t Hollandsch-Inland,sche Kweekschool PiederEubiotlek".
I
Bengkoelen,' .IndrapQera en padang.
als
den
heer
T.
;
l<1stegelegd
"'127.
Loot,
moet
ziJn:
126.
Loot.
'
'll~t nl~lwe ~rkest bij den dansvloer op. terspark te l3andoeng.
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;:Q~ . Lebaranvlerhrg ~I

De eerste Glcnu.l\Iartills
Heden te Prlol; gearrtveerd

Men - kan niet alleen zeggen dat

lebaran te Batavia met "opgewektheld"
is gevlerd, men kan zelts zonder eenlge
kans .op gerechtyaardigde tegenspraak
beweren dat zij met Iuldruchtigheld sevierd is.
Wij mogen 'ons hie; niet at te zeer
over' beklagen : het· a!stek.en ~an vuurwerk. bij de jaarwissel1ng -Is een slechte
gewoonte, die de Inheemsche bevolklng
van, de Europeesche heeft overgenomen
en, "als wij het raadslld de heer Llem
Khlam Soen mogen gelooven, ook van
de Chineesche lngezetenen, want in hun.
geboorteland schljnt het buskrui~ dul- '/'
zenden [aren geleden om der wllle van
het vuurwerk ultgevonden t'e Zijn.

want hij zal er genoeg aan verdlend
hebben, maar het is dan al evenmtn een i
man die de wereld beter heett gemaakt
als .de man die volgens de Westersche
historie het eerste buskruit maakte om
er oorlogstulg van te maken.
H~t is mogelijk om. den d~aak te steken met allen, die zich zoo druk maken
om ,.stijglng van de prljzen der eersf,e
levenskosten voor de Inheemsche bevolking" dat er dit jaar op de iebarandagen,
meer . vuurwerk afgestoken schijnt te
zijn dan ooit te voren.
r
'
_'
,
Lieden, die aan slapeloosheid lljden,
hadden reeds de eerste nachten van deze week "lets" om naar te lulsteren en
ziJ,. die gewoonlijk van deze kwaal geen
last hebben, weten nu weer eens, wat
het zeggen wil, den slaap nlet te kun..
nen vinden.
Misschien ook Is er dlt jaar z60veel
"ver.paft" omdat dlt het laatste jaar is,
waar~n Bat~via vt1j, van vuu,rw~rkbelas
ting is, maar hoe het zij, ~r zijn deze
dageri meer kapitalen in rook dan ill\!..
sies in lucht vervJogen.
Dlt is een feit dat_ zlch niet laat wegpraten en het zegt heel wat In cen tijd,
waar~; de eene 1llusle na de andere
verd' ijnt.
.
To voor_ kort gold dat een Inlander,
die op: Lebar~ndag geen niool baadje
,a~n haq en zljn vrouw nlet met slera,den
behangen, vopr zUn omgeving "maloe"
was. -a~t go~d' als een teeken van de bitterste armb:€de~ tijdens den Lebaran niet
m~t n'teuwe kleeren te loopen.
Het'schljnt dat deze zede aan 't verdwijnen is en phiats maakt voor een
apde~.e: wie ~ijdens den Lebatan geen
vuurwerk afsteekt, telt niet mee.
is'j
r~(
~ aan
te doen.
Alweer de heer Liem Khiam SOen heeft
ge~egd dat vuurwerk geen luxe, maat
een, noocfzakelljkheid is,
V9<lr de Inheemsche weteld dan toch
slecpts ,een noodzakelijkheid van de
I laatste jaren, evenals de radio en zooveel andere dingen.
WeI, wie' zou niet erkennen dat zij er
recht op {teeft...... maar toch...... hoeveel
b.ittere; ~rmoede zal et. 1n 1937 niet geleden moe ten worden v66r het vuurwerk
van 1936 is afbetaald ......
De nleuwe kleereh kunnen na de
feestdagen tenminsto nog in de pand
'gezet worden, maar vopr zwart geblakerde, leege vuurwerkhulzen heeft het
pandhuis geen cent!

~ij de "Se'mbajang-Lebarall,t hi de missigit "I'anah Abaitg wa~~n, ~~Ie 1111~lidsc.ie: alUb.tendren en ver~egep~voor':
digers der inheclllsche geestetljkheld aanwezlg. Op de fOto, links van de tech tet liilaat~ ziet men in donkere jas (teli
-

de hoofd-penghoeloe.,

l;ege!'t van llatavia. Links van hem (luet tulJ>and)

De JIuweiijks.£ecsteh

, PERIJKELEN' VAN REKENINGLOOPER
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khippen iIlplaats van geld

Buurtcomite Lembangvijver
Ecn SllCCes VOOI" lI~e'l des Indes
.
, .
Dat het baantj~ van r e k e n i h g l o o p e r .
De voorbere~d~nde werkzaamh~den van vele perijkelen met zich brengt, kon
T?en de leIder, de heer Schaub, na
~et, b~uurtcomlte Lembangweg_ zljn voor-I vanmorgen mr. Evers weer eens consta- eert...k orte inleiding even over half aChnt
loopi"g ten einde en het resultaat van de teeren. De edele gildelieden van dit eer-\ het aanvangssig~aal deed weerklinke,
bare yak 100 en zich vaak het vuur uit ware~ ~wee en vIJft~g pare~ in de groote
bemoeHngen is, dat een bedrag van ruim
p..
achterzaal van het receptie-paviljoen
/ 306 bij elkaa~ is ge,lJ..rac h t. Hlerdoor ~~o~an:~~en~~s:e~ht~s~~l~~~~e:~~~ld:~ gezeten 0'11\ den kamp aan te 'binde~.
\tordt het mogehjk de voorgestelde plan- waardeerlng ontvangen iij veelal In
Als bijzondere attractie werden gedu..
nen te verwerkelijken.
kwalijken zin.
rende den wedstrijd. dIverse fraaie prijzen
.
.
uitgeloofd voor bijzondere prestatles,
Hiervan droeg a.lthans Amat de 11jf- waardoor ook 'zij', dl~ anders met leege
Door de Gemeentewaterleiding wordt
e~n dezer dagen een begin gemaakt met lljke sporen,. Hi~' .was bij een mevrouw handen naar huis hadden moeten gaan,
de aanleg van een fontein in het midden in het flatgebQuw geweest voor e~n rek~- nu ook nog een prij.s in de wacht konden
van den vijver. Daarna begint de Gas- ning. Inpla~ts van met .gevulden bUI.del sleepen.
met een bloedende wonde aan
-,
b'ij d'eze 'br Id'ge- tom..
maatschappij met aanleg en plaatsing keerde
zijn liphijterug
J:)e dames waren
.
bola weI sterk favorlet.
van de floodlights, die op deze foutein
Mevrouw,. die reeds voor den aanvang
-.
zullen worden gericht. De Kosten van
~OQ w~rd o.m, eenlge malen een_ extra..
deze verlichting aIleen naderen de / 200. van haa~ zaak breed-uit rustend in een
be medewerking van de Gemeentewater- stoel temidden der groene pl?oien van pnjs uitgelo~fd y<?o~ de dame, die. ~en
haar klee~ nerveu~ het wel~end v?or- "~0'ploo~ 13 in handen ha.d, de da~e,
leiding verdient aIle lof.
hoofd had gebet, was ongetwljfeld goed dI~din e"n ronde«. dd~iehQft meetr. manIc es
- ie
d'
ha gewonnen 0 ..- Ie e eers e spe van
Pogingen oin de autokaravaan op vaMn dt e t ongr
mijlgesne tetn'll d fl
d'. een ronde een manche-bod deed en won.
Woensdagavond langs den Lembange een somw en on seen
ux e
vijver te doen' rijden zijn in het werk bouche wist zi~ - nu en dan. tactisch
Verder waren er. vele slem-prijzen. In
gesteld. Degenen, die zich met het vast- door mr. Evers onderbroken - een ex- totaal werden er vljf ronden elk van 30
stellen van deze route bezig houden, pose van het ge~eurde te geveh. Amat ,minuten gespeeld,
zullen zich nader over de mogelljKheid was brutaal gew~st. Trouwens, dat was
De geheele wedstrijd had een vlot verberaden; uitgesloten is het geenszins. hij ste~ds. N'a' deze haar credietwaardig- IOQp en de, stemming was zeer geanlE1en van de feestavonden Is bestemd heid letwat aantastende bekentenis m~hd':
''', .'-.
-,:", _
voor een kinderfeestje·. Een comite, dC\t bette zij weder het hoofd ep lachte.. ,...
bestaat }lit de volgende dames, zal zich zoo ·bemlhnelijk dat het waarlljk een" ,Moge Hotel des Indes al een renommea
nader met de regeling hiervart belasten : flauwe afschaduwing van haar bak- hebben voor zijn fra~ie. prijzen, ditmaal
vischjestijd It~ek. Mr. Evers bleek even- had de directie bijzonder in de bus geweI door de practiJk gehard.
blazen.
Meviouw Duyn, Lembangweg. 41.
"itebt U hem geslagen" vroeg ~ij OIl Dit nO\7um op bridge-gebled viel algeJJ
Hoekendijk, Padalarangweg.
den man at.
meen bijzonder in den smaak. Als regel
"
Van Santen, Lembangweg 18.
"Neen, hee' zou ik !" rlep de mevrouw spat een wedstrijd aan het einde als een
Takens, Lembangweg 16.
Van der Togt, Lembangweg 43 in het groen' uit. Nee hij was brutaal zeepbel uiteen ; ieder haast zlch naar
hij zel dat nij geen c~mediant voor mij 'huis en aIleen zij, die voor een prijs in
.
Op de voor het kinderfeestje bestemde wilde spelep en toen heb ik hem van het aari~lerking komen, w~chten ongeduldig
•
tot de wedstrijdcommissle haar berekeavorid is bij den vijver een niuz!ekkorps erf gejaagct".
"Ging dat alles maar zoo' In den ge- ning van den uitslag' beeindigd heeft.
~anwezig. be kleine kinderen maken
Nu niets van dit alles.
een ioridgang oIll het ge'illumineerde vij- moede 1" inf~rmeerde mr. Evers, die
-In de eetzaal wachtte den deelnemers
vertje en gaan daarna naar de tennis- meer vrouwen schijnt te kennen.
Ten langen leste biechtte mevrouw eer- een exquis soUIJer, opgeluisterd door de
baan, die versierd zal zijn. Hier zuBen
ze op een of andere wijze korten tijd lijk, dat zij Amat gescholden had voar muziek van de Hotel-band.
worden beziggehouden. Op het vijvertje ~,asoe". Doch Amat beweerde, n i e t
Na de uren van inspanning bracht de
zal daarna een niet te gecompUceerd uitgesch~lden te ~ijn, En de land~~ch~r dans de welkome ontspanning.
vuurwerkje worden afgestoken. Toko constateerde, voor flet eerst 111 zlJn
Halverwege het wuper werden door
.Mampang, Toko Serang -en enkeie im- loopbaan, het feno~l1een,. qat de aan- den Ielder de prijzen uitgetelk~.
"":
portfirma's hebben hun welwillende me- klager den beklruagde, dIe bekent, van
het strafbaar feit ontlast.
De winnende paten werden, met fallDe Mailboot nit IIollalld
dewerking toezeiegd.
Van het slaan echter wilde mevrouw fares gehuldigd. De e~~ste prijs we~d g~.
d
.
.
let - te
wonnen door de heeren I3astlanen en
lVle nl~t e ·"Dempo"· arrlveerdell
Het comite wekt aHe buurt6ewoners n ,~e n,Bos m t &14()
ie
.
op, gedurende de feestdagen door midOverigens Vj,as Amat direct naar h:et
.se e
. ' pun .n.
,
De-mailbootuitNederland.de "Dein.. del van lampions of op andere -wijze de I zlekehhuis' gegaan, om zich te laten be- . Oe tweed~ ptijs door mr. Ter Haar en
po" van den Rotterdamsche Lloyd, die I erven te verlichten. Door wsSChen}{omst han~elen en vervolgens naar het poU- den heer Hoen met 5100 punten.
van~orgen te Priok arriveerde, bracht ,I van het coniite zijn lalttPlons verkrijg- t~eb~reau om, de "perkara" aanhangig. De derde prijs met 4350 punten door
o.~, yan verlof wrug den kapitein-Iui- baar tegen zes cent (zonder. kaarsjes). t~. maken. En 01-1 belde plaatseh had men de heeren Riehy en' De \Gt<?ot.
tenant ter zee L. O. L. vain d e r Bestellingen (bij den heer Duyn Lem- ZIJn kwetsuren. eigener. oogen aan,:"
De vlerde met 4290 punten door mr.
K u n, die verwelkomd werd door den bangweg 4t, v66r 20 December. '
schouwd.
l
c , Werkman en den hee'r Van Blomm~n..
-------"Ik zal er toch heusch niet om jok- steyn en de vijfde dOor mevt, Vreedenvlootvoogd Schout..bij-Nacht Ferwerda.
Qverste Van der Kun is bestemd om op
ken", overreedde nog mevrouw.
burg en den.heer Ram met 3~30 punten,
te trede~ als ee~ste commandant van
SClIOOLJUBILEUl\i
, En m~t J!en _zucht sloot ~r. Evers de
'M1~t 'voldoenlng .ka~ _Hotel des In<ies
het Marl,ne-opleidmgsschip "Soerabaia",
zaak. Vijftlen gulden was ZIJn conclusie, op dit .eerste brldge-.SQuper terugzien.
de vroegere "Zeven Provincien't. De. overII. I. S.' Gang Kernolong bestaat
' >:i
ste zal eerst gedurende eenlgel1 tijd
vijftien 'jaar
W1JPINGS ..ltERSTAVOND
werkiaam zijn op het Departement van
Zondagmiddag te half een heeft in
Marine daar nog weI het e-en en ander
/
.
"
de 'Ohristelijke H. I. ,S. in Gang Kerno- - Men vel'zo~kt ons mede te deelen, dat
te regelen is voor bedoelde opleiding.
l{ostte geell menschehlevens
long alhier in verband met -}iet_ 15-jarig Vrijdag 18 December- a.s. des avollds em
Veel belangstelllng van de zijde van bestaan van ~eze school een feestelijke '1 uur door den ,heer P. de Kat Anzal worden
Een taxi met lnlandsche passagiers
het Departenient van Economlsche Za- biJeen1<omst pJaats. Men verwacht groo- g e Ii no een I voordracht, reed te Sawall. Be.sar eerst tegen e~n
te
belangstelling
voor
dit
Jublleum.
ken en uit handels- en indu.strieele zijde
gehouden in de Pendoppo op het Will- gaslantaatn'\aal op en vervol6-ens tegtHl
lemsketkter,rein.
_
1-'
~
~a$ voorts voor den qeer L. K 0 s t e r,
De Iheer D e K 'a tAn gel I n 0 een ele~trl~chen mast. p.e' gaslan,t.aarn,vroeg er firm ant van JacobsQn van den
zal spreken over: "De geboorte van del' paal bra,k in drie stuk~en, terwij1 de
Kerstfeest jZondagsschool
Berg & Co., thans vertegenwoordiger
Heere Je~us Chrlstus", toege~icht met' eieetrische _ma.s.t t?t .ee,n- reclJ.thooK. we'rd
voor Nederlandsch-Indie van. het Ver'
verbogen~ De auto werd zwaar beschaDe
Zonda'gsscho~1
---,voorlieen
onder
bond van Nederlandsche Werkgevers t'e
lichtbE!elden. Iedereen is harte1ijk wel- diad, .toch de inzittenden werden slecht.s
kem.
b
"
leiding
van
'zuster
Goutsmit
houdt
DEm Haag, voor den heer H. van d e r
Verder wordt me1egedeeld dat op de- iicht verwond. pe aanrijding is te wijten
Woensdagavon1
23
DeCember
in
de
WilV a it r t, f1rmant van Oeo W~hry &
aan het onklaar raken va.n de stuurinzelfde plaats Zaterdagmliddag om half richting. De auto Is voor onderzcek aari..
qo., en vQ9r den heer A. K r.o U 't_e i, Iemskerk alhiet een Kerstfeest.
De~ jeugdkoren ~ullen onder dii'ectie zeven voor. d~ ,J e u, g /1 de
Kerst..
directeur 'van de Handelmaatschappij
wor,~en Qel1andeld, gehouden.
van mej. G. Blom, Mevr. Elize Snijders gescnledeni'~ , lza'l
"Europa-Azle".
en den 'heer L. Ide Siso versch1l1ende eveneens toegelicht met lichtJbeelden.
DeheerE.H. Hell,~ndoo·rn,· Kerstgezangen ten gehoore brehgen. qu<lers en kinderen zijn allen hartelij k
bE NltL1UtJ
weI-kom,
administrateuf van de on<lernemlng Fa- Het feest vangt te zes tim" aan. {
sir Nangka, ' Werd afgehaald door den
In de _heden g~houden bestuur~verg~ ..
heer Brandenburg van Oltsende,
dering vaq de N. V. Levensverzekeril)~
l'vtaatschappij Ni~lmij van 1859 werden
.Ds. J. H 0 f k e r debarkeerde te
de heeren M. de Vries foltyns,kl en 1). P.
Singapore; hij zal, alvorens: medlo Ja.Rempt, ,tot dusverre algemeen prdcuninuari alhier aan te -komen" een: tourn~e
'tiehouders bij het Hoofdkantoor, rot
door den Riouw-Archipel maken, waar
plaatsvervahgende directeuren ooneemd,
hil. met Kerstmis en bij gelegenheld van
de .eerste mel ingang van 1 Ja.nuari, de
het huwelijk v~n Prinses. JuUana kerf( ..
- hiat.ste na terugkomst van E'utopeescli
diensten zal leMen.
I verlof.
Voorts keerde van verlot terug de heer
E. F. T h. Ley z e r s Vis, directeut
der -N. V. Ol1efabrlek Archa.
VAN ZOLDER GEVALL~N
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Her immer: niaar' er' weiilf'g
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Tenslotte : ar~lveerde ir. J. F. de
V 0 gel, die president-:curator is vail
. de Technlsche Hoogescfiool te tielft: eil
alst~ voorzitter van den Raad van Beheer
dei Cultuut-Maatschap'pij "Kadhipateri"
een bezoek aan Jndie brengt.
, 1 . H. v. d. Vaart

i

Hedenrnorgen heett het s.s, "l'animbar" van de. Stoomvaart-Maatscha,ppij
Bloscopen hedenavond
"Nederland"· de eerste twee. Glenn MarG lob e : .,San Francisco". tin-~Qomn:enwerp€rs, bestemd voor het
Rex .- T 11 e a ,t e r: ,,oh, M08der. die
Nederlandsch-Indlsche Leger, uit Arne- Zeeman".
'
o a p i t 0 1 : l,Mijn Amerlkaansehe
rika to Tandjcng-Prlok aangebracht..
Vrouw".
.
.de kade, 1angszlj het schlp, was
Dec a - Par' k: ",Geheim TuSSIChen..
een speclale transporttrein gereden, be- spel".
C i n e m a: "De 'Dood Ianga den W-et'g".
staande uit een tiental open wagons,
Cit Y : "De ongeschreven Wet".
met een spectate ijzeren brugconstructle
01> elken wagen.
\VA'r IN DEN i\E'rIlER IS
'Kapltein dr. ir. otten van de Luchtvaartardeellng, die speclaal uit B"1,n\ DONDERDAG, 17 DECElMBER
doeng was overgekomen, was aanwezig :
21.15 Concert gecombineer.,
hij zal persocnlijk het opladen en het
Nt rom
de orkesten Nirom en Hotransport regelen.
tel des tudes.
Van de bommenwerpers, we.ke te New
B. R. V.
20.00
Kersteantate .met
Kerstverhaal,
York aan boord genomen zijn, geed verP.M.Y.·
18.15
'Tsj~'chisc;:h ,Phl1l1iupakt in kratten en klsten, was vanmormonisch orkest,
I
gen aan bcord echter ilog heelen:aal
Phohi
21.50 Muzikale causerie.
ntets te zien: zij zijn namelij k nle t als 'Z e e sen
22.00 Opera: ,,Indigo und
dl~ v~~rzig ~ubel'>'.
dek- doch als rulmlading vervoerd en
2Q.50 Cabaret.
bevinden zlch in de onderrulmen van
B. B. C.
Pa r t s - Co'1. 2'0.45 (Concert.
het voorschlp, De .lading. der bovenrulRom e
21.3'0 yocaal concert,
men dient het eerst uitgeladen te worden
en dat zal, zoo vernamen wij, nog wel f'
...." ... ..,'IF7Gi~..!:.~~
den gansehen dag duren,
r
Na het uitladen van de kis.ten en kratJJ7. eerbericltt
ten zullen deze niet meteen op de wagons geladen kunnen worden: zij z0l.!(VAN DONDERDAG 17 DEC. 1936)
den in dien toest-and n~melij'k i11et per
spoor verveerd kunnen woi'den~ De
lIe,t centruin van hoogen druk, dat op
Glenn Martinfabriek had weI de ge:' den 15den bQven de Japansche ~ee lag,'
wichten doch niet de, afmet1nge_n der heejt zich Oostwaarts over 'Japan bewokist~n en kratten opgegeven, en geble- gen' (Tokio 775.6 mm., Koshi 771.0 mm.,
ken is, dat vele kisten te bre~? zijn, om 'llakodate 769.5 mrn.).
~ door ~en tunnel van Sasaksaat te kunIn Centraal-China is de druk gestenen rljden..
'.
.
yen (Ichang 770.5 mrn., Killkiang 766.6
Na een nleuwe verpakkmg hoopte ka- mrn.). Tusschen de beide gebieden van
pitein Otten aan e~ken kant _nog enkele hoogen druk ligt een depressie met cencentimeters spellng te verkrijgen zoodat, trum in de Gele Zee (Haichow. 763,.2.
het venoer veillg ~an geSC1hieden'. utter- mm., Quelpart 763.0 mm.). Zuidwaarts
aar,d k,an ,men met voorzlchtig genoe.g 11,eemt de druk verder al. (Hongkong
omgaan met dlt k~~b~re materiaal, dat 7~1.3 mm., Ma:1J,ila '(58.5. mm., Ba.ngkok
straks het belangrlj'kst-e defensie-hulp- - 758.2 mm.J. Het aequatoriale minimum
middel voor Nederlan~s'Ch-Indle zal zijn. oniva.t Borneo, Celebes. en M.i,wt.al~aQ ~n
¥>oP~ het mee~ dan zal QP zijn VIO€gst, st'rekt zich tot Gd'eam, (Bandjermasin
mor~en het transport kunnen p1aats 755.9 l1brn., Zarnboanga 755.3 lnJn., Yap
he,~n..
755.7 mm,). In 'Ned.-Indie ~s de druk is
M'e~
een
volgende
boot
zal
ook
me~ko!let -W. iets gedaald, in het O. iets ge1
~
m.~,n de invlfeger van de ~renn-~artln- stegen. (Medan 756.0 mm., :Batavia, 756.5
fabrlek: hij zal re Soorabaia de'barkee- l1un., Ambon 756.2 rnrn., Koepang 757.1
ren en zlch daanl"il. ilaar Bandoeng 00- l1i·iit:,).
~even, om in de werkplaatsen der L. A.
De Noord-Australische depressie is verte Andir toe te_ iien bij de ~ontage.
dwenen (Wyndham 757.1 ,mm., Carnar-./
Alweer zonder teg--envallers zal Ban- . von 757.4 mm., Alice ~prings 757.6 mm:).
'
,.'.
. i h t l
doeng "dan Zaterdag 2 Januarl de eerli09gttWlnden: Deee .2i)n 11, iel a st~ Glenn Martin-Qemmenwerp~.r in. de gemeen Westwaarts gerzcht. Man a o .!
lucht zien.;, in elk geval moet zulks max. 36 km. per uur. Bangkok O. max.
plaats hebben ,in de eerste he1ft van 27 km. per llur. Bandon Oost max. 78
Jannari.
km. per uur,. Alor star O. N. O. ?U(lx. 42
Met kapitein Otten kwamen zes mon- km. per uui'. Medan en Palembang tot
teurs van de Luchtv,aartafdeeling en nog .sao rn. zwak W. Z. W..daarboven Oost
ander per~ol"\eel voor het ~ransport mee Batavia Oost mqx. 22 km. p,er uUX', Soen3oa1' Prlok.... "
.
- fabaja zwak Oost. Koepang tot 1000 1n.
_
zwak N. daarboven O. Darwin ·0. Z. O.
max. 46 km. per uur.
"POLITIEK FILl\IJOVRNAAL"
Verivachting.· Kentering met zwakke,

0;

Het Is misschlen, als dat .waar Is, toch;
een .sllm man, die het Ibuskruit ultvond 1

'-

.

-----. ..---

,_

Een Chl' neesch e jon g...an viel van. een
4 meter hoo~en zalder van een leegh·:,: staand gebQuw aan den Chineesche
<~.
'F,' ,
.~ Kel"kweg Hl'j we ..M~ -,.m' be~I11.'stolcozen
"'-V.~' ,< ~,"'u, • [ . .
n <4
"
0
toestand .~aar de C.~. Z._ overgebracht,
J. F. de Vogel ,\lwaar hlJ werd opgenQmen.,
,.

•• '

Overste

v. d. Kun

it. [(rOll wer

.__

ll.

'

••

J.

.

_

>

Tweede 'Serie van d~

i.it. p~

. Vrijdag .18 December a.s. zal de I. K. P.

te Batavia de tweede serie van haar

Oostenwinden.

Aangekoinen

~5 ~e.

v.d.

-Politlek FilmjournaaJl. v.ertoonen in de
N.J. 8.5. -"Tjikarang", gez.
Wate,ring, .
groote, ~al van de ·K.j:O. achte,r -de van Yokohama en. C4'.=ribop, Agt. J~C.J.L.
Eng. 8.S. M,Giang 8eng", gez. Lancaster, van
Kathedraal.
Singapore, 'Agt. K. Gwan..
De aanvapg is wederom gesteld or> Ned. m.5, "Ke<;ioo", gez. Dend::ren, van
hetz~lfd~ uur-: 9 uur 's avonds precies. Rotterdam en Pa-Qar.g, Agt. R.L.
.
Ned-. S.8. "Josefina", gez. Kip, 'van Pladjoe,
Etnde In' teder geval voor half elf.
en Soeralbaia., Agt. B2P.M.
,
Het pro~ramma Iuidt als voIgt:
Duitsch s.~. "Luen~burg", gez. Albrecht,
van Hamburg en 8ema,rang" Agt. MUller.
I, Waarheld en Verzinsels rond de
~oomsch-roo'de samenwerking :(door P.
Aang~komen 16 D.ee.
A. Ker~teI\s).
,
,N.J. 8.5, "Van o-o~ms", g,ez. Rashorn, 'V~n
2, Het Gehetm van den KatholieKen O~thavEm, Agt. K.P.M.__
Eng. 3.8. "Ede.r.-dale", gez. Wright, van 8inWe'erstand (d'oor H. C. Zoetmulder).
(en Tg. PaIl-dan, 'Agt. K. Gw~n.
3-. Voordracht'en door C. - van der gapOl'a
N.I. 3.8. 1,Both", gez.. :Corten, van CheTogi.
ribon en ,M1.lijtok, Agt. K.P.~.
._
N.J.' 5.S. "Me,r~.~", ge~, de Groot, van 'Maa) I)e Sruld (Ja'n Prins).
kassel' en Semara,r.g, Agt. K.P.'M.
'
b) Met mijn nicht in den tUin (Marnix
N.I.' m.~. "Mf!.jang", :se~. ThqQ1ann, van
OijseQ). .
': BataVia (Pasal'-Ikan), Agt. K.P.M.
N.J: s.s. ~.Gen. van Geen", gez. Dopheide.
c) SCheepsprae~ (HuY!g.ens)
d) LOf ,der zeevaarders (Anton. van van Semarang en Cheri'bo,n, Agt. K.P.M.
Eng. s.s. "ffar~.ul}g·hanl", ~~. Walker, vall
Ouinketken) .
~arry en 'Cairns, gez. N.I.S.H.M.
e) Lltan,le der Zonderlinge Zielen (AntOll v:\n Duinkerken).
Vertrokken 14 Dee.
4. Kerl{ en Polittek. Priester en BurN.I. m.s. "Tidore'~, gez. DUc, naar Singer (40pr Mat. erijns).
.
gapore.
.
Ned. m.5. ",Kota lnten", g'2Z. Fena.ge, naar
5. Nieuwe Menschen voor een Nieuwe
Toekomst. (Deor S. SChaafsma, med. Oosth~v€n, Sip ga po.re, Be~.-peli, Sabang,
Kaap de. Goede Hoop, ;Halifax. Boston en
student).
'
New-York.
\ 'N.I. S.S. ",Speelman", gez. Raap, naar
Oosthaven en Merak.
DEN TREIN OV~RIt€DEN
Vert.rQ~en 1,S J)ee.•
Iniandsche vrouw gedood
Eng. S.8. .,Giang .8ep.g", gez. La,l1;caster,
na~r ~manip.~ en .Ob,.e.ri~l~. '
.
'N.I.. s..S, ,.d¢ ~cr;k", ge:z;. die I.tl?P~ ~a.~r
Te Tandjong-Priok werd een InlandSc-erabaia; Soembawa-Besar, Bima, 'Waf.ng~
selle vrouw door eEm rangeerende irein awe en 'faliwar.g.
ovettedell: I-tet zwaargeworid'e fla.cIit- , N.r, 8.8. "Ophir'\ .g€z. .A:kkerman, ip.aar
offer werd ntiar de a.B.Z. vervoerd, waar Semara.ng., Soera.baia, Boeleleng en Makashet echter spoedig na aankQmst is 'over- ser.'
leden. Het treinpersoneel verklaarde;' dat
Ve.rtrotdi.en 16 Dee.
de vrouw tevoren ree-ds enkele keeien
N.J.
m,s.
,,~osa,ri",
gez. '~othoft. naar Tanwilde passeerEm, terwijl de trein aan het
djong Pandan ~n 'Pol)t1apak.
rangeeren was: zij werd gewaarschuwd
N.I, m.s. "Tjinegara", 'gez. Adri'aanse, naar
daarmede Op te houden, doch _heert de Hongko,ng.
'_ -'
N~d. m.s. "Blitar", gez. Sohoe'huizen, naa;
ra,ad In den wInd geslagen met het· bo..
Singapore, BeI.pDe'li; Sabang:, Su~z, Portvenvermelde noodlottige gevol-g.
said, GeJ,1lla, _Lollq.en en ,RQtterda,l.l1.
~.I; fm.s. ,.B.engkalis", ge-z. ICro~,e, na~.r
Cheribo.n,
Tegal, Pekalongan, sem~rang,.
,',
Soerabaia, 8oemenep, Bandjerma5in, Pana ..
rookan en Probolinggo.
_N:t m.s. "Majang", gez. Thumann., naa:r
Kalianda, Oosthaven en Kota Agoeng.
Ned. 5.8. "Josefina.", gez. Kip, naa·r Pladjoe.,
N.J. S.S. "Mrcra.k", ,gez. de Groot, naar Pa"'-.
lembang en Pladjoe.
DE HAVEN VAN TO.-PRIOK
N.r. 5.S. "Tjikarang", gez. v.d. Watering.
naal' Oosthaven .en Pada.ng.
Aarigekomen 14 Dec.
N.J. 8.S. "Parigl", ,gez. v. Zwoll, naar Palembang.
~ _N-.t_ m.s. ,,8iberg", 'gez. B.ounlti~,._ van Sin .. . Eng. 5.S. "Har-dil1€ha.m", gez. Walker, naar
gaPQt'e en Tg. Pandan, Agt. K.P.M,
,
Durban.
N.I. 5.S. "S,l. vId B!.~ele"'r gez., v. Dieren(,ionek,' 'Van Enlmahaven en Binooehan, Agt.
"ROTTERDi\i\ISClIE LLOYD"
I

I

DOOR

Sche~lJsberichten

••

K.P.-M;

, NI. m.s...Ophir", ge~. 'Akker,man, van Ma..
kasser en Palembang, Agt. 'K.P.M.
.N.I. m.8. ,.Tosarl", gez. Pothof, van Pon..
Hanak Agt K P 1M
N.r. 'm.s..•,BellgkaJIs", gez. Crone, van
Pontianak, Agt. K.P.M.
Ned, 8.S. ,;Blita,r':, gez. SChoehuizen. van
Rotterdam en Semarang, Agt. R.L:
N.I. m,s.•,Tjinegara", gez. Adriaanse, van
Soerabala en TegaJ, :Agt. J.e.J,L

I

I

t

Thuisreis:
"Slbajak", 16 Dec. ·vedr. Colombo.
"Kota Inten", 15 Dec. vert!'. Telokbetong.
I{ustreis:
"Sitoebor.do", 15 Dec. aan.ge,k. Soerabaja.
Uitreis:
"DempO", .17 Dec. aan~k. Prlok•.

.,

,'

.

'ffATAVIAASCH NIEUW-SnCAD van Donderdug 17 December 1936 - EERSTE BLAD'
-----~-----.------~~---'---. . . ~-~-_.~---~

r
•
vI:l
~~~~~~~~~~~~!
IIIM!i~MjlIflm1lrl1lRpllm~_R~M.d#lifi[fBZ·
!D1
MIIKlllS
__
iD.iIII&i'iD'lttlI.mD93M'!lR~WiBl.waiaJ,~

TE I<OOP
Tegen

elk

aannemellJk bod

HUnS'ON
TOURING
S..penoons
Te bezichtigen:

V ERK E ~ K & Co.
Kebon Sfrih

j

Telf. ·WI. 3600
22595

.p

'Me

, Ad v e r t e n t i e n
19mUJD£&)OCQ

~

~

Zaterdag 19 December
f€t hopen onze lieve ou- ~
~ ders
~

lGJ

~

~

J. R.e~WISS

~

~

C. R. TWISS·

~

~

fgJ
~
echt- t:i1

Van Sdrnsen. de Koste

~ hunne
~

~

30-jarige
vereeniging, te herden~' ~,el
ken.
'
~

,

~
~

=

HUNNE DANKBARE ~
KINDEREN.

M

Pelodjo lIir 18

~

22571

DOODOD

Foa '. 'BezelliBe Kerstdagen

KLEERMAKER
Oud Gondenqdle 36
Tel. 3126 Welt.
Uitgebreide collectie stoffen.
Afwerking ~n' coupe: PRIMA
Zeer 'age prijzen.

,

Mineraalwaterfabriek Landra & loon
."" ,_

VLAGGEl'~

GLORIA

r;,"'.IR\IiJIII.-=. . . .rIIllIIII

WAS S C' H 1:. R I J
vaardl],

Internaten.

Hospltalen,.

DE

;~,

Tel. No•. 2696 -, Weltevreden
Y(ASCl-rrrJD 1-.5 DAGEN.

Jong. Bouwkundl"1J Toekenaar

Step- in Corset
9.50
Step- in&ehcel
Corsetten
1.90
elastlek

Sluisbrugstr. 29, Batavia-C.,
Teiefoon 3544 ,
-, ,\47 te en 3e do.

i

11 .95 N e.
d Cr.,
't .me Ius .ref extro dividend, tegen 'dividendbewijs no. 42.
'
Batavia, 17 December 1936.
\'
22576

-------,........-

C.B. Broche
Corselet 1.45
met extra blnnengordel

~.----,,-

l W[ M.8' A0

0.95

Roussel Step-in Cor,seHen en Corse)els

Halve maendkaerten
Tel. WI. f068

De Heer en Mevrouw

H. E. VAN LINGEN-Agerbeek

WH,TE
HORSE

----------..,-..

•

Botovro-Ci, 16 December

WHISKY

22575
,

...

-.yrpp

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

~h;

en

E. C. M. HELLE

22589/90

JAPONNEN
9 rot e

hi: e i d

ve
i -n

h e id en ..
mod e ':1 1e n

r sc

onzen

~i~~~KA~TOOR~vVELTEVREti[Nr.j
58 Parapattan Konlngsplein Oost

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
ten huize van Mejuffroouw
E. E. C. BLONDEAU,

Mary Carlisle foot U zien, wadr'
mee U uw teint moet verzorgen.
Met beide Pond's Creams I Zii
veu:orgen Uw teint ~n Uw charme.
Gebruik daarom ook overdag
Pond's Vanishing Cream.
voor een fruweelig'·motta teint en
'savonds Pond's Cold Cream,
die Uw huid reinigt en versterkt.

r - - - - -.----,- - - - - - --,
, G RAT J S : '~ monslerluben der I
,I beide POJ'ld~s Creams na inzending I
I van 10 ct. ita P0$ll. voor porto, enz. I
I aan:

POND'S EXTRA.CT Co. I
, Ald. I ,
B A 7' A VIA. I
.
I
I j,aa
Ar
m'•
, I
I Adru: ._.__ _..~.A._.._._~. __ · ·.. :
M

KERKLAAN 15A,

ImPQrteurs : KERKHOFF, KERSTHOLT & Co., Batavia.
,
22564

~

(Pintoe Besie>,
Slaap- en eBtkamer-ameubl.,
bureau, boekenkast, servies,
glaswerk,
Dordrechtgasf.,
enz., enz.
22574
AU

e en we r k e I ij k z e Id z a me

gelegenheid, om legen
,u,~ t e r sty 0 0 r del i 9 e Pr ij zen

'.

de
FEEST,DAGEN

in

te

kopen 'Yoor

I,

Geen omslag met het, schrijven van k~artjes
ojhet brengen van visites: eenvoudzg een
niellwjaarswensch in het Nieuwsblad en gij
bereikt al Uw vrienden en kennissen. De
kosten zijn slech.ts

.

e~n

gulden

voor een annOllce van niet meer dan vijf regels

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

M'

!!I'D.....

Magneetjes Trekken
'1

. . . . .m

zr...,.

en

Rena

Tanah Abang V/est 14
Batavia-Centrum.
Tel. WI. 477.
22565
~

DE BURGEMEESTER;
JI1fJ7
VAN BATAVIA MA.i. }~'I
B&KEND, dat op Zaterdag 2, Ja..
nuarl 1937 te zijnen, kantore van,
8 u.. v.m, tot 1 u. n.m.ikunnen wor..
den Ingeleverd opgaven van candldaten voor de tusschentljdsche
verkiezing van drie leden 'van den
Raad der Stadsgemeente Batavia
behoorende tot de groep Onderdanen-Nederlanders (vacatures ~.
A. A. Bergarnln, N. A. Onn~s en
H. H. W. Zeylmans van Emn,llcho·
yen).
Formulieren voor de opgavevan
candldaten zijn kosteloos verkrljgb~ar te~ Oemeentesecreterle xomng.splem Zuld 9. i
h
Even.tueele stemm ng en ner...
stemmmg. zUl~en plaats hebben
onderschetdenlllk op 14 J~nuarj
1937 en 28 Januarl d.o.v.
22566

.

whisky' ls, vragen
WHITE HORSE. \ Het fijne'
aroma van mos ' en Schotsehe heide is een weelde
voor het meest verwende
verheme!te.

HENDRIKA hiARIANA ,
REIJNST

Fuel,s

B I L,L IJ K.

TJIKIN I

22594

Voor de vele blijken van deelneming, betoond bij het overlijden van onze genefde Echtgenoote, Overgrootmoeder, Grootmoeder, Maeder en Behuwdmoeder

P R IJ S

VACANTIEKAARTEN

1MIll_

B. F. GLASER

GENERAL MOTORS CORP.

,,66 tr Sf DAN"

6-cylinder, 5-persoons corrosserie.: Uitgerust met 6 drccdwielen.
In uitstekende conditie.

m.s. "TANIMBAR"

Vanaf heden betaalboar gesteld bij Associatie Casso, Amsterdom, divi&
dend over het vierde kwartaal
Spoediqe indiensttreding ge- 1936 van: .
wenscht.
22573 Certificaten van 5 'gewone aan,
--..
deelen a 10 dollar
.

C.B. Extra Zwaar
Corset 13.50
Voor corpulente Jig

\

.':~R~,L>BRANTZ··>

goederen

N
S
..
• V. toomvaort "MIJ.
~~.
,,~EDERLAND. .

goede

Namens de Familie :
F. L. WtJCHGEL

van

VAART MAATSCHAPPIJ.
..
,'.
GEEN FEEST, zonder bloerner- KOi1ll1gspleln o. 5 - Batavla~C. ~
. von
V R A A G T voor tijdelijk een I..~""

Wrap-around

Bengawahstraat 8

22588

deelt ontvangers
mede, da t het

YORK-LIJN

Halen en brengen kosteloos.
....-.••_149do DE N.V. KONINKllJKE PAKET.,.

10.50

Darmo Ziekenhuis

betuigen wij hiermede
harteliiken dank.

JAVA~NEW

heden van de Oostkust van NoordAmerika te Tandjong-Priok Is aan.gekomen en direct met de lossing
is begonnen. Laatste claimdag 7
225,61 dagen na den laatsten losdag.
_
'I'andjong-Prlok, 17 December 1936.

•

,

_

U

Veor ,: Partlculleren, Hotels, Koop..

Noordwijk 31 hoek Thibaultweg Bat.-C.

THEODORE EDUARD

~

.~!"'e;"""""lIi~+'i'!'*""""
-.._.--.-AJ

~

C.8. Zwaar btocha
Corset 9.. 50
legant Broche corset

~,

"

T E K 0 '0 P :

,CHRYSLER

,beeft U, wanneer U fomilie en kennissen tracteert op de
alombekendc dtonken van de

Batavlasche Moderne ,Hygienische

"RJ....' Vik"~'m!t;7

G,ROEN~Adolfs

,

NJAN

~

Ski Zwaar. HeupCorset 6.75
etren Coutil Zijsiuiting

Bustehoudars

."

~,~ ~f!""£i""VP'W~~Mm.W4W_W~

" MAIS 0N VAND ER WEIDE N

De Heer en Mevrouw

J. H.

legant·C·B en Ski Corsetery
C.B, SP~~:~~!l~! 4.25'
;;-~~
C,B. HeuRi~~2(~~~t· 5.15 ~"; 'v
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C2!!!!

sfraiexpeditie uit

Nanking

Nederland

L e J 0 urn a 1 schrijft dat SovjetRusland geen beter werktulg had' kunnen vinden dan deli persoorr van Chang
Hsueh-Liang op dit oogenbllk, dat zlj
alles in het werk stelt omj een oorlog
tusschen Japan en China ult te lokken.
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Heerseht groote
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Nan kin g, 15 Dec. ;(Reuter). Chang Hsueh
, Liang is nog heer en meester in Sian-fu. Hij viel in een
radiorede op heftige wijze de 'nctlono!e reqeerinq con.
Dot de muiters vostbesloten zijn gemeene zaak te
maken met de Rooden, 'blljkt '/fe, 1 uit de instelling te
Slon-fu van een '"gemeenschappelijk' hoofdkwartier van
de KUO'.Min Tang en de communistische partijen".

I,

Strafexpedltle tegen. \ ~C~lallg

u.

15 Dec. (Reuter). Rehebbel\ palfifletten
u{tgeworpen boven Siang-tu, de ~uiters
u\tn,oodigende de gij~elaars uit te 'Ieve-

reno
......
"
Donalcl gal een beschrijving van het
dramatische onderholld, dat tllsschen
Chang Hsueh-liang en Chiang Kai-sbek
plaats had, tijdens hetw~lk de eerste
Chi
ang smeekte zijn v,oorstellen, Inzonderheid dat betreffende een bondgenootschap met de U.S.S.R. ,tegen Japan,
aan Ie ',enten. Chiang ve'rklaarde echler,
dat dit litoinenteel onmogelijk zou zijn.
Later telegrafeerde Donald, dat intel)sieve onderhandelingen' noodig zlillen
zijn om de vrijlating van Chiang Kais,l):ek te verkrijgen·. De muiters zijn
blijkbaar vastbesloten het bezit van hun
uit te buiten, ten
eiilde de regeering te dwingen concess~es te doen. lIet gevaar is, dat het init' t· f
Ia Ie uit llalldenvan Chang IIs11ehliang' zou kunnen overgaiul in die van
waar~evollell, gijzelaaf

·dJlI>Vn 1;
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Parijs, 14 I)ec'. (Transocean).
De. Sovjet-Russische r, intriges ill
Cl1tlli£ wOrdtht Verheerlijkt door, den
cotilinunisttschen -letdet eli ·1itl 'van
den Senaat ,Marcel Cachin In een

e,.

Oe reactle van den opstand van den
"jongen maarschalk" en van zljrte
eisc,hen op de houding van het Japansche leger en de Japansche regeerlng
zal mbgelijk spbedig eerr bultengewoon
moelUJk~ situatle schepen, vooral wanneer de Japans~he militaire partij erin
zou slagen het a~tteden Van premier
Hirota' te haren gunste te verkriJgen".

DONALD BRENGT RAPPOU'r urr
Nan 'k i n g,
15 Dec. (Reuter).
Uit offlcieele Chineesche bron wordt
vernomen, da't Donald uit' Sian-fu te
Loyang is aangekomen. Hij l'apporteer-'
de, dat Chiang Kal-shek ongedeerd is.
Donald is nlet in staat naar Nanking
door ,'te vUegen in verband met de zwa-,
r~ regens-o Hij deel1e aan )madame
Chiang '~Kal-shek mede, dat naar' eehtgenoot zich in goeden welstand bevindt,
'opgewekt is en gevangen gehouden
,wordt in de, omm/Uurde stad van Sianfu, in het hoofdkwartier van Yang Huchen, ,tezamen met zijn getrouwe volgelingen :a ls Shao Li-ts'e, Chu .Shaoliang, Chen Chi-cheng, Chiang Tso-pin
en anderen. Donald ontkende, dat Yang'
een contra-revolutle zou zljh· ,begonnen,
.
T. V. SOONG BE.l\UDDELA4R?
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L e ;J0 u t n a 1 pUbllceert een artikel
':::I~ over de situatie in China onder het op,,: schrift: "De Sovjet-Unie wenscht oorlog in het Verre :Oosten".
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H a vas meldt nog:
Tel'lvljl

~e ,meest~

'

;

bladen eenparig

erken~e~ dat de muiterij vall. Chang

lIsueh.Lfang ondersteund wordt door
SovjeC-RlisIand eil. zeer waarschijnlijk het Sovje!t-Russisch'e antwoord
op de DUi~ch-Japansche overeeilNan k lng, 16 Dec. (Reuter).
: kOlllSt vOr'mt, vraagt Ie Fig a r 0
T. V. Soong. de gouverneur van de Bank
dch at of ;,Chang lI~lieh-Liang d~
of China en ex-minister van FinancH~n,
, zen ~coitp niet, op tOliw, zotl hebbeil
die een zwager is van Chiang Kai-shek,
is dringend naar Nanking ontboden ter
,gezet 10m 'een. spoedige Japal1sche inbespreking van de crisis. 'Hlj is hedente.V'entie in China uit te lokken,
morgen ult Shanghai derwaarts vertrokterwijl I e J 0 1I r de vraagt stett
ken. Vernomen wordt,; dat Chang
"of
,de nlliitetij van! den jO:llgen
Hsueh-liang Soong verzocht onmiddellijk te Sian-fu te komen ten einde Ite Winston Churchill bij ,h,et ,verla,t.en vail de 'lllaatS<lhalk .tapan werkeliJ'k zoo miSEng~lseh-Fransche, lunchclub" ~aar bij eep
bemlddelen.
rede hield over .de constitutloneeIe crisis.
haagt". I
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artikel In het cOlnmunlstische dagblad I'll u m ani t
waarJn Cachin
schrij(t . dat 'de Fransche arbejders
EEN UITEENZETIING VAN AiuTA
' de gebeurtenlsseil tn China: met aan- .
dacht mo.eten volgel\ aangeZien de ..
T 0 k 1 0, 15 Dec. (Oomei). Tljdens
'
de kabinetszitting van heden deeide, de' ze welUcltt ,de meest besUsSende zlllminister van BultenlandscheZi1ken
len zijn voor de ~ntwikkeling der
Arita aan zijne eollega's mede, dat reeds
wereldpolltiek.
sedert eenigen tijd een strijd ~ gaande is
c'hi~a __ aldus ,.verklaart Cachin-tuss-chen twee kampen in China, waarbegll\t thans: eel\ vei'eent~e Itomo ..
van het eene sainenwerking met de.
communlsten bepleit, terwijl het andere
gene lactie tilt te voeren,' zoodat de
het communisme wenscht 100 bestrijdeno: Frallsche communisten met g~te
Deze strijd bere1kte zijn eulminatiehoop:de huldige ontwikkelingen in
punt met den opstand van Ch~l1'g
da.t land begtoeten.
Hslieh-Liang, zoodat de Nan'king-regee"
ring thans door d,e gebeurtenissen geCachin herillnert er velWolgenS
noodzaakt is haar houding eens voor al
aan, ,dat ,in het ,September-nununer
vall ,bet periOdiek Interuational
vast te stellen.
ArHa gaf als zijn meening te kennen
ConUiilirtlst l>linittoft e'i1 Van l\Undat, wanneer de Nanking-regeeting e~h
.
dell deil vljftleitden ver~aardag van
,politiek van samenwer,king met de communisten zou voeren, Shanghai de basIs ' . de: stichting van de commwlistische
van zulk een beweging zou wOl·den.
partij h1 Chi~a herdachten 'en eell
bei'Oe» deden op ,de Chin~che atDe minister meend'e
n i e t, d a t Nan k 1 n g c 0 mbeiders om een anti-fascistisch bloc
m u n i s ~ 1 s c h z a 1 W 0 r den
fe vO~inen ,tegen he~ Japallsche 00..
r ~ 0 d
perialisme en tegell het "verraad
a ,a n g e z 1 e n e e n
S h a 11 g h ~ 1 n i e t a lie e n
van ,Chiang Kai-Shek".
o 11 a a n v a a r d b a a r
~ 0 U
Dit _ vervolgt eachin _ is een
z ij n v 0 0 r Chi n a, doc h
o 0 k
v 0 0 r
d e b u i t e nbewijs van de ,vooruitzielidheid van
1 and s c h e m 0 g end h e <L e n.
6,01lze Internationale" en de gebeurtenlssen in. China zJjn wederom cen
\V. II. DONALD
be\vtj$ van ltaar, vooruitzielldheid en
de b~trouwbaarheid van haa~ poliNan kin g, 15 Dec. (Reuter).
trek oordeel".·
f
De Australler W. H. Donald, wIens
naam de laatste dagen eenige malen in
}'ransche persstelllmen
de ltelegrammen is genoemd, is de vroe ..
gere vriend en adviseur van Chang
Hsueh-Liang, die tegenwoordig adviseur ,Het dagblad Ex c e 1s lor verklaart
dat deze veete tusschen beide Chineevan Chiang Ka'i-She'k is.
.
Donald is een sehilderaehtige figuur. sche maarschalken' onder de huidige
Hij is omstreeks 60 jaar oud en is Jour- omstandlgheden zeer gemakkelijk tot
nalist geweest. De beschrijving "een eer- interl1ationale verwikkelingen zou kunlijk avonturier", die men van hem geeft, nen leiden.
past ten volle bij hem.
L e Mat i n wijst er met klem op,
Ofs~oon Donald de ta.al (of beter de
talen) van het land niet spreekt, wordtt dat de eerste eischen yah maarschalk
hij- door aIle Chineezen vertrouwd in Chang Hsueh-Llang waren: oorlog teverband met zijn eenvoud en zijn hoog- gen Japan en een verbond met Sovjet.
Rusland.
staand karakter.
"
Reeds verscheidene malen heeft hiJ
bij ge8tchillen in China zijn gunstlgen
Het blad zegt' verder: '"Er kan ook
invloed op ~ verschillende leiders doen niet ~ mhlste twijfel bestaan dat de
gelden.
'
interventle van savjet-Rusland in het
verre Oosten even gevaarlijk'is voor den
• vredeaIs zljn interveritie in Spanje. Het
Hjdt evenmln twijtel dat Rusland's optreden in· het Verre Oosten .zorgvuldlg
is voorbereld.

de jOllgere tebellen-officieren. Dezell
zouden dan vall meellillg kUlluell zijn,
dat de algehee'te uiteenvallillg van het
GEVECIITEN TE LA~CJlO\V
lalld, die een gevolg zou zijn van dell
Nan kin g, 15 Dec. <neuter). De dood vall Chiahg' Kai-shek, gUllstiger
op.stan4 is o.vergeslagell naar Lancho\V, ZOli z~jll voor hUll streven.
de hoofdstad vall KallsU, ",vaar gevecliten zijn uitgebro~eil tussclie'n regeeREGEERINGSOP'fUUS1UE
ringstroepell en ttoepen van, ¥u lI~u~h
chung, een van Cha~g Hsueh-liangs
Nan k lng, 16 Dec. (Reuter).
De
regeering
hoopt
voorna3mste olldetbevelhebbers.
S 1 a n - f u b i nne n .d r i e d aDe pitvoerende Yuan heeft besloten g e n t e v e r 0 v ere n. ' 1 7
d~ ~?t ~l1sv~r ~~volgde buitenlandsche D i v d s i e s, tot a a ~ 1 5 0 • 0 0 0
polltiek o,ngewij~igd te handbaven til de man s t e r ~'. z u lIe n z ~ 0
c~lllpagne in Suiyual1 op krachtige wijze s n elm 0 gel IJ k n a. a r S _h e n. '"
s i ,W 0 r den g e d 1 rJ gee r d
voort fe zetten.
met vIi e g t u 'i g e.D e n a rt 1 lIe r i e.
La t e r. De langs den ;Lunghaispoorweg opgerllkte regeeringstroepen h~bben
GEVECUTEN TE U\VAIISIEN
Si~n"fu geheel onlslngeld. Ken otllcieel
telegram verklaart, dat (Ie regeetingsNan kin g, 16 Dec. (Reuter).
trgep~n t~ Lanchow de overhand hebben II e v i g e
g eve chit e n W 0 rI'ekregen~ ~e in Engeland vertoevende den
ge~eld
tusschen
voorzitter van den Ceiltralen PollUeken regeeringstroepen en
.Raad, \Vang Chblg-wel, keeri onmid- reb ell e n t e H wah s 1. e n,
c 1 rca 5 0 m ij 1 van S i at ndellijk terug ilailt China.

Nan kin g,

'

~orgdheid

han g h a I,
16 Dec. (Havas).
De Japansche marine-attache Sato
heeft tegenover Chang Ohun verklaard
te hopen, dat China onder de huidige
omstandighedlm, ondanks zijn welgerlng
om een antl-communistisch verbond
m:et Japan ;t~ sluiten, ten mll1ste e~n
stilzwljgende overeenkomst zal slulteD.
Hij voegde hle,raan toe, dat h~t .1apartsehe leger bereid is aan aIle eventualiteiten in Suiyuan het hoofd te bleden.
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geeringsv'i~gtuigen,

Allerwegen groote be-
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Opstand breidt zich uit
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Dramatisch Onderhoud

.Buitenlcndsche

STILZWIJG~NDE

L ate r. ,v Naar verluidt, zou het besluit ·van de
regeering om een strafexpeditie te zenden grootendeels
het geyolg zijn van de pressie 'u,itgeoefend door Hoy Ing~
ching en den Christen-generaal Feng Yuh-siang, die b~j
afwe+igheid Yan, Chiai'l9 vobrzi tter' is van de opperste
Militaire . Commissie. ,Het besluit werd genomen on"qanks de smeekbeden van mada'ri)e Chiang' en de vdenden Yan de gijzelaars, alsmede de krachtige oppositie
von den minister van 'Financien en wnd. premi~r, H. H.
Kung, die een zwager is van madame Chiang.

t

,

Het Jcpcnsche standpunt

T. V. Soong, een broeder van madame Chiang, is'
op uitno9~Hging ygn,.~rqn9.' Hsueh-liang' naar Sian-f~
vertrokken. Gemeend wordt,-dat ingeval van, Chiang's
verdwijnen Feng of Hoy zijn opvolger zal worden, doch
qetwijfeld wordt of zij in staat zullen zijn de militaire
facties in het land in bedwang te houden, zoodat
nieuwe burgerbor,logen mogelijk zijn.

:,~ t.

~

Nan k i n s. 16 De(,C,<Reutet>.
D e r e belle n . hie v' en' h e t
'. !f e I e s van S, i en ,~y ~ n: g
o p n a a a n k 0 m S, t : -v a 'n
de ver$terkinge'il der
reg e e r i n g s t roe p. e n.
Oft i c i eel
W 0 r d t
g emel d, d at' h.e t h o 0 f d·
van den C e n t r ale n P ub I i c. i t e its r a a d It e N a nk L n g,
S h a 0
Y u a n - c hun g,
Chang Hsueh-liang.
die een van de t l e n
g ijz e 1 a a r s
t e S 1 a n-t u ~~~~~~=~=~~==~~
1 s,
d 0 0 ell i S.
.
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bezorgdheid

fud_

radtcaat-soctaltsttsche dagblad
"J{ e t s c h ij n t
DE IIU\VHLIJK~FEESTEN
dat de jonge maarschalk
heeft g et r a c h r de groote
Den H a a s. 14 necember: I:,a:ngs
o n t roe r i n g, weI k e d 0 0 r
het Duitsch-Japansche den weg, dien de huwelijksstoeb '1 Janup a c t I n C'h I n a VI e r d g e - ad in de resldentde volgt, zullen luldsprakers worden opgesteld, waardoor de
W e k t, u it, t e b u 1. ten.
pOlitie in staat zal zijl1, het publiek i11H e t I s ' ,m 0 gel ij k, . d a t structles te geven over de noodlge ordes o v t e t n u ata n d
n r et maatregelen.
Woensdagmorgen
"repeteerde"
de
v r e e m dis a and e z e act f e",
trouwstoef VOOl' het Haagsche stadhuls,
Ret socfalfsttsche dagblad I e Pop u - waarbiJ een met paarden bespannen.
1air e neemt een zeer gereserveerde koets voorreed, de mtlttalren het gewe~r
houdlng aan en verklaart ; . "chang presenteerden, ens,
Hsueh-Llang is een verdacht karakte).
IIO:tLANDEllS IN DUITSCH£AND
Daar Japan zijn expanste-pollttek in
aIle gevaIlen en onder aIle omstandlgD {n H a a g,
14 December. De>
heden zal handhaven, kan een butgeroorlog in China slechts in het voordeel onderhandellngen tusschen Nedei'Iand
en Dultsehland over den arbeld van Ne..
van: Japan zijn".
derlanders in Duitschland en van: Du"lt..
Bezorgdheld in Engeland sehers in Nederland: zljn thans geeindigd,
en de bestaande regeling wordt tot 30,
Ttans~cel;1n meldt, dat het 00- Septem,bet 1937 ongeWijzigd verleugd,
richt omtrent de gevangennemlng van
IIARING VOOR RUSLAND
maarschalk Chiang Kal-8hek door
maarschalk Chang Hsueh..Uang in poDen Ha a g, 14 December. De
litieke kringen aldaar groote b'ezorgCiheld verwekte, terwijl de bladen de vrees Nederlandoohe Reedersvereenlgifig' ver..
ititspreken dat dit incident zou kunneu' koeht 13.000 ton haring' naar Rlisl and',
le~den tot een conflict tusschen SovJet- waardoor het totaal van deze verkoopen
Rusland en Japan of tu'sscheri China en in dit seizoen tot 91.800 ton is gestegen.
Japan.
'
"VARA" \VORDT NATIONi\AL "
'Volgens een In de 0 a il y, ExDe n H a a g, 14 December. ne
pre s s gepllbliceerd telegram heb..
socialistische "Vara" heeft besloten, den
ben de :Sovjet-Russische ;.lutoriteiten
omroep QP naitlonale feestdagen voort..
betangrlJ~e troop(mverstelidngeit ge:"
aan aIs algemeene oinroep te verzQrgen,
zonden naar de grensdistrleten in
en het programma da!arbij o.a. te openen
en te stuiten met het volkslied.
het verre Oosten.
I ' 0 e u v r e schrijft:

EEN DER OIJZELAARS OVEnLEDEN'

Nan kin g, 16 Dec. (Reuter).' be "Centrale
Politieke Road heeft besloten," dat een 'strafexpeditie
ond~r commando van den minister van Oorlog ,Hoy'lngching onmiddellijk tegen Chang Hsueh-liang zal oprukk~n. Dit besluit beteekent, dot de onderhandelingen
zUn <Jfgebrok~n. De re'~j'eering is vastbesloten den opstand zoo spoedig' mogelijk te onderdrukkeo, .ook 01
zouden de. gijzelaars hrervoor opgebfferd worden.

I

Het

Sian-Fu

.

('t~jerranin\en vail hel Mg. Ned~
l'er~bu(~au, Aneta).,
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~hang'
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Bedoeld ,telegram verklaart verder,
dat het totale aantal troepen In NoordChina, op wier steun Chang HsuehLial1:g eal kunnen rekenen, ongeveer
300.000 mart bedraagt, terwijI erop, wordt
gewezen, pat het programma van den
opstandigen maatschalk, dat ers~hen
omvat voor een "vereenigd front tegen
Japan" en een "socialistische grondwet"
waarschijnlijlt de goedkeurimj zal w~g
dragef1 van een groat deeI det bevolkhlg
in Nootd-Cl1iria.
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DE HEIDE..l\lAATSCHAPPIJ
,D e n H a. a g, 14 December,.' Dr.
H. J. Lovink is gekozen tot voorzitter
van de Nederlandsche Heide Maatschapplj' te Arnhem.
'
DE l\Ii\NGKOENEGORO

D e,n H a a g, 15 December; ,He ..
den hebben verscheldene inheemsche·
studenten In verband met het einde vaf~
de poeasa hun opwachting gemaakt blJ
Geheime verstandhouding den Mal1iglkoel1e~oro.
Men lunchte gezamenlijk o}> Oud..Was~
it a vas voegt hleraan toe dat senaar, waar de Mangkoenegoro het; ~~
slechts de 1'1 ill ~ s Over de g~beur': bara~feest in intl~men~ k~ing Vl~'rd~ ~n
te,nissen in China ultweidt en de mee- de blJeenkomst. werd opgelu1sterd door
ning ultspreekt, dat de "Jonge maar- gamelan-muziek op gramophoonplaten.
schalk" niet zulk een krachtige persoonNader wordt gemeld, dat de Mangkoe..
IIjkhefd is a13 wijlen zijn vader Chang negoro. jl. ,Woensdag het Vred'espaleis
Tso-Lln.:
, h e e f t bezooht.
~!
I
I

"Wan nee r C han g H sue h Liang het echter erfistlg
m,eent en krachtig Is en
wan nee rNa n ,k 1 n g e r n 1 e t
in slaagt de s i t u a t i e
s poe d t g t e l i q u 1 dee r e n,
dan zal h e t l n l t l a t l e t
welilcht spoedlg overgaan In de handen der
com m tl n i s tis c h e 1 e 1 de r S.
i Hun buiten de' wet 'letklaarde doeh
gedulChte leger.i bevlnden zich thans in
gunstige posities in het Noordwesten
van China, doch de oodem is aldaat
arm en onvruchtbaar en de mogelijkheid
bestaat dat de winterkoude' hen, tot
wanhopige daden' zal brengen, waarbij
zij de toenadering tot hen, die het meest
waardevoIle voorwerp in China, den
persoon van Chiang, Kal-Shek, nebben
gevangengenomen, zullen uitbuiten".

'

KOFFIE-CONTINGENTEERING

Den H a a lJ, 15 December. In <I~
memorle yah antwoord betreffende de
regeling van den 'koffle-Invoor dee~t de
regeering mede, dat er van eenlge in- '
discretie, waardoor particuliereil ult de
koffie-c.ontingenteerlng voordeel zouden
hebben getro,kken, niets is gebleken.
:8AK11UYS GEIIUWD
Den H a a g, 16 December. De bekende. ,voetballer /Bakhuys Is In het 1)Uoif
welijk getreden.
\
I
\
,

..-'

iEEDIJK O~DERl\UJ.ND
~ e n II a a g, 16 'December. Bij: ,<len
zeedijk te Ka~l.le iseen 'onde11l1ijl\ln~·
geconstateerd. Klstdaminen zijn ter ver..
sterking jaangebrac?t~ doch- het gevaar
voor bezwtiking, is ~og nlet geweken.
.

DE REISBELASTING
Het blad vraagt zich af of er. wellicht
Den lH a a g, 16 Decem'ber. Het ont,,, '
een geheime verstandhouding bestaat
tusschen Chial'\g en de personen, die werp van de reisbelasting is thana de ..
hem hebben gevangengenomen.
finitief Ingetrokken.
,'";
.
De Daily Herald schrijft: "Thans, nu
JR. DE \VI1' IN l\IOSKOU
Chiang plotseling is afgezet, wordt de
i>
en
H a a g, 16 December. 'Naat de
eenheid hersteld en zal pe tegenstand
Telegra.af
vern~m, iZit ir. de Wit nbg
een aanvang nemen.
steeds opgesloten in de gevangen13 van
j'
~
Een nieuw hootdstuk in de geschie<ie- Moskou.
~"'~;~'~,~i ;
nis van het Verre Oosten is aangebroNgCROLOGIE
i
ken".
,.
! " , ;
Den H a ag~ 16 Dec. De gepen..
~,Alarm in het Verte Oosten" "slonneerde luitenant-generaal J. L. ten
Bosch is a;an de gevolgen van een aan..
tJit Berlijn' wordt ,gemeld', dat de rijding overleden.
Duitsche bladen verzekeren, dat SovjetRusland de muiterij heet~ ultgelokt onit &4'
!! gmt
der koppen als "Alarm In het Verre
OOsten", "De Daad van Moskou"
De New - Y 0 r k Her a. 1 d ..
utt New-York wordt geseind d~t aHe T rib u n e meent dat, wanneer de
bladen hoofdartikeIen wijden 'aan de Nanking-regeering den eisch van Chang
gebeurtenissen In China. '
Itsueh-Liang tot erkenning vall· het
communisme inwilligde, Japan dezQ ~r·
Amerikaa:t1Sche conimentaren kenning zou beschouwen,als "een vr'ten..
delijke uitnoodiging tot interventle door
De New - Yo r kT 1 til e s meent het' Japansche leger.
' .
dat de door Chang Hsueh-Liang opgeDe houding van Chiang Kal:'8hek
geven reden voor de gevangenneming' heeft Ja,pan steeds vr!jwel geen voor..
van Chian-Kai-Shek "het ' , symptoom wendsel verschaft voor een invasle in'
vormt van, een machtige ,beweging on- Chhia.
der de Chlneesche bevolking, die tert
De coup-de-force van Chang Hsueh..
doeI heeft in de plaats van de binnen- Liang kan ChIna slechts schaden en be..
landsche meenin~sverschillen In China zorgdheid verwekken voor de Wester..
een vereenigd front te vormen dat in sche belangen in het Verre OOsten".
staat is een einde te maken aa~ de japansche schendingen van Chlneesch
Ontkenlling van l\Ioskou
.
grondgebied.
. Vel,e Chineezen .vreezen, dat Chiang
"Transocean" meldt uit MQskou da,t
Kai-Bhek ,zich slechts' van het leger be- het officieele orgaan der Sovjet-ItusSl:'
dient om het land onder zijn persoonlijk sche communistische' partlj, de "Prav..
juk te b~engen in plaats van het Ja- da", in een hoofdartlkel de' laat.ste gepansche expansionnisme te bestrljden. beurtenissen in ChIna bespre.kend, naJJ;e~, is mogelijk dat Chang Hsueh- drukkelijk
ontkent dat maarsehalk:
Liang Japan ,en het Westen op duidelijke Chang Hsueh-Liang en Moskou of de
wijze op de onberekenbare mogelijkhe- Conunun~st1sche Internatlonale met.el..
d~n yan e~n ,conflict in het Verre OOsten kander in contact zouden staan, ZOQals
~feft gewezen".
t1",wjaQn',l~r'
,,: t _;r._f~"rf?'I_'1v ~F,(~!.( ,de J)'~\jp,,:,al"_jn,.~.~,~_Che pers wordt verzekerd.
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BA1'AVlAASCH NIEUWSBLAD van Donderdag 17 December 193(i - 'rWEEDE nLAD
. Met blad verklaart dat de Sovjet·
Unie haar "traditioneele politiek van
nlet-Inmenglng in de blnnenlandsehe aangelegenheden van andere
staten zal voortzetten" en voe~t
hleraan toe, dat "Sovjet-Rusland er
geen behoefte aan heert marlonetten-staten aan Zijll grenzen op te :
richtell", welke opmerklng klaarblij.
kelijk is bedoeld voor Japan ill verb..m d met de betrekktngen fusschen
dit land en 1\lanchukuo.
De "Pravda" wijst er verder op, dat
Japan verantwoordelijk Is voor de [ongste sensatloneele gebeurtenlssen In China, daar de agressleve politiek van dit
land steeds meer tegenstand In China
ontmoet.

De sovjet-ausstsche pers publlceert
voorts een bericht, waarin wordt verzekerd dat reeds op 11 dezer het Japan·
sche nleuwsagentschap "Dome1" een berlcht ult ShanghaI verspreldde, waarln
werd verklaard, dat maarschalk Chang
IIsueh-Liang binnenkort zou worden
vervangen door een anderen generaal.
Naar aanleiding van d1t berlcht mee·
nen .de Russlsche bladen, dat . de stap
van Chang Hsueh·Llang slecbts ten
doel had zijn ,afzetting door Chiang
Kal-Shek te voorkomen.

Japan is waakzaam
"Dome1" meldt uit Tokio, dat men In
officieele kringen erop wijst, dat door
den opstand van Chang Hsueh·Llang
een levendigbeeld wordt gegeven van
de activite1t der KomJntern.
De "Hochl Shlmbun"s c h r lj fit,
dat de Japansche re·
gee r,1 n g e e n w a a k z a m e
houding zal aannemen
en gee n p to sit 1 e v ~ rna a treg e 1 e n z a I n e men, ten·
z lj d e v Ij and 1 g e h 0 u·
din g,
w a a r v a: n
d 0 0 r
C han g 'H sue h-:-L 1 a n g b I ij k
w 0 r d t g e g eve n, e e n b e·
paalden vorm aanneemt
of wanneer Chang een
g e n1 e ens c hap pel iJ k
a nti-Japa11sch
front m,et
S 0 v jet· R u s 1 and
v 0 r m t.
De "Asahi Shimbun" herinnert eraan
dat Chang Hsueh-Liang, toen bij. eenl·
ge jaren :geleden oorlogsheer In Moekden was, generaal Yang Yu-Ting en
den minister van Spoorwegen Chang
Yin-Kai voor een maaHijd inzijn woning uitnoodigde en hen daar ·Het ver·
moorden, zoodat het niet te verwonderen is dat het gerucht de ronde deed,
dat Chiang Kal-Shek door hem zou
zijn vermoord.

Russische Voorbereidingen
Enorm troepen- en munitievervoer
B e r I ij n,
16 Dec. (Transocean).
De correspondent te i\.(oskoll van de AI~
griff meldt, dat de Trans-Sibcrische
spoorweg bijna geblokkeerd is door :tr<Je·
pen. en munitie-treinen, zoodat gewone
personentreinen soms uren op een zijspoor moeten wachtelt. Van tijd tot tijd
gelast de treinwacllt ill de Trans-Siberische expressen aIle raamblinden te
sluiten :terwijl den passagiers streng verboden wordt uit de vensters te kijken.
De reden hiervoor is meestal, dat we·
deronl e~n trein met oorlogslllateriaal
passeert. Gemeld wordt verder, dat vele
vrachhluto's uit Chita naar 'vIall Bator
vertrokken, waar. de Rusissehe generaal
Vladimirski enkele dagen geleden aangekomell ,is om llet conmland() van de
troepen in Buiten-l\Iongolie op zicll te
nen,en. De Angriff betoogt, dat deze
maatregeIen aantoonen, dat de 'militaire
autoriteiten der U.S:S.R. meenen, dat ingeval van een conflict ill het Verre' Oos·
ten, het gebied waar de besIissende slag
zal geleverd \vo~den, niet het gebled
Iangs de i\moer zal zijn, dochBuiten.
lUongolie.
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Ita lie
TORPEDOBOOTEN VOOR SI&'I
Rome, 16 Dec. (Transocean). De
zesde van de negen voor Siam op 'de
ItaUaansCJhe werven te bouw,en torpedo.
booten is WQensd'ag te water gelaten.
GEEN ERKENNING DOOR ENGELAND
, Lon den, 16 Dec. (Reuter). Ede n
heeft In het Lagerhuls
m e d e ge dee I d, d a t deB r i t s c 11 e 'r e gee r'l'l1 g n 1 e t v 00 r.
11 e m:ens 1 s d e 'I t a II a a n s c h e
a 11 11 e x at 1 e van 'E ,t h i 0 pie
d e j u r e' t e e r ke nne n.

,J!aticllllilstad
NIEUWE ENCYCLIEK
Par ij's, 16 Dec. (Havas). U i t
Rom e w 0 \r d.t v ern o'rn e n,
d a t d ePa u s h Inn e n k '0 rt
e e'n n i e u w e e n c y ell e k
z a I ~ 1 t g eve u.
\' t
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Boodschcp van Koning George VI

Heviqe strijd rondom Boadilla

Waarl'zal';de hertog j,'van';Windso~' verblijven ?

Tercios met zwere verliezen teruggeslagen

Scherpe critiek op .dehoudlng .van den .ex-Konlng

Uitwisseling gijzelaars

Koude en mist .heletten de operatles :'

Nationalisten wenschengeen bemiddelinq

De Hertog van Windsor

, Lon den, '14 Dec. (Reuter). In
een korte boodschap aan het I1ooger·

BRITSCIIE OORLOGSSCIIEPEN TER
BESCIIIKKING

huls, welke we~d voorgetezen ,door den Gast van. Eugen Rothschild
Lord-Chamberlain Lord, Cromer, verGeorge: "Ik ben, geroeWee n e TI, 14 Dec. (Reuter),
Mod rid, 15 December (Havas). Het commu- L 0 11 'd e.n, 16 Dec. (Reuter). De klaartkoning
Brltsohe ambassadeur sir Henry Ohllton pen den Troon te bestijgen onder om- Ondanks de Inspannlng der laatste danique der Junta por 10 Defense, dot hedenmiddag meldt uit Hendaye, dat een overeen.
gen was de hertog van Windsor' reeds
standlgheden, welke geen precedent heh- vroeg op en maakte een wandeling door
12 uur werd uitgegeven, meldt dot, de notlonoltsten komst op het punt staat gesloten te wor· ben en op een oogenbllk van groote per- het ,prachtlge kasteelpark,
Voor de lunch zal hi} waarschijnli}k
een drievoudige schijnbeweging hebben "'gemaakf op den, tusschen de Baskische regeering en soonlijke smart.
Ik ben vastbesloten mljn plicht te een partIj golf speleri op de partlculiere
generaal
Franco
voor
de.
ultwlssellng
ver von elkonder verwijderde punten van het front,
van circa 4000 gijzelaars. De overeen- vervullen en werd gesteund door de we- goIf;baan van "zljn gastheer baron Eugen
•
.
(nlet Louis) Rothschild.
'
n.1. in den Fresnedi Ila-sector aan het Guadarrama-front, Komst
is oak van' toepassing op vrou- tenschap, dat Ik den steun heb van de
De grootste reserve wordt in acht ge~
den Boadilla del Monte-sector ten Zuidwesten van wen, kinderen en alle andere Basken algemeene welwillendheid en sympathie nomen nopens de plannen van den exbeneden 18 ell hoven 60 [aar in rull voor van al lUijn onderdanen, hler en in de koning. Verklaard wordt dat de' hertog
Madrid en in den Valdemorillo-sector. '
van Windsor voor onbepaalden tijd op
een soortgelijke regeling door de Baskl- geheele wereld,
De notionalisten werden overal met zware verliezen
..
' . . het kasteelblijft logeeren..
I sche regeering. De Britsche regeerlng
Het zal 1\ItJn voortdurend streven zlJn
Hedenmorgen had tusschen het kas-'
teruggeslagen.'·
heert het gebruik van Britsche oorlogs- om met God's hulp en met de hulp van teet en Cannes een telefoongesprek van
De aanval was bijzonder heftig in den Bocdillo-sector, schepen aangeboden om de uitwisseling ~lijn (geliefde gemalin de eer van het 23 minuten plaats.
,
rijk hoog te houden en het geluk l\1ij.
De hertog van Windsor werd bij zijn
waar Moorsche troepen en onlangs dan h'et front gear- tot stand te brengen.
vertrek uit Engeland vergezeld door,
ne .. volken te bevorlleren."
.
commander Pl~rs Legh, nlet d,oor majoor
riveerde Duitsche contingenten stormliepen, onder\ Russische Vrijwilligers
Lord I1ahfax diende het antwoord- Alexander, waals Zaterdag j.t werd gesteund door vliegtuigen en vele tanks.
adres in en verklaarde, dat de Kroon meld.
ZORGVULDIG GESELECTEERD
meer dan een schake) is tusschen aU~
Het gevecht duurde meer dan uren en eindigde met
Wee n, e TI, 14 Dec. (Reuter). Offtdeelen
van het Rijk en een uitdrukking
een algeheele nederlaag der nationalisten, die' meer
Uit Parijs wordt gemeld, dat de "Macleel wOldt bekendgemaakt dat de heris
van
de
groote'
verscheidenheid
van
tin" nieuwe. ibijzonderheden publiceert
tog van WIndsor tot na Kerstmis op
dan 200 dooden en vele gewonden achterlieten.
6mtrent den steun, welke door SOvjet· personen en belangen' in bet geheele SChloss Enzesfeld zal blijven.
Regeeringsvliegtuigen bombardeerden met succes R~land aall het bolsjewistische Spanje Britsche Gemeenebest.
De hertog hoopt dat "het tactvolle
verleend, en! verklaart dat
Lord Halifax wees erop, dat den laat· begrijpen, wa'arvan het Oostenrijkscha
het station van: de stad Calatayud 'oon het Aragon- wordt
Olilangs door vier Sovjet-RUS'sische
volk tijdens zljn vorige bezoeken op ztrlk
stoomers wederom 3000 man uitgelezen sten tijd gelegellheid genoeg is geweest een welwUlende wljze heeft blijt<gefront.
troepen, zorgvuldig geselecteerd uit de voor de I{roon en het volk oni de kracht, geven; ook ditrtraal zal worden betoond".
beste Russische reglmenten, zijn aange· welke aan' de eeitheid tusschen hen ten
Van de overige fronten volt niets te melden.
bracht. Deze Sovjet-Russlsohe troepen grondslag ligt, ,te beseflen.
Aanvallen op ex-Koning
zuBen de kern ,vormen van het llde
,
Lord
Crewe,
Lord
Snell
en
de
aarts.
Aan het Baskischefront en het 1Zde regiment der z.g. roode ,,inBoadilla veroverd
bisschop ondersteunden het adres,· dat
OPWINDING IN KERKELIJKE
terna tionalebrigade".
KRINGEN
vervolgells
met
algemeene
stemmen
REGEN EN MIST
, ZWARE VERLIEZEN DER ROODEN
Het blad voegt hieraah toe, dat de'ze
trcepen op de meest moderne wijze zijn werd aangenomen.
Lon den, 15 Dec. (Transocean).
Uit Bilbao wordt gemeld, dat de Bas- bewapend en uitgerust en dat zij alleen
T a I a v era, 16 Dec. (Havas). De
III net antwoord-adres WOldt ,ulting
een
Zondagillllame van Boadilla del Monte, die gis· kische defensle·junta bekendmaakt, dat in den Madrid-sector meer dan 100 gegevell aall de toewijding van het 1100- TIJdens
avond gehouden radlo14 dezer geen operath1s plaa!t~~adden Sovjet-Russlsche tanks te hunner be·
teren geschi~dde, he'eft den Rooden zwa- en dat van het Alava-front slechts ar·
gerhuis V001· koning en koningin, terwijl red e dee d d e a art s b 1 sschikking hebben.
re verHezen gekost. In het paleis van tlllerie-actie wordt gemeld.
van C~nterbury
Z.lU. verzekerd wordt, da.t het lIuls er· schop
, De "Petit Parisien" weet te melden, dat
a
a
u
val
len
0 p
den v r 0 edeli hertog De Slieca aIleen werden
van overtuigd is dat ~ijn regeering de
g ere n 'k 0 n 1 n g e n
z ij n
De regeeringsartillerie bombardeerde tot ,dusverre '5000 . vrljwilligers 'de
reeds 200 man regeeringstroepen· gedood,
Fransch-Spaansche grens nabij Gerbere vrijheden van het land zal waarborgen o m g e v 1 n g, wei k e 1 n p 0de
nationalistische
stellingen
te
Villareal
toen lIe Rooden dit stormellderhantl en bracht de nationalisten gevoelige zijn overgestoken en dat het tota~e aan- en de welvaart en tevretlenhefd van het 1 1 ,t 1 eke e n
k e, r k e 1 ij k e
tal vrijwilligers, dat thans bij de Spaan- yolk zal bevorderen.
innam~n, verwoetl over den dood van verliezen toe.
k r I n g e n g roo t e o p w 1 nsche bolsjewisten dient, ongeveer 25.000
hUll kapitein Suber. Het paleis was her·
ding hebben verwekt
bedraal?;t.
1
natlonalisten
bombardeerden,
Mar·
De
en mogelijk ook ~en
schapen in eell waar arsenaaJ, waar 22
,
In
het
Lagerhuis
quina,
Allorio.
Ochandlano
en
Ubidea.,
nasleep zullen hebben
mitrailleurs stonden opgesteld, terwijl 38
waal,'door onder de burgerbevolkin~ de- 't\ Belgische Vrijwilligers
Een
in
dezelfde
bewoordingen
gestelde
I
n
h e t Par 1 e men t.
,
in reserve werden gehoudeu.
zer plaatsjes veleslachtoffers vielen.
E e n 19 e
d e r
L '0 n d e nboodschap
werd
ill
het
Lagerhuis
door
s
c
h
e
b
I
a
den
n
0
e
m'
end
e
"tDE REGEERING NEE~IT 1\11\A1·
Tercias· teruggeslagen
Baldwin aan den voorzitter overhandfgd, aa n vall e n van den a art s~' De regeeringstroepen veroverden gis~ ,I, ~,A
REGELEN
teren Isus Mendl na een fellen strijd,
die baar ve",volgens onder hartel1jk ap- b 1 s s c hop 0 n b 1 I 1 ij k.
I{OUDE BELET OPERATIES
waarin 180 natlonallsten werden geddod.
B r u sse 1, 15 Dec. (Transocean). pl.tus voorlas.
V 0 t g ens h e t r ~ 'p p 0 r t,
De "News Chronicle" wijst erop, dat
Id d t d
.
Premier Baldwin, die een antwoord. tallooze lezers hebben geprotesteerd tP ..
1\1 a d rid, 16 Dec. (Reuter). Bet
Ult G I'j on wor dt geme,
a e opera- d a It . d 0 0 r den B e 19 1 s c hen
\'"
communique van de Defensie-junta van ties In Asturie onmogelijik waren ten ge· min 1 s' t e r van Jus t i t 1 e adres indiende, dat vrijwel gelijkluJdend gen de radiorede van den aartsbisschop
t ijl den 8 d e l a a t s, t e k a. was aan het in het 1I0ogerhuis aange. en verzekert dat zij zeUs in kerkelijka
12 uur,'s mlddags mehit, dat de natio- volge van regen en mist.
kringen ntet ,algemeen word't goedge·
.b
I net s zit tIn g a a n z ij n nomen adres en dat met algemeene keurd.
nalisten nieuwe wanhopige aanvallen op
col leg a's, w e r d v 0 0 r g e· stemmen werd aangenomen, verklaarde
Het blad citeert den bisschop van Durde regeeringsstellingen in het Boadilla 1\ULITARISEERING DER 1\ULICIA
leg
d,
h
e
e
f
t
den
1
a
a
t·
dat
hetgeen
den
Koning
zoo
dierbaar
ham,
die in een gisteren gehouden redel Monte-district hebben gedaan. De
s't e n t ij d de
a a n w e r·,
'
.
d
I
v'
i
n
g
van
v
r
ij
w
ill
1
g,
e
r
s
maakt
voor
het
yolk
het
felt
is,
dat
lIij
evoer
ng verklaarde, dat hij tot dusver·
"Havas"
mel
d
t
u
i
t
1\11
a·
herhaalde' aallvallell, der tercios werden
d rid, d a t d e j u n t a p 0 r v 0 0 r h e t Spa a n s c her 0 0- meer dan een Zijner brooders zoowel in re had geloofd, dat de Angllcaansche
afgeslagell. De Witten waren tell slotte
.
.
Kerk een instelling was onder de leiding
aId a a r n 1 e uI a D e fen s a
genoodzaakt me,t zware verliezen op hUll we maatregelen heeft d e l e g e r a 1 arm e ere n d e kal-akter als III geaardheid op ZiJl1 Va. der bisschoppen doch dat hiJ thans tot
a a n g e n 0 - der gelijkt en Jietzelfde pUchtsgevoel het peset was g~komen' dat de kerk een
oorspronkelijlte posi~ies terug te trekkell. g e nom e n v 0 0 r d e m I I 1· a f me, tin g e n
men.
heeft als wijlen Koning George V.
modern lichaarn was' geworden onder'
tar
1
see
r
1
n
g
d
e
r
M
t
1.
.
1·
Een intense koude be)enullert de ope·
Wat
ook
met
Hem
moge
gebeuren
_
lelding van de aritish Broa~casting
Volgens den minister neemt de klan·
raties aan het Burgosfront. De rege~ cia, weI k e ten doe I h e b·
ben h a a r t e her s c h e p- destiene, uitvoer van wapenen en ammu- vervolgde Premier Baldwin _ geen Company en twee aartsblsschoppen, hetringstroepen vernietigden de llatiolljlis. pen In 'een geregeld en
persoonlijke voorkeur, van welken aard geen hem nietooviel.
nitie naar .spanj€1 blijlkbaar ook toe.
tische posities bij een nieuwen aanval g e dIsc 1 p lin e e r d I e g e r.
De Belgische bladen melden, dat mo- ook, zal staan tusschen Hem en wat
VERBLIJF TE KITZBtlUEL?
Van de door speciale menteel .meer dan 3000 Belgische vrij- Hij als Zijll pUcht beschouwt, n.l. het
op Oviedo.
e n pol i t l' eke 0 r g a 11 1 s a- wllUgers in het Spaansche roode leger vervullen van Zijn, groote taak van Ko·
Wee n en, ; 15 Dec. (Reuter). De
tie s g e v 0 r 111 d e a f dee· dienen, vopr het meerendeel jangelleden. lling-Keizer.
hertog van Windsor heeft te Kitzbiihel
Random Madrid
lin g e n
z u I I 'e n b rig a, des
een huts gehwurd, toe.OOhoorende aan
Een vervolging tegen de lelders dezer
KONlNGIN MARY
en
batalJons
worden werf':'organisatie Is "klaarblijkelijk onmoden rijken Amerikaan McCormack.
NATIONALISTISCHE VERSTER·
gevormd met v0lttallige gelljk door het bestaan van een 100 jaar
Het verluidt dat de hertOg een llchte
KINGEN
Lon d e 11, 15 Dec. (Transocean). koude heeft gevat en met hoofdpijn
e f fee t i e v e, n. '
oude wet, die slechts de aanwerving van
recruten voor het leger eener buiten Heden werd bekendgemaakt dat ko· zijn kamer houdt. ;
1\1 a d.r i d,
15 Dec. (Havas). YolAJ I l e t roe p e 11
t e M a· landsche mogendheid strafbaar stelt, ningin Mary de kroning van konlng Ge·
h e t b e- wanneer de betrokken personen 1n aan- orge VI en koningln Elizabeth nlet zal
LANDGOED .TE LENGYELTOTI
gens eell officieele ranting werdell de d rid z ij' 11 0 n d e r
bijwonen.
vel
geplaatst
van
het
merking 'komen voor den militairen
laatste drie weken :~an de frOllten lond·
Bo e d ape s t, 15 Dec. (Reuter). Ge·
Men voegt hieraan toe, dat in den
Ga,pltanla,";'General der dienst in Belgie.
meld wordt dat de hertog van Windsor
0111 Madrid 5000 combattanten gedood
loop
der
EngeIsche
geschiedenls
nog
M I lIe i a.
Deze kwestie is het onderwerp geworonderhandelingen voert over den aandr gewond.
deli van veel commentaar en men v'oelt nooit een moeder van een regeerenden koop van een landgoed te Lengyeltotl,
koning
de
kroning
van
haar
zoon
heert
Uit Talavera de la Reina wordt ge· - BO~18ARDEi\IENT Vi\NPORT BOU in Belgle dat een nleuwe wet moet wortoebehoorende aan graaf Zicl1y.
meld, da.t de hctiviteit der luchtmacht
den ultgevaardigd, waardoor een elnde bljgewoond en dat konlngin Mary niet
Het landgoed, dat ,een oppervlakte
Per pIg nan,
16' Dec. (Havas). word1t gemaakt aan dezen 'ongewensch- van deze traditie wenscht at te wijken. heeft van 4000 acres, is ,schltterend geaan het ~Iadrileensche front door het
H e den m 0 r g e n o v e r v I 0~~~~~=~~~~~~~~~,legen aan het Balaton-meer op 80 mijl
slechte weer geheel is verlamd. Het gen 4 natlonall~·tlsche ten toestand.
afstand van Boedapest.'
'
"plafond" bedraagt slechts 3pO meter.
vii e g.. t u 1 g e n e e r b e re 0 rn
Een l a t e r t e l e g r a m
Versche nationalistische troepenzijn P 0 r t B 0 u t e b 0 111 b ,a r dee· mel d t, d a t h e t k a bin e t drid, waar zij op enthouslaste wijze door
de bevolkil1g werd begroet.
gearriveerd ter aflossing der Tercio's, r e n, w a a r e r n S It i g esc h a :-' een wetsontwerp heeft
De '"Dally Worker" spreekt de hoop Dllitsc1l1alld
dew e r d a a n :g e ric h t.
g 0 e d g eke u r d w a a l' b ij d e
die tot dusverre itl hoofdzaak in de
a a n w e r v i n, g i n . Bel g 1 e uit, dat spoedig wederoP,l een geheel
voorste HIdes stonden.
E e n F ran s c h m. a n, d I' e van recruten voor de bataljon Engelsehen op de been zau
Militaire Conferentie
Geraamd wordt dat het aantal llatio- z 1 c h o p .5 0 met e r ,va, n leg e r s van b u i ten 1 a n d- kunnen worden gebracht.
llalisten onder de wapenell mom:enteel den
i n t ern a t 1 0 11 ale n s c. h e "111 0 g end h e den v e r·
Be r I ij n, 16 Dec. (Havas). De ver·
500.000 man bedraagt. lIiervan zijn on. po s t o p Spa an s c h gr 0 n d- bod e 11
w 0 r d l
Volgens een verklarlng van het Fo· schlllende Duitscbe militaire attaches
geveer 100.000 Carlistische vrijwilligers g e b 1 e d
b e von d,
w e r d
reign Office ooSitudeert de Brltsche reuit Navarre, de z.g. Requetes.
g e won d. D e a a n val ,v e rHet wetsontwerp zal heden door de geering momenteel het vraagstujt in~3Jke zijn dringend naal Berlijn ontboden om
De Phalallgista's zijn minder gehard w e k t e g roo t e o n t roe· Kamer van· Volksvertegenwoordigers de deelname van Britsche o·n ~erda'nen bij ;lIitler rapport 'uit te brellgen. De
U
dan de bergbewoners uit Navarre en r 1 n g t e e e r b ere, w a a r worden b e h a n d e l d . ·
De Brusselsche politie ontde,kte heden als vrijwUligers aan den Spaansehen bur- cOllferentie vangt waarschijnlijk heden
worden nog steeds achter het front ge- d e b e v 0 I k 1,n g e e n
v e reen aantal zware en' llchte mlchinege- geroorlog en in het bij~onder of zulk een aa11.
g 1 s sIn g v r e e s_d e.
I
d rl'1d.
I
weren, alsmede 20 klsten met munitie, deelname een overtreding vormt van de
In llet nationalistische leger wordell "DEU'fSCIILAND" PRAAIT BRITSCH bestemd yoor de S,paansche rooden.
Engelsche wet. Sede1"t 1870 bestaat er
de recruten op geleidelijke wijze llaar
SClIIP
Ret oorlag3materiaal werd In beslag een maatregel waarhij' de deelnemlng E l l
de vuurlinie gedirigeerd.
genomen terWijl _ naar gemeld wordt van Britsche ond~rdanen aan oorloge~,
nge a."t
De'vullrlinie in de a~1(lere deelen van
G 1 bra 1 tar, 16 Dec. (Reuter). _ vele personen werden gearresteerd.
waarin Groot-Brittannle geen aandeel
van
heeft, str~fbaar wordt gesteld.
Spanje, zooals in Asturie en J\ragoI1, o e g e zag v 0 e r d e r
TEGEN IIET C01\I.MUNIS~lE
Het Is thans de vraag ot deze wet kan
strekt zioh vaak uit over een afstand den B r I ts c hen· s too n1 e r
IIC i t y 0 f O x for d",' die
Oritsche vrijwilligers
worden toegepast op den Spaanschen
Lon den, 14 Dec. (Transocean).
van 100 Kl'\'L
met e e n
I 'a din g stu k •
burgeroorlog.
Gisteren werd, vanaf 'den kansel van
g 0 e d ere n 0- p w e g w a, s
ENTUOUSIASTE ON'l'VANGS'l'
To~ dusverre werd nog geen,besHs. aHe KathoUeke kerken ill Engeland een
~IUITERIJ OP DE "JAlME II"? '
van
L 1v e r p 0 0 1
n a a r
sing dienaangande berelkt, doch het beroep op aHe geloovigen VfOorgelezen
Lon den, 15 Dec. (Transocean). wOl'dt mogelijkgeacht dat het kablnet om tegenstand tegen het communisme
V ale n cia,
16 'Dec. (Havas). A I e x and r 1 e, rap POI" tee r t e G 1- Volgens een speciaal telegram dat op hiertoe spoedlg zal overgaal). en vervol- te voeren.
Het g e r u c h t doet de deb ij a a n :k 0 111 S t
opvallende wljze werd gepubllceerd, door gens een voorstel bij het Lagerhuis zal
In ditberoep, dat was onderteekend
ron d e, d a t p e b e m a n- bra I tar, d a t z ij n s chi
door vier aartsbisschoppen en 13 bisning van het naltiona,- t e r h o 0 g t e van de. P 0 r- het Engelsche communlstlsche orgaan, indienen.
d 0 0 r de "Daily. Worker", wordt het aantal
schoppen, wordt verklaard dat het com11stische oorlogsschlp tug e esc h e k u s t
AANVALLEN AFGESLAGEN
munlsme het grootste deel der beschaaf"J aim' e I I" aa n h.e t m u 1· h e t D u 1 t s c h e s 1 a g s chi p i Britsche vrijwilliger13, dut aan de zijde
g e p r a aid van de Valencia-regeering meestrijdt,
de wereld bedreigt, en ,dat het daarom
ten geslagen zou zijrt "D e u t s chi and"
Mad rid, 16 Dec. (Havas). Vol. de pllcht is van aIle Katholieken op
en het schlp naar een we'r d, d a t d e her k 0 nl s tfgeraamd op 1500 tot 2000.
b est e m m· 1 n g van, Hetbia'd' publlceert het verslag van I gens een regeeringscommunlque wer· actieve wijze deel te nem~n aan de ver1 n 11 and e 'n van d e r e · end e
0 f
a. x for' d" 1den Intocht, van een geheel uit Engel- den aUe natlonallstische aanvallen op dediging van de bescbavmg.
geerlng zijnde haven de. "C 1 It y
,
..:.'
sc.hen samengestelde compagnie In Ma· Madrid afgeslagen.
"
l
(Zie verder Vferde Blad)
z' 0 ,u h ebb e n g e bra c . . h t. v roe g.
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BATAVIAASCH NIElJWSBLAD van Donderdag .17 tDecelliber · 193i)..- TWEEDEBLAD
5~%

ObI. Oem. Tegal
en Pekalongan
6% ObI. Hotel des
.
/
Inaes
6% ObI. Hotel'
HOMann
5 % ObI. Pro Hotel
6% 'J Djocja Hot.
5% ObI. Java Hotel
6% ObI. Plantentuin

Handel en Nijverheid
Beurs te Batavia

Beurs ,Ie -Amsterrlam
S lot k

0

e r sen.• (Elgen DIenst)

Cert. Ned. Randel-Mij.
Ned. Ind. Handelsbank
Ne<I. Ind. Escompto-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart Mij.
Nederl. Scheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
Deli Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatio
Llndetevas Stokvis
Mljnbouw Mij. Redjang Lebong

(Aneta)
15 Dec. 16 Dec.
4~% Indle 1931.....
1003,4 1003,4
4 % Indie 1934
100% 100%.
4% Jndie 1934a
100% 100~~
5~% Young (m. verkl.)
'20 i / l0 21
Amsterdam Bank
1493,4 150%
Javasche Bank
Koloniale Bank .
66~
66~
Ned. Bank Cert.
184% 1861/1
N. I. Escompto Mij.
98%
98%
Handelsbank
134% 134%
165%'
N. H. M.
165
A. K. U.:
45%
461/ 4
Calve Cert..
83
82%
Philips
283 3,4
282
Unllever
159
159%
Cities ServIce
35/ 1&
3%
, Shell Union
2011/ 10 20~
Shell ,Union Cum. pref.
95
94%
U. S. Steel
5815/ 10 5W8 / 10
Anaconda
~91Sf1Jl
403/ 16
58 . '561/4
Bethlehem' 'steel ..
Montgomery VV.ard
49%
4~Y2
Intern. Nickel
48
48
13
General Electric
38 / 16
39%
Standard Brands
12G/ 1El
12S/ 16
General Motors
5215/ 10*) 5211/ 10
Kennecott Copper
46
46%
Borsumij :
180'
179
Internatlo
165% 166~
Llndeteves '
95
95%
Aig. Exploratie
166y!
165
BHUton 2de rubriek
530
Koninklijke alie
409% 409%
Java-China-Japan-Lijn
68
68
142~ ,
Kon. ,Paketvaart Mij.
142~
96¥.t .
Scheepvaart Unle
96
Sem. Stoomboot & Pro
Cult. Mij.•Vorstenlanden 32
31
H. V. A. I
425Y! 432
Arendsburg
405
397
Deli Bat. Tabak
234
236%
Deli Mij.
312
306
Oostkust
66
67~
Senembah
2663,4 2693,4
Malabar Thee
280
185
Michiels Arnold
182
Amsterdam Rubber
2953,4 303%
Bandar Rubebr
217
221
Sum'aha' Rubber'
254~,
255
Malang Tram
57
57%
Serajoedal Tr:,lm
Besoeki Tabak
Nfsu
135
137
4% Nederland
100% 1007/ 10
981S/ 1t1 9815/ 18
3% Nederland
1343,4 1.343,4
Robaver'
Incassobank
107
Javasche Cultuur
165% 167
Waisunlatra
220% 266
228
Vico
225
139
Gandasoli
138%
Pangheotan
Pasir Nangka
3p3/1!1
Continental Oil
31~
72°/16
Comm. Amer. Smelting
72%
Chrysler Corp.
98%
96%
Bengkalis Expl. Mij
Corp. Tr. (mod. dlstr.
type)
Union PacIfic (cert.
gewone aandeelen)
Jasumij
Cert. 6% ,.Cities Service
Cert. Hudson Car.
0

e r sen

1

j

~

g

Jav&.SCJ.1e Ball.k
~rtit. N.

29u

H; MU.

Hande18bank
Kol. Bank
Amst. Bank
Rot~. Bank
Eaoompoo &And.
B. V.·A.
Am3t., Rubber

165

1351/~

ex div.

Afgedane t ran sac t I/'e s
60*)
61*)
N. I. S.
109***)
Deli Spoor
33*) .
Sem. Chel'. Tr.
Sem. Joana Tr.
19Ya*)
Gasl1lij. Nat.
208%***)
240***) 2393,4 *)
Aniem'
4543,4 *)
454*)
Tarakan
Soerowinangoen
BasHam
Redjang
210*)
211***)
De markt was 15 Dec. vast.
De markt liag 16 Dec. eenigszins verdeeld.
!
gedaan.
nominaaI.
.'bledkoers.:
laatkoers.

100

101

atm.

297
107

871/ 2
56
50
41 1/ 2 48
30

50

Cultures

1483/.151 1,' 2

983/ .

45

~

sem. Stb. Pr. Yr.
Ind. BI. Vr. Veem
Hotel des Jndes
Pr. Hotel
stroonoeden Veem
Woning Mij.
VIsser en Co.

66'/4 66'12 -

CUlt. ~. Vors'Inurn a no
L10detevea a 300

112

99

13J
425

Ardjoena
Artana
Gew. Boeklt Lawang lfH
Bodjong Datar Oew.
Bodjong Datar Pref.
BasHam
Oedeh

120

135
230
185

Sl9tkoersen

214
210

2:;0
2'W

K. P. M.
N. "r. S.

Aimem

105

Be£likaU,

ItJl

115
110

...
~. lOt. '
MoeAra 81POl1,g1
..

..

~-

'1&0

76Q

8111100n B

Buuton 2e rubrlek

l.'arakAn
Kon. 011f' ,
..
.. At .100
Aig. Expl. MU.
zuid-Bantam
a 101

- ...

40~"2-

404

130

..

141

Ph1Ups

Oities service
..
Pret.
8hell Unlon $
. Id.· pret.
Cor. 'I'ru!t Sh.
, a 10 ah. $ dish'.
Oo.rpor. T1'USt Sh.
-"-ri\~1<rsli:- $ ace.
Corpor. Trust eh.
, a 100 sh. S
Bethleh: St. Corp.
MOll·tg.Ward en Co··
Int~ Nickel Oy
Gen., Motors Corp.
Gen. Electr. Oy
Anaconda C. M.
Standard Brands

47
53 1/ . 531/'J
391/ 4

39

u u r)
66y!.
301
135%,
99-99%,
2763,4
31
140Y2
59%
19%-20
21

Serajoedal Tram
Sem.-Joana Sttr. Mij.
Deli Spoorweg Mij.
Kon.011e
Aig. Expl. Mij.
Cities Service
Ljndeteves
Shell UnIon
Bethelehem Steel
Gebeo
Japan Lijn
Rembang Electr.
Internatio
Cities Service pref.
Des Indes
Bodjong Datar
BasHam
Soerowinanggoen
Sum. Rubber
.Boekit Lawang
,Handelsbank
Kol.- Bank
"Vorstenlanden"
Leening 1931

107~

404-404%
167'h-167%
3~

127
20YI
55V4
197
67%
15Y2
166¥.t
38%
56
125
131
230
2563,4-257
169~

135%

68
31%
100%

121/ . 123/ 8

451/ . 453/ .

Kennecott Copper
U. S. S.

581/~ 58 112

Gas Mij.
Gas MlJ. Nat. bez.

An1em

200

225 1/ 4

158

II

Imnl

, 10,
Lebong
., "
110

180

285
1871/ 2

150

154

I'

~J.

:?OO

155

(T 0 t 12.36
Kot. Bank
A'dam Rubber
Handelsbank
Escompto
Philips
"Vorstenlanden"

750

165

150

Michiels Amold

20
73

I.ier&Joed&l Tr.
Bat Velk. MJJ.
Malang 'fr.
\..
(Joj' Java Tranl

--

125

Malabar

8uw. Rubber
Sitlardja
Soerow Inangoen
Tjisaroenl
Tjllentap

Joana Tr.

81mall

100
160
IG81/ J

Paslr Salam
RadJamandaia

Ked.11'1 Tr.

BellI'S te New-York
201

~

205

. (Van Aneta-Reuter>

238 1/ .

Anlem Na~. bez.·
Solo Electr. MlJ.
Gebeo
BanJoemM Electr.
Sum. Electr. MJj.
Ball en L. Electr..

-15 Dec. 16 D~c.
Cities Sel'vice
4y!
4%
26%
26%
34 36\/2 Shell Union
40
U. S. Steel
77%
78y!
Anaconda
52'3,4
52%
Rembang ElectT,
75% 733,4*)
Bethlehem
Hudson Motor Oy.
Corp. Tr. (Mondif. Sh.>
3.79
3.78
i'r.l % UO!. !n(). 1.. '
International
Nickel
63%
63%
1
'30
100 12 101
Union Pacific ,
131
131
" a 500
General Electric
523,4
52%
"
u
..
a 100
4th % ObI. Ind. L.
~
Sta;ndard Brands
15%
15%
'31
1001/ 2 1005/s
General 'Motors
69%
69%
5% ObI. Ind. L. .
Montgomery
VVard
,
65%
653,4
'34
1001/ 8" .1003/& 60y!
60
Kennecott
67
67y!
Standard
on
1% obI. Ind. L;
Hudson Motors Cars
20%
19~~
'34 A
Stemming: Dinsdag vast. VVoensdag
a 500
l~ resp. Ind. L.
onregelmatig.
.
II

••

••

"

,,'

100

I)"

It

'34 (3e)

"

...., a 100

3%% ObI. Leening

1935

,
H~ %

,.

10011J.J'OO~/8

*)

-

4% obI. In~ L. '35
i>'1o <J01. ::)eI.ll. vher. Tr. _.
!% Ob1. Ind. L. '35
_% 001.· Band. KUlJ,Ile
S% OQJ. ~1osche El.
5% ObI. HanJoemas EI. J% ObI. Rembang
E'lectr.
:l% ObI. Sum. Electr.
1 ~ ';1" Ob1. VolkshU1s..
vestlneJ Boer.
l'h % ObI. Bat. Veu. .
Mil. I
.
J% Oui. Java Hyp.

..

-

100 lUillioell nit Egalisatiefonds \

ObI. Java Hyp.
Bank

5% ObI. Java Hyp.

Bank

5% ObI. KoI. Bank
4'10 001• .N.I. Hyp.

.

~th %

Bank

Olll. N.I. Hyp.

Bank
5% ObI. ~. I. Hyp.
.~
Bank
0% ObI N.· I. Hyp.

Bank

ith % ObI.' Oem.' Or.
Bank
4\% Obllg. Gem. Cr..
Bank
1001/ . 5% ObI. Gem. Or. ,

101

Bank
5%
It
P. Randoe
6%
.. Pro Hotel
6% ObI. Mand.lling
6% ObI. BOOJ. Datar 6%
Juliana
...'1'.1 '11,- ObI. Gem. Bat
'J% ObI. Gem. Bat. '25 jlh % ObI. Gem. J)and.4 % ObI. Gem. Band. JO(}1/4
5% ObI. Oem. Ban..

doeng

uitgifte)..

103

A m s e--e r tl a m, 16 Dec. (f\neta).
De jongste weekstaat van de' Nederlandsche Baruk toont aan, dat "beleen!ngen bij de hoofdhank" niet f 45.3 millioen is gedaald, terwij1 "beleeningen ,bij
de bij1oank" met f 1.5 millioen is verminderd. "Beleeningen bij de agentschappen" .is met f 1.87I)tillloen gestl3gen, terwij1 "beleeningen op effecten"
met f 44.11 millioen Is afgenomen.
"Muntmateriaal aan goud" is met
f 99.64 mlllioen vermeerderd, terwijl het
"beschikbaar metaalsaldo" een stiJging
vertoont van f 78.45 millioen.
De bankbiljettenclrculatie daalde met
f 11.24 millioen.
Ret sal do rekening-courant van het
Rijk is met f 8.72 millioen gestegen.
Het saldo rekenlng-courant van anderell is met f 57.83 millioen toegenomen.
Ret egallsatiefonds heeft zich van een
ruimeren arrnslag verzekerd door de in
October ontvangen f 100.000.000 ter bcschikking van de Nederlandsche Bank
te stellen.

..J,

.-:-.-:"
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Beurs-Goerzichten

)'ac.. Escomp.. HandelsBe~,rzen meereiuleels met kalme tetulens
torlj to MlJ. bank
3
r. T. aoam
993/4 f:}.Ji'I.
.99 / 4
Batavia valt tegen vraag goed over demarkt werd verdeeld,
~ich~ Ndam
99-~/.
993/.
993/ .
viel de steun we-g. Winstnemingen redu1
~ mId A'd~m
99 12
Bat a v i a, 17 Dec. (Eigen dlenst), ceerden de vele koerswlnsten, welke in
S m/d A'dam
993/ 8 993/4
Na de vacantledagen opende de markt den ibeginhe op den voorgrond traden.
1 mid A'dam
99~/4
vrij rustig, hoewel op lager niveau. De
5 mid A'dam
Rulbberfondsen weersplegelden echter
8.98' markt lag meerendeels beneden Am- de vaste stemming van het product.
r, T. Louden
8.g9 8.98
Zicht Louden
lj.98
sterdam-parttelt.
8.99 8.9R
Chineesche leenlngen traden wederom
30 dJz Landen
Zoo konden
aandeelen Koninklijke in lichte mate in herstel, doch JapanS m/a Londen
zich niet hooger opwerken dan tot sche leeningen waren flauwer gestemd.:
'r. T. AustraW~
7.19
7.19
7.19
404 Y2. Andere oliefondsen waren eerder
Op de productenmarkt was rubber zeer
Zicht Australia
1. t 9
7.19
7.19
aan den slappen kant.
vast gestemd. De tendons was hlerblj
'f. T. Amerika
1.823/ . 1.83
1.83
Ook H. V. A. viel tegen en bleef ten- levendig naar aanleiding van de groote
Zlcht Amerlka
1.823i. 1.83
U33
T. T. Frankrijk
85/ s
85/ s
8~/. slotte tot 428 aangeboden, Andere sui- vraas van de zijde der speculanten.
Zicht FTank.rijk . 85/8
8fl/ S
85/a kerwaarden ontmoetten geen noernensTin was, in sympathle met het Verre
Zieht Belgie (Helga) 3(1/4
311/4
3J1/8 waardige interesse en lagen op tractto- Oosten, vaster gestemd.
T. '1'. Dultschland '/4
71
74 neel lager niveau.
Tarwe lag flauwer op wlnstnemingen.
Zicht Dults<lhlllUd 74
7,~
74
Bankwaarden waren prijshoudend.
Op de wlsselmarkt was het pond ster1
Reisrnarken
4'1 1/ 4
47 /s
Rubbers noteerden hooger, doch vlelen ling vaster.
Reglsterma.rken N.F.
47 niet mee. Amsterdam Ru!bber noteerde
De Amerikaansche afdeeling was
oheques
47 1/ 2
iets boven .de 300.
passages
47 1/ 2
eveneens vast en levendlg. Daarna werd
Zicht Praag
65/8
f,5J8
Philips noteerde slechts 6 punten be- de tendens prijshoudend.
Zicht Zwlt.serland 423/8
423/ 8 ter.
'
Berlljn \Voellsdag 100h}
Weenen
• 3jlh,
33 1/ 2
Unilever stelde zlch op 159.
l,lcnt ltaIH~
91/8
Be
r
1
ij
n,
15
Dec.
(Aneta). De guns8
Ook de scheepvaartrubriek was nauZicht Btockholm 465/ 8
451/ welijks hooger, terwijl sporen prijshou- stlge tendens hleld aan. De affaire was
Zlcht Oslo
451/a
2
Ziehl; Kopenb.
401/2
40lh dend bleven met lets betere vraag voor gering. De obligatiemarkt was onregelmatlg gestemd, waarbiJ geen bepaalde
Zlcht Saigon
8&'i/. N. I. S. en Malang Tram.
T. T. Br.-India
611/ 8
De Amerikaansche afdeeUng viel ook tendens viel waar te nemen..
r. T. Colombo
CaUmoney deed 3% tot 3%.
677/ 8 niet mee. Slechts koper- en staalwaarr. T. Japan
Woe n s d a g. De aandeelenmarkt
5').3/
8 den zijn iets verbeterd.
llicht JaP;an
5233/8 De mijnbouwrubriek is nog steeds opende vrij optimistisch, doch later was
~lcht MarLila
de tendens loom. De prijzen daalden tot
!lt 3/ . verlaten.
r. T. Hongkong
55
Leeningen waren goed prijshoudend. openingsniveau. Op de obUgatiemarkt is
f. T. Amoy·
:14 .'4
weinig veranderd.
.
r. T.Bhanghal •
541/ .
Amsterdam zeer willig gestemd
or. T, Foocho!J
Callmoney deed 2~ tot 3.
T ..T .Swatow
A m' s t e r dam, 15 Dec. (Aneta).
New York vaster
,'1". T. S1niatx>~
1053/ 8
105:l!s Driemaands dollars deden 'Va en dito
)&etallres
New Y or k, 15 Dec. (Aneta). Op de
f9.25
f 9.- Londen 21/ 10 cts. agio.Er ,heerschte een
periGO
per 100 zeer levendige stemming. waarbiJ de New Yorbche beurs we.rd bij opening
markt vast was. in het .bijzonder voor een koersstijging geconstateerd, welke
B~tavia (Aneta)
14 Dec.
17 Dec.
de Amerikaansche afdeeling. Dit hield zich voortzette, terwijl de. omzetten vrij
Jaatk. bledk. laatk. verband met de gunstige berlchten ulb hoog waren: gevolg van eenige ontspanning in de situatie der Europee.sche pol't. Bat,lS1ngapor.
1.0)]/4 1.05
1.0o'J/s het sta.albedrijf. De prlJzen monteerden. litIe'k. Later trad door winstnemingen
De
betere
berlchten
,betreffende
de
l't. Bat.lLondeJl
8.97
8.96
898
\'
H. B,,~,1N.-York
nleuwe. Regeerlngsmaatregelen beln- reactle· op den voorgrond.
1.83
t.821~.
1,83
vloedqen de Amerlkaansche afdeeling. ( U. S. Steel monteerde het eerst, doch
l
,
Koperwa·arden waren zeer willig. Het verloor later ,de win st.
Bethlehem
Steel
lag
1
dollar
hooger,
publiek en arbitrageanten kochten.
Amsterdam
U. S. Steel, Bethlehem Steel en Republic op welk niveau het fonds zich bleef
handhaven. '
Steel ontmoetten vraag. Er bestond een
Slotkoersen
8poren noteerden 1 dollar hooger.
enorme
handel
in
aandeelen
CIties
serGeneral Motors waren iets lager.
Mark
73.87-73.90
vIce.
Pond sterling
Chrysler lag fractioneel hooger in de
9.013,4-9.02
Londen
kocht
pakken
oltefondsen,
markt.
Dollar
1.839/18-1.8311/ 16 welke levendig en willIg waren.
Ollefondsen bleven onveranderd.
Fr.anc
8.57%-8.573,4
Aandeehm Koninklijke openden willig~
Middag,beuris was de stemming onrePraag
6.47-6.50
en verkregen later een kalmer aanzien, gelmatlg.
Weenen
33.50-34.00
waarbij de tendens prijshoudend was.
Staalwaarden lagen 'verdeeld, terwijl
, (Aneta)
15 Dec. 16 Dec.
Aandeelen del' kunstzljde~lndustrle aandeelen' der automoblellndustrie gewaren vast gestemd voor de Amerlka.au- drukt lagen.
Prolongat1eren ~
1'/a·18/.
(3/.
Koors
sche soorten. Aku was kalmer.
Chrysler noteerde Weer lager.
Am8~.-B'v1a
Philips opende vast, monteerde en
Rubbers bleven op hetzelfde niveau.
~
idem
sloot met lichte reactle:
De mijnbouwrubriek was goed ge]) idem
RUbbers waren zeer Ievendlg en wll~ dIsp"oneerd in verband met de stijging
Ams~. Londen
9.01
Jig, zulks in verband met het besluit In van den tinpriJs, hetgeen eveneellS biJ
.. ; NeW-York 1.83 11 16
zake de verhooging der rubberquota. ,
Jtoperwa,arden het geval was.P&rij15
857
AIle soorten monteerden. Het slot
~rlljn
73.93
Het slot was onr~gelmatig en i bracht
bracht de hoogste noteering~n. Nabeurs verUes voor Chrysler en winst voor Con\v.as de handel nog zeer levendig. De tinental 011.
Londen
stemming was hierbij vast. .
De omzet bedroeg 2.480.000 shares.
De scheepvaartrubrlek was .vast ge(Reuter-Ea8ternJ
VV 0 e ns d a g was de stemnling
in het biJzonder voor aandeelen vaster, waarbiJ echter geringe koersver15 Dec. 1~ Dec. stemd,
N.A.S.M.
.
schlllen optraden.
n. lJ'.iJ1j:S
105.1i
105.13
Aandeelen der Nederlandsch...Indische
iStaalwaarden waren vrij vast. Sporen
ft. Berli1n
12.19
12.20
scheepvaartlijnen overheerschten in ontmoetten vraag. Union Pacifies non. Amsterdam
9.01
9.013/ 1
"ft. New-York
4909/ 111 4.913116 lichte mate. 'Aandeelen K. N. S. M. ont- teerden 1 dollar' hooger. Anaconda ontmoetten vraag.
moette vraag. American Smeltings lagen
16 Dec.
Suikers waren vast gestemd. H. V. A. gedrukt, hetgeen ook VOQr International
15
Londen/Shanghai
1 sh. 2 /23 d ..
bezat mlddenbeurs een aarzelende ten.. Nickels geldt. Ollefohdsen waren goed
Londen/Bombay
1 sh. 65/ 33 d.
dens.
gedisponeerd. M1ddagbeurs bracht gerinLonden/Hongkong
, 1 sh. 3 d.
De affaIre w;as matig.
ge wijzIgingen. Het slot was onregelmaLonden/Singapore
2 sh. 41/1. d.
De tabaksafdeellng' was zeer kalm en tig. Aandeelen der automOlbielindustrie
L<?nden/Japan
1 sh. l~/Oj d.
prij shoudend gestemd.
.
lagen Ietwat gedrukt door moeilijkheden
- De beleggingsmarkt was vast gestemd. met de ar,betders. Chrysler en General
81otkoer.
Gemeente-oblig,atles ontmoetten vraag. Motors wisten- zich tegen het slot echtel·
Qbligatles der Javasche Houthandel in llchte mate te herstellen. Oliewaar(Reuter...Ea.sternJ
Maatschappijen, w,aren wl1lig.
'den waren verdeeld. Rubbers waren vrij
15 Dec. 16 Dec.
Fransche Staatsfondsen waren prijs- loom gestemd. De winst wasniet van:
n. N'ew-York/J.onden
49023/31 4.9Pil/32 houdend.
bijzondere beteekenis. Voor de hoofd1't. New.•YI)t][/PlUtJ~
,1.66 1/ 4 4.6 i71t 6
VV
0 ens d a g. Driemaands dollars soorten trad verUes op den voorgrond.
n. .N'4JW- York!AmI t4rdllm 54.47
54.53
deden % en dlto Londen 2Y! cts. agIo. De omzet bedroeg 1.950.000 shares.
1
......-.....-._-_ ..._..
De stemming was zeer willig.· ~et
(Zie verder Vierde Iilad)
nieuwsbetreffende Engelands goudpoll.OFF. NO'l'EERfNGEN TE BATAVlll.
ennemwrnm'~
tiek werd ge'interpreteerd .als een haus- l!L&i!!!!A!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~
semotief voor goederenen fondsen.
opgave van de producten-noteertn.
De Amerikaansche afd~llng was Ie~en der H~ndelsvereenlglng uBatavla" vendig gestemd en vast voor staal- en
en der Ned.-Indtsche Ver. voor den Rub- koperwaarden enollefondsen. Laatbeurs
bernalldel, loopende van 14 Dec. 1936 kochten arbitrageanten.
De advlezen
12 uur n.m. tot ,17 Dec. 1936 12 uur n.m. uit New York waren willig. Sporen en
PublIc Utilities bezaten een kalme ten-
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Jaat8~

Afgedaan

Dinsdag heden vraag aMlb.
Pal e mba n g ROb.
k 0 f f1 e (per pIcoU

Ek. Bat., Ready:
December
Januarl
Fob. Palemb. Ready: _
December

. 14.-_ n..14. -

D. -

Januarl
Zwarf;e Lamp.
Pep e r (per pico})
ro.k. Bat., Relldy :
December

Januari
E.k. T. Be tong Ready: December
Januar1

Witte Muntok
Pep e r (per picoU
m.k. Bat., Re'ady :
December

Januarl
o 1 t ron e I I a-o lie
(per K.G.ll"_cl. drum)

l.t-

12.50

11.40

11.75

19. 19. 19.-

17.50

1.40

1.45
1.15

1.40

1.40

1.40
1.330.

Java. Std.
Ort1pe

12.50

1.41)

"

'174.5. Gisteren 174.0. 4 Weken geleden
162.4. 52. Weken geleden 145.0.
,.
1

-

12._

1.40

K.O.)
MarktprlJs ten 12.15 n.m.
PRIJS-INDEX
..
.
. Java· Std.
Lon den, 16 Dec. (Reuter). Hed~n
Sheets
,

5%Obl. Gem. Soet. 27 ,.
5lh% ObI. Gem. P'bang -

BatavIa, 17 Dec.

DE SUIKERlUJ\RKT
Lon den, 14 Dec. (Aneta). Czarnikow Contr. A. Ready:
December
meldt, dat de Londensche suikermarkt
Jan./Mrt.
vrijwel onveranderd Is gebleven. Na een
.Ian.lJunl
afbrokkelende tendens trad licht herstel
Jull / Dec.
}laar voren.
. JaD./Deo.
Te New York was de markt eerit Contract C.
flauw, doch verbeterde later en sloot op
December
,2.90 de. pel' lb.
Rub b e r (per lh

4lh % ObI. Gem. ~m.
5% ObI. Gem; Sem:
t;~. . .
It
..
',25
4¥.1% ObI. O. Soer~
~bij

ex div ..

l)c Nederlandsche ~ank

' Bank'

.

*)

Jasu.lll'J

gedaan:

Band. Kln1nll
Onl.
Ope ,n i n g s k 0 e r sen (Aneta)
JApanlijn
15 Dec. 16 Dec. Rott. Lloyd
g.P.M.
H. V. A.
426
429~
a.. MJJ. Nedtrl.
Amsterdam Rubber
292Va 301 I N. I. Spoor
Philips
283
277% ~11 Spdor
Unllever
159y! 159y! 8em. Oher. 'rr.

810 t k

103

te leenlng .
6% ObI. PlantentulD
2e leentng
17 Dec. 5% ObI. Gas MlJ.

98~

Kon. Olie
409% 4093,4
Scheepvaart Unle
96
96
Shell Union
203,4
20,1/1&
. U. S. Steel
57~
5815/ 1&
3
Standard Brands
12 / 1&
128/ 16
Cities Service
35/ 16
3U / 16
De markt was 15 Dec. zeer vast.
De markt was 16 Dec~ zeer 'prijshouI
dend.

101

(Officleele koersen, nadruk verboden)

16 Dec.
1653,4
1343,4
431%
66Va
1503,4
408
1423,4
96¥.t
68
109y!
61y!
279
303¥.t
166%
951,4
212

Wisselkoersen

101'/2 --

38

1

17. )0

1950

:::g

'.45
1.15

~n~

,

De loc,ale markt was voor aIle afdeeHngen stil, met uitzond~ring van rubbers.
Rubberfortdsen openden zeer levendig
en willig en sloten vast. Verschillende
incourante soorten werden druk verhandeld.
. Philips opende aarzelend, doch sloot
vast.
Aandeelen der kunstzijde-industrle
waren zeer vast gestemd. Aku bezat een
kalme tendens. Amerikaansche Enka en
North AmrI~n Rayon waren levendIger.
Unilever was prijshoudend.
Aandeelen Koninklijke'
waren vast
gestemd en werden later prijshoudend.
Groote kooporders traden hlerbit op
den voorgrond. Het buitenland legde
geen actie aan den dag.
De scheepvaartrubriek was loom' gestemd. Aandeelen Nederlandsch-Indlsche scheepv'aartlijnen waren liauwelijks prijshoudend. Aandeelen N.A.S.M. '
konden moeilijk worden geplaatst. Aandeelen K.N.S.M. waren, lets zwakker.
Suikers w,aren vast gestemd. H.V. A.
opende levendig, werd daarna vast en
trok ·aan.
Het fonds sloot wi'llig.
De tabaksafdeeling was vast en zeer
kalm gestemd.
Industrieele waarden en handelsv,ennootschappen ontmoetten vraag.
Winstnemingen reduceeren
koerswinsten te Londen
Lon den, 16 Dec. (Reuter). Na vrij
HEal"
leveridlg te zijn geo~nd, waarbiJ de

I
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, Heden.. en volqende avonden. 'Paramount's wondere
kleurenfllm
Hilarious comedy of a Count

CITY
~~

~ THE TRAIL· OF·

THE' LONESOME PINE
HEN~I FONDA

FRED MACMURRAY - SYLVIA SIDNEY -

met

wfto n1a"its on American and_

WE T"

"D EON G ESC ~I REV E N

.

MIJN AMERIKAANSCHE VROUW

becomes' a regular rod on a
westetn ranch.

~

E t: N

(of: MIJN HONGAARSCHE GRAAF)

-

-,..,

Een spannend verhaal van ear, Iamllle-vendette in da Blue Ridge
Mountains en den aanleq van e en spoorlijr'!":" het geheel gevat in
_'M§WiMWWMltR,I
2~j78

..

..,

1"A'f'fl~

S V MPH 0 N I E V). N K L I: U n' EN

(Niet voor kinderen)
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I

PRIVATE NUMBER
.

.

..'

verlolking is superbe . . . regie en camcrawerk
zijn perfect, Er zijn opnamen in en
scenes,
welke z66 I gaal z ljn van compositie, dat personen
en entourage samengroeien tot een sterk en harrnonlsch geheel, waarvoor de muzikale lllustratle
een verdiependen, maar nimmer storenden achtergrond vormt 0 • • • waardoor "PRIVATE NUMBER"
een der ste~kste speelfilms is geworden, welke "Fox"
dit jaar heeft uitgebracht".

••~ '.

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

i

film

van

CA P I· T 0 L

trekking van 24 dezer

?3596 ,
-,53-S

--

-I'

ns.

N. V. INOISeH' VERIENOHUIS
Gebr. CRAMER
KUNSTKERSTBOOMEN
KERSTBOOMVERSI ERSELEN
KANDELAARS
KERSTLINT, .iULS~f, MISTLETOE
'A".R~N SERVETJES en tofellooper$
KERSTI<LOKKEN in rood en wit
KERSTBOOMI(AARSJES (druipen _nlet)
GROOTE SORTEERfNG KERSTGESCHENKEN

Mcctschcppij . N. V.

Escompto

Nederlcndsch-I ndische
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"DE 0000 LAt~GS QEN WEG"
(AND SUDDEN DEATH) .
met RANIDOLPH SCOTT en FRANCES DRAKE

Gevaarlijk rijden . . . dronken aan h~t stuut .. ' •. en. de
dood loert langs den weg . . . de geweldige spanning
zal U aan Uw stoel kluisteren.
DE FILM, WelKE PlEIT VOOR VEIUG VERKEER
(Een Paramount·fitm)

'. -

(Niet voor kinderen)
22571
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VOOR
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DE fEESTEN
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PREMIERE

-,an: .

. . . .'81-'

DE ALGEMEENE

1

SLlbersplege!,
u
2.Kladderadatsch
" 2.50
Innen Dekoratlon Jull-Dec. :

±_

.

r._

..

JOAN

~

o

.

•

GLENDA·

" .3.75
nummers 6 stuks
Neue Rundschau
lJ. 2.Querschnitt (ontbr. Junl
No.)
" . 1.'15
Tegen bijgevoegde prljzen ver-

••

Hugh Herbert • Allen Jenkins' .
AIM'

• ..,I*W. . . .

krijgbaar btj:

BOEKHAND!L.

hei I . . . . de mariniers ziJ'n aan waL
I ..,'
.
to)
..

Sluisbrugstraat '7

en de meisjes zwermen uit voor jool I . . • ze xijn
eenvoudig niet thuis te houden , . . . zie hoe zij een
machtigevloot in volle aetie weten te brengen . . .
oerkomische belevenissen, .iooals we ze in geen
maanden gehad hebbenl
•

•

T

..

Extra's: RHYTM IN THE BOIS (cartoon) - Centraal
.' Amerlka (relsverhaal) - Kwakzillvers comedle met
.Harry Gribbon en Shemp ,Howard.

STEEDS VERSO/It AANVOER

•

722
._.

wee•

•

-

Me

22585

F
-

G.B. U.Z.

--

Telef. :1708 WI.

TJIBADAK.

NatuurliJk weer een Warner..Lachsensafle, bovendlen
. voor aile leeftijden goedgekeurd I

VISCHHANDE~

....

j

WarnerBf9s.'llitwitJI

.:BLONDELl • fARRELL
Hei,

hi)

PAR A PAT TAN 2 7 -- TELEFOON WELT. 721 -

•

1- 5.- ,

HI. 'Zeltung

H. A. W. HILVERDINK
22451

5.~··;

I DUITSCHE TlrDSCHRIPTEN:

••·.L!

t!Jl!f

" 2.50
II

Connoisseur cplt,
" 7.5()
The Sk~th cplt,
" 5.Studio juU-Dec. Nos. .
,,4.50 i·
Forum cplt.
" 2.Vanity }t'air cplt.
h
1.'15
Cosmopolitan cplt.
." 2.50' ,I
Sphere. (ontbr. 6 nummers) ,~. 4.--.,·

een klinkende Warner Bros'. comedle.

NIET VOOR KINDcREN GOEDGEKEURD

Koopt Uw

4.i-

,,2.-

,j

met Jeanette MacDonald ell Clark Gable
Een Metro-drama en zangschlager van zeldzame kwa..
litelten, waar ledereen verrukt over isI

"

/

ENGELSCHE TIJDSCHRI,FT.&H

~~I.~£21

.........
-

van de ondervolgende:

l'Art Vivant April-Dec.
(ontbr. Aug. No.)'
Revue de Paris cplt.
le Rire cplt.
Illustratlon cplt.

.Nog steads, draait

. . . . . .,. . ._

Complete Jaargangen f9]5
FRANSCHE TIJDSCHRI'TfiN'

TElEFOON 302 ,Wl.

MET ONGEKEND SUCCES:

'f

['tUu••

'4

nz-

VLAGGEN: Zon- en fegen-vaste
kfeuren 2 X 1.20 ~-1. I 3.50
wlmpa] . lang 2 M.
I 1,..,.'
WOLLEN Maririe-vfaggen
'
2.35 X 1.50 M. .Iompleet
. met wimpel e'" sneer f 15VLAGGENDOEK in d~ kreuren
rood, wit, blauw~ brett, geel, '
breedte 80 eM. per M. 15 ct.
oranje per M.
85 d,
ORANJE.DOEK voor binnen\
versie~ing per M. 40 ct,
TROPHEEEN (5-puntig) veer gevelversiering
hoogte 1.20 M. 112.50, 1.30 M. I 15. -, 1.50 M. f 20.-

'22581
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Voor abonnementen, klaC~ten oil;l'· .,
trent bezorglng van het

,
BATAVIAASCH NIEUWSIJLAI)
enz. gelleve men zlch te wenden tot

T'O K 0

BOG O'R

PROVISISN EN DRANKBN.
~
Telefoon No. '1 (zeven)
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GLOBE

Heden- en volgende avonden:

H

-.'i•I·•

'1IHI'441.!i&G11B911
••

kAP.d.

de film, welke op uiterst realistische en sensationeele wijtEt de oorzaken
en gevolgen ~al\ de vele auto·ongelukken laat zlen.
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CINEMA PA·LACE
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Batavia-Centrum

Postweg Noord fl

,
eM

..

. J,I

22562
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de meest interessante film van het jaar

,SIMONE SIMON

.',

'

zljn nog Laten verkrijgbaar bij de

Een nieuwe vondst

·'·'''4.4

~&Jrm _ _• •_

_wpe i;MRfM. ..,UMMMmbiiYilliWli_.·lIgJalDl
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GROOTE
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f tCltd by Harold Youn
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MAONEETJES TRE'KKENI

l"Upb &F e.

Afternoon"
gieren om

\

'i.... ' ••Mtt'*'i1*M' •

22579
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DECA PARK
\

~ILLI.E BURKE (
Ernest Cossart
Grant Mitchell

-- ~

f

Werd reeds 2 avonden vaor een opgetogen
publfek verfoond. Het kan ook nlet anders,
want de fllm bledt letterUjk ALLES: humor, die
ledereen doet lachen; teedereromance en spanning.
(Nieit voor klnderen).

.,n'

wilhF ED STONE

....

U' ~'1Ht.

Honqaarschen
g~aaf-sch()onzoon en zijn Arnerikaan- ,
sche
vrouw, behoorend tot' , de
"nouveaux riches"
deze

.~....I~.I"
r R:>P,,~~lH~AA\.
lfX'\\letTIOt".

~:;;.;:(,

"D~

--..

:MY
AMIRleAli
a

waarover de Java Bode schreef e

. . ., .....••' .. , • ...,.".

FRAN(IS lEDERER
.ANN SOTHERN

.

.

(GEHEIM TUSSCHENSPEL)

Heden- en
volgende avonden
voortzetting der vertooningen in

Noemt U de film zooals
Een ding is echler
Als U om ."One Rainy
heeft qelachen.. zult lJ

Adolp" blo' p,,,tIIt.

fN

"M

fRANCIS' l(D[R~R~· ANN SOTHfRN

4.~p"M'99n."

,

ROBERT TAYLOR
LORETTA YOUNG
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DERDE,DLAO

Hoe werkloosheid bestreden wordt
· o Idertltel,~OpbouwvanNederlandinnioeiEen anoloa(e· . :d.er Reaeerln
men "Het werkende La11d", met als 'on-

1../

.

'.

'tS

bitS'

Holland is een welverzorgde ruin
"

lijke Tijden". Ik zal er hler en daar een
greep uit doen teneinde U een idee fe
geven van, dezen opbouwenden arbeld
en van da wJjze waarop de heer van
Balen die riaur voren brengt en toellcht.

waarbij tevens getracht wordt de l1lee\Vat .at gedaan is I'
ning lngang to doen vinden dat wat
.
tot dusver gedaan is" slechts half werk 'In het icentrum van zijn beschouwinbeteekent, en dat' op den keper be- gen staat een opsommlng van wat e.r ,.
schouwd het heele regeeringsbeleid op aan groote openbare werken. reed.s, ge-I
lUOEDERLi\NDSCIIE BRIElt~
daan is, en wat voor de naaste toehet stuk van de werklooshetdsbestrtjJ
komst op het program is geplaatst. De
van
ding - en dit was een del' punten van
Colljns vlerhoeksprogram ---:' een kolos- kens v,oor economisch. ver,antwoor,de I
onzen Haagscheu redacteur
·
'1 1u kkimg moe t I
over wer~-,
sa 1ems
leet en, .d ee Is a.an werken ' - het. gaat nn
. nlet.
' I'
•
..'...
ve r s c h a f f 1 n g --;- was hter beperkt.I:
onkunde, deels aan onwtl te wlltenv Re- 'zegt de heel' van Balen .. In menig an- . !
clame-wagens reden door de straten del' land zou het welntz moeite kosten
Den II a a g, '6 Dec.
met opschrltten als deze "In Zweden is 1 0m brulkbare .objecten ~ van groote ur'1
'd
If .... t
1-...... k
het aanpakken hier is het aanpassen" !gentle te vinden: wegenbouw, scheep- i.:
Er llgt a een : ag 0 vva een ooe
'
"
I
t
bl dl «r
I
0
e&-',
,
.
, . ' en geen verven waren donker genoeg vaar ver in moen, ravens, spo rw l:J i
op mijn bureau met een begeleldend
"
1
' .
aanleg, utlllteltswerken -- in sommlge . I
schrljven van den Minister van Sociale on~ ~en n~od der werkloozen onder het landen heeft men dergelijke onderwerZakel1. Het is een dik boek van kloek huldlg regiem af te malen. Daar kwam pen maar vcor 't opscheppen ! ... Bij ons I
forrnaat en gedrukt opz~aar papler dan ats istralend contrast de llchtende I echter, In den ordelijken en ~elverzOrg·
.
'.
dageraad tegenover te staan welke zou :den Hollandschen Tuin, blee,.{. el' waarvan Van Gelderen, een ,boek met, een aanbrek en zoodrra d e S ,D.A.p
. '111 Staat
aa IIJiJ'kniet zooveel
. . .belangrijks te .ontbreplechtstatig voorkomen en met een ge- werd gesteld haar Plan dat als een ken, noch aan eersten aanleg, noch aan
wlchtig aanhangsel van ta bellen en gra- evangelle van den arbeid' aan het yolk londerhoud. Want ook inbet-ere tijden
rlsche voorstelllngen, een boek om aan- gepredlkt werd, ten uitvoer te 'brengen. was er geregeld doorgewerkt, zoodat er
dachtlg te lezen wanneer men eens ~eel
van een achterstand over het algemeen
· .
.'
Inderdaad 'Is op groot~ schaal aan niet gesproken kon ,worden. In de laa'tRe~, het paard, dat , de trommels droeg van het El1g~ls~lle regim.eilt (bagOliders, dat bckend i~ aIs d~ Royal Scots Greys,
vriJen tijd heeft, en dat ik deswege al deze prediking geloot geslagen. Er zijn ste vijftien jaren, dus in de periode dIe
. is kort geleden overled~n. Lairdsburn geniet titans (h,e'eer, n~aar moet n~lwenn~n a~n I~waalen aan .e~n pewondere?de,
een paar keel', nauw ter hand genomen, tienduizenden Nederlanders die nog onmlddellijk op den oorlog gevolgd Is, j. en geestdriftigemenigte. De dragonders van het regiment m()geli als prethgc alw lsscllllg III hUll exerclhes veor merugte
maar weer neergelegd heb. lk ben bang slechts bij het Plan zweren en wIer heeft Nederland aan openbare werken 1
.. '
spelen. .
"
.
.
dat di,t fraale staal van typografie en groot-e' grle'f tegen deze regeering haar een bedrag uitgegeven van over de twee
..
. .
..
on\llil is om in te ;zIen dati'iuen de men- milliard, waarvan ruim 1500 mll1Ioen
-~---~~ ~ ~~ ==~==~~~==~~~~=~==~.--.,;....=~=~~~~~
boekbmderskunst JUlst, door zlJn forsche schen veel beter kan laten werken dan door het Rijk is besteed en 500 millioen
en, omvangrijke uitvoering nlet geheel laten stenlpelen. Waarom, ofttsluit ze· de door de provlncies en gemeenten. Hler- Fl'iesche kanalen met 22 Y2 en de Groin tiptop conditie aan den start kan
"Geschenk voor' de p ..rllses"
aan zijn' doel zalbeantwoorden.
koorden van de beurs niet en' blijft ze bij zijn aIleen meegerekend de kosten
verschijnen.
iiingsche met· 6.9 milIio·en. 'renslotte vindoof' voor de smeekbee om arbeld, die van eersten aanleg, niet die van onderdel) we een bedrag van rond zeventlg
Pseudo-'vrieitdin VIall U. K.II. tracht
En dat zou men moeten betreuren, verhoordzou kunnen worden wanneer houd.
111 het hoofdstuk van de op. handen
want in dit wel~k, saimengesteld door men openbare werken op groote schaal
juw'elier op teo' lichtel1
mlllioen ultgetrokken 'Y0o~ spoorweg- zljnde werken geeft de aanleg van den
mr. W. J. van Balen, treedt'de Regee- glng: uitvoeren?, ..
De Zuiderzee-werken vorderden ~12 werken, waaronder een groot verbetB- rijksweg Den Haag - Utrecht den schrij.ring .voor het forum der openbare meeDezer dagen heeft een naar. schatmillioen, de RiJkswegen 140 millioen,. ringsplan .voor ·Amsterdam van 28 en ver eenige . interessante iparagrafen. in
ning en zegt ze tegen ·o.egenen die haar
tlng
dertlg- ,tot '. ,vijfendertlgjarlge
Tot voorlichtlng nu van aIle critici, de provinciale wegen 60 millioen, de
di verse een vool' Utrecht· van 7,5. mlllioen. En d.e .pen over woningbouw in onzen. slapop het stuk van de werkloosheidsbe- aHhans van degenen onder hen die te sc h u t sus
1 i t e IJ
· mUl'd en 19111
12,
pen bodem. Dit strookt met zljn methode vrouw, 'die. zelde tot de Iiart1ct111ere.k~n
strijding van voortdurende en verre- goeder trouwl zijn, heeft de Regeering spool'weg-werken 145 en electriciteitB- dan gaat .de.heer Van Balen door:
om; ter wille van" de leesbaarheid, van nissen. van Prinses Ju~iana . te 'behooren,
gaande ingebreke blijvingen b€schuldl- medewerking verleend tot hettotstand- werken 300 millioen. Vail 1920 tot 1934
zijn .boek, de. opsom,minge,n van' cijfers
g~n: Er is veel meer gedaan dan g~
Ziehler het progamma van. heden, en gegevens te onderbre.Ken ,door stuk- een brutale pagIng gedaan de juweUel's:komen van mr. van Balen's knappe boek. droegen Rijk en gemeenten samen aan
denkt, er is en wordt een mas~ale ar~ Men ~an het slechts betreuren dat zij v·o-orschotten vool' Woningbouw 542 mil- I hetwelk itch op waardigewijze ,aan- jes beschrljve'nde journaUstlek die som3 zaak "Het Huts van . st. Eloy" op cie
beld verricht ten koste van een ontzag- nlet een mlnder kostbaar en plechtig, en 110en bij. En ditis nog slechts een greep I sluit bij onze Nederlandschetraditle
Blaak .te Rotterdam op te lichten.
alle~aardigst .zijn uitgevalleni.
.lijike inspanning en met aanwending van meer populair gewaad gekozen heef,t ult de bestede bedragen. Is het dan een
om ons land wat men noemt "keurig
i
,een enorm kapita'al. Lees dit boek, aan- voor deze apologie van haar peleid. Want wonder dat men 'thans, g~durende de . In orde" te hebben.· Dit is natuurlljIt
In een tweeden brief zal, lk nog lets . Omstreeks
uul' vervoegde zlch' een
ischouw de vele foto's, bestudeer de Ita- ~ooals het forsche boek daar ligt is het crisis, weI eens roeken moet naar nut'i1iet alleen een kwestievan netheld uit de: overige hoofds1tukkenvan' dlt'bedame
In
den
winkel,
dIe zich Jvr. L. van.
bellen. Komt,ziet en overtuigt U ervan ondanks den. 'billijken prijs ~nog veel te tige werken welker ultvoerlng op dit
of smakelijk 'uiterlijk" hoe weI 'er ook lallgwekkende I.boek·")aanhalen.
'. ..
Hardenbroek noemde. Zij wilde" zoo
'welk een berg werk in ons land gedu- duur om in aIle handen te komen, en moment economisch verantwoord mag
in dat opzicht van onze verrichtingen
:rende de laatste jaren. verzet is: En aldus zijn bestemming te vervullen. lJet- heeten ?
:.' ~n' eigen huis een niet te onderschatten
~). Uitg~, H.. 1>. Tj~~k . w4Ullk.
Zn., ~~i~e .:zlK ,e'en. ri~gmet . })rlljan~~n' h~b- ..
..·Unvloed uitgaat QP al1qere. vol.kenJ we}.... H~arlem .. ,·.'~·"· ,.'~. :;." " . ..., ..... ;
itrek dan t!'w,c,~ncl~sleten. a~nzlen .v:an geen doodjall1mer is, omdat .de heer van
hen, wel.k,e zlj
~an: :Ptltise~!"JuU~na:'ten
,
.
/
Ide vraag of Wij in deze onze pllcht heb- Balen, ondanks enkele overbodlge uitke ons op deze wljze bezig zien, en
\Vat op bet Program staat
g'eschenke
wilde'
geven.
De dJrect~ur
.'!!
Iben gedaan.
die
ons
dan
des
te·
gel'eeder
in
aanweidingen en te breed uitgesponnen bevan' dezaak, .dIe haar persoonlijk' te
merking .laten komen voor het ultschouwingen, er nochtans in geslaagd is
woord"
stond, zeldewe.l bereld te .zljn
voeren
van
overeenkomstlge
verheteeen synthet.isch en overzlchtelijk beeld
ringen bij· hen te lande.. Hierop is
het sieraad, ter waarde Van' 400 ~ulden
te geven van :aIles iwat in )Nederland geimmers onze nationale bedrijvlgheld
daan wordt tenelnde ,'Wer~geleg,enheid
mede te geven, mlts de dame zlch wllde
voor een niet gering dee~ aangewezen.
te scheppen, werkloosheid te 'bestrijden
legitimeeren: De dame kon dit echter
En evenals het voor een werkvrouw
en de gevolgeil der werkloosheld te leniet,
dochdeelde mede tijdelljk te.v~r
een
aanbeveling
13
indien
heterbij
.lligen. Al .schrijvende, constawerende,
blijven ten h~ize vande pouariere
haarzelf thuis proper en welonderhouordenende, en betoogende kwam hij 300den uitziet, evenzoo kan Nederland.
Valk aan dfm 's-GravendijkwaI. Zij' ver;.. .
zeer onder den indruk van wat er gevoor ~ijn propaganda in het buitenliinq
presteerd~ is, .dat hij zijn boek, verschijHet den winkel, .doch keerde daar na
e'enzeer nuttig gebruik maken van al
nend in een tijd waarin ons land nog
ongeveer tien minuten terug met eer
dIe zorgen voor eig~n ert, welke als
altijd ruim vierhonderdduizend werkbrief; onderteekend door den burge..
bewijsstukken onzer capaciteit te~stond
loozen telt,· of 1 op de 20 Ned~rland
meester van: Rotterdam, waarin werd
zichtbaar zijn. Een direct voordeel
sche onderdanen, vrouwen, klnderen en
medegedeeid, 'dat de houdster van deechter putten wijult al dergelijke vergrijsaards meegerekend, durfde te noezen
brIef zonder bezwaar het klelnood
beteringen al a:anstonds ·voor onszelf.
kon • worden medegegevell.
n .....
Inplaats van met een door armoede
verwaarloosde installatle zal de naaste
De juwelier vertrouwde Ide zaak eeh..
toekomst ons vlnden klaarstaan "met
ter ,nog. nlet geheel, waarop. de dalue
een productie-apparaat dat op, de
zeide, dat. 'de koop dan niet doorging
meest economische w_ijze kan werken.
en zij den winkel verliet.
Met name onze verkeersmiddelen w
water en te land zuIlen een capacitel~
Een Uoor de politie ingesteld, onderbezitten die tegen ane eischen bestand
zoek
heeft uitg~wezen, dat de dame
zal blijken. En het is tenslotte bij
aan den 'sioGravendijkwal niet bekend
jedereil
wedloop.
een
belangrijke
voor.....
22556 is.
sprong, 'ill<;Uenmen goed geQefend en
',.
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F EU I· L L E.TON ·
De Gouden. Rat
•
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t

DesJlrook ;verllet· de hut en kwam
sspoedig daarnaterug met den GrootIhertog, die, voordat !hlj' plaats nam, een
Cdiepe ,bulging maakte voor sir Charles.
\
"Vooroat wiJ ,tot een bespreking van
<den toestand, zooals hij nu .IS', overgaan,
\Wil ik u €erst vertellen wa1:l er allemaal
mebeurd Is, vanaf het oogenblik dat wij
<:ontvoerd ,werden", rbegonDesibrook en
{gaf iVervolgens een nauwkeurlg verslag
wan
alIe gebeurtenlssen,'- Sir Charlel'
lluisterde vol lbelangstelling toe en Iachttezoo nu en dan, vooraltoen rDesbrook
werslag uitbracht over Izijn opsluiting in
wHet rZwarle Hoi".
.
.
j I
"Zoo komt ,ooontje dus Oln 'zijn loonUje. Ik ben blij dat je Grafton d'aar opgesloten hebt", sprak 'hiJ. "Ik weet nlet
VNat lk. van dien man moet 'denken. Mij
lis een zeer vreemd :mengsel. Hij is zeIKer niet door en dqor ·lSlecht. Ik moet
mekennen, aat ik hem, door zijn gevoel
woor humor, nlet geheel onsympathiek
k<an vinden".·
, I
· "WeI, ik heb het volgende bedacht.
met is onmogelijk voor de Britsche Re€leering om offlcleel ,te doen, wat irk van
]J;>lan ben
doen . .In deeerste ;plaats,
betreffende de aanklacht, die u tegen
Orafton kunt indienen; ik veroni1'erstel,
dlat ·het niet ~emakkelijk zal zijn, !hem

te

----

----

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

e,enernsti g mlsdrijf ten laste. te le'ggen,
wanneer hij weer in Ellgeland terug ZQU
zijn?"
.~!
"Neen, dat zou 2eker niet gemakkelijk
.zijn", gaf sir Charles toe.
"Dat dac'ht ik lweI; daarom iVermoed
ik, dat u het nietzoo Iheel erg ,zou vinden, als ik ,mi} met 'zijn lot ,belastte".
"In het minst niet". . I !
"Prachtlg! Ik'heb de kwestle met den
Groothertog besproken, to~n het er op
begon te lijken, dat rwij ~nze vrljheld
zouden terugkrijgen. Ik stel:voor dat het
jacht aan mij wordt overgedragen. Een
gei:leelte iVan ,de lbemanning kan zoo
gauw mogelijk aan land gezet 'worden,
maar ik verwacht geen moellijkheden
van dien kant, vooral niet pu ;wij' Grafton' veHlg opgeborgen ·hebben. Wat kapt'tein Broc'kdorf betreft, dlen ken ik goed
en als 'hij ;miJ 'zijn Iwooro wil g~ven, dat
hij mij' geen last 'zal ,})ezorgen,'kan hij
vrijuit ,gaan. Heeft u hier bezwaar: tegen 1"
,
'

"Tot nu toe heb iik geen ,bezwaren,
maar wat ben je :verder van plan?"
"WeI, de ,klwestie is deze. Als het Graf..
ton gelukt was ons naar Leningrad te
brengen, ~ou hiJ zeker korte metten met
ons, gemaakt hebben, vooral met den
Groothertog. lk geloof, dat u h~t met mij
eens zult zijn, dat wiJ Grafton onmogelijk'
zIjn vrijheid kunnen hergeven om zijn
kuiperijen vbort tezetten. 'Ikzelf ben
daar tenmlnste sterk tegen. Nu !heeft ~de
Groothertog lets, anders geopperd. U
weet waarschijnlijk niet dat de "Wltten" eengroote organLsatie hebben In
Frankrijk en nu heert de Groothertog,
vQorgesteld om Carteret aa~ tedoep en

-;--

'

..--.--

Grafton en zijn ibemanning aan de
"Witten" uit te .Ieveren. De Groothertog
staat er VOOl' -.lI1,ctat Grafton eerlijk berecht zal worden en zijn gerechte straf
niet zal ontloopen".
i
\
De 'Groothertog, die met de grootste
aan:1acht had zittEm toeluisterell, nam
nu het woord.
1.\
,.Sir Charles, lk verzeker U op mijn
woord ,van eer, dat deze mali eerlijk behandeld zal worden".
f
"Maar ,hoe moet het met de .Fransche
autorlteiten te. Carteret ?" vroeg sir
Charles.
j
I
.I

.__ . .__

.

-:-_L

_

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

aIle burgers bevrijiien", merkte .sir Charles op.
I
I
,,1k ben het volkomen met u een&. Het
is tegen ,het reglement, voon!l daar een
van /hen een dame is".
.
"Natuurlijk kpmt mIss Fayrfleld bier
aan 'boord", zei de Groothertog kalm.
"Dat :verwacntte ik".
"Dan Is er aIleen nog dit, ,bent u :berel<i
ons eenige van uwmanschappen te l~e
nen Qlm bier de orde Jte (bewaren, totdat
Carteret bereikt is?" ,
- ,i>aarooe ben ik volkomen hereid, 01)
uw verzoek. sir :Charles", ;.lntwoordd'e
Carruthers onmiddellijk. )
~
I

"Oat kan geregeld ,~orden. Ik
~an
plan nu dadelijk een draadloos telegflam
"Dan kunnen we dat als afgedaan bete sturen naar 'miJn hoofdkwartler in schouwen". .
I
Parljs.Er staan :verscheidene schepen
,,1k heh geen speciale bevelen van de
tot onze ,beschikking en het jacht kan Admiralltelt ontvangen, , du~ kan ik
in de buurt van Carteret opg,ewacht wor- voorloopig naar mijn eigen inzlcht handen. 1k kan captain Desbrook Iwe~ de 'deleh. lk denk dat het ,het beste ~l rzijn,
verzekerlng geven, dat deze m,an niet als 1k het Jacht in het oog Iblljt' houden
lang meer .een bedrelging zal vormen totdat u Grafton's bemanning aan wal
voorandere landen".
'
gezet hebt. Ik veronderstel, dat u in
De&brook's gezloht werdzeer ernstlg Frankrijk een inleuwe bemanning wilt
bij deze woorden, maar de kwestle /was aanmonsteren ?"vroeg hlj aan Des.I
wobelangrijk, dat hiJ' ,het niet geraden :brook.
'achtte oni tusschenbeide te komen. Sir
"Ja, dat was ~ijn ·plan".
Oharles ,stelde nog eenige vragen, welke
Het kostte Carruthers groote moelte
de Groothertog met de grootste oprechtzijn gedachten te concentreeren, want
heidbeantwoordde.
'
hij 'kon zijn oogen nlet ,van pen Groot"Maar we vergeten CaptaIn Car- hertog afhoud~n. Hij haatte de gedachruthers. Hij. moet hier ook in gekend te dat Peggy 'bi} .dezen man, dlen hij
worden", opperdeslr Charles.,
als baar echtgenoot moestbeschouwen,
moest
;blijven,maar hij;besefte, dat hij
De commandant werd verrocht bij hen
te komen en hem werd in het kort mee- onmogelijk, op Iwelke wijze ook, tusschen
gedeeld, wat men van :plan was te 'doe~! helibeiden kQn komen. ;
"Ik geloof, dat :het het gemakkelijkst
Brockdort werd binnen geroepen en
voor u zal zijn, al~ wij UlW schlp, van ,ondetvraagd over den toestand 1van de

/ben

.
'

machines.. Hij :Vertelde hUn eerlijk, dat
de. turbines grondig nagekeken moesten
worden en dat het jacht geen noemenswaardige snelheldzQukunrten' bereiken,
voordat liit ge.beurd was. Toen richtte
Desbrook het 'woord tot ·Hem.
"Lulster:eens, BrockdOJ:f", zel 'hij. "Je
Ifats6e;llijk tegenover mij
gedragen. We hebben, etkaar jaren geleden ontmoet en ston-den, op vrlend-:
schappelljokell voe.t metel}{aar. Nu is de
toestand. als voIgt. Als')e' (bereid !bent,
om onsje. eere~oordte~~wen, d'at je
geen moeilijkheden ·Zult'.iVeroornaken Ik moet nog iets ,yerd:er ,~'gaan, dat', je
zult trachten· te voo):'koinen~ dat de bemanning moellijk1hed€n ~aI veroorzaken
- dan ben Ik van mijn kant \bereld ~
en sIr Charles keurt dit volkomen good
- om jeaan /w'al te zetten in een haven, nlet te .,-:er (weg, die je. zelf kunt
noemen. Boveridlen kan· ik je de verzekerlng geven, dat ertgeen aanklacht t~
gen je zal :worden Ingediend, in verband met de, 'onwettige handellngen,
W'aartoe je je geleend: hebt."Mag i~ .zoovel' gaan ,met mijn,beloften, sir' Char-'
les ?" vroeg Desbrook aan den hoofdcOll1jll1issarls.
I
I
I
,Ja, hide gegeven omstan::Ugheden
moogt u weI zoover gaan. In elk geval,
zeg lk 'u IhlerbiJ mijn 'steun' toe".
"Ben je, daarmee tevreden, Brockdort?" vroeg Desbrook.
"Ja, ik he.b je altijd als een eerlijke
vent beschouwd, Desbrook en jouw belofte ,is' )uij, meer waard, dan een contract van de meeste mannen".
"Dat is dus in orde~ Wil je even v~a
gen of de prin.ses 'hier wU komen ?", rlep
~ebtje 'heel

DeS/brook opgewekt, toen de kaplteln
heen glng. :"Zij is een moe1lij.k geval",
vervolgdehij, toen de deur zlch achter
den kapitein gesloten had. "lk weet·
waarachtig niet, .\vat ik met haar be..
ginnen moet.Ziet U,· uit een politiek
oogpunt !bekeken, is :zij' haast, even ge ..
vaarlijk .als Gnifton."
.
"Zij is ;gevaarlijker dan hij"; ondet:brak de GrootJhertog hem.
,',Ik. stel yoor, ,haar, even als pem, ult
te leveren,' zoodat ;ziJ'beiden berecht zullen ,worden";·
"Dat kunnen wij niet doen. :W'1jlst~lj
den nlet regen yrou\ven, vooral niet'als
zij 'zIch aan palltleke. overtredingen
hebOOn schuldig gemaakt"j antwoordde
sir Charles. "
' I '
I

:1

01:-.

•

"Wat ~oeten ,wij' dan met haar~...
ginnen '1 Het' eenige wat er opzit;; is
haar ha.ar vrijheid te geven. Het he'eft
geen ,zin lhaarte· latcn 'Zweren, dat zij
in het vervolg zlch niet me'er me~ de
polltiekzal inlaten" want ~iJ houdt haar
belofte toch niet".
' '. I
I
Er heerschte een oogenbll{t sUIte,
welke'DeSibrook vel·brak.
"Ik geloof, !1at wij ons maar door de
omstandigheden moe ten laten lelden.
Wij kunnen nu toch nog ~een besUs~
sing nemen", zei hij. :
Prinses .Nadine trad 'blnnen en sloot
haastig de deur' achter zich' dicht. zlj
trad hun volkomen beheerscht tegemoet.
Desbrook hood haar ~en stoel aan en
vroeg haar, 'Plaats te nemen.
J~ordt

vervolgdJ.
,'.

n-AT!VIAASm NlEUWSBL"AD van Dontlerdag 11 :U~cel~lJjel' 193~ .;.;. DERDE BIY!D

'";",."".n '
h·UWe Iij"k. van Prl ses
r';

Mef(uliorpha~e yati

drattje- eli liC~ty(e~lae
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Prlrts in, zwart en wit. Deze, borden v';orden ollderling verbonden door vlaggen
hi ~e iiatloh':lle kleuren. Boyell den rijweg korneri draitje llchtbcllen.
Eert inerkwaardlg aspec] zal ook de
verslering van de k06gstraa.t ijtedEm.
spreiden. Deze v~rslet~ng zai aan de daar iher zulleri zes retis:fclitfge lichtkrohen
staande boomen \vordel1 aatigebrach] en worden gerhirigen, Iver~ier,d met vl'agge(took, ohirlje.:.ftleurige ballons eli green,
voorzoover de hoomeritljeh gaplhgen
v~H:rchting
vertoonen; ~ljn teeds stevige paten In
De \ vef~dHiehd'e lihillihiatles' zullen
<{eil grond geze~, die stFrtks evetj~ls de
QOOnleil 4e Qvervi()ecil~S oranje- en ~~~i. ~~l~~f$,~~j~,de~~ ,~.l,t~~,ken ~an het
fe~stprogram: l3i) de v~rsie~~ng der stralIcht-weelde z~lie11 ,rltagerl.
tEhi 1$ reed~ met ,~eri feeerleke. verlfch~' ite,~r~n~ra.~i1t" ~(j~~t. ~etsJerd" ii~h t~h,g Ci~~}vohqs ,H~k'en~n~ ge~oud'eh. VerorahJe-fiallons ,iii .de bOijllie.H ,eh ltcht- dei' zulleii ttll 'van openbare en partl~o~~n ,9ver ~~ tr~~totts:,,~~J ae,,~r,vt H~#' fuhere g~bQUiwen reestellJ.~ worden vernet Bezuidenhout worderl ~ullei1 ge- [lch]. EH
slotte z.ull.en 0P. ve~sc~il
~iaatst met bt~em~dr{,~~~,~ll' .~i~¢~~H; ,~d leijcie iJta~ ts-eli in 4~. stad groote gastakbo~ep:op,,OP e'en rond schi d; een 3,.8.kel~ Iw~r,~eH .bi>g~~te1d., . '
,
monogram.
Zljn er ihe~ electrIsche lampen aller"in d~, \Wg¢.lisi*~at>~a~ p.~ r~~¢iili~~lijQ i~i tTethi.~seild.e effecteh te berelken ,het
afstanderi over d~ bteedte. He~ . ~trrtq.t electHsC1i~ licht Ihist tach iets a~hitrekeeli vlaggenversf~rthg hi de iitittdha~se keltJks, :*~t, ~~l1 ga~-1lluthhhiH~" weI
en ilt1pische kl~,iteit \Vohien aartge": heEHt, )1.1. het levehde en HewegeI1jke

Si5o,~di~ ,z.a\ llll:. ,blijkep', ~qo sch~ij,f,~
de,.,: Ms'i~ h~ hal'd, ~r)11 de\l raa,ts~~n
tljd ,l$"gewe,rkt aan de voorqerei<;lIng van
de ~ ~~~~tvr~iJllg: wij~- en pU\lrtverEfei11g~~.Y1 \ 'l;J);ebb~,~_,.. y~!g~~erd e~l p~~,~.n~~
ontW~IP~P, ;.. ;~~~~n~~~,s~hen ,hebRen de
k0P.M~J?!Ji el~~~.r g~~t9~en ,o~ ..hu~ str~
te~ r~H<>rf\l: ~~~~ ?-~ , tot. d~p ~r~ds,weg .b~:-, bta«ht~ ,in, tiet, , H-iiJ(j~ti J)ij~(hjge1ioiiaeii
h~fen\\,N!~MF~~k .I~e: ~~.~slt~ren";,, .geI~~.n ~~pr~ SC,"lld~~i:. vet~~f sJ1H~~.t~ Vd,~1 gt~~~
zijn ~nf(~i,~P1~l~;,finq.ncleel~ ,~9~zegg~l},-, en electtlsche laJl1pjes;;, Aiin 11et eehe
gel}.' ~~!}p"atj ~n, ~~'f.~ntfe~ ge~tel~f.;.. t~A eirid~ ~~ii d¢ ~tHiaJ' BU. ~~t.iaH: kQ!Ht
kelJ.{nge.l1! zljn" gE{ro.aakt . ~~ ver~r~rings e:el{ e,ere r 'qoH }jlj. dJ ',i3tjehkQH" ,wo~.:
materhl'af
is. ,
illgekocht
en: - vehverkt'.
pitafi l £tiet
, ,
.
hi]
WagenHriig
AIle goede bedoelingen, enthousiasme patten geplaats1
en, 9!.fel·vaardigheid ten tlpijt, 11;;\'d", .het vier van zulke pllaren.
kt~nnen gebeuren, dat de stadsversiering
De Plaats zal op regelmatlge afs~an
als geheel nlet dien indruk maakte, den hoog tegen qe gcvels der 'huizen
welk€m men er van verwacht had, om- versierd worden met gestyleerde roze1tdat onderling verband en eenheid ont- ten van ongeveer 3 meter middellijn.
braken. Dat gevaar heeft het Comite Van de rozetten, die in Ihet mlden gevool' de luisterrijke viering van het Vol'- kroonde wapenschilden vertoonen, hanstelljk huwelijk echter bijtijds gezien en gen wimpels af met dehnengroen. Deze
het heeft maatregelen genomen om het versieringsmotleven worden onUerHn '5
te voorkomen. Het heeft namelijk een door groen-guirlandes verbonden'.
advles-commisie ingesteld, welke tot
In de smallere straten, zooals Veenetaak kreeg te trachten de noodlge eenstraat,
iloogstraat en Spulstraat, 'zou een
heid en aanslultlng in de versiering .t.e
vetsh~ring met palen eii zullen op de
brengen.
trottoirs i.e hinderlij,k zijd voor het verDeie c'om:missfe heeft in de laatste we- keel'. Daarom zal hier een hoven de
ken veel en goed werk gedaan. Iedere straat, hangellde versieriilg vaIi gevel tot
wee~ ,heeft zij' twee avonden zittlng ge- gevel worden toegepast.
houden in, Pulchri studio en daar iederIn de Veenestraat wordt een versieeeu· ontva'llgen, dIe met versierlngsplanring
aangebracht van afhangend vlaggenen rtwam opdagell.
doek, dat als tponeelfriezen werkt» zooDoordat de commissie haar taak breed dat heel de'straat als met een dak van
opvat~e .en haar vDorlichting nlet, tqt vlaggen overdekt zal schijnen. De gele
het' berelken van een aesthetlsch geheel vlaggen in het mIdden en de ter weersbeperkfe, kOllden van haar ook tal van zijden afhangende blauw~ vlaggen met
practlsche wenken op het gebled van Ol'anjebaan worden van onderen afgeaanschafflng en toepassing van mate- werkt met zllveren franje. Tusschell
ri.aal van ,verlichting enz. door de buurt-" deze vlaggen ,wordt een llchtdecoratle
siraat- eli wijkcomite's in dank worden van oranje balons aangebracht.
geincasseerd.
De SpuiStraat krijgt een portrettenlIoe de bi'n'nenstad er nit versiering. Rechthoekig op de richtlng
van de straat zuBen boven de trottoirs
ial zien

t.ff~t, ,Gro,en~narkt-complex beloof't
scl'litterEmd moo! te worden. De onwonimden' en de zakenlleden, die hier hun
bedrijven hebben, waten van meening,
dat dit hartje van de stad in de onmiddellitke paQiJheid van het Stadhuis en
d~ Oro'ot~ ~erk, waar de huwelijksplechtr~l1~dert zUlIen plaats vinden, bijzonder
go'ed VOOl- den dag moest ,koinen. Zij
l1eten architect A. H. Wegerlf een plan
voor de versiering ontwerpen, w~arvan
de uitvoering voIgens de 'raming niet
mindel' dan f 17 a 18.000 zou kosten.
Dat was echter geen bezwaar. Door de
royale bijdragen van de ter plaatse gevestigde ondernemingen en van de gemeente, die met het Stadhuis ook tot de
belendenden van de Groenmarkit behoort, is de uitvoering van ·dit plan
reeds verzekerd.
h~!dtjlOPlent van deze ver~iering
zal w~rden eeri monumentale llchtmast
v~n ia mewr hoogte.
Op de Kneuterdijk zuBen prac11tig
gestyleerde Oranjeboomen hun waaiervormige takken langs den rijweg uit-
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KrUidtmler te Leek (Gr.) I~vertloos
te bed gevolideli

In 'den nacht op ~ Dec. is Ite Leek bij
Groningen
een afschuwelijke moord ge~a,~ l~lcig en. sch~~U.~~ii." ,,,,' . .
. Tij<)ehs, ~~ ~<?mei].de ,}~~s.~~l1 1~. m,en pleegd, waarvan de 65-jarige kruldenier
~~.~" ~bR:,; ~a~, p,la.n, ,~e 1?tt~h.lurt1drldt~e oJ) C. Reyntjes het .slacht6fCer is gewo'rden.
hHllie ~cHattl .tq_~ t~ t>assel,.
I
,
.
, dr,'o.o)'t~ ..,g&,#.h,kt{.e,1~; *q9~ls .~! Hfd~ns De heel' ReyntJes had een kruideniers•
t:!~ t,~,~ , v.~,r
,. j"Bar
~ d, ~~ winkel in eell pand, gelegen vlak bi} de
~~
vi,~rilJ~ v~n, .... d~~ ,'J~s
van !t. M. de K'ortingirl op dell Vijver- ~luls aan het kal1aai. De mall, die gedam hebben gestaan, zullen nu geplaatst
' -,
worden op het Bbitenho! bij de Binrteh- brekkig ~as, wooiide 'alleen. 'dverdag h'ad'
van hij hulp van eeil Jlenshneisje, dat in
hofpOort, v66r het departeinent
Economische Zaken aall het BeZl1iden- Tolbert woont en des avonds na afloop
hout bij' de dependance van dat depar- van haar iWetkZaatnrhedeil l1aar haar
tement aan de Rijnstraat, bij de Kon. wodhptaa~ terugkeerd~. iVeidelj werd iHj
Bibliotheek, op het gebDuw van he:t
,
i
'\
.
' fdbestuur der p.T.'r. aan de Korte- 01> den dag in zljn winkel gehol~n door
hoo
,
"
naerkade, OIl het gebbhw vali deli Post- een 22-jarigfm neef, E. Reyntjes, die na
cheque"': ell Oirodienst aaii het Spaar- afloop van het werk eveneens naar huis
n~plein en vaar het gebouw van ~e ging. De neef van den heer R. woont 1tl
Haagsche Courant.
Leek.
Attn de gevel vall de gasmeter-fabriek
,.
van Wilson aan den Loosduinscheweg
Een !Jtini~ah ,Vd}l, Re,Yl1tjes, zekere A.
zal een ,gas-illuminat1e worden aange- Bolk, is in het bez~t van ,een, s1etltel. yah
bracht welke in lijnelt vail gasvianime- de hUisdeur van Reyntjes. Hlj komt ietjes de porheHeil vertoont vah Prinses deteil ochtehd de koeien vall n. ritelken.
Juliana en Prins Bernhard.
, Ook Woensdagmhrgeri ? dezer kwam pij,
als altijd, oni zevell uhr het huls qli1D~ r:jjmp~nt voor de nen. Hi), votu! qaar Zijl,i,buUrn1an Hog
"SC.,lO~ ~U,g "
'.
.' te, be,!: li~geh, ~l~t~eel~ hij yttn. ~ezel1 niet
De tekst vall de njmptent, .welke blj gewoon was, daar Reyntjes, meestal om
ge1€g~ril~etd van het ,a.s yorstelljk, hUW~- zeven uur joPstond.. I I
'
lijk d001' de regeerihg aan de Nederland. '
~che schooIjeugd zal worden uHgereikt,
:roen Bolk ,h~t ledlka~t l~aderde, deed
is vervaardigd door ~eri dichter dr. P. c. hi]' een vreesehJke ontdekkl11g .. H~j yond
Boutens, terwijl de 1llustfdUe ert de ver- d~n ouden man n.1. gebonden hggen met
dere aesthetl~che veriorglrtg in han,den e~n ~kussen op ~let hoofd en. een prop
vah den grafischen ,ktinstenaar Andr€ In den mond. Het ,vas duldehjk, dat de
van der Vosseri is gelega.
levensgeesten reeds waren geweken. .
,',. ·t 't.. '" ",' , d
Onmiddellljk rei1Cle Bolk de den! liit
De U1
voer n~
IS' , toevedrouw
aan de en waar·sc
: I1u wee
. d' d' po'II·tie . Qrik
d'e bUr' ,{
.
k'
,
.
v
a1gemeene -lan sdru kerlj.
. gemeester eli het parket
Groningen

De ontmoskerde auto-

dieven

Een afspraak in den
RiladskeIder

'

,

.

' 'I

I

.

I

,

l-l

'

te

werden gewaarschtiWd. De burgenieeSJter
was spoedig ter pHtatse.
.

V~n den d;;\de~ ,ontbreekt tot cltisvet
elk. sp<?or. Vast-staat, dat R. er warmpjes
iri~at
vaak de beschlkkirig had over
veel bdar geld.
.Deri vorlgel1 «ag' WflS a~n Reyntjes
nog f 200 gebracht. Of er iets gestolen
is, kon nog niet worden vastgesteld. Het
vermoe.1en llgt evenweI ,voor de hand,
dat roof de drijfveer tot den moord Is
geWeest.

,en

,

"

Bij het onderzoek is, naar de ;,AvpSt."
meldt, gebleken, dat de inbreker via e~ii
raam aan de '~chterzijde van het nuis
van Reyntjes, wa~r behalve ~ri kruidenierswinkel ook hog een distllleerderij
wordt gedrevem, is birinengekomen. Om
daai' te komen moest een weilahd \\'ordel1 overgestQ,ken. De da:der heeit id de
Prestdel1Jt Roos~velt pp weg QDl zich als pst $11 presidkiti Vergas (Ii> liaar het keuken, waar Reyntjes slH~'p, a;Ues over~
Braziliaansche parlem~ntlSgebouw rte begeven, wa'ar de i\.m.erikaansche president olllangs, hoop gehaald. E~ is geen, l~de: o( kast
gelijk wi} herich1ten. ill een buitengewone zitting van Kanler en Senaat allerhaf'telijkst onaangeroerd gebleven. Vast staat. dat
begroet is.
geld wordt vermist.

\

"
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Om trent de ontmaskering van een
l:.ende autodfeven en helers meld'de men
aan de Msb. ult Ehldhoven het volgende:
De :beslisslng viel hl. verballd met ee'n
,
_
auto v~i.\ dell heer Jansen-De Wit uit
SchiJ·i.iclel, 'een Grtl'ham:'Pag'e, dl,e .in
October gestole'n wa,s. Nat'uurlijk had meQ
weI 'n vermoeden, wie de dieven van al
die gestolen auto's zouden zijn, maar
het bew1js leveren was nog niet, direct
nlogeHjk. Nu ge?eU~de het dat ~e. poHUe te Eindhoven er van op de hO?gte
kwanl, dut lemand een at\to wUde koopen, nlaar dat die auto 110g ergens in
't Drelltsche .veen Ibij R~inell ston<;l. De
eigeriaar. uit Zeist Ihld he~ voor f 175
gekocht, een luxe Graham ,Page nog
weI, en wilde hem weer, voor f 300 van
de hand doel!. De auto w~s echter llcht
van kreur, terwljl de kooper een donkere
autd wllde hebben. Dharom zOu de elgenaar hem eerst wel over fatel! lakken.

n: l'L.t.

.J.

.'

..

Toen de Eindhovensche rechercheurs
'onder leiding van inspecteur ,Dijs in
B'uss\lm arr~veerdeQ, was het inmiddels
na~)l't g'ew'9rdell: en hel,)ben zij direct eelll
coup de theatre geslagen.

was er

/

HAFTA .
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He

,

Zoo stelde de politie te Bussum zich
in 'verb'inQhlg met de politie te Schij~l
d~'l, die weldra. met den heer Janseh
te Bussum arr'iveerde. De heer o-ansen .
kende zljil eigendom direct terug' en:
wilde den wagen val). den tegenwoordigen eil~enaar, iemand uit 'Zeist, tertigkoop~n ,e'n ga'f daarvoor aan de politte
te Btissum vast f 100 'als waarborg.

De 3.'UtO van den meneer uit Zeist
welke donkerblauw overgesPoten riloest
worden bleel< de auto te zijn, zooals de
kooper ,lit Deri Boscll hein besteld had
ell was dan ook' voor dien kooper bestemd.
De Eilldhov'ensche politte heeft toell
onhliddellljk Iaten arresteeren de twee
p~f'son~n .lilt 13ussum, die de auto in
Den Bosch z'ouGen geleverd hebben el~
di~ de gus.sum~«he politie reeds vrij had
gelaten. ev'~ne~n~. de~ "eigena.ar" ui~
Zelst aan wien de Bussumsche politte
reeds de f 100 van den heer Jansen had
Dit leek dus weI een heel verdachte uithetaaJa.
auto te zijn, maar een auto zoek,en e~
Op de auto werd ~eslag gelegd, evengens in -bet Drents'che veen lee~ otliiiOgelijk. Zoo bleef men een beetje ih de teits op het geld van den heer Jansen.
buurt van dengene, die in Den Bosch Van liet eeli kwam toen het ander, de
€Em auto wllde koopen en die In den eetl beRende, de ander bekende niet, ete
Raadskelder op 'de leverIng van de auto een verried den ander, met als slot van
het liedje, dat el' in de kortste keeren
zat te wachtel1.
rtog vijf personeri bij gearresteerd werRet uur, waarop de auto gelevetd zoti den te Rtilrlen, Amsterdam, Soesterberg
worden, verstreek ecnter en men maak- erl Eirtdhoven.
te zich reeds origerttst, dat mert )iet , iri Eindhoven was het zekere P. 13.,
net nog niet toe :loU kurlnen tre~ke~. cHe gearresteerd werd, iemand, die al
Plotseling echtei' Kwam de politie er meer vonhissEm achter den rug heeft.
van op de hoogte, dat de a,s. kooper 'h
Wanneer ,men weet, dat er in Rijnstelefoontje uit Bl!ssQm gekregeri had, burg <mlangs ook al twee auto-bandiedat hij de vlticht moest nemen, want tej) ,uit, Elndhoyen OP verzoek der Einddat "John" in Bussum gearresteerd hov«msche politie zijn aangehouden, n 1.
was en dat de wagen daar in beslag z~kere J. en S.,. beiden uit de gloelIamwas genomen. De politte is daarop di- pEmstad, die toen op heeterdaad waren
re~t pe~ ~uto naa~ ~~ss~~ ,g~Je~e~._~n betrapt - en aIs melY weet, dat bovenkwam daar nog prec1es op tljd om on- bedoelde dieven- ~n. helersploeg nog
hed te voorkomeri.
vier au~o's voor directe levering uit
\Vat
naiheIijk in Iiu$sUln ge": voorraad beschikbaar had, dan zal men
mogen zeggen, dat de Eindhovensche
betird ;.;
~e~eentel?Oli~le uitstekend rechercheDe politte te schijhcte1; waar d~ dutd werk heeft verrlcht.
van den heel' Jansen-De Wit gestolen
was, had bericht gekregen, dat deze
auto te Bussum in beslag genomen was.
be auto stond daar bij een garagehouder om donker bespoten te worden.

I

DOGGONE.

..

I

---,--

lVIlckey denla' een telegram te \'VerzericLen

Daal' de auto geen nummerbord dro'eg,
had de Bussumsche politte dit verdacht
gevohdeq en uit een nader door haar
te ~ottel'dalll ingesteld onderzoek bleek
aldra, dat bedoelde auto voldeed aan
het sign~lement van de auto, die de
heel' Jansen te Schijndel mlste. (De
poll,tie te Rotterdam beschikt namelijk ..
over een heel register van alle in ons
land . gestoien
auto's).
. ,
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MAAGAANOOENINGEN
EN BL'O EOARMOEDE

Wist U dat Uwe maagaandoeningen,
- zoo U Wilt van weinig bet€ekenis, docb
niottemin kwellend, - zeer dikwijls te
wijten zijn aan een algemeenen verzwalft~n toestand ....L aan bloe,darmoede !
Inderdaad bezit een persoon die aan
q~9~~<l,npqe4~. lijdt natuurlijk weinig
wee.rst~ndsvermogen, De spieren, bloedso~loop, inaagpezen, zoowel als het
ove'rige va,n het li9haam werken slecht
en fen o'pzichte van de maag, een org~an
dat,uit den a~td der zaak teergevdellg is,
iSl de ,rea-cUe steeds nog geweldlger. EI~e
maaltijd l1aatt een lijdensweg; en het
verteren
het vo-edsel een foltering.
Gebrulk Geblsmtireerci M'agnesium oln
in dri'e mii1uten Uwe mrtagbezwarem
zeroaIs gas~en, overmatig illur, en
maagktaniI1 tot bedaren te brengen.
fie
hoofdpijnen, drUkkirig op
de
maag, sIap:erigheid, eveneens te wijt~n
aan een bemoeilijkte 'of vertnia~de
spij~verteringl verd'wijnen als bij tooye'r~hi~, .. zo.odra. U een kleine dosis
Gebisl1lureerd Magnesium heeft ingenonlell. Daarna iUI~ gij ,U door lichaamsbe\vegiilg, versterkende middelen', ~en'
ve'rstandig, doch geenszins overvloedig;'
diee't, als' een opnieuw geborene gevoele"n. Stel het niet uit, gebrui~
Geblsnlureerd
Magnesium;
dat
U'
d~delijk. ,ve.rlic}lting
zal
brengen.
G'ebls,rrnireerd Magnesium is .verkrljg-,
ba~t . ~lj alie Apothekers en Dr'ogisten
ii. I 1.25 p~r flesch of I 2.- pel' groote'
fIe'sen, die voordeeliger is. Genen:i:il
depot: Ra£hkamp & Co., Batavia.

van

I

Daar de kapitein v~n het schip waar Mickey op zit
bC'st' nog een niannetje gebntiken kan voor allerlei werkzaan1heden aan de It, wordt l\1ickey den volgenden dag
reed1 uit het hok gehaald. dij krijgt een werkpalt :ian,
een schrobber {Hi een eniriler worden 'm in de hand geduwu en hij ka-n meteen aan het werk. Hoewel Mickey.
aanvankelijk b-~ij is met de herwonnen vrijheid, konten
later toch ,veer sombere gedachtel1 opzetten. "Het is
tacIt om dol te worden", verzucht Mickey, "daal' iit ik
nu aan boord en koin Joost-mag-weten-wLiar terecl,1t en
Havikse loopt vrij rondo Ik zal toch in elk geval een
telegram naar majoor Beagle sturen. Dan kan hij iemand anders Havikse laten achtervolgen!"

E~ Mickey trekt de stoute schoenen aan,
,.Ja, kijk e~ns' hi~'r ..... : hmnl'.:..... ell
.
stott Z'11 knieen at, zet z'n muts een tik- ziet u ...... De kwesth~ is' cteze,..... hmllun
",
keItJe 'scheel en echt branieaclltig op· z'n stamelt MickeY, die zed gau",v' geen p:issend
kop en stalJt naal' den marconist to'e, die antwoord vind~n kan, "en...... om het pr'eeell heei vriendelljk hee'r blijkt te zijn en cies te zeggel1
ik heb geen hut, 'ztet U......
op" Mickey's beleetd kloppei1 heln direct elL. .... enn~ .. ' Ik ben door een ongelukkig
ver:zcekt bli1neh te kOlll,en ... ~k zou gra:ig tceval aan board gekomen·......"
een telegram verzenden, m1jnheer", steekt
Als de marconist Mickey zoo 1100rt hakkeMickey direct vari wai, illu:ir ik heb geen len en hij bekijkt hem eens goed, gaat hem
cent op zak !" ltd, tr lloeft niet contant te opeens een licht or;:
betalen, niijnheer", zegt de marconfst voor,,0000 !...... Jij be'rit de ve'rst-ekelin'g, hal 1"
komEmd, "geeft U me maar het nummer zegt 11ij langz:bm.
van Uw nut".

Mickey gaat v6'oritchtigheid~llalvee~ll 1):1"11'
passell aCilter'ttit, lila'ar hij h'acl b'eter liard
weg kimnen rennen, want l\eedS 11eeft de
marC'el)~st zic'il ni~t een dre'igen'ci ge'ilcht
naar l\ii~){e¥ tdeg~keer4'e~\ voor ~'eze, nog
goed wee~, ~ya,t,.~l· ~~n, de. hat:Id ,is, grijpt ,~ep
stevige hand hem bij de kta:.\g en ddait hem
met z'n ge'zicl1t naar de de'ur to'c'.
"Een verstekelin'g, he ?", ze'gt de' nlarconist,
npgmaals, "dat zegt l'ne genoeg I' Eruie 1 I"
En reeds treft de' s'clloen van de'it marc'ollist
hem gevcellg Ollder het zitvlak en zeilt
M'ickey nlet een prachtrg~ bo'og de clEmi' uit.
I
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Willard
Lcil~~

U noolt

Het verqccn yon de'
IITrUtdjaii
'be g~l'e(l(le sbiHppei~ v~)r lelt

10 den sleek.

p.

Amerikccnsche oircuskoninq
qestorven

/

John Ringling opvolqer yah BarnUm en Bailey
Eigenaar van het gl'ootste
circus
In New York is een man overleden,
dien men met alle recht den circuskoning zou kunnen noemen. Het js John
Ringling; elgenaar van het grootste circus ter wereld, dat onder den naam van
"Ringling Brothers Show and Barnum
Bailey Circus" Amerlka bereist en dat
nan rollend materieel voor een waarde
van 25 millioen dollar meevoert, ,

In

1932 kocht John RlrtgHrtg de meeste
van. de groote Amertkaansche clrcussen
op, daar toch nlef tegen hem te concurreeren was. Hij vormde tden een
trust met Barnes, Sells-Flotot, ,Robinson
en Wallace Hagenbeck.

/
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o~de' iv~te~l~ ~riJg~:t~' L~hd~~, Ji~

De
iraai ma~r te s~l en ,te ~~ak was en 'daar om w~s voorzle!1 van een foeiteelijke hulp.
brug emaast, wordt atgebroken om voor een nJeuwe brug plaats te maken. lIet werk van de afbraak begmt thans goed te vorderen,

. Aca~erhische' EXClh1~hs

Pijn}!j~e,l k'lr~ti~ in

IIedels .: Raad

De gebroeders Ringling waren hun
carrfere begonnen als een muzikaal vartete-nummer, aldus de Tel: Hun vader
was als vleeschhouwer ult Dultschland
naar Amerika gekomen en opende naast
zijn slugerl] e811 cafe met vartete-pro>
gramma.

J . .;.
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In een vergaderlng van den' raazl vart
aed~.l n~eft de burgemeester, ·de. heer

~. D.rOl}Cker~, voqrlez~ng ~eQaan 'V~n(,eeQ

sehrljven van ,den ..w ethouder S'I locoburgemeester. wlens zoon betrokken 1~
tiij de In oeze g~nieente gepleegae riilsdrijven, meldt de ,Tel. In dezen brief
deelt de wethouder rnede, dat het hem
in ,deie omstaiidlgheden te zwaar valt
de v~h!,aderin~ .hlj. te ~orie,il. HH hoopte
krachten te vergaren om til de .vol~~ri~
d~ vei-{jadering weJr ftanwezfg te zljIl.

ne

paanien, dIe des ,nachts in d~n
spoorwagen hun tuig hebben aangehouden, omdat ge.en mirluut verloren mag
gaan, mbgen van 9 tot 11 UU( in hUll
stal uitrusten. Dan moe ten ze echter
weer klaar staan voor de "Groote Parade". Een muziekkorps van 100 man
sterk ,ga~t op een grooten wdgen vooraan.

.

De Ringlingbrothers waren millionDe zakelijke resultaten zijn de laatste
nairs, die zeer veel aan kunst en lief- jaren buitengewoon .gunstig: iedere
dadlgheid deden, en die zelf zeer een- voorstellng is reeds vooruit uitverkocht.
voudlg en matig leefden.
In Oct-ober wordt het winterkwarter
betrokken. DB paarden die nlet vaar
Groote tournees llieuwB dressuren gebruikt worden, komen dan op €-en groote farm, waar men
Elk~ lente .hegint 'het reusachtige cir- hun <;I.e ijzers afneem~ en waar ze naar
, Clis zijn tournee met zestienhoncterd hartelust ktinnen rondloopen en ultruslIartelijke otitvaitgst in
man, p,ersoneeI, ~chth0J.1derd, ~rt~~ten, ten. Al het onnoodige persone.ei wordt
Norderlley
zevenhonderd paarden, duizend exoti- ontslagen, terwljl het technische persosche dteren en eU< ,seizoen worden on- neel alles opknapt voor de nieuwe tourIn Norderney iijn de vier IJmuid~r
geveer 140 steden bezocht.
visschers alleJ'harteIijkst onthaald. Barnee.
revoets en ultgeput kwamen zij in het
In Washington en st. Louis wordt drie
"e'5'
nuitsche shldje aan, m~ar het Ieed was
dagen, in zeven andel:e groote steden
g~uw verge ten .en men was slechts
twe~ . dflgen
en in aBe and.ere steden
dankbaar, er h~t l~ven afgebracht te
wordt slechts een dag gespeeld. Daarin
hebben. Van nun .s·chip hebben de
Iigt julst de kracht ,van deze onderneIJIriutdenaren filets meer ,teruggezlen.
mingo Door haar pakkende, enorm kost, Tierl minuten n.adat iij v~n de "Trubare reclame overrompelt ze de bewocejo" afgehaald waren, ka~lsde het
ners der st.eden, die elk jaar hun Ringsch~epje en ev~rt later was het vetling weer willen zien. Het transport gedwenen, totaal kapotgebeukt door de
schledt met elgen treinen; er zijn een
~2567 woedende elementen .......
r
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3 Dec. - Geslaagd voor het voorbereiderid
kerkelijk examen de heer J. zandee, Propae.~'
deuttsoh-examen Theologie de heer C. .van
't a.iet, Doctoraalexamen l'echtsgeleerdh~idl
mej. H. Hees en de heer J. J. van Roon. ,
4 Dee, - G€slaagd voor het artsex, eerste
IN NEDERLAND
deet de heeren J. P, Haring, G. A. van Beek',
J'.
C. Oaris, B. E. van Zanten, A. K. A. OY$~
~nsterdam
bertt ,IIodenpiji en me], .J. R. Heshusius:
27 Nov.. - Oeslaagd dan de Oem. Univer- bevorderd tot arts de heeren 'L. W" v.d.
sitelt 'VoQr het caridld.cex, in ae geschiede- Sluys, A. J. P, Borstlap en A. F. YV. Jetten.
nls de heel' W. A. Veenhovrcn; voor het
doctor.vex. in de Nedertandsche letteren de
heer C.. P, Smit en voor net doct.vex, in de
Rechtsgeleerdheid de. heer S. A. Jupius.
28 NQv. - Oeslaagd aan de Gem, Universttelt 'vWr het cand.-ex. in ,de rechjsgeleerdheid de heeren p. J. Somer en F. H. F.
Oldewelt.
'
30 Nov. - Geslaagd voor het doctoraal
examen in dra geschiedenis mej. M. J. M.
Willekens en mevr. B. D. J. M. AriE.!ns Kappers- W~ers.
I DeC l - Geslaagd voor het propaedeutisch e*ilmen in. de thlcologie de heer nir.
Jac. KainP1'3tra en voor het doctoraalexameh
in de ~l Romaansche taal- en letterkunde
(Fransen) mej. J. D. Bdhlan-der..
2 ~, - Bevorderd aan de Oem. Universitei~ tQt arts mel A. de Munhik, 's-Grav€nh~ elj. 4e heel,' J. !\. M. Brabers, ~,n
daal eli, gesl~agd voor, het arts-:examen Ie
ged. de hreeren d. J. Scholten, Coevoi-cten en
J. A. J",van' Acker, Breda.,. :
, .
Gesla{lgd voor het doctoraal examen in de
\Vi&... e.p. NatuUl~k}.ll1de (cum laude) de heer
A. Diakonoff en ,voor het candidaatsexamen
in de Wis- en Natuurkurldet de heel' p. A.
H., Deiters en voor he~ candidaatsexamen
Romaansche taal· en letterkuooe (Spaansch
meJ. E. d. Westermann.
3 Dec. - Geslaag'd voor het cand\idaatsexamen. in de F;c<>nomiSche Wetenschappen
de 1}eeren C. J. Breider en J. A. Hendriks.
Geslaagd .vOQr act doctoraal examen in
de reohtsgeleerdheid de' heer H. j.

•

ZOON ~~V'l\\v.~TI~QllpE~iB"J1\I1SDRIJV~N BWfROKKEN .

Het wlnterkwartler had de Ringllngshow in Madison Square Garden te New
York, waar reusachtige I pantomimes
werden
gegeven. Zoo werkten in de
show' Cle9patra 1500 personen mede, beneVens honderden paarden, een groote'
ku1de olifanteri en allerlel exotlsche dierim, om niet te sprekell van de vele
massa-optQchten en den rljkdom der
cos tumeering.

·1

,L

, E-en lid vtoeg of de wehhouder dus he~
P,)~N .J;1,~~ft. }~~l;lgr t~, 1:<on1~~\, waarop de
voorzl~le:'i 611,~er, groote $tl~~e (antwoordde, dae dit uit den i>rlef voldo~mde blijkt.
De bUl;~eltiees~er zeide te begrijpen~ldat
dei~ vra~~ g~steld \V,etd; ef. }jesta~l
e~e\lwet geen wet~ar<tlket_~racljteJ!~ h~~
welk men den wethouder zou kunnen
weigeren de zit,ting bij te wQPen,. De wet~
houcter had spr.
het gebetirde rim
raad gevraagd. Daar de zaak toel1 nog
hangeifde was, had de burgemeester zich
van advies willen onthouden. Thans is
het echter andel'S geworden. Ret, kan
'tot ,ongewenschte toestanden leiden.,
wanneer wethouder S. spreker moet vervangen in 'zaken die nog in onderzoek
zUn. De wethouder zou dan tevens hulp- ~Uwen.
officier van Justitie zljn en spreker heeft
Lelden
hem openIijk op deze mogelijke compU21 Nov. - G~slaagd voor candidaatsexacaties gewezen. De btirgerileester zeide,
Nederlandsche letteren dra heel' p. G.
niet het recht te hepben meer van deri men.
JI. Korteweg (cum laude). Candidaatsexawethouder te eischen.
men.Egyptische taal en letteren de beer J.
J. M. H. M, Asselberghs. Propaedeutisch
, Het lid van Boekei acht het verstan- exa.irien Theologle d~ he~r VI. A: V~:r,stee,g.
28 Nov. - Geslaagd voor doctoraal exadig als de wethouder een tijdlarig zijn
letteren mej. p. G. J. HuIsfunctie z:ou neerleggen., ~ou men geza- hoff klassiek.e
Poll; doctoraal examen Iechtsgel~erd~
il)enlijk den /Wethouder riiet ktinn~n vet- het<t met G. F. Oalama.
zoeken het !(Xo-iburgemeester{3chap neer .' 3~ Nov. - Oeslaagd V09f het dod. ~X. Nete leggen tot de inisdrijven berecht iijn '1 derhiridsdhe letteren p. G. J. Korteweg (cum
lau<;e) .
, qAAlaagd voor candidaatsexamen Indisch
De btirgemeester antwoordde dat eeri ~e,ch.~ ,de heeuen J. D. Rempt en F. R. J.
tijdelij~ a(staIJ.d .doen wettelijk ni~~ ,lli9~ Jansen.
gelijk is.·. .Er 'Z!jn trollwens ~enscheil in .1 .. 000. - Oeslaagd veor het doctoraal
de gemeente, die. den weth6uder, a~h e~?m.en genees'kunde de heeren W. M.· Rijn ..
' "
moedlgeQ oiidanks deze omstailldigl1e- berg, (cum laude) en A. A. Schoen.
Geslaagd voor : candidaatsexamen Indiscli
den de functie te biijVen waarneriien. recht
mej. Hall Tjia Nio; candidaatsexa1ll'en
8pr. heeft geadviseerd:
Wis-~ en natutirkunde, letter A. die neer W.
het me4ebestutir ..en v~h ~11es . wat OIl <:t~ k, Walstra ~ doctoraalexamen wis- en nag~irieei:ite berr~kking iljeeft., ~s. spr~ .il} hiurkunde. hoofdvak geologie de heer .W. A.
:
's -mans schoen~ii ~toi1d zoti hijl ntet V~r.
" 2 Dec., - p-eslaagd voor doctoraalsexamen
fueer irl den ra.ad tertigkeeren.
Rec'htsgeleerdhei~, de herer M. H. Mendel.
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over heel de wereld IS onze mail-courant ~

De 'Indischman
Yetschljnt in Nederland telkens na aan:'"
komst van het K. L. M.-vll(~8tulg. duA
~w~~rilaal per week.
•

Sleclits d,·ie ,lulden
~r kwartaal fu\ Nederland en I 4.- ~
bet bultenland.

1

A...d.IPt Jlaj. ~IDIW~b!i\di BatJlylt\·a;

c~

meepe ,~teniiiieri den we~hci~dei' e.~Ij
bdet te zeilden; waarlh hem wordt ter
kennis gebracht, ,dat de raad het onder
de
huidige omstandigliedert Inlet ge.:.
weltScht acht, dat 'de wethouder de bespl~ekingen bijwoont.

Oude man tusschell fahdwieleli

veriiiorzeM
,-De 70-jarlge arbelder H. Hamstra, In
dienst bij de N.V. En~emaborgh te Midwold a (Or.); is gegrepen door 'de tandwlelen Ivan den, watermolen. wa~rdoor
l1ij .een gruwelijken dood Yond. Omwo~
nenden Ibemerkten, dat de molen In het
veen bleef draaien, ondanks het felt,
dat het p::il reeds was berelkt. Men ste!de een onderzoek in en yond In den kop
Yah den molen enkele aan flarden geschel~rde
k~eedingstukkcn. Toen' men
hauwkeurlger keek, kwam men tot de
vreeseIijke ontdekking, dat zlch het tdtaal verminkte Iijk van den arbeider
tussclhen de tandwielen beYond.

De

GrootE;

I

,~

.-

of St. Madrtenskerk te Zalt bomillel, waarvan de algelH~eie restalihUie vCrZekerd is door een· belallgrijke
I
gilt
van dr. if. G. t. F. ,philtps en dr. A. F. FhiliPs_
I,I
1_, '.~f.l

Een ,oliespuit werd gevonden in de
nabijheid van het slachtoffer, zoodat
het vermoedell vdor de hand ~igt, dat U.
den in beweging zijnden molen heeft
willen smeren en daarbij met zijn kleeren In de wielen is geraakt.

De Fransche oml-premier Flandill he eft ,een bezoek gebracht aan het .Frans
iIals ~luseum te lIaarlem. Bij de "i.\taattijd {van (Ie St. Joris-doelell": linlts
de heer FJandin en in liet mjdde~l de heer G. D. Gratama, direcleur yah
het museum.
..
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Hier is de eerste verse Blue

Band

uit

de nieuwe fabriek te Batavia,

'e e n j uwee I van tee hniek en hyg i e n e, gebouwd' eng ed reve n
met

60

jaar

wereld-ervarinq. V ERS G EK- A RN 0 E

Blue Band, bereid

80z' 50 CTS

.u it verse Indische grondstoffen,· dus yerser dan ooit tevorenl Blue Band.

is geen gewone margarine .meer - het is een natuurproduct met hoqe:

20z

12 11z cts .

49Z

25

cts,

calorisc.he waarde en practisch 100% verteerbaarheld - een product dat
koelenboter geheel kan vervangen en

" . Blue
. dat
de

Band is, blijkt U uit het

slechts de helft kost. Hoe voordelig

Blue Band..receptenboekje

U op aanvraag franco wordt tcaqezonden door

Ia:

Jacobson

of door

van den

Berg

J A COB ERG,

& .Co.

ten

Met·

Uwent

2255:

BLUE

.Afd. Reclarne, Batavia. \

BAND

Dit boekje bevat "vele smaJiel)jke en practische recepten.
.
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Onz~ AN EN 0E IN0ISCHMAN ~~eO::S~;ad v~nBu~:nz:~~:::
PROVISIEN & OR K Verschijnt
in Neder-land telkens na zlch voor klaehten omtrent nlet
aankomst van het K. L. M.-vlleg. •
II

zijn prima.

hestaat nog slechts eenrgQ rnaanden en
heeft toch reeds vele relaties - -

dan wei ongeregeld ontvangen van
de krant te wenden tot den Agent,
den Heer

tulg, dus tweemaal per week.

Slechts drle guide",

Onze

b i I I ij k, per kwartaal In Nederland en I 4.Doet een proefbestelling J
in het bultenland.

P r ij

Oat komI

J;

en

J;

•

eer

22558

Adm. Bat. Nieuwsblad,
Batavla-O,

o.

~loscoopweg I, 'tel. 389 Bultenzorg
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doordat B it dis k a goede servlce geert

D"A V I D

en in de allereerste plaats - - - De grafte,mpel in de tuinen van bet kasteel Ballncourtj waar Ihet
stoffelijk overscbot van Sir Basil ZabaroU rust.

betrouwhaar Is

Moppen,

;

Laal

Uw

drukwerken

door

Bad i s k a bezorgen J

r ------------S'lulsbrugstraat 23 - Beta v le-Ce ntr um
Bad i s k a faalt noolt

•

BAOHOTEl MOm WANASARI ~~~.~ v::~ I
Schitterend zwembad met bron-leldlnqwater.
Gereduceerde prijzen.
Iinlichtingen tell. Si. 303, WI~. 2100. . '
<..... 22165
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steDt:ils
Overwon

PATENT
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MAON EET' ES TREKKEN!
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geven zuiverQ en hoot6cherpe ofdrukken. ZQ'
zijn berekend op groote
opfogen en geschikt vOOl'
hO,.ld.. en' machineschrift.
.

e~eQ

IIWunup" .

f

1'.75
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fir

goeaeo.

ran'oorboek~aDdd

nrlrqgbaa

IZij: "Weet je zeker, dat le me
l1efhebt 1"
Hij: "Of lk le llefheb? Olaterenavond, teen lk afscheid van. le
nam, beet' Ie hond .een "stuk ult"
mijn kult, en lk merkte het pas,
toen ik thuls kwam",

.

•*.

Politierechter: "Draal er nu
nlet.om heen, man. HebJe gebe..
.
'.
deld,' ja of neen 7"
Beklaagde: "HaIf en halt, Edel-·
achtbare. Ik heb weI mijn hand
opgehouden, maar lk heb niksgek'Fegen".
. ,

.*.
- Waarom zouden de .l1egers
toch zoo'n breeden mond en zulke
. groote tanden hebben?
- Nu, dat is ook een vraag!
Hoe zouden ze anders de kokosno-

ten kunnen

krak~n?

•

I

'• • .
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Iaar, hoewel geen straffere wljze van,
invorderlng werd toegepast, In Indra-

•

woensdag j.I. hi den vcoravond is op
fie Spedale pepcksche schoo; een uitstekend geslaagde ouderavond gehouden,
Een zeventigtal ouders, zelrs uit Pondok
Tjina, had aan den. oproep gehoor gegeven, terwijl de Plaatselijke Eur. School.comrnlssle eveneens vertegenwoordlgd
was. Het Hoofd del' school opende de
bljeenkomst met een hartelij-k woord
van welkorn, waama hij een Inleldlng
hleld, die In het kort samengevat hlerop
neerkomt : Hm eel'ste, dat een Otider;.
",vond geol'galliseerd wordt met het oog
op de verstcrking van het contact tusschen ouders en leerkrachten, waardoor
een betel' begrijpen en sam~nwerking kan
worden verkl'egen. Ten tweede is de
noodzakelijkheid van een betel' contact
op genoel11de scheol gebleken, hetgeen
spreker met eenige sprekende voorbeelden illustniert. Ten derde hoopt men op
'deze manier meer belangstellillg vooi.·
het ondenvijs in het algenl.cen te kweeken, hetgeen nlet als een ovel'bodige
luxe moet worden beschouwd.

DE RIJSnlARKT

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

majoe bedroeg de achterstand nog pl. m .
30'%'.' In Indramajoe nam het zoutdeblet
nl€t'- 33% toe, 111 de overlge regentschap ..
pen' van '6,5 tot 8%.
'

, Ouderavond Spec, School

, tUjstuoteeriugeu vall U
en 16 December

Producten.. markten

De' weersgesteldheid ward ougunsttg
beinvloed door gerlngen neerslag en den

Singapore

hevtg doorstaanden koembangwlnd, hetgeen de te velde staande gewassen nl~t

Van de padl-gadoe-aanplant in Iw.
dramajoe, welke 14.000 QOUWS groot Is,
zal vermoedelijk 94% geheel of gedeeltelijk slagen, van den aanplant van. 5.300
bouws in MadJalellgka z;al practisch alles slagell, vail den 2.100 boUws 111 Cheribon. WOl'dt een rende'ment van 90%
verwacht, tenvijl daarentegen de aanplant van 6.300 oouws in Keeningan
mindel' geslaagd Is, aangezlen overal
ratt-envraat werd geconstateerd, tegen
welke plaag slecht.s incldenteel kan wor..
den opgetreden, Ollldat het 1100dige per..
soneel voor eell systematische bestl'ijdiug
ontbreekt. Opmel'kelijk is de groote aanplant van cassave in Oost-Cheribon,
welke in het Menengteng-gebied 187l
Na deze inlelding werden de ouders bouws bedroeg tegenover dezeltde perioin de gelegenheld gesteld het wel'k hun- de vall het vorig jaar slecht-s 188 bouws.
ner kinderen te bezlchtigen, waarbij ziJ De stand van den bataten-aanplant was
tevens gelegenheld hadden de res~ctie overal geed en besloeg in het regent...
velijke klasse-onderwijzers om inUchtln- schap Koel}ingan een oppervlakte vall'
'
gen te' vragen. Vervolgens vereenlgde 6.000 bouws. ,
men zich weer in de ruime speelloods.
Als gevolg van oogstmislukklng hi
waal'bij het schoolhoofd zich beschikbaar stelde om verschillende vragen te Siam ging de uienprijs met sprongelt
omhoog, waar.van de bevolking echter
beantwoorden.
weinlg pl'ofijt trok, ~mdat de aanplant
Ten slotte bedankten enkele ouders het op last van het Blnnenlandsch Bestuur
Hoofd del' school voor de genomen moel- belangrijk werd ingekrompen als gevolg
te en de gelegenheid hun ge.boden, eens van een actle tegen clandestlene grondnader kennis te maken met het werk- occupatie door Chineezen, terwiji ook
groote complexen door de suiker werden
terrein 11ul1ner kinderen.
geoccupeerd. De sUilkerindustrle, de Irl'1gtttle-dlenst, het Boschweull, de Inheelnsche Landbouw en de ~l1efworks
in Indramajoe gaven over lhet algemeen
BuitcIfzorg
voldoende wer~gelegenheid, ZOO<Iat geen
steunmaat.regelen van eenig belang beLebarall hoefden te wordell getroHen.

16 Dec. 16 Dec. 17 Dec.
open

" Juli/Sep~.

I

f.9.b~.' .

"

slot

'3J 3/ . 333/ .
337/ 16 3i 7lta
331h 33';/a
336/ 8
331/a
339116 3J9/te

Medium blankets

open
331/ 8
33//8
337/8

'

337/ 8 "

33'3116

Oec.lJal1~
33
Rolled bark Dec./Jall. 32

333116
323116
De markt aloot stU ell opende stU ell

olll'egellliatig.

~

Londen
15 Dec. 16 Dec.
, open 110& open alot

nolo not no'. not,

gil.

dlltffol 'l)4)S .ooP.

, Yelk.
.. J&JlJMd. koop.
nrk.

.. Apr1l/Junl toop.

,nrt.

• J.uJs.pt. taop.'

"

~erk..

OCtJDec. koop.
Telk.

gIl. 91l J 95/s
95!Ie - 93/.
gl/. - 95/fI,;
9511&
93/ .
9 1/ .
95/a
95ha
911 / 18
91/ .
95/ 8
93116
911/ 18
9'/.
93/ .
95lte
9lJ!16

De markt opende zeer vast en sloot, in
sympathie met de Ver. staten, zeer vast
en prijshoudeud. Speculanten traden in
groote mate op den Voorgrond. De mal'kt
fluctueerde licht.

New-York
(~u tet-Baatern)

15 Dec. 16 Decr~
4 u. n.m. 4 u. n.m.
Crepe .po& Mop.

.

21

,21'/.

'.rt.

Londen

Gemeentewerken

Men kan nlet gel10eg bewonderll1g
:hebben voor het keurige veInieuwen van
- ';het wegdek "~an het Tjilendekg~deelt0 :
:Kel'khof-Schenk de Jongweg. Veel grooter breedte van den weg kan nu nuttig
Igebrulkt worden, nu de overdreven tonjl'ondte is weggenomen.

Olldanlts de omstartdlgheid, dat k~.
(Reuter-.utero)
delee in Cheribon zeer geed wi! gedijell t
want er :Worden productles gemaakt van
15 Dec. " 16 Dec.
8 tot 9 quintalen dioog izaad per hectare j
~ .. ar~ BlDgapore elf.
wll de bevolking er niet aan om uitgeDeC.lJan.
3
A~nb. 3
lanb.
strekte aanplahteil v~n dlt 'Uitstekende Londen
Witte Munt.ok elf.
voedingsmi'ddel Qan te leggen, vernlac· Londen Jan./Mrt. 47/aaallb
II1".b
delijk omdat met al1dere op de markt Uwar~ LAmpongcU.
duul'del'e voedingsgewassen hoogere fl- Londen Jan./Mrt. J &allb.
nancieele uitkomsten worden beretkt.
Het gevolg hiervan. is. dat te Chertboll
TIN
groote hoeveelheden. kedelee. worden
aangebrac,ht ult Cost- en MIdden-Java.
L'I) n d • n

Gelijktijdig is de afrit Kebon-Djahe
ma.a.r _lien _ ,particulieren. gl:1ntweg van
:Zwembad "Bergzlcht" geasphalteerd, als~ ,look het fietspad van den Schenk de
Vaor de ketJap-industrle 'zijn de witte
,Jongweg naar de brug in genoemdel1
(Reu~r-Eastern)
weg ; een "invite" voor den eigenaar vah boonen minder gewhikt.
15 Dec. 16 Dec.
Cheribon was tot voor eenlge jaron de
dell gril'ltweg 0111 dezen weg nU ook te
ldQen asphalteeren, maar -intusschen zijn belangriJksw 'haven voor (lett 411port van
236~/a
235
mldpr.
MIlb.
'lde wegwalsen en verdere ingredienten "Dairen-beans"; van lUeru.it werd het
235
2363/ .
:alweer naar elders verhuisd, want hun achtel'1and voorzlen.' Het Is ll10gelijk dat l-mndJ.-leverlnJ P. to·
Dlldpr.
ged.k.
dit
than.~
gedeeltelijk
vanuit
TandJong'w€rk daar Is afgel09pen.
Priok geschledt, doch ook daar geldt naOOUD"
tuurlijk het invoerverbod :voor Dairen
Beans van, 23 Februarl 1933.
L 0 1\ den, 16 Dec. (Reuter-East~
ern).
~penmarktprOs ill staven fijn per
De uitwel'king vali dit ~rbod moge
blijken uit 'ondervolgende invQercijters te oz. 7.1.7.
De eCOlio1l11Sclie toestand CheriOOn : 1927 : 11.000 ton ; 1928 : 12.000
ZlJ.,VEB.
ton; 1929: 8.100 wn; 1930: 8.000 tQn;
!n. het versiag van .den Resident van 1931: 9.500 ton; 1932: 5.300 ton;
Lon den, .16 Dec. (Reutel'..East3
~Cheribon over den economischen toe193~:
4.400 ton;
1934: ern). Cash 21¥.t en termijn 21 / 1110 Br.-In:stand hi zijn Gewest lezen wij o.a., dat 2 . 0 0 0 ton; 1 9 3 5: 1 8 5 ton.
dIe en Chln~ver~ochten. ,Balssedekking
lde douane-cijfers niet wijzen op een
had in geringe mate plaats. De markt
'vel'beteJde handelssituatie van Cherlbon,
Kapitein der Arabieren was pl'ijshoudend~ Na vaststelUn.g van
lonHlat l"tUldjol1gpriok het achterland
den koers tl'aden 'tamelijk groote ar.-In1gedeeltelijk van geederen voorziet. De
dlsche aankoopen en aankoopen van alDe heel' Bald Segaff bin Hasan Alhab- gemeene zijde op den voorgrond. Door
lacliterstand biJ de 'Algemeene Volkscre..
tdietbal1k daalde met f 119.294, hetgeen sle, Kapiteln der Arableren te CherlQol), de' "fOl'w~udtransactie" tegen cash ver1w'ijst op een betere econonllsche situatle. werd tel' gelegenheld van zijn vijf-en- dwenen de termijn-betaUngen. De markt
lOok de de'sabanken ontvhlgen meer geld twintigJal'ig ambt.sJubUeum gedecoreerd sloot prijshoudend.
ltel'Ug dan. werd, uitgezet, waaruit kan met de Kleine Gouden Stel' voor Trouw
Iblijken dat er in den economischen toe- en Verdlellsu;. In verband hlermede zal
, D 0 mba y, 16 Dec. (Reuter-East~sfand in de desa vel'betering is te be- hij Miaalldag den ,21sten derer om 10
enl). Cash 52 rupees 11 annas. VerreUU1' v.m. een receptle houden.
~speurel1.
kening medio Januar!' 52 rupees 11 an.:.
Formosa.· tbeo nasI Verr. medlo Februarl 52 rupees 13
'De padi-vcorraden in de loemooengs
armas. De markt was stU en priJshoulbedl'oegen in het regentschap Cherlbon :
dend.
15.000 .tons, Indramajoe 5.200 tOllS, MaAls gevolg van de campagne van het
cdjalengka 5.800 tons en Koeninigan 3.700 N. I. Thee Propaganda. Bureau, het i1\New Y 0 r k r · 16 Dec. (ReuterRon:).
voervel'bod en mO'gelijk ook wel de geld- Eastern). 45.
.'
schaaroohte, Is de, invoer van FormosaEen toegenolllen inbreng werd gecQn- thee 'van. geen belang meer. Voor aHe
COPRAB
.- ~stat€erd bij de pandhuizen te Ardjawf- lagen' der bevolkillg van de Preallger Is
L o"n d e H, 16 .oe'c. (Reuter-East'1l1allgoen, Indramajoe, Djatlbarang en de Formosa-thee eeuwenlang de vo~ks
':Tjiawigebang, zijnde in economisch op- drank geweest. Hoe belangrijk tot voor ern).·~ Dec.-versch. 22.15.-. mldprijs.
tlicht de zwakste distrlcten del' Residen- eenige jaren het verbndk was, kan blij. TABWll
ttie. Grootgrol.ldbezit, huur op langen ken uit ondervolgende In.voercijfers' van
, ttermijn cnz. dragen el;too bij, dat eell de Formosa-thee w Cheribon: 1927: - Chi c ago. 16 Dec. (Heuter-East<deel del' bevolkh)g teeds spoedig na den 1.015 tons;' 1928: 1.215 ton; 192~,: 1.135 ern). J.an.-verschepillg 134¥.t.
<oogst niet 'meer Qver ,vcedselvoorra~en tOll; 1930: 890 ton;. '1931: 460 ton;
. \Van beteekenis beschikt. Oe pandhui~l1 i932 : 265, ton; 1933 ~ 14() ton; 1934: 85
KATOBN
Un Oost-Cheribon hadden aIleen' ,ltleirie- to~ en ,193,5 ~og ~lechts 42 ton.
New Y 0 r k, 16 Dec. (Aneta).
rren inbrehg, als, gevolg' vat\' den; invlOed
Dec.-versch. 12.30,.
. 'cder suikerondernemingen: :en d(}', hooge
.J
IPrij:ien voor uien, aardnot~h· en" cassave,
MAtS
\waardoor meer geld in omloop kwam.
B
u
e
nos
Air
e s, 16 pec. (Ane'~. ' :
'De opbrengst in de belastingen van
ta). Fair average quaUty (slotnoteecalle bevoJ,kingsgroepen is gestegen' ~lsl
rlrtg In papleren pesos) per 100 kg. Jan.
ll'esultaat eener deugdelijke t~rreinbe;'
level'1ng 5.80.
.
~erking. In aIle l'egentschappen welt! de

-

•

•

.,-

Magnuutjus· .TrB~~Un

ell

15

getrokken. Beer prak erdoor en :m~teeJi
was de stand 3-1.
Aan de andere zijde zagen we Floren...
tinus plotsellng een -ren ondememen ~n
Inschleten.
, '
'. Prompt werd dit doeltle door de D.
V. B.-ers .becntwoord, Vamvtssellng gat
de beginopstelling weer !let Initlatlet.
Lim B. S. kon het nu beter af, kort voor
net einde biacht hij de stand op 5-3.

u aug k 0 k: U:etan no. 1 e.k.
Batavia aanbod I e.to p.p. of J 8.26 per
Braddock - Seluueliug
100 kg.
Java I(etall t.k. Batavia aanbod J 4.25
p.p, ot f 6.88 'Per
kg.
BESLISSINO EINDELIJK GEVJ\LLEN?
K raw a n g: fro wagon KraNaar Reuter ddo, 15 December uit
wanglijn (114ar' gelang v. kwal1telt en
New
York seint, beeft de New York State
plaa.ts v, levering>.
p. p. of p. 100 kg. i\thletic Connnlsslon be~list, dat de
Petjah K. Boeloeh
. ,wedstrijd om den wereldtitel tussehen
Dec. aanb,
J 3.10/3.15 f 5.02/a.10 Braddock en Schmeling den ,3den Junr
Lolosan Boeloeh
Dec. aanb.
,,3.30/3,35 ,,5.34'/5.42' zal plaats hebben te New York, dltmaal
Huller Boeloeh
in het bekende Long' Island Bowl-sport, Dec. aanb.
,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83 park.
SHjp Boeloeh'
VenIer hee(t de Com.tnJssie den beiDec. aallb.
,,3.80/3.85 ,,6.15'/6.23'
den
boksers toegestaall om nit te koPetJah ,K. 'rjeree
Dec. aanb.
" 2.80/2.85,,, 4.531/4.61' Ulen in "show"-wedsbijden met ietlerLolosan TJeree
eeu, uitgezollderd Joe Louis.
Dec. aanb.
,,3.-/3.05 ,,4.86'/4.94
I
TJlandJoer:
Cr. wagon TJJanKorlbal
dJoer:
Beras Machine
Beras Machine
V. C. ,!Slnat 'rOVO
S. L. R. Dec.
aanb.
It 4.30
" tI.ga
In, een vlug en fall' gespeelde wedS. P. A. Dec.
strijd, geleid door scheidsrechter Koraanb.
",7.45
" 4.60
{age, wisten de B. V. C.-ers de SoendaBelas Kepala
weggers met zes tegen dde doelpunten er
V. F. K.,Dec.
ondei' te !houden. Tovo moest het met
aanb.
u '7.45
" 4.60
cen da.me minder stellen. B. V. C. verscheen geheel voitallig. Het begin open(Nadruk verboden).
de voor laatstgenoemde vereeniglng ial
direct aardige perspectieven in de vorm
DE MARKT TE BATAVIA
van een te nemen strafworp. Deze kans
Bat a v j a, 17 Dec. (Elgen dlenst). werd niet benut~ Even lat.er deed MeJ.
Palembang Robusta DecJJall. f 13.50 E. Florentinus het betel', van een vernom.-dedigingsfout wist ze te profiteeren en
Lampong Robusta Dec./Jall. 15% de score te openen. NogmaaJs kreeg B. V.
f 14.- vraag, f 14.25 aallbod.
C. een strafworp toegewezen, deze keer
Witte Muntok peper Dec.lJan. f.o.b. wel'd de bal onherroepelijk in de korf
Banka I 18.50 vraag.
gede}ioneerd. Vakvel'wisseling gaf eell
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba- vrijwel gelijkopgaande strijd te zlen met
tavia) f 11.75 vraag, f 12.25 aanbod. Ce.k. Tovo een tikje in de meerderheld. DaarTelok Betong Dec./Jan. f 11.4() vraag, van maakte v.d. Bijl gebruik om den
I 11.75 aanbod. '
achterstand tot het minimum te reduCitronella Dec./Jan. f 1.42% nom.
ceeren. De B. V. C.-ers dienden Qnmiddellijk van repliek, er wel'ed betel' aanDE lUARKT TE SOERABAJA
gepakt en met goed gevolg.
Ozinga maak~ er 1-3 van. Niet 'lang
, S 0 era b a J a, 17 Dec. (Aneta). De
daarna kregen de partijen even tijd om
tweedehands suikermarkt bled onvereenigszins op adem te komen.
anderd en stU. ,
Hel'Vatting deed beide korven beurteDe Nivas verkoch~ voor export 2300 lings in gevaar kamen, het duurde vrij
tons superi~ur en 2500 tons 'melasse lang alvorens nlej. Jansz de overwinning
5ulker; VOO1' consumptle 626 tons BU- op steviger pooten 1kon zetten. Tovo deperieur.
poneerde hlerna de bal valla! de ultworp
Rubbersheets 36% vraag.
op de gewenschte plaats 2-4. Nu waren
Crepe.38 vraag.
de gasten weer aan het woord, de dames
De markt was zeer vast.
uamen welwUlend de aanval der heeren
Kotfle ready exportkwaliteit J 17.- over.
nomll1aal. '
rrachtig wisten ze zlch enkele kansen
De markt was still
te schcppen-Ui~ Un welker tenslotte mej.
Florentfnus de stand' op 2-5' bracht. Het
antwoord van de zwarthemden was alMIJNBOU\V-RAPPORTEN
weer gereed, daarvoor zorgde v.d. BijI.
Tenslotte maakte B. V. C. door meJ.
Redjang-Lebollg
Heemstra het halve dozijn vol.
'Oedurende de week vall· 6-12-'36 tot " De Houdt Standel'S hebben olldanks
deze l~ederlaag in dezen wedstrijd toch
12-12~;3'6 werden te L.ebong-Donok 1860
goed partij: ,gegeven. ~ret hun recente
tOll e.ts vermalen van gemiddeld 5,7
dwts, 1 dwt = 1.555 gram, goud per ton versterking en een intenslevere training
kunnen ze nog best voor verrassingell
en 39.- dwts ,zUver per ton.
zorgen. Onder leidlng van Latupel'lsa
werd gestart, het bleef 'voorloopig beSimau
perkt tot wederzijds verkenllen. Na on~
Gedurende de week van 6-12-'36 tot geveer 20. minuten spelen loste Tronchin
12-12-'36 werden te Lebong-Tandai 1740 een ;schltterend en succesvol schot van
ton erts vel'lnalen van gemiddeId 9.8 verren afstand D. V. B. bleef overheerdwt.s goud per tOll en 106.- dwts zUver ~chen door beter veldspel, zonder evenper tOll.
weI die meerderheid in doelpunten om
te zetten. Rust brak aan met 1-0.
De H. Stand-aanvallen stuitten op
.'AILLISSE~IENTEN
vel'keel'd posteel'en del' dames, deze
stonden zoo ver opgedrong'en dat elke
Uitgesprokell poging In de klem werd gesm90rd. Toch
slaagde Severlen erin de partljen op geDoor den Raad van Justitie te Se-, lijkel1' voet te ,brengen. Vel'volgens waren
maral1g. 8 Decem~er 1936, S. Mohamad Rosenthal en Beer aan de orde om hun'
bin Oemar Attamlml te Pekalongall.
kunsten ten toon te sprelden. Laatstge8 December 1936, Lie Hlan Bien te noemde zagen we eenige malen er door
~olo (Toko A.B.Q.>.
.
komen, een beter schot was aIleen weI
11 December 1936, Oei Hwat Sioe, .te gewenscht. Het succes bl'acht de damesJokjakarta,
aanvalster mej. Sou~kll. Een cogenDoor den Raad van Justitie te Soe- schijnlijk vcorwaartsche beweging deed
l'abaJa.
haar tegenstandster achteruit spfingen,
Willem Jan d9 Rochemont, Commies haar daardoOl' een geheel vrije kans
op het Regentscha~ka(ltoor. te Modjo- openend. Deze werd foutIoos behandeld.
kerto. .
- Van een tijdelijke onoplettelldheld
Bij vonnis van den Raad van Justitie van een der II. Standers werd profijt
te Soerabaja.' op 5 December het falllissement van
.
Tijia' Loen "Tjioe, waroenghoudel' te
Balikpapal1, ka~pong ~ Moeara ,straat
Bame. _ .. '
, .
_
J. W. H. Waterloo, ambtenaar ter beschikking van den voorzitter van den
Landraad te Soerabaja, wonende te
Soerabaja, Ambel1~allweg 3. " '
Bij vOlmls vall ;den Raad, ;V~n jl:1stitie
te Medan ddo. 30 Novembel.· 1936 het
faillissement van Jong A Siek ~n Lfe
Wee Tek, belden wonende t~ Pematang
Slantar, aan de Julianastraat 148, aldaar gezamenlijk in kongsle handeldrijvenqe onder den firmanaam Chuan
Joe 'reck.'
.::
Bij vounls Vall den Raad van Justitle
te 'Malms.sar" dd. .4 December 1936:
Wilhelmina _Lasut, ,landbouwstel', wo~,
nende ;te Lembean-TQsea (Manado).
RIchard Gerson.' Makadada, Inl. onderwijzer pp wachtgeld, iwollende te Ka~
legesan-'l'onsca (Menado).

----

(Reuter-Eastern)

Sheets .wt tooP.
19131t, 20tlte
191:111, 20'11,
Als teder jaar kenmerkte zich dit feest
De voedselsituatie was overal g'Qe.d,
II
Jan./Mlt. tooP.
I91J/ 16 201!te
door een gekl1al en geknetter dat het baal'de althans nergens Z?rgen.
• Apr./Juni toop.
193/.
20
,een lust was, maar wat vooral in BuitenYert.
H)7/a
201/.
zorg opvalt: massa's volbeladen taxi's
De markt was stU ell priJshoudend.
De gezondlleid~toestand was gunstig
en opelettes die in snelle vaart om en
door de stad toeren. Wij 'gunnen de in- en het geboorte-overschot 'bedroeg in
81otnoteerlngen
ztttenden gaarne feest en feestroes, maar het geheele Gewest 5.788 zielen.
dit gerij en geros ontaardt weI eens in
Het eerste on.der lelding van Resident
'I
15 Dec. 16 Dec.
overtreding der verkeersbepal1ngen; ook W. A. van del' Capellen opgemaa,kte rap.
de cha.uffeurs geraken In feeststemming port is Itl een meer optlmlstlschen 00011 .;I.eeta 81>Ot toop.
201/ u
Jerk.
'e-n leggell er dan een extra schepJe gas gesteld dan de voorgaande. E'.r-valt over
2C1J!ta
Sheet,s Apr.!JunJ koop.
20
lOP.
llet geheel genomen ~nige verbeter1,n~
Yerk.
'let/a
In dell ecol1om1sCI1~l1 toest;.t.l1d te cons~'
Tach hoorden we niet van ernst1lJe teeren, hetgeen hoopvol stemt voor de
~ m~k~ wa.~ pl·iJshoudelld.
verkeersan'gevallen, maar de politle had toekolllst.
lOP vele gevaarlijke punten de hande"
'I~'"
Yol am het verkeer te regelen.
Ke(lelee
t

= ....

1

ioo

qteutel-Ia,ttrn)

ant'eta Jl)O~
" ' Jallua.rl
" AprDlJunl

Sport en Spel

(\Vessellllk en Dijkhuis).·

, RUJJ.aES

ten goede kwam. Desondanks werden
nergens ernstige watertekorten gecon...
stateerd als gevolg .van een rattoneele
waterverdeellng door den Irrlgatledienst
en beperklng van den gadoe ..aanplant.

•

,t,

landrente beter betaald dan V'erledt!i1

Uit -de Provincia

urAn

17. December 'f931i -" VlEnJJ£

p.

... ~

I

#

'4~·

Lucluvaart
DE GHOO'fS'fE BOM,MENlVERPEB

Volg(ms de Moskousche bladen is de
vllegboot Ant-22, die cnlangs een nleuw
record vestlgde tij<iens een proetvluch&'
boven de marlneha yen Sebastopol. de
grootste bommenwerper, die tot dusverre
voor de' Sovjet-Russische Iuchtmacht
werd gebouwd.
,
Verklaard wordt dat, het'vliegtuig m.et
een nuttige lading van 1100 K.a. een
hoogte van 2200 meter berelkte.
De machine, die is uitgerust met 6
l11otoren van 800 P.K. elk, Is - ll~ar
verklaard wordt - van hetzelfde ty~
als de Italiaansche Savola-vl1egbooten,
aldus seint' 'rransocean dd. 14 dez~r ul~
Moskoll.

BadIn ill tOil
BATAVIASCIIE KANTOORBOND

l

Uitslagen cOlllpetiti4l.10/13
Dec.

Afd. A:
Rekenkamel' Afd. B:
N. I. G. M. -

2-3-

Politie I

3-2

Politie II

Afd. c:
Laan Canne - Yo Tek Tjoe
Stadsgemeente - D. V. O. I.

0-5
2":""3

Afd. 'A:
KoHf - Poll tIe I
B. P. M. - Keng Po

3-2
2-3:'

Afd. B:

O. &

~.

.;.

General

-

MotQr~

()......i(w.Q).

Biljarten
Ji\VA KAMPIOENSCU,\P 3E

)

lUI.

De volgende deelllemers habOOn luge...
schreven VOOl" het gedurende de ·.a.s.
Kerstdagen te houden tournooi om het
Java Kamploenschap 3e kl., <tat in ca!6
Trianoli onder leldhig van (Ie B. V. Entre
Nous 'zal worden gehoudel1.
M. van SIOQten B. V. "Bandoellg" Bandoeng. L. Roobol B. V. "Entre «'~"
BatavIa, Tan Koen san B. V. "Z.anZ1bar~~
BatavIa, Tan Koon Liang B. V. "Zari~..
bar" BataVia, Souw SOen Blan B. a.
"I. B. C." Batavia, O. T. Lam B. V.
"C. I. O. D." Bandoeng.
,
De wedstrijden zullen Kersten Kerst,"
dag des oohten<is am h~1f tien 'aanvalt~
gen.

.. ...

-'

Jloetbal
U.

~I.

S.-:LEBARANlVEDSTRIJDBN

De uitslagen dezer woostrijden luJdiden:
f'

Eerste wedstrij<l :
C. H. :-- B. B.-combinatle

~1

rrweede wedstrijd :
U. M. S.

-c. ,11.

• Del'de wedstrijd :
U. M. S. - B, B.-combillatle
BELGIR ....... OOSTENRIJK 6--3 -

I

Naar Aneta uit Brussel seint, hebben:
de "Roode Dulveis" j1. Zondag met ~
van Oostenrijk gewonl1en. Het ,BeIglsche
elf tal verra~te door overrompelend productief spe!.
. "

Opgel1ev,cil
2 December 1936 het
faillissement
van Vr. Ong Kiem Hwle Nio, ,zonder
_
beroep te Soerab,aja.
Bij vounis ~val1 den Raad van Justitie
te Padqng' het falllisse,m~nt,~an
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Van etgen· en »reenuleri botlem
De schult ult een stllsttuuul biuuenuxuertje,

llet leeil der
eenzuumlield, - Couteuiporaine liistorie in diepe
olsie en tocli 'Illet Tuute Betje-slijl !
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"Voor een schult met vlolen", eenzaamheld waarln deze l~-l~~~~n ledoor Clara Asscher-Ptnkhor. ven, het wantrouwen waarmee zij haar
mindel' in zichzelf opgesloten lotgenooUitg. Leopold, Den Jlaag
ten waarneemt, de kwellende twijfel aan
Het is heel wel denkbaar dat dlt boek elgen (altijd elgen) waarde, de schrijin wljden kring een goede ontvangst zal nende behoefte aan contact met andevinden; het spreekt tot het gevoel, dat- ren, dat ze aIleen om egotstlsche redezelts in deze materiallstische wereld bij nen behoeft en dat ze juist daarom nooit
de meesten aan de oppervlakte ligt, en tot .stand kan brengen - Immers condat tegelijkertijd noodiger en minder tact maakt een bres noodzakelijk in de
waard is' dan eenlg ander gevoel, dat boven alles geliefde reserve, die haar
van den miskenden en onderdrukten noodzakelijk toeschijnt voor haar zelfd,ichter in ons. 'We hebben allemaal weI behoud - al dew angstvallig verborgen,
eens·,de aanvechUng gehad,onszelf wijs pijnlijke en zielige hartsgeheimen worteo maken dat· we weltfremde schoon- den ons bloot gelegd aan de eenzame
hektszoekers ziJl1, van I die lucky-go- persoon van juffrouw Liwin. Maar behappy..levensgenieters, die zich van het halve vertegenwoordlgster van een psypraet.ische leven niets aantrekken en die chologische SOOl't is ze ook een zeer apart
hun ziel en zaligheid over hcbben ,voor ik, in duizend-en-een trekjes wordt voor
een roes. Ret is een brooct'noodig gevoel, ons het wezen onsehreven van deze
omdat het ons in :een welgeordend, vlak stugge, zelf-gebonden, intelligente en
bestaan, waar We, zoo we maar even on- rampzalige vl'ouw; tot het is alsof we
der de oppervlakte dulkell', ten zeerste haar in levenden lijve ontmoet' hebben.
gehech~ aan blijken te zijn, momenten En nu mag een ruim- en onbekrompenvan glorie geeft en van zelfverheerlij- denkend lid der menschengemeenschap
king, waar we slecht bulten zouden weI aankomen met de bedenklng dat de
partlculiel'e zieleroerselen 'van €en zekere
kunnen.
)
juffrouw Llwin niet Ibelangrijk zijn en ~e
Doch het is een waardeloos gevoel, om- perikelen in 't door conventie afgeperkt
dat het zoo onwaarschijnlijk is; cen bestaantje van de onbevredigde vrouw
combinatie van auto-suggestie en mach~ overbekend en ',weinig Iboeiend zijn, toch
telooze ontevredenheid. Een gevoel moet Is het schouwspel van een mensch-inzich kunnen meten aan de uiterlijke wer- nood altijd-weer aangrijpend en toch Is
kelijkheid, voor het zieh met de innerUj- het onrecht dat de groote wereld een
ke bezig mag gaan houden. Maar on- kleine ziel aandoet, van meer belang dan
dertusschen zijn we allemaal weI eens het heel fatale mechanisme dat het onin onze verbeelding miskende dichters, reeht deed. De bij-figuren zijn nlet
en deze dichter - het is toovalllg een minder helder besehreven; een helderschilder - uit Clara Asseher-Pinkhof's heid die nergens verwaasd wordt door
bO€k Is als 't ware een gedrukte incar- het floers del' sentimentaliteit. Pathenatie van dlt wezen. Bijgevolg een ta- tische effecten zijn 'deze schriJ[ster te
nlelijk sympathiek, maar uiterst onbe- goedkoop; men zou het drama in dit
llulllg wezen. Ret voedt zleh met droog book nuchter van styleering kunnen
brood en schoonheld, precles aIsof die noemen, ware het niet dat door de koelcombinatle in de stomme, maar niet-te- heid der zinnen een begrip van het men.
negeeren realiteit even lekker smaakt als schelijk hart speelt, dat de hardhe1d er
in de fantasie; het zakt nooit beneden aan ontneemt. Een uitstekende roman,
het niveau van extatisch idealisme, en uitstekend vertaald, de 'aandacht van
waarop slechts de boekenmensch het het publiek ten volle waard.
uithoudt; bijgevolg is de hum-or hem
E. M. B.
volslagen onbekend, imltsgaders de ironic en de satire. Wat deze aesthetische
"Europa", door Robert BrifIeetuur bij oogenbl1kken ondragel1jkfault, voor Nederland be·
droog maakt.
.
werkt :door C. J. Kelk. Uitg.
ScheItells ell Giltay, i\m·
Ondertusschen lijdt het geen twijfel
sterdam.
of deze schilder, en de verhouding waarin hij staat tot zijn familieleden en zijn
Deze roman over het Europa van v66r
gezin, zal bij velen belangstell1ng kunnen
wekken. De boekbespreker zlet zich hler den oorlog telt vijfhonderd en vijftig
voor een moeilijk probleem geplaatst. Ret bladzijden, en is met een verbluffende
is zijn taak, het pUbliek (in den meest feitenkennins, een rijkdom van kleurige
algemeenen zin van het woord) voor te detailleering en een slordigheld van taal
lichten omtrent de waarde der bespro- teboek gesteld, die hun weerga niet geken boeken. Moot hij nu zeggen, dat makkelijk zullen vinden. De -laatstgedeze schuit met ,dolen deze wereld bin- noemde qualiteit is mogelijk aIleen in de
nen komt varen uit een stilstaand bin- Nederlandsche bewerking aanwezig; In
nenwatertje, dat met de bewogen zee ledel' geval is het zeer te bet,reuren dat
van het grootmenschelijk leven geenerlei de schrijver, onder ,wiens persoonlijke
verbinding heeft, en dat de inhoud er toezlcht de vertaling 'plaats Yond, en de
van daarom, op den keeper beschouwd, vertaler zelf nlet 'wat meer op hun ~tijI
van nul en geener waarde is? Of moet en ;woordkeus hebben gelet. Op vele
hij het feit indachtig ~ijn, dat ; deze plaatsen is de goede oude tante Betjo
veroordeeling niet aIleen de schuit treft, aan het woord; op andeN zijn ernmaar tevens alle opvarenden - te we- stige vergrijpen tegen zinsbouw en goeten de lezers die van dit boek zullen den smaak blijkbaar aIleen aan overgenleten, en die, zijnde menschen" van haasting toe te schrijven. Deze achtevleesch en bloed, toch weI degeitjk bij 100she1d past al heel slecht bij de ophet leven hooren? En zlch dienovereen- vatting van het geheele werk, dat door
komstig bepalel1 tot een betrekkelijk on- een cSfeer van preclesheid, van logische
persoonlijke aanprijzing, zooals bij voor- omlijndheid wordt gekenmerkt. Cerebeeld: wie van hersenschimmig~ men- braal is het in hooge mate. Briffault's
schen houdt, zal dlt een heerlijk boek menschen zijn bedacht; ze zeggen heel
vinden. Aan het publiek uit te maken, verstandlge, belangwekkende en soms
,vat de juiste methode is. Dus: leest de choqueerende dingen, die de sehrijver
allemaal bedacht heeft. De dlalogen
schuit met violen !
passen altijd uitstekend in het kader
E. M. B.
del' gebeurtenissen, de menschen passel1
"Juffrollw Liwlll". Roman in hun omgeving, de heele zaak sluit als
doqr l\larika Stjerustedt, een bus - en toch ontbreekt er iets 'aan.
vertaald door N. Ba,se~lan \Vaarschijnlijk de ontroering.
Goemans. Uitg. lUeuIell·
Tenzij de schrijver een overJarige
hoff, Arilsterdam.
I
grijsaard is, heeft ;11i} van .de jaren die
Dit nieuwe - boek van de uitnemende hij beschrlj f~ - die tusschen '80 en 1930
. romansehrijfster Stjerustedt overtreft - ~leehts een [betrekkelijk gering aanhet voorgaallde ("Vier levens"), dat lang tal zelf bewust doorleefd; 'zijn, werk is
niet sleeht was, noeh in analytische ka- dat van een buitenstaander, een conrakterstudle noch in eompositie. Het scientleus en psyehologiseh-getrain.d hisverhaal zit goed in ,elkaar; de men- toricus. Hij gabru1kt weliswaal' naar den
schell zijn levend,. de karakterteeke- schijn deze pel'iode slechts als achterning is tegelijkertijd typisch en gede- grond voor zijn hoofdpersonen, uaar
tailleerd. Deze laatste con1\binatie is romantrant, in werkelijkheid echter zljn
het, dIe (ie sehrijfsOOr stempelt tot de hoofdpersonen sleehts de draden waar
een boven het gemiddelde uitstekend ta- hij zijn fetten aan rijgt, en zijn belent. Haar personen staan midden in het schrijvipgeli, zijn conversaties, zedenwerkelijke leven; het zijn nooit bui- sehllderingen .en wereldj}€g)ehouwingell
tenbeentjes, uitzonderingen in dien zin uit die bonte, ongelooflijk rljkigeschadat ze geen deel hebben aan het ge- keerde guirlande van jaren, die de vomiddelde bestaan; in zekeren zin zijn rige eeuw aan ,de onze verbindt.
ze alledaagseh. Maar het is een aIleRet boeIs. is werkelijk verbijsterend_daagsehheid, die een verdlenste is in
plaats van een tekortkoming, doordat ze knap _van inhoud. De con~posltle is welzoo scherp en toch zoo Uefderijk bezien iswaar onevenwlchtig; wat ;bij een zoo
wordt. In het alledaagsche vindt deze overstelpende massa van materlaal nlet
schrijfster _ het algemeen-mensehelijke, te verwonderen is. Er zit geen 11jn In.
het algemeene ,weet ze tot zeer persoon- Maar het opent perspectleven op dlen
lijke individuallteit toe te spitsen, zon- tijd, waarin de monsteroorlog van '14
der daardoor te _vervallen in die zoo door een verleugende, conventloneele in
vaak voorkomende fout bij romancleres : in den grond bedorven maatschappij
de overdreven belangsteUing voor het werd uitgebroed, die het 'aanschouwell
speciale individu, dat aldus tot leven overwaard zijn. Nlet het" minst omdat
wordt geroepen. Ret blijft altijd speci- onze eigen tijd In meer dan een opmen 'van een soort, het wordt nooit een zicht een herstel van die zelfde huiphenomeeh -an -sich.
ehelachtige maatschappelijke toestanden te zien geeft. De wereId is door
Juffrouw Liwin is een van die men- den grooten ~rlog bitter-weinig verschen (hierin is .zij typiseh) die zoo anderd. De veranderingen in het westrikt-egocentrisch' zijn, dat ze hun ei- reldbestel hebben zieh sleehts naar den
gen wezen als een gevangenis voelen. De schijn voltrokken, en nlets ~e~f~ ~~n

zoo duidelijk lnalcht in de voosheld en
rotting, die door dlen schljn verborgen
wordt, als juist dit hlstorlsch beeId,
dat nog nlet het masker der verbetering droeg,' en waarln we onze elgen
wereld herkennen zooals ze onder haar
masker is.

lndie's literaire
armoede
Is het klimuut

Julian Bern, Ide Intelllgente ![ongen
aan wle ons het ontlulken van het
nieuwe lnzlcht in de levensomtandighedcn wordt gedemonstreerd, is een
cosmopollet en een democraat in den
volsten zin van het woord; het verkeel' met arlstocraten en groote staatscieden is voor hem even alledangsch
als de omgang met de burgerlj, hij kent
Halle even geed als Engeland en is van
de Oudheld-vereerende ernplre-stljl der
zeventlger [aren even goed op de
hoogte als van de moderne soclallstlsche stroomingen. Deze centrale Ilguur
Wedt den auteur ;uitgangen op bllna
Ieder cultureel onderwerp : wanncer hij
geen kans zlet, den sympathleken Julian een eentgszlns doceerende maar
interessante
tirade" over
vr~uwen
emancipatie, Russische mystiek of het
pude- Rome in den mond te leggen, is
er altijd weI iemand in het elep'ante of
bohemien-aehtige gezelschap die dez~. Een verke~~toren op de .N'owy ~wiat. eell
laneeeren kan. Hij kan JuUan de ze- hooSdverke(L~der v~1id de Poolsche hoofd·
denverwlldering van het mondaine Ie' .
- - -....~........"!"'""'~~-.... .......~
yen laten beschouwen, die ontstaan is
~oor het terugdringen van ieder woord
sommige plaatsen van eell taal die Rae).l iedere handeling, dIe ook maar
belais eer zou _hebben aangedaan, het
eenigszins een sexueel Untje heeft t!n
heeft niet het minste ontzag voor het
daarom onbehoorlijk geoordeeld wordt·
betamelijkheidsgevoel en spot met iehij kan hem laten luisteren -naar vuU:
bekkende heeren op een receptie waar dere door· traditie gesanctloneerde ophet wemelt van kuische en gedecolleteer- vatting van de moraal, maar het doet
deze dlngen 'uit eerlijke overtuiging, en
de dames. Hij laat hem aIleen een acde plastlek dol" woordsehitderingen
tIef aandeel nemen in dit bijenkorfaehtige leven wanneer het er om gaat, Iaat geen twijfel aan de natuurgetrouwde modernere, gezondere }Jrinclpes te heid er van. En als we dit ehaotisch
propageeren, die tegenwoordig het mom beeld· beschouwen van politleke, artistieke en menschelijke·· bewogenheld,
zijn waaronder precles dezelfde vulgalre viezigheid wordt bedreven als vijftig waarin de sehaduwpartijen zooveel sterker en taIrijker zijn dan de llchtpunOOn,
jaar geleden ..
dan komen we inderdaad tot de conelusie dat een dergelijke schepplng nooit
,De vervoering van de eerste groote geconcipieerd kan zijn door menschen,
liefde, de geestdrift voor een' ;nleuw laat staan door enkelingen; het is het
ideaal, de walging van de onoprechte product van een onweerhoudbare faepoppenkast, die de menschen van hun tuur, die tOt in onwn tijd doorwerkt
leven hebben gemaakt, al deze dlngen en waarvan wij ongewild de medewerbeleven wij aan Julian, zooals we ze kers, maar zekel' niet de scheppers zijn.
aan ieder ander individu hadden kunnen 'beleven. Rij wordt geen levende
Daal'om, en om de kennis van zaken,
persoonlijkheid, alleen maar het veel- waarmee dit b€eld voor ons wordt opwaardig element dat zoo plezierig veel geroepen, en niet het minst ook om de
.verbindingen kan aangaan met de hem- vaardigheid' waarmee de schrijver zijn
omringende elementen.
-denkbeelden en voorsteIUngen op ons
De schrijver zlet de lijn.. waarlangs overbrengt, is dit een zeer ]ezenswaard
zlch het leven ontwikkelt naar de mo- en boelend boek. Men neme het niet te,r
reele en maatSchappelijke catastrophe ,hand, wanneer men verwacht een het
van '14 toe, niet als de gebundelde le- lot del' mensehen betreurende elegie te
venslijnen van vele indivlduen afzon- zulIen, aantreffen, of een sehepping van
derlijk: )bij ,.zlet een rUckslehtlos en on- imaginail'e figuren waarin de wel'kelljkpersoonlijk noodlot, dat de massa be- heid, waarover dit boek handelt, haar Inheerseht en voortstuwt,- waarin de en- nerlijke terugslag en - naar humane opkeling wordt, meegezogen, waarin on- vatting - haar eigenlijke waarde. vindt.
derlinge versehillen voor 't' geheel van Maar wie inzicht verlangt in het fingeen belang zijn, waarin het zeUs moel- de-s1eele-Ioven onzel' directe 'voorouders,
lijk is, deze verschlllen te handhaven. 'Wie houdt van een kaleldoscopisch verHij gelooft kennelijk in de vormende haal met cen haast te bonte veelheid van
maeht van mUlieu en opvoeding, en details en een ongebreldelde zucht naar
in de suprematie van de massa. En ze- naturallstisehe finesse - die zal van dit
ker is, dit ooek voor !dezeopvatting een boek genietell.
E. M. B.
machtig pleidool. Ret bedient zich op

Van Kunstrechter tot Kunstdienaar
Het jongste decreet von dr. Goebbels
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Metis Stoke zoekt een antwoord
,

Wat is er toch dat de productle van
Ietterkundlge werken, in Nederlandsch
Indle remt v, aldus vraagt. Mells Stoke
zlch at in de Indisehe Verlofganger. Het
is mogclljk, aldus gaat hl], verder, dat de
procentueele verhoudlng van menschen
die geschlkt zijn voor letterkundige productle, op het totaal del' bevolking vall
Invlced is, zoodat er perioden zijn waarin het Europeesc'he deel der samenlevlng
in de kolonlcn toeval11g nlemand oplevert.

Eerder Is de yel'onderstelling gewettlgd, dat de levensomstandigheden in de
tropen zlch niet bij'ster eigenen voor Iltteraire inspanning. Er zijn ongetwijfeld
uitzonderingen :bekend ,die den regel bevestigen. Kipling schreef een belangrijk
deel .van zijn oeuvre, poo-e-4:e en proza,
ge<lurende zijn redacwurschap aan een
Brit·sch lndische courant.
En in onze tropen is. een man als
Damu aan ~ ~ijzen dIe 'gedurende den
tijd dat hij met weinig hulp een dagblad
te Batavia redigeerde, g~Jegenheid vond
dag In dag uit, vervolg-feuilletons te
schrijven die daarna in romanvorm verschenen zijn en nog lang nlet vergeten

I

~e

beeldhotlwer Jacob Epstein op zijn
tentoonstelling te J~ondell bij het borst..
beeld' van den Negus van AbessinH5.
I

een langdurige, continue
span;ning.

,

g'eestelij~e

hl·

-

Van het' een en ander zal weI iets
waar zijn.

De druk van het· klimaat vergt een
voortd\trende alarmtoestand van het
Maar verder Is het weI als vast.staand liehaam en den geest, een als het ware
aan· te nemen dat ge~n letOOrkundige geprolongeel'oe inspanning die nauweooit eene ,geregelde product1e heeft ge- lljks energie overlaat voor nog veel verlevel'd ult een lndisch leven, of een in dere inspanningen, laat staan die welInide ! doorgebrachte perlode van zijn ke noodig zijn voor he~ voleindigen
van een arbeid op langen termijn als
bestaan.
een boek. DIe is te vergelijken met cen
E.en reis van Johan Fabricius l1aar Ne- positie-oorlog, waarin degeen die zlch
derlandsch Indie heeft (nog?) niet de het best ravitailleert en het hardnekroman opgelev.erd waar velen op gehoopt kigt verdedigt het tenslotte winnen zal.
hadden, en het zal ons Ibenieuwen of du
Perron, die zlch in lndic gaat vestigen,
De Indische sfeer is eerder die van
gevolg zal geven aan zijn voornemen om den guerllla-oorlog, de strijd van de
daal' twee romans te schrijven.
ulterste inspanningen op eell bepaald
Het zou ons niet verwonderen als hij, moment ,en tot een beiJaa 'd, precies beI
gelijik zoovelen, voor de uitwerking zijner oogd doe!. I
ge.gevens de normale Hol1andsche stuIn lettel'kundigen zln kan men dat
deerkamer opzocht, met de temperatuur
die met behulp van verwarming en ven- proeven uit de hoofdartikelen van. Insters geregeld kan worden en de sfeer dische eouranten, vaak in hun SOOl't
'mee:lterlijke 'keryachtige samenvattinvan de cchte ,werkkamer.
gen van een bepaald standpunt in een
De vraag w~t er dan toeh wei in IndH~ bepaalde aangelegenheid.
is, dat letterkundlge producW~ remt of
De afstand tusschen deze soort arbeid
belemmert is niet gemakkelijk te beauten dIe van het geduldig uit.schrijven
weorden.
van een gecompliceerde gedachtenEr zijn er die van een beklemming reeks, de schepping van €en niet-be- '
spreken die hen in die natuur bevangen staande wereld waarop de auteur zijne
houdt ell andere die' van vetmoeienis gedachten projecteel·t, Is moeilijk door
spreken die hen niet in staat srelt tot te trekken a]s die, geIijk in Indie, voortdurend blaakt In een felle zon.
word~n.

crlt,icus in cen dergelijk geval zonder
gevaar tel' toelichting schrijven - "dan
worden wij zoowel getroffen deor de
schoonheid harer vormen, als ~door de
gooachte aan de voedipgswaarde del'
zuivelproducten". WaaraAn dan gevoegeIij,k nog cenige besehouwing over kunst
en volkskracht kan worden toegevoegd,
met een herinnering ,aan de afsehuwelijke aanbldding van het gouden kunstxalf uit de ,Joodsch-llberale perlode van
V601' ,1933.
Dirigeel"t MengeH>el'g .weer in BerHjn,
dan geve de U'ournallst beschl'ijvingen
als: "De dirlgent bewcegt zijn stok, die
naar schattJng ongeveer vier decimeter
lang is, wow-el In verticale als in horizontale richtillg, met interessante varia·
ties' ten opzichw van deze hoofdlijnen'~
Verkiest hij echtel' de beschouwende meth~de, dan kan hij schrijven: "Oat het
leiden, dirigeerell, in de Oudheid onbekend (het voordansen van Koning David
kan, aJls Joodsch decadentle-verschijnsel, niet tot de'ze kunst worden gerekend,
evenmin als natuurlijk het armgezwaai
van lleden als Mahler), een zuiver Ger·
maansche aangelegenheid als "lnUuer:Prinzip", behoeft geen betoog. Oer-Duitsehe na'men als RUdi;ger, het.geen "stok-'
voerder" beteekent-, zeggen in dit' op'licht
genoeg".

de volk.svrijheid afgewezen. \Vat was
echter hun kunstrechter~chap anders
dan een censum' ? Braehten deze kunstcritici dan een meenin.g :van het yolk tot
uitdrukking? Ook dIe kunstcritiek w~s
nlets andel'S dan een' 'censuur, aHeEm
werd die niet toege'past door den staat,
doch :door een anoniemo kliek, welke'
De spl"(~ker nam 'zij11 uit.gangspunt'in zieh als elgen eensorlale autol'iteit oondel' opdracht had opgeworpen. Men
het decreet
van
dr.
moet dus niet schreeuwen, indien vandaag den dag de nationaal-soc1alistlsche
Goebbels,
staat een opdrach~, te oOl'deelen en eenwaar1blj de
sum' uit te oefeuen, die niemand gegekunstcl'lven heeft, wedel' annuleert. Onze tegen·
tiek verbowoordige opvatting is n1et geboren uit
den werd.
de meening, dat ,iedere critische waarNa het ontdeering van een kunstwerk achterwege
staan en de
moet blijven, maa.r ontstaan uit de om·
ontwikkestandigheid, dat Ollze eeuw aan geesteling
del'
Hjke held.~n .zoo al'l1l en a~n groote. takunstcriken z~o rlJk IS, dat het geme veelvuld.ige
tiek te hehmog€lh~kheden tot invloed geboden zljn,
ben gesehllwelke ledere mogelijkheid tot criUschen
derd, wees
arbeid uitsluiten.
• In denzelfden trant kan de beschrijhij op de
Dr. Gobbels.
vende tooneelcrltlcus het aantal pa~sen
volledige :
,I
releveeren, dat de held van het stuk bij
verjoodsehing del' tooneeleritiek van het
lIazepeper 'ZQuder'baas zijn opkomst noodig heeft om het soufbegin dezer eeuw at, ;waal'door het nlet
fleurshok te bereiken. En daar de miNaar aanleiding van de afschaffing nister meermalen verklaard ll€eft, dat
meer om een zakelijke beoordeeHng van
kunstprestaties ging, doch nog alleen eel' kunstcl'itiek heeft het Handelsblad de kus op het tooneel gewenscht blijft,
maar om idestl'uctieve Joodsche geestig- de cons€quent.ies get'l'okken uit de.ze be· kan zljn st.op-watch hem goede dlcnstell
held. De geschiedenis der mensehheld sli.ssing. Onder den tite! Hazepeper ZOll- bewijzen bij de beschl'ijvillg van zulke
kan in aIle eeuwen op eell groot aantal del' haas schrijft het blad :
getolereerde erotiek.
• t
kunst-scheppingen wljzen, waarvoor wij
l\tfen ziet: met een Ibeetje goeden wiI
ons llOg heden met eerbied buigen en al
"De Duitsche minister Goebbels heeft gaat het ook wol volgens de methode
deze kunstscheppingen, tot :Voor 150 jaal' in een ,handomdraaien - "mir niehts van dr. Goebbels, waarin ook de Nederzijn zonder eenige, critiek lontstaan e~ dir niehts" zou men vroeger in zijn tland Iandsche critici' zich t-rouwens al lang
hebben lliettemill vele eeuwen over- hebben gezegd - alle crltiek verboden hadden moe ten bekwamen,· als het hier
leefd.
,
.
en besloten, dat voortaan in DuitsCh- naar den zln van zijn ge-estverwanten
land slechts beschrijvingen over 'kunst ging. Wie daaraan mocht tWijfelen, leze
Indien heden definitief eell st.reep (en bedoeld is blij'kbaar: over kunst in bijveorbeeld Iden aanhef 'van een bewordt gezet onder 150 Jaar kunstcritie'k, het algemeen) zijn toegestaan. Zooiet:s schouwing die rector 'H. van Schalk in
vervolgde Berndt, za.l het ongetwljfeld als hazepeper 'zonder haas. En zonder de jongste aflevering van het "nazi-kantet ontbreken aan aanvallen op deze peper.
thoIieke" Nederlahdsche tijdschrift "De
opvatting. Men zal van muilkorven spreNieuwe Gemeenschap" aan "Saint Joan"
ken, van poliqemaatregelen op het geMen sehrijve dus in het vervoIg. dat wijdt. ,Wootdelijk zegt deze geestelijke:
bled del' kunst, van een verbod del' laat- het schilderij van SChmler~l"n 1.35 1m "De krant Is op de eerste plaats nieuwssOO 'mogelijkheid tot "vrijen geestelij-ken breed Lsi bii' 0,76 m hoog, en dat het een blad en het eige_nlij.ke nieuws bij een opa11 b e i d " in Duit;gchland. Dezen ,buiten- roodbonte koe in een groen weiland voering van Vondels "Gijsbrecht" of
Iandsehen of geemigreerde,n kunstJoden voorstelt. Of iwel, dat de sehilderktmst Shaws ,.8aint Joan" kan alleell betrekzij hier aanstonds een ding :voorgehou- in "het algemeen, en het werk van king hebben op rolverdeeling, ~pel, deden. Nieinand heeft scherper dan zij en Schmier'gern in het (bijzonder, tegelijk cors en soms nog op wespl'aken en bloehuns gelijken tegen de door den staat een nuttig en een aangenaam effect op· men".
I
uit$eoefende censuur gestreden. Zlj heb- levert. "Toont de schilder ons bijvoorMen zou haast gelooven dat dr. Goebben de sta~tscenSUij.r !ll~ e~n Inbreuk op beel<;l ~en koe" - zoo karl ~e Dqitsche bels aoonne is 1" ,
I

IJe plaal-svervangende perschef del'
RiJksregeering, Ministerialrat Alfred Ingemar Berhdt, heeft, naar het D. N. B.
uit Berlijn meldt, in ,de derde :&itting van
den Rijkscultuursenaat het woord gevoerd over het onderwerp: "Van kUIlstrechter tot kunstdienaar".

,

Deze theorle is echter moellljk houdbaar, want vrl] algemeen doet zich het
verschljnsel veer dat thulsgekeerden, in
Europa, en' na eenlgen tljd, de dlsposltle
vlnden om hunne in Indle gekregen in.drukken In letterkUlldigen vonn vast te
l£ggen. ,
'

Te heftiger blijken echter, na thuiskomst in de natuurlijke omgeving van
den Europeaan,' de herinnerlngen aan
de feIle slagsehaduwen, de tegenstellingen vali llcht en donker die, onder
deze grauwe luchten beschreven, "daarginds weer de indruk vestIgen van een
tendenz in seherp eritisehen zin.
En zoo 2al het weI altijd blijvell .... :.

Nieu\-ve Boeken
---........--"Ilet 'l'assellprobleem III poJitiel< en wetenschap'" voor Nederland bewerld door lUaul'ice
Bernhard (:oeiho (Uitgevers
Mij "Confidentia", Den Haag)
De titel is wat wijdsch voor zoo'n klein
boekske, want het ras.senprobleem in enkele bladzijden afdoen is tlU eenmaal
een onmogelijkheid. We hebben hier te
maken m.~t een strijdsehrift tegen de
Duitsehe ra.ssentheorieen. :Wie zieh geroe pen voelt, om nog eens met een prin- .
eipieele antl-semiet in debat te treden,
vlndt hier netjes met dikke en dunne
lettertS aangegeven, wat belangrijk ;is
en wat hij uit zljn hoofd moet leeren uit
deze 1<Ieine eateehismus, om welbeslagen ten ijs te komen.
De vraag is slechts, of het allti-semit.isme zich leent voor een dergelijke
wetenschappelijke bestrijding en of men
er op die manier niet te veel eel' aan be\yijft, Waar 't Immers 'zelf de, wetenschap
slechts, als dekmantel gebruikt. Een debat met een tegenpartij" die zijn
wel'kelijke wapens nlet wont, heeft welnig zin. Slechts de zeer nateven zullen
op . deze basIs overtulgd raken. Maar
gelukkig laat de overweldigende meerderh~ld yan ons yolk zieh nlet vangen
door de kwasi-geleel'dheld van de Duitsehe ,ras·sentheorieen.
I I
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EERESABEL VOOR DEN DUCE

Rom e, 14 nee. (Reuter). B ij d e
opening v~n de zltting
van d Ii n Sen a a t v e r k I a a rd eMu s sol i n I, d a t g e h eel
E t 11 I 0 P. i e.; t 11 a n s b e z e t i s
en 'verdedigd za l worden
met e e n s c her 'p z w a a r d,
dat in vaste hand zal
w 0 r den g e 11 0 u den.
H,a vas
vnegt hieraan toe, dat de
Senaat Mussoliui een eeresabel aanbood.

'f'runlu ij I"
Frankrijk en Duitschland
EEN INTERVIEW VAN nLU~1 .
I.. 0 11 den, H Dec. (Havas), In cell
interview, toegestauu aan een correspondent, vall de I "News .Chronlcle" verklaarde tle,1"rilllsche Premier Leon Blum,
da t "Fr.\ulU'ijk bereld is Duitschlalld te
hedpcn tot bet normale economlsche Ieveil terug te keeren wanneer DuitschIamd een algemeen ontwapenlngsniveau
aamvaardt en erin toestemt te helpen
helt normale politleke leven in Europa te
doen terugkceren".

bleven.
Woods wordt erop gewezen, dat FrankrijIk een OOroep moet doen op SovjetRu sland en niet op Duitschland, wanneer het een beperking der bewapening
verlangt, aangezien Duitschland in
ho<ofdzaak na de sluiting van het
• ~ransch-Russische pact genoodzaakt Is
rekening te houden 1l1'et het SovjetRu,ssische gevaar.

Ter gelegenheld van den 18en verjaardag vall de .Jiereenlgtng" van Reemeule
schouweu kOliJl1g en kroonprlns de vaan dels van de reglmenten, die in den oorlog
gestreden hebben,

u. S. S. R.
Russisch-Japansche be-

spreki,ngell-

0'

De anti-Kominternovereenkomst

M 0 ,3 k 0 u, 15 Dec. (Transocean).
lIeden werd offlcieel bekendgemaakt,
kweekers
dat de Japansche ambassadeur te Mos1
kou Shigemits\l op 8, 9 en 11 D€cembel'
~VERGESLAGEN NillU~ BRETAGNE
langdurige besprekingen voerde met den
Par ij s, 14 Dec. (Tr~,nsocean). De Volkscommissaris van Bultenlandsche
sta,king der groentekwcekers, die in de Zaken Maxim Litwinoff.
dis'ti'icten rondom de hoofdstad is aanTijdens deze besprekingen werden de
gewangell, is thans overgeslagen naar
Bretagne, het Rh6ne-dal en het gehee~e betl'ekkingen: tusschen beide landen op
grondige wijze behandeld, vooral in het
departement Seine-et-Oise.
De boeren, die zich erover beklagell l1cht van de jongste Duitsch-Japansche
dali. veel te lage prijzen' voor hunlle Anti-Komintern-overeenkomst.
De Japansche ambassadeur verklnarde
grolentoll worden betaald, weigeren verdel" groenten naar Pal'ijs te zenden al- dat het ultstellen van de onderwekening
del' Russisch-Japansche visscherij-ove1'VOl"ens de prijzen worden vel'hoogd.
eenkomst een zekere mate van bezorgdheld In Japan had doen ontstaan, waarDe staking in de metaal- op Lltwinoff erop wees, dat het duidelij~ was dat de onderteekening van de
industrie
Duitsch-Japansche overeenkomst het"N:EUTUALISATIE" VAN }'A8IUEKEN zelfde gevolg in Sovjet-Rusland heeft
gehad.
Par ij s, 14 Dec. (Transocean). On.Het vraagstuk inzake de ins telling van
danks de bemiddelingspogingen van den
mir:1ister van Binnenlandsche Zaken een commissie voor de afbakening del'
Ma:rx Dormoy is de staking in de me- grenzen met het doel nieuwe geschillen
taa,l-industrie in Noord-Frankrijk nog aan de Sovjet-Russisch-Mallchukuosche
grens te voorkomen werd eveneens benielt beeindigd.
De arbeiders hebben thans hun tac- sproken.
Terwijl Japan als derde en onafhal1tieH{ gewijzigd. Zij hebben de door hen
bez(ette gebouwen ontruimd, doch heb- kelijke partij in zulk een commissie
bem thans posters voor de fabrleken ge- zitting wenscht te nemen, drong LItplalatst, die niemand tot de gebouwen wlnoff erop aan, dat slechts twee partoellaten behalve den eigenaar en den tijen In deze commissie zullen worden
vertegenwoordigd, n.1. de Sovjet-Unie en
dir(£cteur.
De welkgevers beschouwen deze Z.g. Japan of de sQvjet-Unle en Japan en
"nemtralisatie" der fabrieken als een Manchukuo tezamen.
sch1ending der wet en hebben door tus- ~
Litwinoff verklaarde verder dat, totschlenkomst van hun vereenlging verklalard, dat zij zullen weigeren cen cen 4 dat het grensvraagstuk deflnitiet geretim',e loon uit te betalen alvorens een geld is, het Sovjet-Russlsch-Chilleesche
verdrag van 1924 van kracht moet blijeincde wordt gemaakt aan deze uneutra- Yen.
.
_ .lise1el'ing".
.
De
Japansche
am1;)assadeur-\'erzocht
D>e E c hod ePa l' i s meldt in
verlband hiermcde, dat de posters gis- Litwinoff ten slotte, dat de Sovjet-Unie
termvond van de "geneutraliseerde" fa- de visscherij-overeenkomst zoo spoedig
bri~ken werden getrokken en vervangen mogelijk zou teekenen, aangezien de
doolr troepen van de Garde Republlcaine. huidige houding del' Sovjet-Unie, die de
DHt is - verklaart het blad - zeer onderteekening om pol1tleke redenen
zekler de eerste maal, dat de Fransche uitstelt, de verontwaardiging in Japan
regEeering de Garde Republtcaine ter be- heett opgewekt.
~itwinof! verklaarde bierop, dat bet
schiikking van de revolutie heeft gesteld
tenEelnde den triomf del' wetteloosheid uitstellen der onderteekening een gevolg was van bepaalde technische moelte 1verzekel'en.
lijkheden.

De Hervormingsplannen
'l'i\LIUJKE VOOltS'rELLEN
G e n eve, 14 Dec. (Transocean). De
Connmissie voor de Hervormlng van den
Vollkenbond
hield hedenmiddag haar
e~r$te zitting.
'Nradat de Belglsche' geaelegeerde p·rofessiOr Bourquin tot voorzitter was benoennd ging de commissie over tot het
besIPreken van het vraagstuk der te volgen, procedure.
Tfijdens het debat bleek, dat de leden
der commissie het volkomen met elkaar
een:s waren, dat in verband met het
gro<ote aantal suggestles, dat is binnengeklomen, voorloopig s~echts die voorstelllen voor de hervorming van den
VoHkenbond zullen worden behand.eld,
weHke rijp 'voor bespreking schijnen.
DIe Fransche gedelegeerde Joseph
PaUlI-Boncour wees erop, dat niet aBe
vramgstukken lJetreffende dQ hervorming
van. het Handvest van gelijke ,beteekenls
zijnl.
Tie Geneve 'wordt gevreesd, dat bepaalde 'groepen zullen trachten van den
aan',vang at de agenda te belwrken.
I

I

UI'fBREIDING'DER LUCII'l'MACIIT

M 0 s k 0 u, 15 Dec. (Transocean). De
Sovjet-Russische plannen voor een aanzienlijke uitbreiding van de luchtmacht
worden reeds in belangl'ijke mate ten
uitvoer gebracht.
Een telegram uit Kieft aan de "rsvestija" m.eldt dat In 1937 ~n de pekrajiene 7 % maal zooveel vllegers zullen
worden opgeleid als In 1936 en dat in
d~ Oekrajie,ne 11 nieuwe ,vliegclu'bs zijn
apgerlcht. ~

•
Zwitse,.lullcl
FRANKFURTER VEROORDEELD

C h u r, 14 Dec. (Reuter). De Joodsche student David Frankfurter, die in
Februari van dit jaar den llationaalsocialistischen gouwIeider Wilhelm Oustloff te Da vos doodschoot, werd beden
veroordeeld tot 18 jaar gevangenlsstrat
met aftrek van 8 maanden voorarrest,
vervallenverklaring van de burgerrech..
ten voor denzelfden tijd, levenslange
uitzetting uit het kanton Graubunden,
alsmede betaling van schadevergo..~ding
aan de weduwe van den vermoorde.

Add i s Abe b a, 15 Dec. (Transocean). Na een marsch door buitengewoon moeilijk terreln hebben de treepen van generaal Malta de provincie
Kaffa in Zuidwest-Ethiopie bezet. Deze
provlncie geniet de reputable een der
vruchtbaarste gebleden van hot geheele
land te zijn.
De Itallaansche troepen, die tijdens
hun marsch door het binnenland
nauwelijks eenigen tegenstand van de
zij'de der Inheernschen ontmoetten, werden op zeer hartelijke wijze ontvangen
door de bevolking van Bonga, de hoofdstad der provlncle en van andere steden,
die zij binnentrokken.
Men wijst er te Addis Abeba op, dat
met de bezetting van Kaffa de Itaiiaansche heerschappij zich bijna tot
aan de grens van den Soedan uitstrekt.

:

V.I.ll. r, Herbert Uarshall, Slmone Simon ell Ruth Chatterton ill de
Fox-film "Girls' Dormitory"•

De stad Bonga, die 120 km. ten Zuiden
I::iyllisch gelegen in de Tiroolsche Al4
van de onlangs bezette hootdstad van
West-EtijiQpie Gore is gelegen, ligt b.v. pen is de uiterst exclusleve school, teop slechts 140 km. afsklnd van de grens . yens iritel'naat, waar de opgroeiende
van den Anglo-Egyptischen Soedan.
"GEEN BEMIDDELING l\IOGELIJI{"
dochters van Europa's elite worden heengezonden om haar _opvoeding te ,volH a vas meldt uit Salamanca, dat
tooien ......
een vooraanstaande persoon, behoorende tot de leidende kringen van genera'll
Gedurende een cursus van vier jaren
Franco's regcering, tegenover een spewordt de meisjes onder uiterst streng
c1alen cOl'respondent van H a vas ver- BRI'ISCII-TURI{SCIIE VLOOTBESPRE· toezicht en intensieve studie de kennis
IUNGEN
klaal'de naar aanlelding van het Bl'itsCJ1del' practische en tevens del' schoone
Fral1sche bemlddelingsvoorstel: "Er is
Lon den, 14 Dec. (Havas). De kunsten bijg{libracht. De schoolleidin~
geen bemiddeling mogelijk, wij zijn een Bl'itsch-Turksche vlootbesprekingen wer- kan met recht trotsch zijn op de hooge
strijd aangevangen, waarbij geen mo- den 11edenmorgen op het Foreign Office moreele standing van haar instituut, de
gelijkheid bestaat voor een compromis. aangevangen tusschen den ,Turk~chen leerkrachten zijn met uiterste Z'org geambassadeur Fethi Okayer Bey en Sir
Robert Craigie, die belden worden' bij- selecteerd, er zijn erbij met 'll1i1de kaBeide l'egeerillgeu~ die het iuitiarakters, er zijn er ook bij, gehard en let4
gestaan door experts.
tief nam,cll V001' (lit voorstcl, geVCll
wat
verbitterd in den strijd des levens ...
De besprekingen hebben ten doel de
deb geen rekel\in..g van de werkelijke
deelname van 'furkije aan het Londen- Het is veertien dagen VOOl' het einde de'r
sclle v:ootvel'drag te verkrijgen, op de- cursus. Al heel gauw zal aan achttien
situatie in Spallje en beseffen niet
zelfde wijze als met polen, Sovjet- del' oudste leerlingen het einddiploma
wat er voor de Sl)aansche nationaRusland
en de Scandinaafsche landen worden uitgereikt en zullen voor hen de
listen op het Sl)cl staat; de strijd kan
is geschied.
slecbts cindigen met eCll overwilldeuren, dIe naar de wijde wereld voeren,
Soortgelijke
besprekingen
worden worden geopend.
llln:g door nl.id~eI van ,de wapenen
overwogen met Griekenland en Joegoof lll~t ~en overgave der roodell.
slavic.
Een van de meisjes, Marie Claudel, is
reeds jarenlang hopcloos verliefd op dr.
Bovelldien ~ aldus vervolgde spreker
- iW0rdt de Spaansche burgeroorlog
Stefan Dominick, den. directeur van de
beheerscht door religieuze en patriotti- leflaud
~chool, een uit.erst beminnelij.k mensch
sche overwegingen, ten aanzien waarvan tegen de veel'tig. Marie zeIt is nog
van transigeeren onmogelijk Is.
gecn
achttien, een zeel' impulsief 11aDe jon9s~e maatregelen
tuurtje van buitengewone vitaliteit en
Het Is ongetwijfeld een
fe,it dat uit den Spaanlevenslust.
I
BELANGRIJI{E VERI{LAIUNG
schen burgeroorlog een
VERWACIIT
E u ,r ,0 pee s c h con f 1 I c t Z 0 u
. Haar expreSisief gezichtje weerspiegelt
k u nne n
v 0 0 r t s p r u i ten,
Lon (1 c n, 15 December (Transeen innerlijk leven, dat ongewoon rijk
do 1ch deze mogelljkheid
is en hunkert naar romantiek en levensocean). De "Morning Post" schrijft,
zal ons niet kunnen af ..
ondervinding. 'Ze heert haar vereering
dat de Iersche Vrijstaat na,ar de
brel1gel1 van het door ons
voor dr. ~tefan steeds onbewust gekoesvan bet Ellgelsche kabillet
nteellillg
nagestreefde doel:
de
lerd, maar lang'zamerhand wordt !let
'door de maatregelen, die ter gelew Ie d e r 0 p b 0 u w' van
11 e t
haar duldelijk, hoe innig zij' den ouderen man liefheeft met al de spontane"iteit
Katholleke
wereldrijk
genheid van de abdicatie van koning
van haar ongerepte meisjeshart. )
Spa n j e".
I J
Edward te Dublin werden genomen
(o.a. de opheffing van den post van'
Marie is evenw61 niet de eenige die
PAOLINO UZCUDUN
GOllverneur-Gelleraal) I, zoo~el (Ie
verlie!d is op dr. Dominick. Een van de
leeraressen, een aantrekkelijke jonge
lel'sehe grondwet als bet statllut
Lon den, 14 Dec. (Tl'ansocean).
vrouw van even dertlg, Anna Mathe,
Volgens te Londen ontvangen telegramvan \Vestminster heeft geschonkell.
koestert eveneens een diepgewortelde
men voert de beroemde 8paansche
Het blad verklaart, dat de minister Hefde veor haar directeur.
zwaargewichtbokser Paolino Uzcudun
Zij is een buitengewoon ontwikkelde
thans he\;. bevel over een del' hulpkrui- van Domhlions Malcolm MacDonald in
sers del' natfonallsti.sche regeering en verb'and hiermede morgen een belang- vrouw en a~sisteel·t ,dr. pominick in zijn
heeft hij reeds verscheidene stoutmoe- rljke ve,rklaring in bet Lagerhi.tis zal at- wetenschappelijk werk, waarin zij elkaar
dige aanvallen gedaan op 'yijandelij~e leggen, welke een formeel protest zal wederzijds zeer waardeeren en een trouha Yens, waal'bij hiJ erin is geslaagd ver- bev.atten tegeri bedoelde maatregelen. we kameraadschap tusschen hen is ont4
'!
I
(
,
schUlende munitie-opslagplaatsen te verDe "Morning P~st" voegt hieraan toe, staan.
nletigen en verscheidene gijzelaars te be- dat het e'chter onwaarschijnlijk is dat
Op een gBgeven dag gebeurt er iets
\'l'ijden.
~
het kabinet-Baldwin verdere stappen
verschrikkelijks
in de onbesproken
dienaangaande. zal nemen.
school! Er wordt namelijk een ol1geteeAan dit berlcht wordt toegevoegd, dat
de nationallstische .regeering een vloot ~ = ="t"e""!!,?"!1'.~a!! kend llefdesbriefje gevonden, van uit-erst
intiemen en romantischen inhoud. Ee~l
beeft gevormd .van kleine hulpkruisers, •
schoolvergadering wordt belegd en MaVOOl' het l11eerendeel vroegere ikruisers,
l'ie, verdacht van het schrijven van het
die, bewa~nd met geschut van klein
compromitteerende document, in verkaliber, langs de geheele Spaansche kust
hoor genomen. Haar schrift wordt ver..
patrouilleeren.
geleken met dat van het briefje en ze
moet weI begeven dat zij het geschreven
DE }',\LANGE ~SPANOLA
heeft. Ze weigel't evenwel te erkennen
dat het aan een speciaal jenmnd geschreVolgens uit Talavera de la ReIna ontyen werd : het was slecht3 een romantivangen berichten heeft de Falange Essche ing~ving, zQomaar, een liefdesbrletpanola een speciale nieuwe afd€eUng geje, aan niemand gericht... Niemand gevonud, wier taak het zal zijn "Spanje's
IOQft haar evenwel en, in het nauw gekunstschatten te bewaren en deze weder
bracht, verzoekt Marie dan onder vier
op te oouwen".
oogen met Anna Mathe te lll'Ogen spreken. Zij is de eenige aan .wie ze alles zal
Aangezien de kunstschatten in het
kunnen opbiechten......
Bolsjewist.ische deel van ,Spanje vernield
dan weI In de vier wlndrichtlngen verHet onderhoud .heeft plaats en Anna
strooid zijn, zal de Falange beginnen
vraagt aan Marie, wie haar dan toch
met het opma'ken van een lijst der verweI tot dat briefje gelnspireerd heeft.
llezen, welke in de heroverde gebieden
Na
veel aarzelen vertelt Marie dan onzijn geleden, waarna zal worden getracht
der t,ranen dat zij ,verliefd is op dr. Dode verdwenen Ischatten op te sporen.
minick, maar dat die haal' slechts als
een j onbeteekenend schoolmeisje beDe kunstschatten, welke opgespoord
schouwt en dat ze het briefje alleen
kunnen worden, zuBen aan haar elgemaar schreef, wls een wort vervulling
naars worden terugge.geven.
van een innig gekoesterden wensch ......
Anna, zelf een dlepvoelende vrouw, 00NIETS BIJZONDERS
grijpt het meisje en pleit voor haar in
de vergadering, evenwel zonder resulSal a m -a n c a,
16 Dec. (Havas).
taat.
Er valt niets bijronders te melden behalve aanvallen del' regeeringstroepen
Marie moet van school worden verin Boad1lla (nabij Madrid) en in Baena Gl'ehi 'Gal'bo in gezelschap van Robert
(Andalusle), die afgeslagen werden. Vele ·'.raylor~ (lie in haar volgellde fUm de Wijderd, hoe weI ze haar' einddiploma zal
mauneIijke hoofdro) spelen zal;
kl'ijgen ......
m11iclos werden gedood.

Sptlnje

Staking der groent_e..

=-

Een Liejdesdramu in Tiroler Alpen

BEZEl''TING VAN I{i\li'Ii'A

ONGUNSTIGE REAC'l'IE

IB e r 1 ij 11, 15 Dec. (Havas). In politileke kringen te Berltln reageerde men
op ongunstige wijze op het interview,
dat Premier Blum gisteren den vertegemwoordlger del" "News Chronicle" toestond en waarin hij Duistchland economlschen steun toezegde in ruil VOOl" een
overeenkomst Inzake de bewapening.
Men herlnnert eraan, dat de Duitsche
voorstellen lnzake de humanlseerlng van
. den oorlog en het verbleden van het gebrulk van ,gifgas onbeantwoord zijn ge-

Meisjes Internaat

•

Als men Marie gaat opzoeken, om
haar het vonnis mee te deelen, is ze
gevlucht, in een hevig onweer, de bo&"
schen in. Stefan Dominick trekt et' met
vele andel'en op uit om haar te zoeken
en als bij intultie gaat hij naal' de plaatl3
waar Marie he en gevlucht Is. Hij vlndt
haar bewusteloos aan den kant van den
weg en draagt haar naal' een hout..
vestershuisje dat onbewoond is., Oaar
kalmeert hij haar en komt zelf tot de
ontstellende ontdekking, dat MarIe hem
in het geheel niet onverschillig is, lntegendeel, hij heeft haar even lief als ~ij
hem. Een kbrt moment van geluk voigt
dan, maar de wagen van de school
komt hen ophalen en alles gaat weel' In
het oude spoor......

;

Anna Mathe begrijpt wat ar gebcurd
is en besluit de school te ,verlaten en cen
'anderen werkkring te zoeken. ZiJ zegt
evenwel tegen Dr. Dominick dat zij ze14
den een Hever meisje intmoet had dan
Made ......
De volgende morgen hoort Marie evenweI toevallig een gesprek tusschen Anna
Mathe en een van de oude getrouwen
der school. Daaruit maakt zij op dat Dl..
minick in werkelijk1heid van Anna houdt
en slechts een moment verliefd op haar
1s geweest. Zij wll het geluk van Anna
en Dominick niet in den weg staan. Ze
ontwijkt .Dominick tot den dag van het
eindexamen. Dan wordt ze bij hem op
kantoor g'eroepen en 'ze verzamelt al
haar ~noed voor de nVJeilijk.ste, grootste
en meest traglsche leugen van haar Ieven ... "Waarom heb je me ontweken ?",
vraagt sttfan.
"Omdat ik niet van je houd", ant 4
woordt 'Marie, "het was maar een trucJe
van me, om ,lliet van school te worden
gestuurd"
.
Marie kan niet meer en vlucht uit
de kamer naar Anna's woning.
Snikkend valt ze haar om de hals:
"Hij houdt niet van me, hij vonq me
aIleen maar een aardig schoolmeisJe,
maar in werkelijkheid houdt hij van
U", vertelt ze haar. En Yoordat Anna
!haar kan tegCllhoudeu, is Marle verdwenen in de groote auto, die haar moeder
heeft gezol)den om \haar at .te halen...
Niet lang daarna ,komt Stefan bij
Anne binnen en is erg verwondel'd te
zien, dat ze aan het pakken is.
"Ik zal je_ missen", zegt hij.
"Ik zou maar al te graag blijven, Ste 4
fan", antwoordt. Anna, "als jij me noodig hebt !"
lIeel, heel langzaam keert dan weer
wat levensmoed in Stefans hart terug
en als hij naar Anna toegaat met uit..
gestoken handen, is hij niet langer schuw
en angstlg :
"Ik heb je inuners noodig, Anna !"......
Zoo eilldigt deze film, waarvan ctrie
del' grootste karakter-spelers van dezen
tijd hun beste krachten gaven, n.1.
H je r b e r t Mal' s hal I, die
op magnifieke wijze de rol van Directeur Dominick speelt;
Rut h C hat tel' ton, de bel'oemde tragedienne, die Anna Mathe tot
een onvergetelijke figuur maakt, en
S i m 0 n e S i m 0 n, als Marie Claudel. Simone, de teedere kleine wilde,
de beroemde Fransche actrice, die thans
in Amerika en Europa grootsche triom 4
fen viert in haar eerste Engelsche sprekende film "Girls Dormitory", "MeisjesInternaat",
waarvan de premiere 22
Dec. a,s. in het Deca Park zal gaan.
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Te Huur Aangeboden Aanbevolen Adressen
HUIS BATOETOELIS 55 te huur aangeboden, direct te betrekken. Kamer
met of zonder xost, Adres: D. A. Toorop,
Batoetoelis 53, teleroon 62 Welt.
.M 4976

AUTOKISTEN MODEL 1937, regelmatig groote' partljen, billijk te koop, Bij
geregelde contractueele arname bijzon-

'-.,

VACANTIE-KAAR'rEN' vanat 1~ December tim 7 Januari Ie kind I 3.:.-,
Ieder volgend 'kind f. 2.50. Zwembad
Sunny Side, DJamboelaan 6, telefoon
807 Welt.
M 4933

.!~

"

.'VI. 577).

r
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LOGEPLANTSOEN

_.a"'~.

r" ..:...... ; -~....

biUijke prijzen. De Goedkoope Winkel,
gebouw Onderllnge Hulp. 'Zondag geopend van 8-12.
M 4989

...."."

..

~

VOOR DE :H;UWELIJKSFEESTEN VAN
PATENTEX is onmlsbaar voor de hyH. K. H. PRINSES JULIANA! Verkrljg- giene van de moderne vrouw, In elke
.baar zijden vlaggetjes van Nederland apothcek en droglsterlj verknjgbaar.
alsmede in verschillende kleuren verM 4961
Ilchte vlaggestokjes voor auto's. "Imperlaal", Molellvliet ,Oost 124, Batavia;
HEERENMODE-ARTIKELEN. Bij ons
.
M 4990
slaagt U steeds en weI tot de Iaagste ,
prijzen. ' De Goedkoope Winkel, gebouw
Onderllnge Hulp. .Zondag geopend van
3--12.
M 4988

r".:;:.......
"

PAVILJOEN,

-

terras, voorgalerij, zlt-, slaapkamer, el-

Wt' hcbbcn Polly meegenomen, omdat we haar het gekrljsch

ril'~t'tmen
foUl, dJl \\'0 neg

wrtden tccren. Van aulten we thuls kunnen den.

van de

Bekwaamheid geeft weinig zondor
gen gemakken, te huur pel' 1 Janual'i
a.s. voor een persoon. Te bevragen gunstige gelegenheld. (De Zakellwereld).

hoofdgebouw, tel. 429 Welt.

aan lee
zijn. .
.
.

Diversen

.U-lumorlst)

.

•

M 4739

1\:IEJ. A. J. LUCAS, Rivierlaall 18A.
Aanmaak toilet tell, corsages ell bloeNiets zou den Afrikaner nicer vreugde
men. Opleiding tot costumlere· en
geven dan wanneer er Nederlauders met
coupeuse,
zeer biUijk tarief.
M 4966
ondernemtngsgeest van de ongetwijfeld
gunstlge 'handels- en nilverheldskansen
in Zuid-Afl'ika wilden gebl'uik maken.
H<;)TEL BELLE VUE SIngapore. GeHier in Zuid-Afrika 'ligt een groot veld
DAMESONDERGOED. AIle soortell en
makkelijk te berelken, schitterend ulttel' bewerking open en er is geen reden, zicht, gezonde en rustige omgeving, aIle maten In zijde en batist. De Goedwaarom Nederland niet een deel van die Weensche keuken. Volwassellen $ 3.50, koope Winkel, gebouw Onderlinge Hulp.
gunstige vooruitzichtenzoll binnenhalen.
M 4985
Kinderen half tarief.
M 4968 Zondag geopend van 8-12.
(Die yolksstem, Pretoria).

Te Koop Aangeboden

Nog zijn d,e tijden uiterst moelUjk. De
kleine gedaante-verwisseling, die onze
gave gulden Qnlangs onderging, brengt
iets verl;chting, maar wa~r de munteenheden in de om ons liggende landen
een
veel grooter verandering onderginHET LEERBOEK VOOR STENOORAgen,
blijft de strijd tegen het buitenFIE systeelll Pitman, geschikt voor zeItland
ongelljk
en buitengewoon moeilijk.
studie, <;Ioor Sj. van Eck, Is verkrijgbaar
in elken boekhandel.
M 2 Maar wij ztiilen hem niet opgeven en
alles doen om ook de goode reputatie, die
de Amste,rdamsche scheepsbouw hier en
Uitnoodigen als men kan dwingen, overal heeft, hoog te houden. (D. Goed..
leiden als men kan gelasten; dat is de koop Dzn., directeuf der Ned, SCheepshoogste tact. (De Zakenwereld).
bouwmij.>.

Onderwijs en b.essen

wlkkellug, vlcelend Engelsch sprekend,

bl11ijkste'prijzen bij De Goedkoope Win- betallng, Ook genegen conversatie-les
kel, gebouw Onderlinge Hulp. Zondag te geven. Brleven onder No. M 4847 Bat.
geopend van 8- -12.
M 4986 Nieuwsblad.

meublleerd f. 5.- extra, Desverkiezend
WIJNEN. Steeds in voorraad prima
voorschot f 150.- of l 250.- voor geheel
vrijen aankoop meubllalr, terugbetalen kwaliteiten roode en witte wljnen, port,
in 1 of 3 laar, Te bevragen Bekassi- sherry, tokayer, malaga etc. tot uiterst
M 4971

M 4972

zoekt vertaalwerk Engelsch-Hollandsch
DAMESHOEDJES. 'Grootste keuze en of omgekeerd tegen kolom- of maand-

RUST VOOR HERSTELLENDEN Huize
GOEDKOOPE HUIZEN te huur, mo"Nagrok" boven Soekaboemi,. droog kltdern, alle gemakken. Huurprijs f 15.-,
maat, mlstvrlj I
M 4970
f 30,-, l 32.50, f 40.- per maand, ge..;

weg 146, telefoon 1045 Bt.

PLANTERS- WEDUWE met klnderen,

dere prljzen t N. V.' Velodrome (teletoon uitbeschaafd milieu, algemeene ont-

•• I

(.II'

Personclio

KLEINE COLLECTIE ANTIEK TIN
(gellllBrkt) ter overl1ame aangeboden, t.
w. 6 borden met; gekartelde rand, 1 rond
bord] 1 kan, 12 lepels in rekje, tezamen
f 150.-, 1 'oude kist f 20.-, 1 antieke
Chineesche spfegel f 55~-. Brieven 011der No. M 4~56 bureau Bataviaasch
Nleuw~blad.

i

PUISTJES in het gezlcht, vochtige en
. GROEP VAN VRIJZINNIG GODS..
schllterende hutdztekten, enz., worden DIENSTI<3EN '-IN NEDERLANDSCH..
genezen dam' Mitlgal-Crenle. Overal ver- INDIF1. Wljdlngauur voor grootere kin-

krljgbaar tegen den prijs van f 0.50 per deren en volwassenen in de Nassaukerk.
VAUXHALL 2-SEATER 1934 met Sincromesh trausmlsslon, Chevrolet Master
sedan 1934,. met. tochtvrije ventilatle,
Sincromesh
transmission
en
freewheeling: ell Ford 2-seater 1931, te koop
a contant. Bovengenoemde auto's verkeeren in uitstekende conditie. Bezichtigen Djati PetambQeran 8, Bat-avia-C.
M 4981
GENERAL ELECTRIO KOELKAST,
met uitstekende kop, 'zoo goed als nieuw,
inhoud 6.7 kub. voet, ter overname aangebodell tegen nader overeen te komen
prljs. Brieven onder No. M 4871 bureau
Batavlaasch Nleuwsblad.

VLAGGEN. VI-aggen, roo<!l-wit-blauw,
OEBRUIKT bij kinkhoest del' kinderen onmiddeUijk Kresival-Siroop ter Wolvlaggendoek, kleurecht l(1danthren)
verUchting der aanvallen. Overai ver- 2·35 x 1.50 Mtr.,cQmpleet met wlmpel
on koord J 15.. HetWoonhuis, NoordwlJk
krijgbaar tegen den prijs van I i :55.
M 4979 23, .telefoon 302 WIt.
M 4973

tube.

' 1 \ : 1 4969 aan het Burgerneester Bisschopplein op

Donderdag 17 December 1936 om 8 uur

VRAAGT' STEEDS

om 's avonds. Voor alle belangstellenden tOO'..
gankelijk.
M 4984

CASOLINE

goed op hout te lijmen - vlekvrij &
hecht. Voorradig biJ Fa. Siang Hap,
Petjenongan 67c - Telf. WI. 4567.
HET STOF van de straat is rijk aan
M 4980 bacteri(~n. Het beste voorbehoedmiddel:
Panflavin-Pastilles. Overal verkrijgbaal'
KERSTGESCHENKEN. Ruime keuze tegen den prijs van' f 0.50 per tube van
voor dam~s, heeren en kinderen. De
15 tabletten en f 1.20 per Hesch van
Goedkoope Winkel, gebouw Onderlinge
40 pastilles.
M 4973
Hulp. ZOlldag geopend van 8-12.
M 4987
Op de kracht Vall het individu be rust
TENNISBANEN VAN, DE&. HOUT- nog altijd de welvaal·t de,r samenleving
tAAN. Nog eenige avondbanen te hUUI en al is het waal', dat aperte beunhazerij
teaen b11lljke prljun. Ultstekende ver- bestl'ijding verdient: het remmen - van
l1chtlng en prettlg te bcsl)('len. Blj zea particulier ini,tiatief, hoe goed ook be ..
maanden specIale condltles. Inl1chtln- daeld en gemotiveerd, kan in zijn ge ..
gen WI. 336.
M 4974 volgen licht erger worden dan het vrij ..
laten van den tach al zoo bemoeilijkten
Wie al te lang over lets nadenkt, zal strijd om het bestaan. (Algemeen Han 4
weinig, tot stand brengen. (Schiller).
delsblad).
22S •

Radio-programma s

22.10 . Radio-tooneel.
22,45 Vocaal gramophooll-pl'ogl·anuna.
23.00 Causerie: "A countryman's diary".
23.15 Concert door Militai:r Orkest.
24.00 Nieuws en mededeeling~en.
QI.2Q Dansmueiek.
0.30 SIUitin~.

1

DONDEltDJ\G
Nirom
. 18.00
li.'J.15

18,45

Batavia I 126 ~J.
Piune-syncopations,
Op Yel'Kelimng.
Zuid-Afrikaallsche liedJes
Pel'sbel'icl1ten.
.

19.00
19.2Q Dal1sl11U~i~k.
19.51.> Oev,ll'ieerd programma.
20.30 Algemeen buitenlun<1sch weekovel'zicht.
2Q.5S Disconieuws.
21.15 Concert gecollll>ineel'de Qrkestcll
Nil'OlU ell Hotel '<1es 1n<1e"5.

.
,

~1.50

17.00
17,10
17.30
1'1.4~

18.00

la.JO Ad~an,
19',IJO Nieuws,
;
IV.1,) Javaan,sche gamelanmuziek.
19.JO Kor'anlr':Zl11~.
~i).JO
Al'ablsche l11uziek.
~\J.45 JavaanSC!le gamelanllluziek.
;';:1.1,) Kl'ontJOl1gU1lUiek,
21.JtJ Bmltlllg.

Ams~. Opellillg~koersell.

23.00 Sluiting.

21.00'
.~~.Q5

25.51 ,~J.
WilhelmuJ.
(hamOpllCOl\muzick.
l'cl'slJenchten.
Gramopl1oonll1uziek.
Causene door prOf dr it' F A
V~ning l\1eine,sz, "Ret onderz<1ck'vali
de zwaal'telU'acilti op zee".
.
Muzikale cause1'ie.
,,150 Jaar Baroll vall Mlinchhausel1"
vauserie.
Dansmuzlek.
BiUiting.

Batavja. I 157.89 ~l., H~\ta.vi~\ 11 6J.66 iU.
~1.1Q
21.2U
17.011 Gl'umofool1muzi-ek.
21.30
. 1'1.30: Pel'SQel'ichten.
.17.45 Ol'amofoonl11uzlek
18.10 aymnastiock.
.
2150
18.30 Symphonie No. 8 in F-dul' op. 93
22::::0
van LUdWig ,van Beethoven
18.5'5 Gramofoonmuzlek.
.
22.40
19.15 Orkestmuziek
2a.OO
20.00 AansluHing . met de Nassaukcrk:
i{erstavond voor de ou<1ere jeugd'.
20.45 UramofOOllllluz1ek
Z~e~en
2'J.oo The Hill Billies .
22.45 Oramofoonmuziek
Zentlers: DJE 16.89, DJq 19.63 (vall 20.30
23.00' Bluiting.
.
uur), UJU !~.1t ~n DJ,,\ 3.1.3S
18.25 Volksli'.;:d.
lo.JU Lictlte muziek.
Handoeng I.J. 1'1• .Y.
19.JO Nleuws (EngelSch).
W.i5 Licl1t~ ll1uzlek.
58.03 Jr. ell 90,63 JI.
2U.20 Groeten aan de luisteraars.
20.:iO Nieuws el~ ecollomisch overzicht.
17.00 Fi1!l1stansumtje.
20'.45 Voor d.e Jeugd.
l8.GO Bndge.
21,15 Actueele cauoorie.
.
18.150 'l'sjechisch phi1hal'lnonis~h ol'chest
21.30 Nieuws ell ecol1omisch ovel'zicht
18.40 l'erslnri<:.hten. Op 90 M. : MlUikaai
(~ng'. DJE en DJQ, Ned. DJA en
prog,ra1l1ma.
DJJj).
19.00 Uemcng'd programma.
.
21.45 Ha<iio-journaal.
'
19.30 Conc~l't <1001' llet ol'chestre "Tipica".
~~.OO "Indigo und .die vierzig Haubel'"
21.00 Dansmuziek.
opera van Job• .strauss.
21.30 Hel'uitzel1ding Phohi: Causerie van
23.15 Up de Kel'stboolllmarkt
prof. dr. i1'. Vening Meines~ ovel'
23.30 Smiting.
: •
"het ol1<1el'zoek van de ~waal'te
Kracht op zee".
21.50 Marse-hen.
B.
~.
2'J.OQ KloOlltjong.
23.00 Sluiting.
Zenders: O~U ~3.97,G~F 19.81
18.30 Big Ben. "Cue for adventure", lUU.
zikaal speJ.
Nifom (l\Jnlej~cb)
19.02' Dansnmzlek.
19.15 Orgelmuziek.
BataVia 11 190.
19.45 PianQ·muzf~k:
19.55 ,,1"ood [01' tl1ought".
17.00 Gamoang-kromollg1l1uzlek
20,15 lJe B. B. C. Singers.
17.30 Arabi.scha muziek
•
'20.30. Nieuws ell mede<1eelillgen.
18.00 Chilleesch drama:
<;
.;
20.50 Cabal'ct.
18.3Q A~llbollee"5Che liedereu
21.1Q Gl'amophoonmuziek
'19.00 Nieuws.
.
21.15 SluHing:
."
19.20 WesterSrhe muziek .
19.30 Kor'anlezing·.
.
Zenders: GSII 13.97, GSF 19.82, GSH 31.55
20.30 HaI:moniul1l-Qrkest
.21.30 Big Ben. Orgelmuzlek .
......•
22.00 Sluiting.
21.55. Var~.~_te.
'
' . ' .,
I

n.

'

..

~

...

Paris·Colouiule
Zender TPA 2. 19.68 ~J.
Volkslied.
Concert (relay Radio.Paris).
Nieuws, (F,;ngelsch).
Concert (vervolg).
Nieuws.
COllcel,t (vervolg) ~
Il1tel'l1atlonale kl'oniek,
Causerioe: Het leven in Parijs.
Koloniale koersen.
'Concert met solisten (vocual ell
il1stl·umel1taaD. ,
.
Koersen.
Sluiting.

18.~5

18.30
19.3Q
19.45

20.15
20.4l1

'

Dansmuzie'k. .
Sluiting.
Gramofoonmuziek.
Persberioehten.
Gramofoonmuziek..
Accol'deon- Quartet.
Padvinders-halfuul'tje.
Kee.s Pruis zingt.
Radiocursus ill stellografie "GI·oote".
Ol'kestmuziek.
Opera l,1l Trovatol'e".
Gl'amOloonmuziek.
Dansmuzlek.
Sluiting.

Bandoeng P. ~I.Y.

I

~1,30

21,40
21.50
22.00
23.25

23.30

llome (E. I.

fholIi .

.

ll. It. .V.

Balldoeug II 103, I'Ll' 21
,t\rabi~che muziek.
Javaansche gameH\llmuziek,
Krol1'tjangm uzie'k.
Malei&che lie<lel'ell,.
Bandoeng II 103, P~lU 45
Soendallee~che l1e<:teren.

14.00
14.30
17.01
17.30
17.45
18,01
18,1018.45
19.00
19.30
19.45'
21.45
22.00
23.OQ

A. It.) :

Golflel1lte 25.j ~L AzH:-uih:Clldfn g

20.30 Nieuws.

20.45
21.1&
21.30
22,30'

Concert.
Nieuws (Japansch) •
Vocaal en. instrUll1entaal' conceIt•.
Nieuws.
'>-.
•
.

YRIJDA.G
Nil"om
,.
,.
,Batavia I 126 ~I
6,30- Gymllastiek.
6.45 Luchtlge &,ramophoomuuziek..
7.00 Gramophoonmuziek (aIleen ov~r de
5 archipelzenders).
8.00 Sluiting. ,
11.03 Berieus concert..
11.40 Vaal' de ziekeh. (I.' K. R.O. S.-sprekeV.
.'
~.
12.00 Weerbericht.
/
12.03 Lunchmuziek.
13,20 Persberichten.
13.30 VerVolg ltmclunuziek
•
14.OQ Dansmuz1ek.
14.20 Persberichten Oierhalillg).
14,3Q Sluiting.
.
17,30 Licl1tegramophoonllluziek (zenders
PLP en Soerabaia :0.
18.15 HetLajos Kiss-ensemble.
18.45 The Hill Billies.
19,00 PersQeriohten.
,
19.20 Elck wat wils (selieus).
20.00 Oramophoonmuziek.
20.10 Causerie: De tragedie del' laatste
keizerin van Ohin3.
20,30 Dansmuziek.
21,00 D€clamatie door Co BaJfoor~ .
21.30 Geval'ieero populab' programnla
21,60 J\1nst. openingskoersen.
.
22.00 . DansmUZlek. .
22.30; ~)'1uiting.
'
I

.

B. N.V.
.

Baf.avla. I 157.89 iU., Batavia U 61.66 ~J.
7.01 Ochtendconcert.
'
&.30 Sluiting.
10.01 Gramofoonmuziek (aIleen op Batavia I).
11.00 o.eVi.ure~l'd pl'ogramma.

58,03

~I.

en 90.63 ~J.

Zenders: DJE .16.89. ,OJQ 119.63 (vall ~O,30
uur), \DJB !19.H ~ll pJA 131.38 i
18,25. Volkslied.
18.3~ Llcl1te muziek.
19.3Q Nieuws (Engel~ch).
19.4;5 Lichte muziek.
20.25 Gl'oetel1' aan de luistel'aars.
20.\30 Nieuws en economiscb overzicht.
20.4() Medische causerie.
.•
21.00 Sonate VOOl' cello en piano 'vall
Vivaldi.
21.15 Voor de K. G.-amateurs.
.21.30 Nieuws en economiseh over~icht
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
1

B. B.
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Rome (E. I•.A. R.)
Golflengte 25.<1 ~I • .t\zie-uitzendiDi
20,30 Nieuws.
20.40 Viool- en piano-recital.
20,50 Causerie.
'
21.15 Nieuws (Engelsch).
'
21.30 Sympl1onie-conce>l't.
22.00 Causerie over de Wel'eldtentoollsteIling 1941 te Rome.
22.15' zangre<:ital,
20.30 Nieuw8.
0

Zeesen

6.00 Gl'amofoonmuzie'k.
9.00 LIchte muziek.
Voormiddagconcel't.
Sluiting.
Lunchconcert.
Sluiting.
Theecol1C€rt.
Quartet in F. dur K. 590 van M04
zart.
'
I
DJB).
13.25 Hawaiiallmuziek en zang.
21.45 Radio-journaal.
18,4/J Pel'&Qerichtell. Op 90 M.: muzikaal
22.00 Militail' contert.
programma.
23.00 Cantate: Chlistus' gelJoorte.
19.00 Cinemaorgel.
23.30 S'luiting'.
19.15 Duitsche l1oocl'en.
19.3() Boekbespreking:' "Het leven en werken van )3l'ooero'.
.
~.
20.00 . Von Webei'04programma,
21.30 Verstl'OOiillgsmuzlek.
Zenders: losn ,25.53, ,GSe 31.3~~, GSL '19.10
· 22.00 Dansmuziek.
22.30' Avondklanken.
6,30 Big Ben. Dansll1uziek.
23,00 iSluiting.
7.00 "Empire magazine" no. 18.
7.3() ,,starlight".
'
7.45 Orgel-re~ital~
·Nj~om (~Jalcir;ch)·
8.10 Nieuws en mededeelingen.
8,30' Slulting.
Ba~avia ; II 190 ,
Zenders: ;OSII 13.91, OSF 19.8:3
17.00 K;atjaprel1:' f'luit met zang.
17.45 Krontjongmuz!ek.
18.3() BIg Ben. "Trinity House".
Hl,15' PadvtndershalfuUl'tje.
19.12 Rutland-Squal'e ell . New Victoria18.45 ModerlleChineesche muziek.
Orkest.
19.00 Nleuws.
19.45 ,.Starlight".
.
· 19.20 Gambal1g.~kl'()mongmuziek. '
20.00 B. B. C. Dansorkest.
19.30 p.ersQverzicht.
2'0.30 'Nleuws en medede.elingen.
20..00 Krontjopg-Orkest "Sinal' BataVia"
20.50 Vel'slag cricketmatch.
Z2.00 .Javaansche ·gal)1elanmuziek.
21.00 Gramophoonmuziek.
21.15 Sluiting.
Batavial~ 190/ ,Frlok P9 .
Zelillers: osn 13.97, OS1" 19.82, 'OSB 31.55
22.30 Mode·me Arabische muziek
22.45 Bali~leesche l1ederen,'
.
21.30 Big Ben.. QuIntet.
23.00 Kl'Ontjongmuziek~
21.551 Cause,rie: ,;:3<:ientists at WOl'kt
· 23.30 Slqitfilg;.
\ ( '.
22.15 Pianorecital.
I \. ,
:/ •
22.45 Val'lete.
'. ·iJ~UlltOCJ1g.- ..J J -:-l03.
23.10 Verslag crlcketlnat<:h.
17.0't) Krolltjongmuzlek.
23',251 Gl'amophoon-intermezzo.
17.30 Chintesche 111Uzlek.
23,30 "Turn «,ound".
t
24.00 Nieuws en mededeelil1gen.
Bandocl1g II 103, P~I1I45 (tot,22.00 uur)
0.20 Hongaarsch Zigeunel'-Ol'kest.
18.00 Soelldancesche liederen.
0.30 SlUiting.
18.30 Maleische llederen.
19.00 N1euws.
"
19.15, I{l·ontjongmuziek.
Paris~Coloniale
20.00 Wajallgkoelit.·,
Z;el1der TPA 2_ 19.68 ~l.
B~lldoellg II 103, P~lN 29, l'DO 20
18.25 Volkslied.
22.30 Waja11g-koelit (vel'vQlg).
18.30 Concert (relay Radio-Paris).
23.3Q Bluiting.
19.30 NLeuws (Eligelsch).
19'.45 Concert (vervoI'g).
20.15
Nieuws.
...
Phobi
2Q.45 Conc.ert (vel'Volg).
21.30 Literai1'e causerie.
.2~.51 ~I.
21.40' Actualiteiten.
2l.00Wilhelmus.
21.5() Koloniale koersen.
21,05\ Gl'amophoonmuziek. ,
22.00 "La poupee de Nur~m.berg", ope ..
21.10 Persberichten.
'
l'ette.
21.161 BeSpre~ over het boekwerk "Prins
23.25.Kocrsen.
Bernhard".
O. ", ' .. .'" 23'.30 .$.luitin8'.
10.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.00

~

..

21.25 Intemationaal cabaret-programma,
21.451 Vergaderi11g Phohi-club.
22.10 Gramophoon-concert.
22.151 Intervieuw met den auteur van "Uit
het leven derOranje's".
2'2.21> 1ntel'l1ationaal cabaret-programma
(vervolg).
22 45l Dansmuziek.
23:00 Sluitil1g.

__ .,

~"-

-.- .,.
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I
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ANDEltE .ZENDEI1S
NirObl: Buitel1zorg 182 M., Cheribon 106
M., Pekalongan 92 M., SoekabO'elUl 193 M.,
Bandoeng 120 M., en de .t\rchipelzender.
Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) ell
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
tusschen 8.00 - 14.30 ~n 31 M. (Y D A) van
6.30 - 8,00 en's avonds, TandJong Prlok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en '8 avonds. ,
NirObl Oost- en l\Udden.Java: Soerabala
II 196 M., 5emarang 122 M., Malang 191 M.;
DJokja 181: M,~ Solo 183 M., Tjepoe 186 M.
BeR.V.: Buitenzorg 156.23 1\1., SQeub~~
ml 1t2.18 ~J.
Radio-Ver. ~1idden-Java: 161.29 M. en

88 M.

AIg. Radio Veri "Oost-Java": 109.89 M..
en 61.29 M•
Luyks Batavia (OJ 143.01 M., aIleen wert.
dagen 8~ - ~10 en 5~ - 8 uur.
Erres. W.-Javs. Bat. Y. D. O. 4 106 M.
(regelmatig 011 uren,dat de overlge zencj~
stations zwijgen).
Van WingeD, Pekalongal~: 91.74 .M., Soe ..
rabaja 140 M., Semarang 103.09 M., Ma ..
gelang 91.74 M., Madioen 107.53 M.
Radio lIolvast, Soerabaja: 159.5 M.
Singapore, Z. H.. I., 49.9 M.
Penang, Z. H. J., 49.3 M.
J{uala Lwnpur, Z. O. E., 48.92 en 110,10,
Philips-Radio, Eindhoven, elken WQel1B~
dagavond op 19.71 M.
Fitsburg (U. S. AJ 48.86 M. vlna! 4 utU
30.
VQlkenbondszender (Radio Nations) 3a.on
en 31.27 M. resp. Zondags 6.09 - 6.45 en
8.15 ~ 9.45 UU1".
lIollgkollg, 31.49 M., 15.40 - 22.40.
Rio de Janeiro (BrazilH!) 31.58 M. 6.30 6.15 uur (onregelmatig).
( _, ..'
Melbourne (AustraWn 31.55 M. Woel13..
dag, DOl1derdag, Vrijdag. Zat~rdag 17.30 19.30 UUE.
.i
Rome 31.13 M. en 25.4 M. re.sp. Zonda,
Maandag, Woensdag, Vrijdag vana! 6.30 8,00 uur en dagelijks 20'.45 - 21.45; 6.3'
1.30 uur.
,
~Iadrid 30.43 M. 5.45 8.30 UUE Zonday
1.30 - 3.30 uur.
'Ruysselede •(BelgitD 29.04 M. 2.00 - 8.30
UUX.

I

Vatfcaall-stad 19.84 M. 23.00 - 23.10 Uut.
Buda}1fst: ZOlldags van 21,30 tob 23.30
op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 7,3. 0l1.
32.88 meter.
.
Bangkok 19.20 M. Maandags van 20.3' _
22.00.
Saigon 25.5e M. 19.30 - 22.00.

.
Nirom
Nlrom
Nirom
Niro,m

llIaleische ,Zelldel'~

Bandoeug: 103 meter.
SoerabaJa 11: 96 m~t~r.
Semarang: 111 meter.
I)jollj:\ I 127 meter.
Sitl~2ender S610 36.38 Iileter•
Vadna, DJokJa 87JY1 met..,.

.V~I'''

U.u49fPI

If1.tJ mittl.

"

.

