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DeTracie Leuze
•
De "nationale fractie" in den gemeenteraad heeft gisteravond voor de zooveelstte maal bij de behandeling del' b~grootiing een motte ingediend tot ultbreidUng van het aantal zetels voo~ Inh.eemsche leden, of, zooals de klesordronnantle ze noernt, de Iliheemsche ondlerdanen-niet-Nederlanders.
Ook ditmaal is de motie verworpen,
maar .dat kan de voorstellers mlnder
schelen. De bedoeling is, periodiek van
dEe ontevredenheld blijk te geven en nlet
om B. en W. te dwlngen, zich namens
d~n raad tot de regeering te wenden
111let een verzoek dat toch onder het beroemde loodje terecht komt.

Goudelnusule ,llietig
Bij de Tweede Karner is thans e'en
wetsontwerp ingedlend ..v oor de nletlgverklaring van de goud-clausule in binnenlandsche overeenkomsten betrettende
getdleenlng, vesttglng van tijdelijk duI rende renton, verhuring, verpachting en
vesu'ging van eenig recht op onroerend
goed, aldus selnt Aneta uit Den Haag.
,
.
De definitle van het begrtp goudclausule is zeer rulm genomen, en betreft
ook vrljwaring tegen depreciatie van
den g,'ulden. Onder blnnenlandsche
overeenkomsten .worden verstaan contracten, waarbij de verpllchtlng wordt
ultgedrukt in Ned. Crt. of ill goud, voor
zoover v66r 26 September jl. de l1akoming uitsluitelld in Nedel'land moest
plaats vinden.

Ware het anders, de heer Thamrin,
w:len men een groote mate van poUtieke
h:andigheid zeker niet ontzeggen kan,
1'V'P
zrou zich weI gewacht heblJen om de
ElUfopeesche leden bij vcorbaat tegEm de
Vrach~allto in l{~~vijn
motie in te nemen door hun "koloniale
h<oogmoed en verwatenheid" te verwij'Dwee dooden en drie gewollden
ten, een prachtige uitdrukking, die hem
w'eer voor langen tijd van de symp3.thie
Een vrachtauto van den .Bloemenvan zijn kiezers verzeR.ert.
handel "Margalextina" is tusschen BUitenzorg en den Poentjak in een ravijn
Ret is met de grief van de "nationa~e gestort, waarbij twee Inlanders werden
fr:actie" - die overigens ook in andere gedood, een zwaar en twee licht gewond.
gmmeen~eraden voortdurend aan de orde
De heer Ralbertsma van de' firma.
is: - merkwaardig gesteld.
Tiedeman & Van Kel'chem, die toevalDe Inlandsche gemeenteraadsleden lig ,Passeerde, verleende assistentie door
voelen zich' numeriek in een "verIlede- den zwaar gewonde met zijn auto naar
rende" positie gedrukt en om nu te beBuitenzorg te vel'voeren. De beide llcht
w:ijzen, hoe vel'ke~rd de gemeenteraden
gewonden
volgden later.
tmch weI samengesteld zijn, vel'wijzen
ziJj naal' de regentschaps-, de provinciale
De oorza,ak van het ongeluk is nog
l'mden ell den Volksraad, waal' van een
niet bekend. Volgens omstanders had de
llIrnlandsche meerderheid" kan worden
vrachtauto met te groote snelheid gegesproken.
reden.
.
Ret beste bewijs, zou men zeggen, dat
dEe regeering 'geenerlel kleineering van
r
dEe belangen' del' Inh,eemsche bevolkirig
Door .:rehi gegrepen
0lP het oog heeft en haal', waar zij
dmt billijk acht, gaarne de meerdel'heid
Nisllln-kapiteill lV. Groos -r
to'lekent.
I
'
Ret is natuurlijk onmogelijk, in. een
.uit Medan seint Aneta, dat de heer
~coloniaal land de belangen en belang- W..Goos, gezagvoerder van een sleeprijjkheid van een bevolkingsgroep af te
boot del' N ish m, gisterenmiddag op
mLeten naar haal' numerieke stel'kte.
het haventerrein te Belawan d001' een
Dit doende zou men meteen met het rangeerenden trein wel'd gegrepen en
kroloniaal karakter van hetland afl'ekemen en zoover zijn wij voorloopig nog gedood. De begrafenis van het stoffelijk overschot zal hedenmiddag plaats
nilet.
De kleine Europeesche gemeenschap hebben.

Minimum Contract en Verlofsrecht
De ~Regeeringl handhoaft hcor 'Stondpunt
Jlerschll van reehtsbehoelten onder gelijkst(llldig(~.
. ioerknemerseischt erkennlng
}

'TELEFOON:
Welt. 2886, 2887 en 2888

Salarlsverhooglng bij ·fJ.c.J.I..1

)

~f .
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Sinds de devaluatle is het ladingslechts in welntge geval.en, terwijl de' aanbod sterk gestegen en, aile schepen
Reeds n\1 is de memorle 'van antwoord befretfende de opnieuw Ip,-. meeste op Java. g.~borenen ook op dat I zlln tot l\Iaart 31.S. reedsvolgeboekt, Men
eHand werkzaam 21J11. Ret gaat nlet aan
J
gedlende aanvullende plantersregea lIe werknemers een recht op bizon- denkt er zelfs over, schepen van andere
ling verschenen, en de regeerlng
del' blnnenlandsch verlof te geven alleen l maatschappljen .te charteren, .
omdat een enkele maal zulk een veror
handhaaft daarln haar afwijzend
gewenscht zal zijn voor een planter in Het is ongetwijCeld een goed voorbeeld
. standpunt ten opzichte van de door
de buitengewesten,
dat de J.C.J.L. hler aan andere maatden Volksraadaangebrachte amenschappijell geeft, oni nu (j.e situatie wat
dem-enten met een betoog, dat het
is opgeklaard:, allereerst aan het persoVOOl' de hoofdpunten mi,nimuIl}lice! te denkel).
'contract en verlofsl'echt - neet- .
• komt op het volgende :

Chiang

,Pellsi~~lll{orting

'bevindt zich in velllg-

en

I

De

Kai-sll'~,k

heid - Gevechten tusschen regeerlngstroepen
rebellen, -Uitbreiding del' reoellle ?
- He\"ig tucntbcrnbardement op Madrid. Kans op een KerstwalJ~mtilstand in Spanje? - De controle lOP 'de Spaansche gren-

\,

zen.
BIJ8LADEN

. He,t Derde Blad: Roose,vel't spreekt over
dictaturen ...... , 'door VNIanu,s. - Allerlci
uit Nederland en I.het Buivenland. - Perronalla.. - Geneeskur.dige Br~ef: Over Vitaminen. - Radio·pr<~gramma's.
Het Vierde Blad: Zwaartekracht
en
I,Aardkorst. - Sparr, en Spa!. ;- Voor de Dames.
'
Ret Vijfde Blad: Vergadei'ing Oemeen..
teraad' Batavia. - l"oto's vall de "Lijster"ramp.
!

. \Vordt met een j,aar verlengd

Deprecialie belledell 20 pet.
Voor de eerste maal sinds het in werking treden van het Nederlandsche egalisatiefonds ,is' de depreciatle van d€m
gulden lager dan 20%, n.1. op gisteren
19,7%, seint Aneta uit Amsterdam. Dollars noteerden 1.82"%, terwijl ponden
8.99% deden.

Roezeer de minister uitstel van
behandeling van het w~6htwerp
in zake de herberekening der Indische pensioenen zau betreuren
met, het Gog op de belangen van
hen, die daardoor in een betere posiUe zouden kamen, zal hij zich toch
n 1 e t v e r z e t ten tegen het
ainendement, waal'bij, de bestaande
korting VOOl' den duul' van e e n'
j aa r
w0 r d t
vel' 1 eng d,
aangezien thans deie groepen daar0l? prijs blijken te, stellen.

Dit dcet zich voor ten aanzlen van
bijna aBe betrekkingen. De' door· den
Volksraad aangenomen' tekst' zou het
daarom noodzakelijk maken vrijwel aBe
betrekkingen in de cultures bij de. Uitvoer.hlgsregeling Va) den '. regc;U ~ ultt~
zondeten. Het behoeft weI geen betOQg
dat dit n{et wenschelijk Is.

--

IIet Eucharislisch ,Collgres
Ongeveer 80 deelnemers uit Ned.-Indiij
Volgens voorloopige wIling zal het
Bantal deelnemers uit NederlandschIndie aan ,het 'EucharLstlsch Congres te
Manila ongeveer 80 zijn, terwijl. het totaal, met de, deelnemers uit Europa dIe
door de "Jan Pieterszoon Coen" te .Prlok
worden aangebr'acht,· hOllderd.'zaI be ...
dragen.
.

,

.

----

'_ Noodsprollg./ ;uit vliegluig

r '

Met l)arachute neergekomell

(

!

GroepsbelangeI\ in het bestuur van
plrovincle, en in het bizonder van het
re!gentschap, heeft de Eul'opeesche bevolking dus lang niet in die mate als
im het bestuul' del' gemeente.

Naar Aneta uit Bandoeng seint, is de
leerling kortverband-vlieger De Lyon
hedenmorgen op een hoogte van vij f
honderd meter- met z!jn para, chute uit
het door )lem aIleen gevlogen Avroletoestel gesprongen, daar hi$ meende,
dat het onbestuurbaar was geworden.
De piloot kwam vellig neer,) doch het
vllegtuig viel aan den "rand van eeo
kam'pong en werd· totaal vernleld.

I
I

Het is dus zeel' vel'klaarbaal' dat de
re!geering aan de Inlandsche bevolking
e~n veel grooteraandeel heeft toegek€end in bet best,uur van provincie en
regentschap dan in dat van de gemeente!.

GEZAGSPRESTIGE

Ret "argument van de Westersche enella ve" is danook lang nlet zoo versleten
alts de' heer Thamrin weI beweert.
Sir

Het moge waar zijn dat de gemeente
im Indie niet meer zoo'n vreemde eend
1m de bijt isals vroeger en dat dus in
dmt opzicht het beeld del' "West~rsche
emclave" aan het verdwijnen is, op
uiltel'lijk en karakter der steden drukt de
Emropeesche be~olking haal' stempel.

Lau~n(e

Phillips, zijn· lechtgenoote ~n doehter, ,tile eell speciale Douglas van Ide
t:<nilm cliarterde voor een rondvlucht over Australle

Men weet, dat vooral In' de "Or~ta
Oost" Japansche visschers bij herhaling blijk hebben gegeven van negaU~
van ons Oezag. Daaraan zal nu hopenlljk sPQedig cen eind kamen, want over
eenigentiJd zal de politie QP zee aldaar
over. materiaal beschikken, waartegen
de visschersmotorbooten het niet zullen kunnen 'opnemen: tweesnelle' polltlemotOl'booten zuIlen spoedlg te Priolf
op stapel gezet worden.

te zijner beschikking wenscht aan te
houden.
De famiUe· Phillips wit oak nog naar
Sir Laurence, (Ie "mystery·man",
Nieuw-Zeeland, vingen we op. Er is niet
aangekomen
bij .gezegd hoe. Oezagvoerder Scott, die
de Douglas, de PK.-A.F.L., zal besturen,
Inderdaad zijn deze snelle booten het
Bereidwillig om te poseeren, voor .de meent dat het met re~rve-tanks weI
persfotografen, maar afwijzend tegen£ zou gaan, maar hij denkt niet da1t het ha'rdst daar noodig. Doch ook elders,
niet in de laatste plaats te Priok zelve,
:over elk interview, vertoeft hier ter ste- er van zal komen.
zijn ze heel noodig!
de voor enkele dagen Sir Laurence PhilDe heer Versteegh, chef-vllegdienst
lips, die, vergezeid van zijn echtgenoote der Knilm, zal de reis meemaken.
en dochter, vanmorgen met het K. L. M.DE "DRAGONS"
vliegtuig "perkoetoet" op Tjililitan arVOOl'ts zal, voor zoover bekend, de
Een van de twee "Dragon"-kaarteeoverige bemannlng bestaan uit den me'':'
l'iveerde.
cano Elleman en den marconist von ringsvliegtuigen, die per boot uit NieuwGuinea hier zijn aangebracht, Is gisteren
,Sir Laurence is reeder, maar prefereert Ende.
van Tjililitan naar Bandoeng overgeom de een of andere reden per vllegtti.ig te
De Douglas vertrekt 25 December uit vlogen. Met de montage van' het tweede
'
reizen. Rij wU naar Australie. Dus gaat Batavia.
toestel zalmen v'anmiddag gereed zljn;
hij met een Douglas. van de "Knilm l l l ,
zoodat morgen ook deze machine te
Van Sir Laurence, die slechts, geheim- Bandoeng zal arriveel'en. Beide ,.Drawelke hij heelemaal vool' zlchzelf en zijn
gezin heeft afgehuurd. Het voorloopig zinnig lacht aJs men hem naar zijn plan- gons" zuBen dan daar grondig in revisie
sc.hema van zijn Australie-rels 'is: 2de nen vraagt, weten wij verder nog, dat ~enomen\ worden.
'
,
Kerstdag van Soerabaia, naar Port Dar- hij na zijn bezoek aan Australie en
win; 27 December van Port Darwin Nieuw-Zeelal1d naar ZUid-Amerika. wil
naal' Longreach ; 28 December van Long- gaan.
DE POSTVLUCIITEN
Eell postsluiting'
reach naar Brisbane; 29 December van
Brisbane naar Melbourne. Verdere deUitrels
Naar ,wij vernemen, worden op het
flnitleve plannen zljn nog niet gemaakt,
nog ondel'handellngen gemaar men denkt, dat de Douglas 5 Janu- oogenblik
De "Perkoetoet" is vanmorgen op Tjlari weer thuis zal zijn. Maar Sir· Lau- voerd over het aI. dan niet vervoeren lilitan geland.
rence kan el'tenslotte zOQveel'verande- van post met het Douglas-vliegtuig dat
De "Ibis" is gisteren op Rhodos aanGecollverteerde Verloven ring in brengen als hij zelf wi!: daar- 25 dezer uit Batavia en 26 d.n.v. uit Soe- gekomen.
me de" houdt het contract met de Knilm rabaia naar Austra,lie vertrekt.
Thuisreis
rekening, dat een voor ons gewone menUiteraard is dit een kwestie welke de
schen reuzenbedrag· noemt voor elken toestemming behoeft van de AustraDe "Edelvalk" is gisteren te Rangoon
dag, dat de Britsche reeder de Douglas lische posta'dminlstratie.
gearrive'erd.
!

J)ouglas' uua... 1\ush~alie

De Indische gemeente z11, de or haar martelaren, die' gedoemd zijn al hun
kmntoorgebouwen van Westersche instel- grootsche plannen tot hell van de gelimgen, door haar op Europeeschen leest meente te zien stranden op hun numegeschoeide hotels, haar Europeesche wij- rleke minderheid en de llkoloniale hoogkEen, doordat zij een centrum is van Wes- moed en verwatenheid'" van de Europeete~rsch bedrijfs- en gezinsleven, altijd sche leden die in grof ego"isme aIleen
een "Westersche enclave" in dit Ooster- maar '<log en oor voor eigen belang
sc~he land
zijn, al heeft deze enclav~ hebben. ~
omk niets te maken met de inste11ing
. .
<lEer gemeenten als .19caal overheidsDe martel~arsposit~e heeft In vele ?pawparaat
.- I
,.
'[ZiCP-ten huar bekormg en, zoo bezIen,
.
...
begrijpen wij eigenlijk niet dat de llnaIs en blijft de Europeesche bevolkirigs- tionale fractie" haar zo<\ gaarne kwijt
grroep in de steden de ~elangr)jkste, het wi!......
'
re~gents~hap daal'entegen wordt door het
.
.
krorakter del' Inheemsche samenlevin~ In ernst .:. de heel. Thamr~n, \hoe onb€eheerscht en vormt daarvan het typisch tevreden hlJ ook is ~ver de wljze waarop
~eld
de belangen van zljn groep in den ge.
meenteraad behal'tigd worden, bedenke
Daarom heeft de regeering bijvoor- dat van Europeesche zijde toch altijd nog
beeld het aantal Europeesche zetels in meer voorstellen geaaan en gesteund ztjn
dem
Meesterschen
regentschapsraad ten voordeele van de Inlandsche bevoloW...... twee gesteld, bij een aantal In- king, dan door zijn ~roep gedaan en
la;ndsche zetels van negentien.·
gesteund zijn om de. Europeanen een
Men moet nu vooral niet denken dat plezier te doen.
dm heer Tl1amrin en de zijnen dit alles
nHet evengoed weten.
Doch het spelletje van de steeds weer
imgediende en verworpen motie tot uitbrreiding van het aantal Inheemsche zete~ls is een heel aardig tijdverdrijf en het
mmakt de leden tevens tot een soort

\

'

.'

Zij zuBen verdeeld worden over de
"Tjikarang", die 21 Janu~r1 uit SOerabaia afvaart, en de "Tjimegara", welk
schip 26 Januari uit Tandjong-Pr1ok
vertrekt..

vmn IndH~ bevolkt in hoofdzaak de 'stedam; het totaal aantal Europeanen dat
ow het Dlattel~nd woont is al zeel' 011breteekenend.

..

lletlen

(Vijf Bladen)

I

.~

nummer 'vall

Naar wij vernemen, zullen de kortlngen
V001' het personeel van de J.C.J.L." welke
BINNENLA..tiO
1 Januar] a.s. zouden Inguan, geen doorWetsontwerp tot ntetlgverklarlng van de
g'allg vinden.
goudclausule in contracten ibij de Tweede
Kamel' ingedlend,
'
Salarisverhooging ,bij de J.C.J.L.
Integendeel zal over de geheele lillie
J
een salarlsverhooglng worden Ingevoerd.
BUITENLAND
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/

'.I

Directeur : ,G. MOLENAAR
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BATAVIAAstn NIElJWSBLAIJ van Vrijdag "18 .December 193{i - EERSlE BtAIl
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Bij het wrak van

!'

•

In den mist
I

·La.
t
"
d·e ,II .lJ5 er
Na'tuurlijk is' het mogelljk en het is
een van de theorteen ovcr daze ramp,
dat de stuurboordmotor heeit getaald,
waaruit het zwenken naar links onrnlddellijk zou worden verklaard. Dit is echter onmogelijk, meer uit te vlsschen. 'Het
was een ernstlge afdwaling, want het
I~errein is
aan de linkerzijde- van de
witte lijn veel korter dan recht vooruit.
Men kan nu aannemen, steeds de sporen volgende, dat de pUoot plotseling
niet ver voor zich uit een paal met .een
plank erop ter hoogte van ongeveer zes
voet heeft gezlen, teen hi} reeds zijn volle
snelheld had bereikt. Het gevaar zlende, heeft hij net toestel scherp opgetrokken, waardcor de staart werd neergedrukt. Hij is inderdaad de lucht in
gegaan, doch heert niet kunnen vermijden, dat het staartwiel de plank raakte,
itierdoor zou de. eerste schok zijn gevoeld en moet het toestel niet meer
geheel ill de hand zijn gehouden.

~en onbesehadlgd en

l10g keullg. lngepakt te midden van een onbeschrljfhlke :
verwoest~ng.'

I

Het huls, waar het toestel tegen aan
is gevlogen, is eveneens geheel verwoest.
Een, groot gedeelte van het dak is er
atgerukt en de rest is ultgebrand. Ook
de rechtsche van de twee aaneengebouwde villa's is zwaar beschadlgd ; het
mag een wonder heeten, dat de bewo'nets geen letsel hebben gekregen. Even
'gefukltIg is het, dat de linker villa' toevallig onbewoond was. .Andens zouden
er ongetwijfeld nog meer dooden te betreuren zijn geweest. De aanzienlijke
beschadlglng aan het dak van het huls
aan den overkanb van de straat toont
duidelijk we.ken weg het toestel in de
laatste seconde heeft gevolgd. Het is
dwars over de straat komen aanvllegen,
he eft met zij'll Iandtngsgestel het dak
van het huls rechts aan den weg geraakt, is toen met den rechtervleugel tegen een telegraafpaal aan den overkant
'gebotst om zlch tenslotte recht in de
leegstaande villa te be/reno De' staaij,
.schijnt daarbl] recht omhoog te zijn gestoken en werd oogenbllkkelljk een toren 'van vuur.

:
'
'
'

Omtrent de ramp van de "Lijster" op
De weers.omstandigheid op de route
oydon
putten
we
nog
de
volgende
was
zoodanlg, dat het toestel van oroyC
r
.
don kon vertrekken, Ook 's morgens om
a~ngrijpende bljzonderheden mt de 8 UUl' waren nog twee K.L.M.-vUegtuiHollandsche bladen: '
gen van Croydon vertrokken. Het zicht
"d t' k twas echter door den mist, uitermate
t
-Ret K. L. M.-toestel "Lijs er, a or slecht. Daarom moest gestart worden
na het vertre1k van Croydon is veronge- I
d
i tlltn
h If . t
~
angs ems IJ .
Iukt, was ongeveer an d er a a ~ee U~l
Bij onderzoek is gebleken, dat het
later vertrokken dan . ge;voOnhjk. Dit vliegtuig van die startlijn, welke in, de
vertrek op een later tljdstlP hteld ver- richting Oost-West loopt, door onbeband met de ongunstige weersomstan- kende oorzaak naar links is atgeweken
Gesehsnken van 11 Jnheemsche .Vrouwen.. Organlsatlos aan ~Prinses. Juliana. en Prlns
digheden.
in een hoek van 90 graden. Het vllegtulg
~~rllbal\;!, .verva ...rdig'd (uit IKo~lag~deh-liiverwerk, waarin de Garoada-rlguur is '/ver.
, werkf..
Toen de Douglas van Croydon vertrok, heeft toen
slechts even los van den
was het nog mlstlg. De ontvangen grond, wa~rschijnlijk met de w.elen ide
De i Slachtoffers
weerberichten waren echter van dien Zuidelijke schutting van het vl1egveld
aard, dat besloten. werd het toestel te geraakt, wel,ke ongeveer twee meter hoog
DOll Juan de la Ci~rva t
Daarop volgde aanraking met de •zeer
Ilaten vertrekken.
is. Sporen van dezee aanraki,ng waren
hooge heining om een lawntennlsterrein,
De Spa1ansche ingenieur Don juan de
, 'l'oen wij op de plaats van de ramp althans aan de schutting te zien.
weI aanraking van ide wlelen, la: Cierva, die op zoo noodlottlge 'wijze
a,ahkwamen, bleek ons, aldus de ,.MaasDoor deze hotsing tegen de schuttlng mogelijk
dle nog niet kondell, worden ingetrok- om het leven is gekoml}n, was de bebo<te~', dat de verwoesting, welke, was was de plloot de machine niet meer
ken, mogelijk ook van het achtergeaangericht, enorm was. Direct na de meester, met het ongelukkig gevolg, dat deeIte van het vllegtuig. Totdat dit met kende uitvin1er van het auto-giro-vllegramp ont.stond de grootste verwarring. de LUster" op het dak van twee huizen een vleugel het dak raakte van het tuig. De la Cierva demonstreerde dit
toe.stel voor het eerst In 1923. Sedert
Van aHe kanten schoot echt,er hulp toe, viei' en. in brand vloog.
terwijl verder getracht werd Croydon
De heer Plesman wees er nog eens op, hooge huis in Birkbeckroal'i te purley 1919 wa,s hij bezig met de uitwerking
aan de grens van Croydon op een mijl van ~ijn denkbeelden. Het toestel ontteletonlsch op de hoogte t~ stellen en dat het z.g.n. blind starten een geh"eel
van het, vllegveld.
leent zijl1 opwaartsche kracht aan een
hull' te vragen~ Tengevol~e van de ramp normale handeling is, welke veelvuldig afstand
Het toestel was geheeI buiten controle, stet roteerende oppervlakken, welke gewaren de telefoollverbindin~en edl~er voorkomt. Waal'om of waardoor Hautz" gestoord en was l:let eerst met mogehjk mayer van de mIstlijn is afgewekell, is botste tegen een telef~npaal; die gl~d lijk schroefbladen onder een .g'eringen Geschenken voor Prins jBemhard ~n Prinses Juliana van de !.P. :.P. B. B. : een zweep uit
~.,fbrak en vloog i1'l stukken ulte~n, rta,
,
IJ,akar-bahar" en een godden- (ellihiur.
,.::
verbindlng te krijgenL
niet bekend, misschien is blj den aan- dat het verticaal met den staart in 4~ hoek met de baan bewegen. Zij ohtleeDesniettemin duurde het slechts kor- loop het eene wiel van het tocstel In een lucht,op een ider lagere hulzen aan de,n nen - dit hi 6nderscheid met de he11coptere, weike mechanisch wordt aanten tljd voordat de brandweer met aHe week gedeelte van het terrein wat vast- ovetkant was terechtgekomen.
gedreven - hun beweging aan de voorbeschikbare materleel en personeel aan- geloopen en heeft dit de plots€linge
J. Verkerk t
waarts~he ibeweging van het vllegtuig.
wezig was. Een uitgebreide afdeeling po- zwenking veroorzaakt. Maar dit Is slechts
Onder de auto-girobladen is een klein
'. l~Ieenillg vall Snlirfiolf
De heer J. Verkerk, die a13 werktuig-.
Htle wrgde voor een goede afzetting van een veronderstelling.
..
vast
draagvhik aangeb'1"3.cht, dat 20 pet. kmtdige deel ultmaakte van de beman- Inbraak In Benkoelen
de' omgeving, hetgeen zeer noooig ws,
Hautzmayer, was eeli zeer bekwaam
daar van aIle kanten belangstellenden vliegtuigbestuurder. Hij vloog reeds' een1.- , De directie van de K.L.M. heeft nu \Tan de' totale 11ft geeft en dat de <111e- nirtg was op 22 Februari 1912 geboren.
.N:aar Aneta uit Benkoelen seint, wordt
Hij doorliep de zeevaartschool te) VlisItoestrQomden. De politie hield de nleuws- ge maanden op Londen en in den afge- het eerste onderzoek een gesprek gehad rons voor de d\varsoesturlng draagt.
Sedert 1928 heeft dit vliegtiug een singen en werd aangesteld tot machinist ten kantore van den landbouwconsulent
ijlerigel} echter op behoorlijken afstand. loop-en zomer heert hij op de Alpen- met SminlOff" die mededeelde, dat de
practlsche brulkbaarheid gekregen. Zoo- bij de Ja'1a-China-Japan-Lijn. In Mei aldaar eeh geldkist met contanten en
Betrekkelijk spoedig nadat de ramp be- route een ongekende regelmatigheld Lljster de s~hutting niet lfiel~ het landingsgestel, maar met het staartwiel weI in Europa. als Amerika heeft de 1934 trad hij bij de K. L. M.. als werk- mandaten verinist, oogenschijnlijk als I
kend was geworden, waren oak Roode weten lte bel'eiken.
heeft geraaktt Dadelijk daar01> is het auto-giro zich tot eeil brulkbaar vlleg- tliigkundIge in dienst.
gevolg van inbraa'k. Men vermoedt eyenKruis-wagens met personeel ter plaatse
tegen
eeil hoog ultstekerid deel van een tuig .ontwikkeld.
weI, ,dat zij' gefingeerd is, en, !n verband
Verkerk was ongehuwd.
om de 'slachtoffers van de ramp te v~r- Overle.dellell ! ollherkenbaar
hierined'e zijn eenig~ leden van het kanhooggelegeb. hurs gevlogen. Daardoor
Over z:ijn uitvinding schreef De la
voereh.
too,rpersoneel verhoord.
moot
'het uit de handen, vall deh be- cr~rva een werk getiteL1: "The Theory
Admiraal
Lindman
t
De brandweer stond voor een wanhoDe overledenen zljn in het lijkenhuis stuurder geslageil zijn~ waarop het ill of'the Autogiro".
plge en vrijwel onuitvoerbare taak, h~t van bet kefikhof van Bandon Hill over- een huls aan den anderen. kant van de
Salomon Arvid Lindman, de Zweedvuur laalde met ontembare krach1t' on1Lmlwig lializhrtayer t sche oUd-premier, was den 19den Sep- Inzameling op l\ladoera
gebracht.
straat viel~ met- het- bekende gevolg.
hoog en zoo wlld schoten de vlammen
Het is, daar zlj zich in het brandenUit de beschactiging van' het llek op
,
74' jaar oUd geworcten. Als jong
uit, dat het onmogelijk was dicht pij de de, toestel bevoI1den, vrijwel geheel on- Croydon blljkt, dat net toestel nie~ n\ln'Naar Aneta uit Pamekasan seint, heeft
D~:' vlleg-er Ludwig Hauztmayer werd tember
zee-officler heeft hij deelgenomen aan de inzameling Yoor het huwelijkscadeau
yuurzee te -komen.
mogelijk hen te herkennen, doch het is der dan 90 gtaden uHi- zljn koers geloo- op 1~ April 1893 te FUrstenfeld in Oos-'
pe dooden en gewonden, die door den mogelijk gebleken, uit zekel'e kenteeke- pen is blj den start- 01> het veld. Dat is tenrijk geooren. 01> 1 April 1936 was h~~ den zeiltocht on1 de wereld van Vana- in de l'esj,1entie Madoera f 1498 opgelcschok van de botsing met de gevels der nen van kleeren en papieren de identi- een ontstellend verschijrlSel. Niemand in dlenst van de K.L:M'. getreden. HIJ dis. ,In 1905 werd hij minister van ma- verd.
huizen uit het toostel gesliilgerd waren, teit vast te stellen van den piloot. op C,royq<m.. l1.eeft het, ,gezien~ .~~d~t, h~,t w~(J, spoedig aanges.teld tot eersten be- rine en het jaar daarop vormde hij zelf
een
ministerie. Onder zijn regeering
laO'en in verschillende tuinen in de om- Hautzmayer en van den mecanic~en veld dlk van mist was.
.
stuurdet (drie gallons).
kwam een uitbreiding van het kie.srecht Patih van I{raksaan
, geVing. Voor de- gewonden is dirt, yoor
'Gedurende den oorlog was hij' jacht- tot stand. Lindman bleef tot 1911 aan
. zoover ziJ later niet zijn overleden, de Verkerk.
Maar Alleta saint uit Soem~nep, is' de
Hun overlijden is een zware slag voor
Aanvankelijk ZOll men w'BIen denken, vlieger. Na den oorlog werkte hij bij d~ hct bewind en werd' bij zljn :1ftreden
redding geweest. Geruimen tijd woedde
patih van Kraksaau, mas Soeip Sosrode K.L.M'. Beiden waren van h~g ka- dat de linker motor of de linker schroef Traps-Europa Union. Later jkwam hiJ. admiraal en adjudant des Konings.
fiet vuur, zoodab het lang duurde voorIhl.:1iWinoto, overleden.
rakter en iemand, die Hautzmayer per- te weinig rendement heeft moeten ge- blJ de Oostenrijksche burgerluchtvaart.
l
dab men bij het wl'ak van het toestel kon
Lindman was de zoon van een indussoonlijk kende, roomde zijn bemlnneUjk- ven, om zulk een afwijking te krijgen. Op Oosteririjksche to,estellen, heeft hij
komen.
trieel, eigenaar van een hoogovenbedrijf Nacnt4)xpress vertraagd
heid en opgeruimd humeur. Ook Ver- Smirnoff echter heeft medegede~ld, dat tot ,<lusverre 800.000 R.M. gevlogert.
. Een der vleugels van de "Lijster", to- kerk's verongelukken wordt door pllo- tot heden van· een,technisch gebrek niets
niJ kr~eg een Oostenrijoks,che Ondel'- en begaf zich, na zijn aftreden als mitaal vernield en verwrongen, hing aan ten en andere vliegers van de K.L.~. en J is gebleken. Wat dan de .oorzaak van schelding" voOr de volgende daad: Van nister-president, zeIt in de groote inDe nachtexpress arriveerde hedeneen hoek van het dak van een leeg- van anderen op Croydon als> een per..; deze af~ijking weI m~g zijn?
"
ASPfrn vertrokken naar Berl1jn. Boven dustrie. Hij werd directeur-generaal van morgen ruim twee uur te laat in Soera..
staand huis, waarmede het toestel in soonlijk verUes beschouwd.
' Men mag aanrtemen? d~b de v~ieger Tsjechoslowakije brak een sohroef door een del' bedrij'ven van het Grangesberg- baia, daar vanwege de groote hoeveelbotslng wa.s gekomen. De andere vleuEen van de tragedieen van deze ramp ,begOnnen Is naar de starthjn W kljken. midl{eI1'. Het toeste! ging zoo trillen dat concern en was ook betrokken bij de heid post een draadveel' van het postgel laii op den weg. De fuselage van het is, dat de Poolsche. dokter Kurt Hoene Daaraan geven allen de v09~keur boven de geheele motor erliit vial. De vlieger accumulatorenfabriek L. M. Ericsson en l'ijtuig was gebroken.
vUegtulg lag zwart geblakerd en roo- en zijn echtgenoote hun huwelijksreis, op koers te starten ntet de directional sl'aagde erin het toestel in de hand te de wapenfabriek Huskvarna.
kend in' de vlammen.
met deze vlucht waren begonnen.
'gyro, een tolinstru~ent ter aanvulUng houden. Hij seinde naar Aspern wat
In den oorlog lsJLindman minister De Cbine-.ezelt vall' Sdera~aia
aaron Qottfried Meyer-Hohenber~die van het kompas. Er, zijn oQlk vUegers, hem gebeurd was en keel'de rerug. fn- van bultenlandsche zaken geweest in
Het dak van het huis, waarop het toestell was- neetgekomen, was geheel weg- den volgenden dag 37 jaar zou zijn ge- ,die zoo mogelijk beida in het oog hou- derd'aad zag men. hem daar aankomen. het ministerie Swartz. Als aanvoerder
De Chineesche gemeente van Soeragesl~gen. Heb huts zelf was in br.and worden, behoorde tot een oud Oosten- den. Is de vlleger' van de, ~ijster van Maar de motor pleek ook nog de, heHt
van de rechterzijde \verd' hij in 1928 baia verzond heden een telegram aal1
gevlogen en brandde totaal uit. Het was rij'ksch geslacht. Hijl wilde naar. Betlijn rdert grortdlljl) op zijn i~stru,men~ ov~r- vali het landingstoestel meegenollten te opnieuw met de vorming yah een mi- maarschalk Chang Hsueh Liang, waar'
een geiukkige omstandigheid, dat dit vliegen om zljn vroegere echtgenoote, 'gegaaI1; toon hij de ~~tte streep kwijt- hebben.
in onmfd'dellijke' vrijlating van maar" nlsterle belast, dat in Juni 1930 struikel- schalk Chiang Kai Shelt wordt geeischt
huis niet bewoond was, zoodat hier dus Lull Deste, een film-actrice, die 1).aar raakre? Maar dan moet 11ij tach het
de
over
een
wetsontwerp
tot
steun
aan
geen slachtoffers zijn gevaHen. Zoodra HollYiWood zou vertrekkel1~ vaarwel te doordtaaien van dat instrument hebben ,?ndhantktS d~t lalle~ s~agde H~ut:m:y.ej~ den landbouw.
met een herinnering aan het testament
,
erm. e oes e aan en, grnn
e f1de brandweer bij de loeiende vuurzee zeggen. Zij waren vele jaren geleden gezlen.
van Chang's vader, wijlen maarschalR
in
vriendschap
uit
elkaar
gegaan.
'
Hoe
dan
ook,
daarmedtr
zou
hoogstens
gen,
zonder
ongel';lk~en.
at
~as
de
kon komen, tastte zij: deze met een ontVcrleden jaar heeft Lind'man de lel- Chang Tso till'.
,verklaard kurlnen' widen, waarom de groote dag van k~'pltel11 Hautzmayer.,
zaglij-ke hoeveelheid water aan. Naar
ding van de/ conservat1ev~ partfj in de
.. ' ·
I . · ...' \ 'vUe er Idoorgezet heeft. Daarmede is de Later heeft hlJ groote ervaring als Tweede
senatting werd binnen een uur meer
Kamer neergelegd.
De
.,aflvlJkulg
,van
(e
sl~u
t
IJU
,gr~te
a(wijking
zeIt
nie~
aannemelijk
Alpenvlieger
opgedaa.n.
Het
was
uit
dien
v. C. en N. S. B.
dan duizend gallons water op de v!am'hoofde~ dat de direche van de K.L.M. op
mellzee geworpen, noewel de blussching
Een' correspondent van het Alg. Hbl. gemaakt.
,
zljn medewerklng prijs steh~,e voor het
De K'ring Sem,atang van de Vaderfeitelljk een onbegonnen werk was, daar meldde dd. 9 Dec. :
: Dat is en bUjft d~ kern van de kwe~t1e bevllegen van de route naar Mllaan. Op
landsche Club heeft glsteravond' een moJ. Vall Leeuwen
het vuur niet eerder doofde voordat al-, Thans na e-en grondige inspectie van en dab is een ~ijnlljke zaa'l~. Mell zal zlch het traject' Amsterdam-Londen had hij
tie aangenomen, waarbij het donateur'"
.
les, wat maar brandbaar was, volkomen het vUe~veld te Croydon kan men zich '1'1.1. herinneren, dat in het ~in d~r nog weinig gevlogen.
schap van de N. S. B. voor leden v.an de'
tJ'
,
door het vuur was verteerd.
Afscheidsdiner
in
Capitol
Ohder de vllegers van d,e K.L.M. stond
k
d
een nauwkeurig beeld. vormen - voor DouglaspetiOde' meer dan eeM zoo ~
V. C. als ongewenscht wordt verkraard,
Tljdens het blusoohirtgswer wer, een zoover dat mogelijk is _ omtrent de t,oestel ult zljn roer is gelo~pen, o.a. toe hij,' ondanks zijn kort.e dienstverband,
Den heer J. van Leeuwen, firmant van ~l1dus seint Aneta.
btandweerman getroffen door een bran- oorzaak van de ramp van de lljn-m-a- de Ulver naar Mildenhall vertrok, om bekel1d als een g<,ed kameraad. De heer
dend stullt' hout, dat van het dak vloog~
deel te nemen aan de MelboUIn~!ace en Hauztmayer was woonachtig te Heem- de firma Jacobson Van den Bergh & Co,
Hlji werd, ernstig gewond en moest naar chine der K. L. M.
die 30 dezer repatr~eert, ;werd gisterlater andere toestellen in Indie: Daze stede
heb ziekenhuls ~otden vervoerd.
Naar gemeld moeten in weersomstan... neiging hebbeh aIle toestellen met twee
avond in het Oapitol-restaur~ntnamens
.
A. v. Donkelaar t de diverse' handelsorganiSaties en comdigheden, gelijk ·die van heden, dat is motoren.min of meer en paarom worden
Steek ':illorgeu de' Ivlag nit t
te zeggen bij windstil weer en een laag- zij met een vastge~t staartwiel ge.start.
rtHssies, waarin hij tijdens Zij.li verblijf
Wat III ell zag gelJeurell
Tot
de
slachtoffers
onder
de
pasSagiers
,
hangenden mist (daarboven was, het
te Batavia zitting had, een diner aan,Men vraagt ons, of er morgen ter gebehoort als eenige Nederlander de heer geboden. '
lichb en scheen de zan, gelijk aan den
'Blijft dus de mogelUkheid, dat de
, Korten tljd na de ramp melt het K.t. rossigen gloed Van den mist boven het
legenheid
van den ondertrouw van de
A.
van
Donkelaar,
bedrijfsleider
bi]
de
vlleger verzuimd· he eft het staartwiel
Naast vele vooraanstaande figuren uit Prlnse'"s en d'en Prins gevlagd moet worM.-~st€l had- een vertegenwoordlger vliegveld te bespeuren was) de vlieg'"
Nederltlndsche Scheepsbouwmaatschapvast te zetten, of dat· er lets gebroden handel, waren eveneens versc\1il1en- den..
van het A.N.P. een onderhoud met een tulgen langs een witte lijn van Zuld, naar
plj te Amsterdam.
de ambtenaren van het departementi van
ken 18. Bij navraag:, bleeK omtrent
bewonet uit de buurt, waar het toe~tel NoOrd het vliegveld verlaten.
De heel' van Donkelaar was geboren Economloolie Zaken a,anwezlg: Tn diverse
was verongelukt.
den toestand vall het staartwlel in
Deze l1jll' is- zeer lang, zeker 350 of
te Dordrecht op 16 Novembet 1899. Hii' toespraken werd de heer Van Le'euwe.n Wei, er is natuurlijk geen enkel be..
het wrak nog: niets bekend to zijn.
400 m. en ruim voldoend~ voor vllegDete vertelde het volgende :
berelkte dus den leeftljd van slechts 31 gehufdig'd veor het vele, dab, hi! heef~ zwaar tegen niet alleen~, dooh het is
tuigen, die zooals 'de Douglas 002
jaar. :aij genoot zijn scheepsbouwkull- pi'esreerd, waarbij in het bi}zonder zijn zeUs zeer aan te beYelen.
Ik hoorde een sla'g en rende de straat
behoorlijk· kunnen stijgen om reeds lang
in. Ik zag dat een vliegtuig neergestort boven dcn grond te zljn, alvorens het Op £Ie plaats vall bet ongeluk dlge,opleiding aan de Mlddelbare Tech~ uitste.kende karaktereigensehappen werVersehlllende openbare gebouwen, zul ...
nische sC,hool' te Dordrecht en trad op den genoemd.
was op het dak van een leeg huls. lIet niet zeer hOQge he,k bij de grens van
1921
indlenst
vail
de
Nederlandt
17
Mei
in
intiemen
kring,
leri
in le'det g'eyal de vlag uitsteken en
Tot laa t is men
vliegtuig was In brand gevlogen en dien- het terreh1 is bereikt.
, De correspondent van het "Vad." e f;lche Scheeps1bouw Maatschappij te Ambijeen
gebleven.
tellgevolge geraakte ook het huis in
j
ongetwijfeId
zullen' vel€' particulieren dit ' .
sterdani als' assistent van den hoofdinHet vliegtuig' van de :Belgische Sabena Londen meldde ~ort na d~ ramp:
brand:; het huls brandde geheel af.
YoorJ>eeld
navblgen.
Een half uur geleden" ,ben ~k te~ugge- genieur.
Een: andere oogetulge, mevr. Latham', - en, naar ik meen' oalt het vllegtuig
van
Imperial
Airways
waren
dan
oolt
keerd.
van de plaats, waar de Lijstet is
Qp,l Januari 1927 werd hij benoemd DE STAKING AAN DE Pi1CIFIC.COAS't
vertelde het volgende :
reeds, langs dien weg vertrokken, wen gevallen: Het Is- vijr, mhiuten riJdert v,an tot ingenieur van aanbouw. lIil heeft
0
C 0 V
K t '
, 1lf. hoorde een vreeselijken slag en toen de
Douglas DC2 "Lijster" van de K.L.M. het vliegveld in een. straat van: de r!1~- dus aIle schepen, die in dien tijd' gebouwd
Naar het eiude?
'vetst~
...
an , es el'el)
iIi in de richtlng keek, waar de slag ver•
oorzau'kt- was, zag ik een brandend vlleg~ met haar bemanning van vier en haar tige buHenwijk Purley. Midden op den zijn,. onder zijn persoonlijke leiding geDe
M. Nederland ontving bel'ich~ Voor lege~llanoeuvres naar Br.-Iudie
tulg·.op. een ,huls; ook het huis vloog in dertien, passagiers- het vliegveld verliet weg llgt daar een geki:e~keld' dee! van had., Hij was, zeer- gezien bij de directie
den metalen vleu,gel, dat klaarblijkelijk en een· zeer gewaardeerde kracht bij de dat de vooruitziehten ten aanzleh van
brand. en lk holde verschrikt weg.
De sporen der wielen op l'iet door
tegen een telegraafpaal' is afgeknapt.' maatschapplj~ Aan zljn adviezen werd d~ bootwerkersstakhlg aan de AmerlDe lultenant-kolonel C. C!. van Kes" De hltte' was zoo hevig, da't men niet
Hel~
ander
deel,
dat
aan
den
romp
is!
groote
waarde
gehecht.
Ook
bij
de
werkkaansiChe
Paciflc.coast
zoo
gUIistig
lui..
teren~
adjudant In bu~ten~ewonen dienst
den
regen
niet
zeer
harde
veld
gabij het vliegtuig kon komen.
blijven altten, 'steekt omhoog uit een llieden stond hij in hoog aanzien. Vele den, dab einde dezer of begin Januarl van H. M. de Koningin, vertrekt ~OIg~nS
veri te zlen, dat de Douglas, na de
Het vllegtuig viel van het dak af, kan" telde en sloeg den top van een grooten
verkoold~ massa· verwrongen staal en I onderhandelingen met hen en ook mct overeenstemming' is te verwachtel1' tus~ het A. t. D ... einde dezer ~aan naa~
witte lijn 150 yards te hebben gealuminium in het voortuintJe van de de vakvereenigingen werden door hem 180hen de stakers en de werkgevers.
Britsch-Indie om er als gast der regee
boom at.
volgd, naar links is afgeweken. Het
dubbele vllla, waarln het toes tel is te-I gevoerd. Hi) woonde in het tuindorp
....._.__
I ring daar, te' lande bij te wonen de maDe brand nam onmiddellijlk een groorecht gekomen. Behalve deze vleugels en oostza.an onder de werklieden, met wie
noeuvres, welke in de buurt van Luckis aan te nemen, dat- de mist" die
ten omvang aan, waarschijnlijk doordat
een landingsgestelis er van de machine hij ook daardoor op vertrouwelijIten
Jong, maar feeds verdorven
nO\\r~ ,en Shansi worden gehouden.
een ,kwartler voor het vertrek minde benzinetanks in brand vlogen en het
vrijwel
niet.s
meer
t6
herkennen.
Een
voet
stond.
Men
is
bij
de
Nederlandsche
,
-De oefeningen hebhen tusschen 10 en
vllegtulg blj het vertrek een groote lader dicht was, wedet was toegevallen,
van de twee motoren Ugt geheel los in Scheepsbouwmaatschapplj dan ook in
Het vonnis van. den raad van justitia 20 Januari phiats.
"
ding, benzine aan boord had.
zoodat het zlcht weI zeer slecht was
den hoek ;ran ,de uitgebrande voorka- aIle tangen' sterk onder den indruk van te Medan, waarl)ij J. S., oud 17 jaren'l
geworden.
mer van de linksche villa.. De andere dit plotseling verscheiden van den heer wonende aldaar, terzake van: "het van
De overste zal ongeveer een maand
.. Verklaring vall PleSlllall'
kon, iIt, nergens ontdeltken'. St~ffeeringl' va.n DOnkelaar, julst OIl dit O(rgenbl1k het opzettelijk bevbrderen van ontucht I afwe-zig. zijn en Is jUist terug om .~ls
Het is anders niet aan te nemen; dat en'bagage zijn' geheel door het vuur ver- nu men: den rtioellijken, tljd wat te bo~ door anderen met derden een gewoonte I V'olksraad'slid, de openbare J:>ehandelmg
,Wat de toedracht van het ongeluk de Oostenrijksche pl1'Jot Hautzntayer, teerd. AIleen een pickt11ckmandje met yen: Schijnt te komen en er eenige op- nuiken", veroordeeld werd tot 4 mtlian- I der suppletofre begrOotlng van OOl'log,
betreft, deelde de heer Plesman het vol- die het veld go'ed' kende, ziJn weg zou lunchgerei, dat waarschijnlijk tot de 1e'vin g is.
den voorwaardelijke gevangenisstraf, Is welke thans aanhangig is, te kunnen
Ii ,gende meue:
hebben verloren.
provlsiekast heeft behoord, staa1t, volkoeDe heel' van' Donkelaar was O~gehuwd. in x:evisie door het hot bevestigd.
bij'wonen.
: '
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I

H/\TAVIA
Op de gisteren gehouden ledenverga, ... Gisteravond vergaderde de afdeellng
de ring van de Batecc, die om 9 uur in
Bloscopen hedenavond
' •Batavia van de I. E. V.-Jongeren Bewehet Park Hotel ward gehouden, memo,
,;,~ .gmg 'in haar clubgebouw aan den Vrij. reerde de voorzltter in zijn jaarverslag, . G lob e: "San Francisco".
,
metselaarsweg alhier.
dat deze Club 28 Mel' [l. als onder-ardee- I ze~ria~';- T 11 e 3; t e r: ,,oh, Mooder, dle
Na een woord van welkoIh door- den
ling van de Preanger Amateur !t'otogra-:
a p' i t o 1 : "Mijn Aanertkaansche
Voorzitter fir. O. ,E. Co est e r en'
fen vereeniging te Bandoeng were op- Vrouw".
goedkeurtng notuIen, warden de volgen- "
gerlcht met 4 .eden. Dit ledental ver-! D"e c a - Par k: "Geheim 'I'ussehende
.
.
.
spel . '
'
meerderde in korten tljd soo sterk, dat
C i n e rna: "De nood Iangs den We,g".
.:
. /,'
mededeellngen I
de onderafdeellng weldra een zeltstan- I Cit Y : . "De ongeschreven Wet".
gedaar·
.
. I
dige vereenlgtng moest worden, die thans
C e n t r a ,I e B i 0 s c 0 0 ,p ~ "Onder
AIs'" Ielder der k e r 11 ~ I' 0 e pen :
reeds over de 80 leden telt.
t twee Vlaggen".
.
is aangewezen de heer V Q n Fran-II
Nadat ~preker de te3tu~r~Ieden elk
\Vi\T IN DEN AETIIER IS
qu~niodl '
'
afzonderlijk dank had' gezsgd voor de
De vertraagde vetschijning van "Ons ,
betoonde acttvltelt en nadat het procesVRIJDAG, 18 DECEMBER
l-:.
streven", het vereenlglngsorgaan, werd.'
verbaal was vcorgelessn waarblj den
toegelicht.
20.10 Causerie: ..Tz·u HIP',
'penrtingmeester acquit en decharge werd
N i rom
de
laatste keizertn vall
Er zljrt strubbettngen in het DageI verleend, werd overgsgaan tct de verChina.
" lijksch Bestuu.r, welke aan het congres
18.45 ro,:es Pruls Zl:ngt.
ktezlng van een nleuw cestuur, daar het
B. a. v.
zullen worden voorgelegd.
'
19.30 Causerie: "Het leven
i oude "en b.oc" aftrad in verband met,
p. M. Y.
'211 werken van Bredero".
De heeren H 0 r s t I n k en n e !
i het einde van het [aar, Unaniem Phohi
21.15 Jnternatlonaal cabaC a Ion II e zijn uit het afdeellngsbewenschte de C:ub haar oude bestuur te
ret-progr~plll1~.
stuur getreden wegens drukke werk22.0'0, MUitair concert.
handhaven, zoodat dlt than'S wederom
Zeesen
2'2.15' Plano-recital
'. zaamheden. Deze vacante plaatsen zuli bestaat ult de heeren J., Thiessen Jr., B. B. C.
22.00 Operette. ' .
'" . ~ien onvervuld bllj,vert tot de vergadering
Voorzitter, E. L. Hamakers, Secretarls,
~ ~ ~: - Col. 21.30
Symphonie-concert.
van Januari a.s.
J. F. F. 'de Lizer, Pennlngrneester en mr.
Rlerna werd overgegaan tot de be- De Nede!landsch-IlldJrsehe VereenJging van rnipo~te~rs en, G~ootha~delarell 'he/tft glsteravond den heer J. van Leeuwen, 'innant
Ph. E. Stobberingh, Blbltothecarls.
, MORGEN lU.tiGNEETJES
handellng van
In de pauze yond de beoordeeling
van de Ihtma Ja£obso~ Van d~n Bergh & Co., di~ ,3() dezer re'pa~rie~lt;, In .het Capitol-re~taUl\\;pt een diner aa.ngeblri~ll'; :waarbiJ
vele vooraanstaande flguren mt den handel en diverse ambtenaren :hebben aangeZ'~~en. In het midl:.len rziet men ,den heer Van
·plaats van de maandelijksche' foto-com&,' HEAP'"
'
"
Leeuwe'J).',
.' eongresvoorstellen
petitie, die ,ditmaal Volkstypen, als on~_.~_~~.~~ ,
derwerp had. Teven~ werd hierna de
If'eerbericllt
Het voorswl Ban doe Ii g tot'
einduitslag bekend gemaakt. der halfopheffing van het iootituut versptelde
S II I ·
.. 1 1'1'
jaarlijksche competitie. De door de club
\
C.B.-Ieden wordt verworpen.,
1110 {{e llOgUlg ,verlJ( e (',
'_uitgeloofdeptijzen ad f 7.50 en J 5 vlelen
(VAN VRIJpAG 18 DEC: 1936)
Ken voorste1 van Ban doe n g om
ten deel aan de heeren J; Thiessen Jr.
In Noord-China is d,e druk sterk.' ge:meer contact te zoeken met jeu~dorgaPrauw inbeslag genomen
en C. W., Weskin, ,die dit b~drag weer stegen, liet minimum boven de Gele Zee
'nisaties in het bultenland werd a a nFitmaank9tldiging
'ten bate vall' de Club beschikbaar stel- heejt zich' naar het Oostenverplaatst
ig e nom e n.
De douane te T\lndjong-Priok
.IIotel des, Iiutes
den voor de ultbreiding der bibilotheek, (Yuki 779 mm., Chinwangtao 776.4 mm.,
Een voorste1 van Ban doe rl g om
heeft een poging om een partij vuur'Capitol: "My Aill~ricai1 Wife" ,
welke', geste met een hartelijk applaus Ichang 775 mm., Quelpart 768 mm.).
:meer arbeld op soclaal terrehi te entasteentjes, waarvoor ongeveer f 1000
Men
zi~t hler een HongaarSchen
Gecombineerd orkest werd ontvangen.
,
'
In Centraa~ Chi~a daa,lde de tem,p~~a:meeren, des g ewe n s c h t in saaan rechten verschuldigd was, te
graa/, die Alilerikaanscher' is dan zij'l1 ;
.
Hlerop volgde de vertooning van een tuur belangrijk, dlt verhoogt over 2 a 3
lmenwerking met de I.E.V.-instantles
smokkelen, verijdeld. Een prauw- 'Amerikaansch'e vrouw~ fjehalve dan I'n
Met een groote verwachting _ geba- door de~ireerdfrouw~rjtult Holland ont- daie~ de k~ns op regen in West-J~va.
1
,fd e de r d oer dva~ h~~ v~r- k uz ~~a; s neem;,hde t~·l.f~ ~:2 ~H~ng'w9 r dt ~angenomen onder de mededeevQerder is in verband fi'lermede gezijn taal, want hoewel Franz Lederer nn seerd lOP de merkwaardig goede presta- vt~.~~n
mm
oor
ling, dat Batavla'de2;e sameIiwerking oParresteerd en ziJ'n
.
reeds verscheidene jaren in Amerika ties bij de eerste ultvoering _ togen St e IJ ver oOf ~'~lakar fll
e", eSil end Ie 's°1!g 75·86
., S' u zen 7566'
m).,.
i
der all~ oms~andighedengewenscht acht.
prauw is in beverblijf houdt, is zijn accent nog sterk ij
H tId I'd
d
~ zen ga, YY-';; e
m ze't:'r
n en
azgon
. mm., mgapore
. mm..
Ret v,oorstel Bawd 0 eng oni haal.'
slag genomen.
•
Duitsch get.int. Doch overigen~ past hij '~e ~~:~te; :an ~atnh::~lwe~rN~~~r~~ smaak vi~l:
,
' In Inqie bleel in het N. W. de druk
Iclublled tot bondsUed te verheffen wordt
als graaf ~erdinand von uft'd' iu' Rei..
e'
't'
L t
lIe
De voorzltter be~lOot deze vergadering dezeljde maar nam: in !let Z.O; aj en
' h
'D
1 hI d" t..
d
I:
m n een ,concer gaven. aa ons a rt d
d d Ii
d t d h '
. I
.
verworpen. De i n oud kon de afdeeling
e"v sc 00 s , !Jangar H. a.an e chenbach volkomen in de w jd'e ~actus- e - t ' t t
d t ij
k dit
I me
e me e ee ng:, a
e eer L. Wl- ligt daar in het aequatorzale minimum
:niet bekoren.
e'edte hinnenha,ven, It.egenover de K.P M.- 'velden van Arizona en dat is' niet too; ers ~on\~ eerEn t'~ V:j n co
t m~~ I gersnia, administrateur der onderneming (Medan 7563 mm Batavia 7564 mm
kade, zoo genoemd omdat daar bijna verwonderll'jk voor' den telg v"an' e'en '~beeln~zmtSI'lre eUdr~tes e. Zlt ebn m e vdo e I Kassomalang, de Club als Kerstcadeau Koepang 756 mm 'e'chter Soerab'a'1'a 7560"
l t
Tenslotte werd een voorstel Ban - uit l't d i I i h
d t
e angs e ng 1 concer
el user
en. ", k
I t·t I t t
.
.
.
~d 0 eng om jaarlijks een expose te
S Ul en v sc 1 en v sc pro ,uc e.n w?r- geslacht, dat zeven e'euwen pa~rd ;reed i
,
e~n eur g 1 -e apparaa
en geschenke mm., Band1ermasin 755.9 mm., Dobo
:geven van de redenen" waarom geen den gelost door scheepjes dIe Ult Slh- op de poesta's van Hongarije. Een rancll
,~e,t zoti ons zeker .niet yerwond~ren j he eft gegeven, waardoor thans de smal- 755.6 mm., Merauke 756.0 mm.J.
'uitvoering is ge'geven aa'n congresbeslul- g~'pore"kom~n,.'~e zoogena~mde "rood- met veeI paarden Is dan ook zijri Ideaal., ,~~nneer - zoo deze Ultv~etl~gen op ze-l fUmers hun fUms zelf zonder groote I In Noord-Australie bleej de druk conten, a a ,n g e nom e n.
plJpers , genlet blj de douanlers een zeer doch het ziet er aanvankelijk nlet naat ,ker tljdstip onverhoopt een elndentoc~- ultgaven van !itels kunnen voorzien. stant, in Midden-A'l.{stralie is de drttk
Het Yoorstel M a I a il g om bij het slec~te reputatie, welke door de zeer uit, dat landelijk Ieveri voor hem is we'g.; ten nemen ~ deze perlode in het ge ... ,Met een harteliJk applaus werd dlt ge- gedaald (Darwin 756.4 m'm., Alice Springs
Hoofd~estuur van het I.E.V. stappen te, talriJke smo~~eIgevallen, die daa~ .ge- gelegd: er is Immers maar ee'n "old- heugen van muzikaal BataVia: nog lartgen schenk door de Bafecc aanvaard.
755.6 ,~m.~.
.
'doen om u.ltbreiding te verkrljgen .van constateerd.. zlJn in den loop der Jaren, timer" met dezelfde opvattlngen in de tljd als een ,gIanspunt zal bhjven VOQ~t_
HOogz;ewtnden:' In Siam en de strazts
werkgelegenheid voor de Indische jon- ook werkellJk verdiend is.
famllie van zijn vrouw, en dat is de leven ...... wat een aansporing moge zljn
' ~=---zijn de hoogtewmden N.O., Bangkolt 30
:gens d9 0r overal gegevens te verzamelen
Ulteraard houden de ambtenaren daar grootvader, die nlets van het mondaine 0?1 deze concerten ook ~a de eerste sekm., Afor Star ~.N.O. 50 km., Sil,zgap6re
,en lljsten aan te houden met vermel;. dano~,k een oogje extra in het zeil.
gedoe van zijn kinderen en klelnkinde- r~,e In stand te houden en (voor de mu" N . O. max. 20 km., op Sumatra beneden
,ding van oplelding enz., ,wordt a a n~adat de ambtenaar, die den nacht- ren mo~t hebber. TensIotte komt alles,lslCi) om steeds het beste te blljven geven
i West tot N. W.' bo~en 1000 71~. Oost, op
g e nom e n.
<lienst had, de smokkelaars rustig hun natuurhjk op ZlJn pootjes terecht, en en zoo de basis voor ten lange rij van
-'-----e-.~-Java. zwak Oos(. Bdn(JJermaszn wak N;
Eeveneens het voorstel Mal a n g gang had Iaten gaan, zoodat hij op een het geheeI vormt een amusant verhaaI, concerten te leggen en te versterken.
0., Kdepang Oost ~5 hm., Darwin Oost
,om bet H.B. van het I.E.V. te verzoe- gegeven oogenblik wist, waar de sm,ok- waarln Ann Sothern, Billie B:urke, Fred'"
DE ItAVEN VAN [ra.-p'RJOK ; ,
15 k m . .
,
,ken. tehuipen vaor: werkloozen In het k~Iw~_ar zich, }?evo~.d, _.slo~.g hil to~.,.}jij ston~ e~ Or~nt,Mitc.hell naast Franz
'Op, deze avonden is het vooral het orVerwachtmg: Kentertng.
leven te roepen naar ,het model van de stapte aan boord van een schijnbaar Lederer op den voorgrond treden.
kest' waarheen zich de aandacht richt.;
Aa~g~ko}llen 11 ,Dec.
,
,A.M.V.J. Bat a v 1 a wil echter heb- l,leege prauw, langszij van de "Edendale",
.
O.nder de slagvaardlge ene va.n n1uzikalen
Jap. s.s.. '
"Erie"
Maru , gez~ Yamamoto, van . ~~GI8ililI~""".l;~
t i
'ben, dat Malang een omlljnd voorstel \een s t oomer van de .onder Engelsdle
Rex-Theater,: ,,0 moeder, Zll1 en gevoe1 voor sc h a k erll1g ~e u gen- Osa,ka en 'Ch~ribon, Agt: N. Veem.
.
die zeeman!"
de leiding, van <:arel van der BijI weet
'N;~~ SIS. "Tasma,~a gez. Tuizinga, van
\PASSiiGIERSLIJ8T
, . 'lnsUent en tevens aangeeft, waar de cen-j vlag v~rende Red Funnel Line. He't was
ten. vandaan moeten kom~n.
toen VIer uur in den nacht en de prauwB ta' h ft
k tId
de~e groep getrall1de en vakkundige mu- Rodriguez, Agt. ~.P: "
"Slama.'"
. '
voerder wendde voor \in dlepen slaap te .. a VIa ee n?gl maar or ge e en t siC! een zeer correcte eerthe!d te bereiN.I. s:s. "Ki'doel", gez'. ·Zuidema., 'Van Trou...
, Een, voot:stel van Mal a n g om ziJ'n Desondank' e' d
b t
k'
tlJdens het Amer1kaans
vlootbezoek ken vlot reageerend op de intentles van weNrsr-eiland 'BAl'gtj . ~:P.'M. K
9 [)ecember Ivan notterdam naar Batavia
meet aan, soc!aal werk te doen (zie o o k · .
s w r
~~n 00 zoe mg aan Priok, kunnen gadeslaan hoe de den' diri ent'
.. 8.S. " . 1'P oe', g"eZ. euker, van Che- vertrokken.
'
voorstet BandoenO') wordt a a n g e- verncht, welke .aI dadehJ~ succes opIe- jong-ens der U. S.-Navy passagieren. Ret
g.
,
riOOn, Agt. ~..P·baM. '
'
'N a a.r N e :d e r 1'.a n d s c 11 1 n die '.
o
verde: de prauw was nlet leeg, doch 7
•
ai'
I
N.l. S.S. ,~ma ng", gez. v. Padang, Agt.
nom e n.,
,
I
bleek enkele zakken vuursteentjes te be- I v.as een vnj slo'~me bewe~ ng. Batavia' Beide hoekdeelen van het programma: K . P . M . ,
C. U. 'Van AlPhen, mevr. A. vam Arnhe'mHet, voot~tel Mal a n g om de toe- , vatten.
bl.ee~. veor e~n c;'0,ede dmzend man~e.n de' Ouverture Anacreon van Cherubini Ned:. ,m.s·iO'ernpo", gez. v. Duyl, 'Van Rot- Brouwer en ~ind, mej. A. 'M. Augustijn.
lating van andere bevolkingsgroepen, die
er blJ :eel te klelll en hun elgen
en Les Preludes van Liszt _ hoe bekend
Haan vart:
met .Europeanen gelijkgesteld zljn moHlermede met te ~reden, heeft de am.b- had er deh wind onder. Mogen we de.
ij I
iet 1
de t kk'
New-Orleans en Singapore Agt S M N
kmd, meJ. C. M. ,van Bers~ 'mevr. E H~s
gelijk te maken, wordt ve r w 0 r pen tenaar onder d,e prauw door la1ten dreg-I film die t~anSl in Rex %aat, gelooven..dan ~n z l;~ ~l~nh ads par~j ~- ~ I endvan ~ Eng. 8.S. "LaOUmedQn", gez. ~ard, . van '~l~:ng en kind, p~. N. :ges,telin:k, mav'!'. Besteclaar men de I.E.V.-J.B. zijnde de toe~ gen, met het resuHaat, dat nog et:lkele I gaat het In de Paciflc-coast-havens er b en~e e~f
. oor ~n ItW: . e ghoe. e~ ,Glasgow en 'Pa'manoekan, Agt. M. Watson,. -Iltl~, {am. J. G. Bet~,e~, mevr. M
• W. Blomzak,!{en vuursteentjes tevlJ{)rschijn kwa-I anders heelemaal anders toe' Als de ray ur Ul voeren. a a mansC e sym:me B omme, me.J. W. :.D. p. B1omme, mej,
,
voerbron voor het I,E.V., zulver wll hou- men die l' t· m t
t
h ' t"
t ~ht i t kt d . it
k
phonie van Mendelssohn, llcht aansp're- i
( Aangekomen 18 JDee
C. BIomme, meJ., E. BI?mme, rI. G. Boelc. .-den.
I
'
IS Ig
e een ouw aan et V100 In aan oc
s, re
e u ver. <?- k d':
d
sums, mej. J. G. de Boer, S. de Boer, me'vr.
,', ,.
.
. vaartulg waren bevestigd.
l'en haven meer en schoonere vrouwen ,et:'I ..Oms en an ermaal weer.te, gerekt,. "Oeneraal Van, Swieten", van 8emarang de ,Boer, ,A.. J. ,F. den ~er, fa:m. J. B~uw.
,Het voorstel M a I a n g om meer
De polHie werd daarop gewaar.schuwct, dan Holly\vood en als het massa-debar- vereis~l1t om ~iet te vla~ te kh~ken.. d~t eli. TobOal1.
L. G. v.d. Brink, tam. ,C. 'Van ~er aurg, p.
corltact met de bultenlandsche jeugd- en deze rekende den prauwvoerder .' kement heeft plaats gehad griJ'pt de po':' m~n zich zorgvuldig, !J€rade O'ler dyna"Generaal Michiels", van Doerian 8eba- A. vaIl: qer B~'fIg', me/yr. Vian: der Burg, IW.
organisatle d
t
d'
In,
,
mlek en tempo De
be' , ", e' h' fa tang
C Burg'ct 'meVF IBurger
"
S oor een v~r egenwoor 1- dIe natuurlijk van den prins geen kwaad Htie gedurende de eerste dde daaen al,
"
ze
zwar n
ee ,Ij ;
•
'L V ci
" C1' d W Ph, C 1ging. te zenden naar het Pan Pacific wist, maar toch ingerek;end werd, terwijl, leen in als er sprake is gewee~t van men 'aangevoeld; de. wee'rgave~etuigde
i Verfu-okken 11 Dec.
haaS, J. ,:et~e~Utdd~e~r~, r k . D. dra~r.
Jongeren
~waar lichameliJ'k let~el
of ernstiger t
van een
...,~ h s,s. L'··
ht naar H Fam. ISij''kDekk'ers,S. Drost'me;vr
,I
d Congres,
h' d dat in d1940 In Japan ' ziJ'n prauw In beslalY werd genomen
'v
'krachtIgen dwil om ddie' be,zVtaren
'd' d
' DUlv.-:.C
uneb
urg", ,gez. Alb'ree,
. ' Drost ,
~~ wor _,en ge o:u. en, wer
v e r w 0 rme' ,
mlsdrijf. Maar de film geeft gel.ukklg e overwmnen, en aarme e: we~, an :OQstpa.vep.~ Paoong, Col-omlbo, .Aiden, p. Su..'Van D.
"
,",' -"',
,.
p. e n, daar de dee Iname aan dat cononschuldlger vermaak te zl~ri: compli- ook grootendeeis de weg erroe gevonden. dan, P. SMd, Marsci1w, Hl\vre, Holland en H A~el ~~, :J~\:naa:· ~nMt6k~~e~:ur~ev~'
gres van,de Indo-E u r 0 pee s c h e
caties, welke' ieder fatsoenlijk burger-I
Hamburg.,
. " ' '
. EV'ers. . •
','
,
.
Jongeren van :geen speciaal belang ge-,
"RUIo' DER HEIl\>IAT"
man eell zenuwtoeval zouden bewrgen
Sollst was Nicolai Varfolomeyeff met
~fn.t'~ka~~·B~~~~ie~~Zin~~~ten'r~a:~; C. L. 14\ Friedrichs.
,
acht werd.
als hij erin zou raken _ en dat dit nu het concert, V?O~ c:llo .en orkest va.npadang.
'
I. poe
,
Mevr. I{ 1M'. Goedkoop-E'vers, N. Groot,
Hiermede was de behandeling der conOostenrijk~che Radio ~lttelidillg
juist ,Qien zenuwpees van een Hugh Haydn. De cellIst dIe dlt concert aanN.I. 8.8. "Van Goens", gez. Rashorh, naar fa~." J. L. Groot,.p.. P. de Groot.,
'
gresvoo'r.stellen beelndIgd en werd overHer,oert moet overkomen ! -, een boks- ~~t, kiest daarmee een zware taak; al Oisthaven en'M¢rak.
)
mej~v~. R\U~ '~~~~~en-~~~t'~~,~: ~. Hd~~
gega~n tot pe verklezing van
Het Oostenrijksche Gansulaat te Ba- match van jeweIste, 'met Allen Jenkins I!lJkt,, ~et. cOI1:c.~r.t den hoorde~ ljcht, het
rlto
'
H~.rtog, ,.1. Hobijll, Th. F. Hoyer, fam. L.
',';
tavia deelt Ol~S het vol-gende mede:
als 120 kilo domme kracll~~': en als kl~p :lS ,eeh:"d~r ll;l,~tlg~te opgay~Y( om deze
,
Ve
kken )8 pee. '
,
HiJna.,
'
.
....
congresafgevaardigden.
.
.
op de vuurpijI een schoonli'eldswedstiijdt 'nie6' voor cello ma'at- veor ceno', pl~colo
"SI~er,,". naar Tg. 'Panrctan, Da,bo, Riouw ~evr. C. G. Jl~~ng.,
De Oostenn~ksche Kolome hlertelande met Joan Blondell als mededinp'steit di~ geschreveri' en! daarinee voor het gewoon len ,,sl~:PO~-;.
.
"
'
Mevt.~. J d t~ 'Eo~ I'd' k-V V l,th
de,
van
andere
daarbij
krachtig
geholpen
in,
ontaafde
Keuke;,
,.
Gekozen werden mej ~ Thorig en
en nat.onahtelt zuBen weI met genoegen haar vriendln. Glenda Farrell. Di~ quar-: solopar.!lJ zoodanig. te' ~vedle~r~chen, dat ~ "Bonl\", naar Paltianoeikan· en Cheribon. J. J. C" .KIaas~n, J. 'rho M.. Klare,mevr.
'heeren
stoak,
mr.
Cohe~
vernemen, da~ de Oesterr. Radioverkebrs tet speelt in een klucht, welI(e' van het dit juweel van intlem~r n~:uzrel(. z\lll~ een
"Si1?-abang",,,naa~ Padang.
~lare, R. ~Oldijk. m~vr. K~Idijk, ~. de K9Kuhuwael.
A. G. "Ravag te Weenen het voornemen begin tot het einde de z.aal doe't scha- ulting van Dure, s,cnoonhet'd: wor<re a1s, . "Erie. Mara, naar 8emarang.,
nt mgh'H meJ. JK
· ,Kl~)()lstra'MN. L. H. Koot,
Bij de '
heeft op d
ee st
K td
V"d
.
'"
.'. f . '
~
.,
am.
. .van ra ,mgen, .' Kramer.
candidaatstelIing
,
en r en eI's, ag, rlJ ag, t,erlachen.
het in goede handen' ZlJl1'- K:),rt. Wa:armee
Lance Hannen mevr Lance Hannen H.
25 December a.s. van 8.30 uur tot 9.40'
- - - -.._=D........-:we"rt1aa'!* willen zeggeklJ d'atr i'iien: zloh ni~t I '
PASSi\GIER.SLIJS'1
W. Lede'boe~, O.'L. LeVoir, mevr. S. L~Ler'~': v,an D.B.-voorzitter en leden werd de uur vaormiddags Midden-Javatijd via
:de' keuze v'an- dit werI(' eerr Brevet- vanOOdfl'ied: en :kdn", R. 'Y. Lier! tam. C.. H.
heer mr. C. E. Co est e r gekozen tot de Phohi (golf 31,28 m) een radio-ultGOUVERNEUR 'l'RRlJJt
:nooiY'e vaardigheid t6ekent Eit tot onz6 .
"Nieuw Zeeland"
,LieSker, R. H. Lie'Ve, rn1mr. .ul'eve~ K.. Llllvoorzltter en de he'eren mr C h i ' d'
R f d H'
t" t e /,oon
d
I ,t
~
5' ,
•
.
•
,
,deman, mevr. K. F. J. ,B. van dter Lmden,
•
0
e n, ~en mg" u er elma
p aa s
.
iSpljt, i~ de s9 11st van dez'eh avond er nlet
22 'Dec. van 'Ba-t3lvia naar Australie.
Martens en kind. tr. W. ,List, J. H. P. Lom r. d ,r. L e s qui 111 e r,.H eng s t, nebben.
De gouverneur van Solo, de hee't" ftl geslaagd dlt geheet waal te ri'lakeri.
Hr. n. v. ~lf()rd. hr. H. L. Askey.
a-Njoe, mevr. Lo ..a-Njoe meVr. 'C. J. J.,
V. a.n . 'R e e s en Pie t e r s, zoomede Dew uitzending is be~?eld als een M. J. J. Treur, zil1 zijn amb~ 26' Januarl
.
I
Movr. p. ~. 'Batten,: 'l!r. G. J. Be~.t, m~yr. Lumkeman-Mo~der.en. kii'n.
'
meJ. A dam s tot leden.
Kerstgroet aan de OostenrlJksche Iands- as neerleggen doch zal nlet· v()or Maart
Technisch moge Varfololt1e "elf de op p. D. BidrwiU, mevr. BIernacki, KGI. H. H.
G, ,Maal1IeveI,d, men. Maarle'Veld, 0., A.
Hle'rbij werd het b di
kt d t! 11 d
. N dId'"
. .
~
\ ' '
'
;
y
- I B-rcome. me'vt. H. H. Broome.
'
D., Ma,rkusse, K.' E. van MarIe, mevr. Van
e ng gemaa, , ~
e en m
e,. n Ie.
naar Nederland vertrekken\ Intusschen gave beheerschell' zooals' me'rt eeIl· zware ' , Hr. 'H. CampbeU, mevr. D. de L. Campbell, Marle~ mevr. wed. ~G. A. iMeelhuysen-PIatt,
,~e
'? 0 I' zit t e r voImacht zou krlJzal hij hi} familieleden in Dlembet ver- etude beheerscht _ dit coneett vraagt, ,hr. J. 11. Charlesworth, mevr. George Coht~n. A. C. MiChels, 'ntevr. E. H. Mooser-Elenbaas.
gen mmder gewenschte bestuursleden te
Ret programma luldt als voIgt:
blijf houden.
' m e e r dan zUlk' eeIj tan\elij~ dtoge vet'... I J... Hr. G. C! ~nham, mevr. W. ~. Dent', hr.
H. J. Nab, D. 'Y. yan Nek. L. "". van
t!carteeren.
~~lk'
B'j
" 1 rt ':", ' . 'e
' ." 'ce 1'1'(.· C. Dalbey. mej, M. Dowling.
Nifterik, F. J Nooridnoek Hegt, mevr. NoordMeded Ii
d
d
d
_
A n s p rae h'~ des Herrn Bundes
-~ mg.
1 ,~en, on: a ,g$..g eg, ven '.lh,v .oJ. Hr. Th. H. 'El11ot, 'hr. J. H. E1vahs, mevr. hoek Hegt, n ..van' Norden.
~.'
'
~e ng we~ gea~n van e ~a
kanzlelCs dr. Kurt v....Schuschntgg.
".
ring met ph\nobegelel'ding zou deze s~ . . , J~ H. ~Yans, hr. W. H. 'L,. 'Ewa,rt, mej. G.
Mr. 'J. Oppedijk, mevr. ,0ppediJk.
.: rt;enwerkmg met he~ I.E.V. vOor de V1eATHLETEN NAAR INOI»
bere- scfiakeeriiig v6Id'oen<te: ntogen zljn Ewart."
, S. PoortvUet. H. J. Prager, p1evr. K. M.
nng van het hu:vehjk van
Lerru~,: ~r.e,~eo~gad.~.Jb:r.r k n a \b e '11,
_ de kleurrijke ol'kestpartltuu'l' vraagt I 'Hr. B. W. Gale, me,vr. B. W. Gale, hr. H. Pyh:l-Passmann. ,
(
De b kende H
lemsche athl'et-enl"
' . ~
W.O.' R. Gregory, hr. H. Grenier, meJ.
K. Rebel, mevr. Rebel, mel. D. W. Roelofs
. . . Ii' -' ,. , : .
Weil'\l1aQhtslieder: a. Adeste fidelis, aIte
e
aar
, ; ' " , ;ook van den soli~1I ~eh veel g~pronon- D. J. O. Grenier, br. 'W. Griee.
,fltcijrmans, talmo H. F. Roos, mej. E. H.
, I
• K~ II.
Prmses Juhalm.
Weihn~chtsmoootte (lSatz drl, Glruber) '; Tackema en Van de BOoten zullen ~in- ceerder voordra:cht d'an' deze cellist v~rMevi'. James Hart 'hr. R. D. Hemming, Roos, dr. ,W. J. Roos van d€n Be'rg, meiYr.
en het· aandeeI der afdeeling daarin.
,b.
're,gem c()t~li (vierstimmLg) von Vit.:. nenkort naar. Indie vertrekken, sel'rtf. lmag te geven. Waarbij hiJ gehandicapt Im~. ~. Hendy, ~ej. May Howard.
Roos van ,den Berg, ir. M. ~. Rueb, mevr.
,',
De rondvraag Ieverde nlets bijzo'11ders" toria; c. Hoole Christus natus est (vler- Aneta.
:werd doord~t ziJ'n inst'l"umen4i sIE!chts' te'"
Hr.~; W. Jeffreys, mevr. O. R. Johnron. M. C; Rutten-Yleugels, J. Rijneveld.
,,;
, st.immlg) Nan.1nus; d. Laudate Dominum
;
.... ,
Ii',
,.'
U
Hr. G' B. Kilgour, meJ. E. M. Knight, hr.
'MeJ. a. ,.II', vaIt Santen., mevr. G. 8chaa'" op, waarna om 10 uur slultlng volgde.
(vi,e,rstimmig) von W. A. Mozart (Sopran. :!__ ,-: ''- ' '"' \d'~ele aan overstemmh.1g door Bet be:- F.~. i<rejo:~k, m~,r. F. E. Krejoik.
reman-Engel8',' O. 'Schaible p. R. Seh~l1"
I\~
.._ _
solo); e. Pu-eri concinite V. J. Herbeck -, --~ -, sUst te luide orkesti wist te ontk-omeI1. I: &tet C. Lynch.
.
'
P. J. Schon. mevr. 'E. H. de S'Cl~waftz'::
(Satz ~r. 'Gruber) ;, f. 'Zwei 'ri~oler We<ihHet Oostenrijksche Consulaat wekt
Het hartelijk applaus' aan het s~ot aan ~ Mej., J. E., 'M~y, mej. O. M. McEwen, m~J., Schrothe~ kdn., ,Baron J. von SchwarfzeNIEU\VE VRACIITVAARDER
nacht.sltedlcr: Es wlrd Socho g1el dumpa '" 0, t
'jk
k
d'
'd' -lUi:.
k t
i
" ' ' t i L . t. McEwen. m,evr. R. 'M. McGregor en 2 nau, ,Baronesse von SChwartzenau, G. Seu.
Es hat sich halt eroffr.et ...... (satz F.
'JS enrl e1's, en 00
an er.e ra 10, ,s, or es en Ie der ~ebrach , .Iok~ een toe...· , kind-eren, hr. :F. Y. Milne, mevr. F. Y. Milne bers, mevr. Seubers, me'n·. A. E. C. SeijlKrull) ; g. Weihnachtsmotett:~ tiber "Stil1e I teraars op, dlen ochtend speciaal naar gift uit --:. eeil Slavische'Dans van Dva- I,en 'kind. mevr.Murphy, hr. W. A. 'F. Murray. I houwar-Smits, meJ. E. ,p. C. S'mits, fam. ir.
Nacht: Heil1g,e Nadlt.' , v. LechthaIer (Satz'lldeze uitzending te luisteren;
,'rak.
,. M\3Ivr. '!. Nunneley..
. I p. J. C. ~l111oor, mevr. J. M. Smulders-LubDe Vereenlgde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappljen droegen aan een
dr. GI.uber).
Het z'ou zeer op, prijs gesteld> wotde~, :
~r .. H.: E. N. Payn-e me~. E. Pickermg, bets, t~m. B. Speelman."
.
'
wed te Danzig den bouw op van een
Die
W '0 1 ken s te1: n ,e r : I htdien luisteraars na Ol'ltvangsh' van de :
a /1?-r. W., ,'piSChel,. mev,r.. W. PIschel, mevr. F. I Meyl. ¥. Tevel-Antheullolsse en klr.d, mr.
!.
10.000, tons mot9rschip voor de AustraWeihnachtslieder.
Uebertragung
aus ,-""t
d'
h
b ' di
'hAt'
J.,.
E. Pischel, meJ. E. P15Ch'cl, tl'l'. H. Powe1'l,' L. TieIemus Kruythoff. ,G. Tl-eman, mevr.
Ul zen mg
un evm ngen llan
t:' ,
.. _
mevr. H. PoweU, mevr.. E. Powell.
I wed. S. A. Tobrer-Tomassou, mevr. Th. A.
lnnsbruck.
; lle-lijn. Het schip zal in september 1938
0 l c h est e '1' G a n g 1 'b erg e r: oostenrijkshce
Consula.at
a'hler of,
,H!'. H. ,Richter. mevr. H. Richter. 'mevr. Treffel's, 'mevr. Trevor Williams, mei. A. C.
« I'n dl~nst gesteld worden.
Leitung J. W. Ganglberger. Orchesteekon- rechtstreek'S aan de "Rl-va'g" aOhalines.:. "
473£ STAATSioTER1S
D.~6ake, hi". J. 'K. Robertson" me-yr. J. K. C. van Tricht.
. '
.
Blj} , dit Haagsch Aneta-telegram 'zij
zert W 'Kockert: Schlummerliedchen f gasse 4b Wien) mededE;(fen '
RoBertson, hr. V. V. RUdder, mevr. V. Y. I iMe1vr. A. M., Veltmg-Plum, ¥. H. Vtaltmg,
t k ddt d
h
H fe . d Streiche
J HeU be er:
Rudder.'
,J. O. <V-etU1.oeven, mevr. Verhoeven, mej. M.
~~~r,real~~_~jnn' d:r eV.~. Se.p, edn vZaOnOgde~
H:[nze1~1nnchen, dharakteT~~cik. rg
Indie~ deze Ultzendmg, slaagt" i~ he~:
Tweede I{lasse~ -- Derde Lijst . ,:Hl' W. A. Scott. mevr. IW. A. SCott, mej. ~, Th. Vermaat. mevr. ~..Verslu~-'8todoL,
Schubert: Av'e Maria Oskar Fetras : Tirol met uitoesloten, dat e1' meer zU}len volG. Scott, mev~. E~ G. Sl),arwood. mevr. I. 1l~. tam. F. C. L. Verwoord" J. Vlnk, J. C"
e
naanide "Kerk"-booten, meest wol- en
in Lied und Tanz, Potpourri.
gen. Gezien de voorname plaa,ts,. welk'e' :
' Tre,k'king 9 December
' Spencer, ,mal E. Spenoer, hr. G. W. Stanle_y, Vr~enl:JCrg, me,vr. Vimeno~rg, H. VisSl~r,
, , graan-vervoerende vrachtvaarders z i j n . '
de Weensche muziek van oUds h1.neemt'l'
majoor C. ,W. Stev~ns; mevr. C. W. Stevens, fam. J. Visser, me-vI'. O. de Vnes-Arendse ell
, .. dl
h
t"
U
'
•
1
I '
' . '
mej ,M. E. \Swan.
.
kdn.
;', e ;op un rou e ~usscuen Europa en
Bet muzlka egedee te dezer mtzen-, Z',)U eene ~lijvende inschakelin~,da~v~tl:, l i!dOC>' No~ 16018'.
Hr. H. T. Thompson, hr. ;E. S: Tl'lgg,Fam. G. J. O. van ,der waart: a. J. Wes,'., ',AustraUe via het Suez-Kana aI, weI Sin- ding is van dlen aard, dat ongetwijfeld I' in het radio-programma voor Ned. tndie Il1500 No. 139Ql.
'mevt'. E. S. Tri~g.
,.
,
sendor-p, tam. E. J. H. Weymarshaus~h'. J.
,'/' gapore, doch geen Nederlandsch-Indl" ob~{ muziekliefhebbers nlet 'teleurgesteld een belangrijke aanwinst uit muzi~aal
f 200, No. 14854.
~evr. c. C. ,walker" m~. Justi~ N. H. p. H'. Wittens, mevr. Wittens en kind, J. A.
sch~ ha.ven aanioopen.
zullen worden,
oogpunt beteekene1 ·
' i 100 No. 1777, 12451, 18299.
Whltley, me Yr. J. 8. WhIttaker, hr. G. 'M. M. v. Woerkens" mevrouw M. p. WoLve, . ,
'
I .
, y
Wrfght.
lkaJmP, H. Wolvekamp, K. B. ZWiggela~r.
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Froscher6 Co.

GEVRAAGD
•

FUNKE HOLLANDSCHE JONG'=N

Telefoon Weltevreden 1958

ca. 20 jaar voor lichte administratie en opleiding verkoop.
Brieven '.met volledige inlichtingen onder No. 22654, bureau

I(ERSTBROODEN
t<ERSTKRANSEN
ECHTE DUITSCHE
WEIHNACHTSTOLLEN.
OKKERen
HAZELNOTEN

ITALlAANSCHE

~oto~o6~,"~uwsb'~o -~"""7'--':"',. ,......- - - - - - - - -

I ....444.fI1'P'M"18"9!••'-

Perlll,anent Wave

KASTANJES.

150dlv

. A d V e r te n tie' n

v•

•

{ 9.- Oliebehandeli,ng f 2.50 ex ira
(alles inbegt"epen) ,

.. .ttoee belenqtij ~e'
voocdeelen, die K or{ie
Hag U biedt.'---

Sys te 0111, VlakwJ kkel

-----

------~--- ,

Coiffeur J., MESTER5

, Ondertrouwd:
B. J. SMITS
Asp. Contr. B. B.

Rijswijk 5 (Grand Hotel"ljava)
Telefoon Wf. 165.

226:>3

, en

72

NINI VAN DRANEN

7

Batavia-C., 18 December 1936.

Kleeding licht.

J)@

I'"

\ Huwelijksvo/trekking 5 Jon. '37.
Receptie 4 Januari 7-8 U. n.m.
S.oe~aboemiweg 42.

""7M#

-

WSI. . . .•

,

..

-

A LLEEN ABSOLUUT
YEl{.SCIiE I{O,FFIE '
1St OOOfoAROMATISCIl.

Ha\J' de gegaraitdeerd coffeine.vrije koffte, is thans
verpakt onder Sup~.r.vaAO
cuum, de moderne Iucheledlge
blikverpakklnq,
waardoor hee Eijne aroma
der edele koffieboonen
voor 100% wordt geconsuAO
veerd. W denschappelijk
is vasrgesteld, dat onvoldoeude verpakte koEfie
binnen 8 daqen meer dan
,10010 en binnen-I weken meee
dan 4<YJlo van haar aroma
verliest, Slechts de Supervacuum-verpakklnq waar..
,borgt absolute verschheld,

{"l."l."STDAGl"N
en een ieder verheugt zich

22661

QP datgene wat komen .zal.

Compote, ice cream en
andere lekkernijen staan na·'.
tuurlijkop het menu; ettelijke geurige I<opjes mokkakoffie worden geschonk

_if •

Hiermede vervullen wij den
treurigen plicht kennis
te .geven van het overlijden
door een noodlottig ongeluk
van onzen trouwen medewerker, den Heer

R a d e III a k e r 8'8 E c It t e
II a a g s cite II ,0 P j C ,8 !

W. (;005

U

OOK
moet Uw hart en
zeuuwen sparen VOOl' den
sloopenden strU<l tegen de
uIndlsche -Juren", Stel U
duarom nlet bloot aan den
ondermijnenden IJ;lvioed
der coffeine en drlnk Kof- .
fie lIag. Hag Is.echte 1(01tie, een exquIse melange
ult ~? fijnste soorten, plttlg en opwekkend, en over.
heerhJk van s~laal{. Hag Is precles, zooals een goede
I(offle moet zlJn; aileen de schadelljke coffeine Is er
zorgvuldlg ult verwijderd.

Bedenk, dat bij el deze lek.
kernijen het "voornaamste"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _""'_.

in leven sleepbootkapiteln b.ij
onze Maatschappl].

«v_
22623

!<of!'tH~o 5~J,Q

"C EN TRA"

Vendu- Kantoor,
IfOOPER

Directie en Personeel

N.V. NED. IND. STEENKOLEN HANDEL MIJ.

de vanou~. bekende colfeine~rile kolhe, b •.than. reed.
"oor fl. I.- "erknjgbaar.

----.-._-

22674

•

Evan JENNE Ophellan

de nieuwe Wielter MoJdcamelange (eveneen. coffein.vrij), k011 alecht. fl. 0.85.

, HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE

•

WL.~~g~n5tOO

~6

I'

ten hulze van den

weisao.

Heer

J. DE BOE,R

Te'. WL.
_ 2000
132mw\
Zoojui9t c>n~vangen voor de a.s, Feest---.;..---GER'rH VAN WIJCKWEG 8
e en
be
dagen e
'
. . Vanaf
hed
B a t.avia. c en t rum
DIV"~RSE
WIJNEN van Bicker &
,iUodderman:,
, t aa Ibaa~. ~es t ~ Id b':
IJ van een geed. onderhouden inl\largaux, ~racau.~tedoc, j.IIaut Sau- Broekmgn s Administrctie-kcn- bcedel,
'22650
22646
ternes, Petit Bourgogne, Pommard toor, Amsterdam
Chablis, Rijmvijn,relJ.
'
SHELl
'
.
- - - - - - - - - - - - - . . . . : : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ........---Prijzen van I 2.- (:ot J ".50 per fl.
'" UNION ,OIL CORP.
:---~----------------1

wrr.n

E~ G.~VOGELTE:.
~ustr. Kalkoen -;: Austr. Eenden,
F azanteu Patrjjzen - Hazen en
Konijnen,
FIJNE KAASSOORTEN :

Roquefort, Gorgollz~la, Bava.rian.
Voorts: .Ger. Palinl,Paling ill geleJ,
~rGS,'Selell ,in auur, g~r. Zalm, Ansjovis.
Noordzeevisch: Tarbot, Ue il bot. verselle Zallllt zeetC?ng, ~ebelviseh, Kabeljauw. Stoofpahng.

Kemtkransen ell, Kerstbrood
\VelhnaclltsstoUen

22648

.

certificaten van ] 0 5 Y2 % cumulatief preferente aandee/en
f' 41 7 0
. .
',.
. . . 3 Ned: Cr t., achterstallrg
dividend, tegen dividend-bewijs
no. 10 ;
,
idem

'f'

.

'

VOOR DE KERSTDAGEN
_';'

certl Icaten van 10 gewone aandeelen zonder nominale waarde
f 3.98 Ned. Crt., dividend ove~
1936, 'tegen dividend-bewijs no.
24.
Batavia, 18 December 1936.

In de op 17 December 1936 te
Amsterdam gehouden Jaarlijksche
Algemeene Vergadering van Aandeelhouders is het DIVIDEND over
Qet boekjaar' 1935/'36 ~paald op
4% of f 12.- per aandeel en in
~ed.-Indie ~taalbaargesteld ten
kantore der Vennoot.schap, Tanah
Abang West 14, Batavia-Centrum,
op alle werkdagen des voormiddags
9-12, tegen inlevering van coupon
No. 18. '
22662

~
---------GEZELLIG~~IE~Z~~~T GEE~ - •
II!

us
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,¥
¥aakt U* huisdaorom g811ellig

--+----&,----------------

•

complete inboedel, w.o. STUDIE' PIANO (Knies), PFAFF
'naaimach., ENOYCLOPEDIE
(Winkler 'Prins), 'DAMES- en
JONGENSRIJWIELEN, enz.,
enz.
22669

hili

o.

I

LAMPEKAPPEN

~\l./U~~II~.Ji.IJiQjiji=.
b~V'4 _
.•1 1 ,

Il
TOKO
"POPUlAIR
,AFD., LAMPEKAPPEN
Passar Bafoe- 93 - Batavia-C.
Braga 35 "
' ~ 'fJa'nd()eng'
1jikeumeul,weg - Buiten.zorg
,22629

andere

huld.aand~nlngen.

Prijs per stuk

f

0.70
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·'Drinkt

r'

a lien als feestdrank de

I
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CHAMPAGNE
,rr-t'et
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Pasar, Baroe 69,
Telf. Wit. 3162
Voor de Kerstd\Jgen :,
Goed gevulde ke,stkronsen, kerstbeulingen, kerstgebakjes, keurig
opgemaakte kersUoarten, ker~tbrooden, Weina'chtstollen, ChriUnlQs-cakes, kerstklok~en, enz., er;lz.'
.
' ,I '
Chocolode' klokken en figuren voor den kerstboom, cnz., enz.
,

~~.

.
£V

ihE

vied

filj

2

- -• • •

~fill ~.~.

11........ ')
":sIJJlI!J!i'Sli!UI
.. .'II=I:=.I=I.I~" p."f~
. il!!I!,"J .1,
1,1111,. ,.

Telf. WI. 4792

Z eer groote keuze van INHEEMSCHE KUNSTNIJVERHEID bijzonder geschik

~

°

.:
Roode Hond, Exzeem en alle

hi

nstar b ei d

,,0 RAN J E"

··-\i•.•J. .~

I:JI!'r..

\

C

een antiseptische zeep tegen

Poslweg No.ord -15.

Met

,

derlle en smaakvoUe

Onze .xeer uitgebreide sorteering
moderne· Electrische kronen,
Perkamentlampekoppen, bureau- en kamerlampen, in eenvoudige en ./uxe uitvoeringen
stellen U in stoat de' juiste
keuze te doen.
- BILLIJKE PRIJZEN
Desg-ewenscht leveten wij" ook op
afbetalil'lg.
'

Bezorging reeds vanof 4 uur
's morgens.
110v

voor K E R S T-g'Hchenken.
p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-----TELF. WELT. 350.
_tfDll!I'DlI '@
B A 'f A V I A - C E N T R U lU
....
2}652
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Zwart
Jac:quef.
en v~st,
,met gestreepte
pantalon
.
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174v Voor propaganda en verkoop van wijnen can particulier;n,
_ _ _ _ _- - - ENERGIEK, BESCHAAFD PERSOON bij voorkeur ongehuwd.
Condities: sa/arisen provisie .
Soliicitaties met foto onder opgave verlangd salaris onder
Boerderij IIGqentoer l l No. 605 Reclamebureau-Kolff, Batavia-C.
22651
Telefoon WI. 5684
Onder streng hygienisch Eu..
ropeesch Beheer."
~ ~ 4'a~1"zr=F"'MM[t" 1M

KERSTKRA,NSEN

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
in een huis
LEMBANGW£G 67

RET BESTUUR.

f._t)

Kerstmannetjes, Kerstkra~sjes E!tc.
ter versiering van U'N KerstboOOl.

22666
N. v. Maatschappij: tot voort..
.xetting der Zaken voorheen - - - - - - - - - -..--.:..
FUCHS en RENS,
, (Fuchs 6 Rens, Ltd.)
gevestigd te BatQvia.

HART 'EN Z}:NUWEN.

Laan Holle 15 ,( hoek Kb. Shih)
.
Tel. Wit. 819
Het adres voor Betete: Heeren.
kl ee d·1"9 naar"'. mao.
. t Gevestlg
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Chiang nog steeds ·iri qevanqensc ap
~'

,

De 9hi?t~esche C01lS¥.l-ge.11erq,a.l
te Batavia qe heer F. T. Sung
neett oP' 18
van het
Ministerie uan Buitenlandsche Zak,er: ,(~N9!JJe,f1J,g he~ »olqende tete{/rall1. ontvailgen :
•
On the ev'enlng 0/ the 16th
'instantr The Central Political
Co"'unctl in Nankiw~ ap"poin'tea
pr.esl#ent Yu' YU-Jen' oj the'
Ccintroi'yuan to off the'Pad/ic-

Het K'olOriialeVraagstuk

D.ecmnber

Chiang Ting-wen weder op vrije voelen
~h"
'ang Hsue h-1lang, naar
Taiy'ucfn~fli?
,
8

,

, ;' Gevcchtel. tusschen rehellen en )·cgecrillgslrocli'eJi

S han 9 hoi, 17 Dec. (Shanghai-Rad'i'o)'. i Vol~
, gens betrouwbore inlichtinqen broken gister om 12 uur
's middags gevechten uit tusschen dereqeerinqstroepen
en de rebellen te Hwayin, circa 100 K.M. van Sion-fu
aan de grens van Shensi, 'Honan en, Shansi, con de
Lunghai-spoorlijn. Bijzonderhedenzijn echter nog niet
bekend.
.
r

•
iNa n kin' go, 17
(Rettie),").
~ -. V. SOQng is aihl~i~ ~~a~Ii\i~'~i(i~';" ~iij
,1i3;~ een onderhoud ~,llet,: ,~'.., Jt; J{lt~1F.'

~,~q.~, 9~1]inii~#on~r

Dec. '

. EEN VERKLAIUNG VAN VON
RIBBENTROP
Lon den, 16 Dec. (Havas). Joachim von Ribbantrop verklaarde gtsteravond , ~lJdeiis e'en dlner' van de AngloGerman Fellowship': "Een redelijke oplossing' van 'helt' kolonlale vraagstuk is
uiterst gewenscht.
Dultschland heett besloten het dlscrlmlneerende deel van het Verdrag van
I
ill t i t t
tid
it
I;V~~~,~ e,~.~ n e ,e doen : en e ne d
door mlddel van een overeenkomst te
yer'k~ijge~ ~~ef,t Hitler d~, we.reld'een
aanbdd gedaan, dochde wereld IS blind".
Lord Ldndorid€rry, de redevoerlng van
Von Ribberittop beantwoordend, stelde
voor dat Hitler; Mussolirtl, Blum en
~3:ldwjn z,uI~~n samenkomen om "de wereld te zeggen, dat er geen oorlog zal

!h:~.

~rmy and pepple in, 'tite ,PrQ- '
vhices" pI /{oitq>- V(est; Afr. ,~.

V~~:~acht ~H~dt~:f d,~t')#,d~~~1~' ~Jit~i~&:

n:~~ -shek zleh bllllleltkort' rtadt LOyaltg
z'al begeven,
.
'
, , ;qroote oPwiH4)~ig f~ Y~fo~~a~~t dqHr
qet" bericht, ddt Chang, Ilsueb.tiailgs
'particuUer vlieg~ujg'
4' ,tint's mld- ,
; (t~~:s van Sian-Cu' te Taiyuaii-lui~1~al\g~~~mel1. ~aiyual~..~~u' is.,.d~" ho~t4St~~
vjl*~, Shanst en ltd" ItOoldk\ya~~Wr ~flll'
de~ beroemdell "m~4~~",tun(lij,Wl:'I Xe~
lI,st-,shan~ I~~t vli:~gt.~li~.:yer~q~r'~~ :v~jf
petsonen. Ilet wordt ll~ogeHJk geachl~
dat' Cbang IIsueh-lialig Jzic~ ook aan
boord bevond.
.
•

om

IQ/

'

n.

ponaJd q.gain tHea, jrp,m

4qy'~ng to', Sicl1i-ju' cjh .(1i:e i 6U~
i'~t(p~t d~,d' i~ living, with

I

General Chiang Kai ,$hek as
hi~~ ,cmnp(l1]16n., aEl:{ERA~'

C.ff{ANG:

KAT SHE,11

Nederland'

Engelatul

I, Chiang Kai-sbek veilig ,
i

"

{S',PER-

F$CTiY' WeLL P/i'YSiCALf.,Y.
¢h~1ig {fsiieh ~ianfJ ,an:d G~neral Yang ItuChen'g, the
latter stationing in Sian-ju
M Pacijication Commissioner,
both ,broadcastea that General Chiang'J(atShek toM well". '
Vootts wetd d~ hee1 Sung in net-

k(jnH~ri".

(Telegrammen van het AIr. Ned••~...
Persbureau Anet~)
8

---PRINS BERNHi\RD
D'e n

H a a g,

17 Dec. Bij

de

heeedlgtng van Prins Bernhard door den

commandant van het veldleger, generaal
jhr. Roel1~ op 23 December a.s., sullen ,
de Koningin en ...P rlnses Juliana aanwezlg'zijn. Bij de troepen zullen v06i' die
gelegenheid de Kolonlale Reserve en de
.Konl'nkliJ· ke Marine worden Ingedeeld.
.

"

EERSTE "IIUWELIJKSBOO~~'
Den H a a g, 17 Dec. Woeusdag
waren vier honderd schoolklnderen ver::'
iameld' op "het bulten "Sperwersh<>f'" va~
jhr. Roell te 's Graveland', waar deeerste
"huwelijksboom" werd geplant.
NEDERLANDSClIE OPERA'",

De nationale regeering benoemde hedenmorgen de
.Geo~ge" V'l's' eerste
ri e nH a a g, 17: Dec. onder lell.
.
.
b'
ding van ~en dirigent vail het Rotter::'
voorzitter van d en contro Ieeren d e'n',Y uan, Y u Y,u-Je'n,
. e~oemlngen
darrische Phllharmonisch Orkest worden
tot pacificatie-co'mmissaris van Shensi. Verwacht
.
,
,
tel/de' teiegram/ gei1i'st,ueerd aile
VOOR:rZETfING,DER TRADITIE
et po~ingeri gedaan 'tot opr1chti~~ vail
;. Wcing Ching-wei
geruchten ten aanzfeti' van, de oneen
Nederlandsch opera-gezelschap m~t
wordt" da't Yu z·lch bfnne' nkort naa,'r, Sian-fu za I begeve'n.
,'
,," " , "
veilfgheid wdarln' Generaal Chiang
,
'
Ih
bb
d
'Sh
.
ONBEKENDE
VERBLIJFPLAATS
Lon
den,
16
Dec.
(Reuter).
De
Ingang
vaQ November, .~937.
b
YU is ve Ie ja ren ge Ie d en eve e, er, van e . enslzou verkeeten, tegen te spreken.
eerste benoemingen door koning George
weest zoodat verwa'cht u/ord't dot ziJ'n Lon den, 16 Dec. (Havas)'. De
VI van leden van Zijn hofhouding trok·
t roepen
•
ge
'.
., H ,
, ve,rblljfplaats van Wang ClUng-Wei; den'" :s::::J
' •
ken zeer de aandacht, aangezien hleruit
benoeming de liquidatie van den opstand zal verge.. vo?rzlttet van den Centralen poUt1~keh
Ide tenderts blijkt zlch te'vetlaten op de
De Bemid'delingsmakkeIiJ·ken.
I
I'
Eaad~ is ,~nbekend. Zelf~ de C~hleescI1e '
lUEENING DER SOVIETPERS
oude gewaardeerde raadgevers van Zijn
ambassaqes'te Londen enParijs' kurtrten
Vader.,
voorstellen
. . , tezamen met Chiang Kai-sbek gevan- (of ,wenschen) hleromtrent geen mede-- j':" Tr~l1soc,~an" m~l~t, ult M~s~ou, dat IJOrq, Wigram: die, sedevt 1910 aan de
Chiang ,T ing-wen vrtJ, d e e l m g dbert:
,
,de, SOvjet..pe,rs geheele kolommen wijdt hofhoU<}ing verbonden was en zlch in
gen genomen werd, telegrafeerde uit
Vetnomen wordt dat de gewudhelds- :aari !1e sltnatle iil' Chma. ,
J~lfJ.l:-idaa~it teru'~trO'k,is ,than.s be- ,Het Port'ugeesche antwoo,'d
g ela ten
• Sian:'fu, dat hi..l'vrijgelaten is en niet t<?estand van Wang, hoeweI beter dan
',:'
noemd'tot perm,anent Kamerheer en zal
.
" 8 '

,

i

DONALD BIJ CHIANG KAI·SIIEK
Nail kin g,
17 Dec. (Reuter)J
Donald, die gister onver'w;acht te Sianlu terugkeerde, beef~ ge,telegrateerd, dat
hij bij Chiang Kai-shek is om hemge..
zelschap te houden. Chiang Tmg-wen,
pacificatie-contmissaris voor FUkien, die

Turkije

Het

ges~hil

, Gen. eve, 16 Dec. (Transocean).
De Conseil besloot he,d,en met algemeene
stemlllen, met uitzonderlng van dlen van
den Turks,chen minister ,van Buitenlandsche Zaken RiistU Aras, die zich van de
stemming onthield,~rie neutrale waarnemers naar Sanjak en Alexandrette te
zenden.
De Fransche gedelegeerde Vienot zegde toe, dat Frankrijk onmlddellijk na
aankomst van deze waarnemers ,de naar
Alexandrette, gezonden tI:,oepenversterkingen z6u terugtrekKen, terwijl het' de
ratlficatie van het ,Fransch-SyrischeV"e'tdrag zal uitst'eUen totdat· de Conseil
tljdens zijn volgende zitting in Janu'arl
a.s~ een defin~tieve beslissing ten aanzlen van het vraagstuk heeft genomen.
\ .
.

;

Ptilllkrijk
PJ\J{.'l'I SOCIAL }'RANQAIS

'

,

'

naar

'

De "Pravda" en'de "Isvestija" verkla,- ..:...
verluldt _ optr:eden als adviren belde met nadruk, dat de pOl1t1eke seu~ van i.I'd:
Lis s abo n, 16 Dec. (Reuter). H~t
en r'mmt~lre lbeteekenls van Chang
I?g: ,~ciriouiable ~exand~~ H~r~inge, ~~f:~~~esChe antwoord op de Fransch·Hsueh-~lang.zeer ~ein is en nlet ern- die' Lord Wigram als particulier secre-' "
bemidd.elingsvoQrs.tellert ten
:stlg moot worden opgevat., '
t~tis opvolgde 'zal dien ~ost behottden aanzien van SpanJe, dat heden werd ~e",
' i .
"
.•
'
,
publiceerd spreekt twijfel uit of zulk
,~~r~lf~~r~~J~. ~p'reken beide, JJladen doch ~em we~d een verlof van drie een bemlddelin cr met succes zal kunnen
echter d~ meening uit, ~a:t }1,~r .gebl~d maanden verleen~ om zich te herstel1~nWoi:'den uifgevo~rd en verklaavt da:t de
onder het bestuur der Nan,kirtgregeerlrtg van d.e'inspannihg der jongste cdsls'. Hij
, ,' .
.
':..
in twee deelen, eGn Noordelijk en ~en hee~t 'koillng GeOrge V gedurehd,e 1'6 p.uJdige str~jd m Spanje er een is tl,lS
ZuideliJk deeI zal worden gesputst
jaar gedleild
schen beschaving en b~rbar1sme, ZOodi_a,t
,
. .
- tenzij een der partljen de Qverw.n:~=~~==~==~=~=~'~=~==~========~~~~~~_
ning behaalt en een krachtige regeering
wordt ingesteld - er slechts sprake kan
zijn van een t'ijdeli}ken wapenstUstand
f;riekenland
EEN GESLAAGDE "coUP"

over Sanjak

. NEUTRALE \VAARNEl\IERS

i

van

een brief
'Chiang Ka'i-shek llaar tevoren, no~g veel lte wenschen overlaat,
Nanking vIlegt.
zQodat de operatie voorhet' wegneriien,
der gAIsteenen - waaraan, hij vQIgens
I¥lter telegrafe~rde CIU~uig Ting-wen de Duitsche ep. Ertgelsche medicf lijdenuit Loyang waar hij Iten gevolgevan de is - nog niet heeft kunnen plaats,
h bb
het slechte weer opgeboud~n wordt ell ~. en.
,
vanwaar hij 18 dezer naar Nanking
yoorts is,zljn hart z~,ak :~~ :Wan~!s
.
. .
vrlenden ,meenen, dat hll 1,1i,et' in. st~'a:t
doorvhegt, dat ChIang Kal-shek onge- Is de zware ~licbten, die van ~~iliJ> wordeerd is.
den verlangd, op zich te nentelY.'

A the n e,

16 Dec.

,'I':

He'iig luchtb'Q'mbardement op Madrid :?g~~g~~~~:l~~~~e~~:~~; l:r~~ti:e~ ,

(Transocean).
Als gevolg van ee11 geslaagden "Coup"
kwam de Grieksch~ J)Qlitie in het bezit
van het geheime archief 'der communistische partij, dat betrekking had op aUe
afdeel1ngen in Grlekenland, behalve in
MacedonH~ en, Thracie.
~ ,. ,
Een deel van het archief werd te ' ,
Athene, het andere deel te Patras .in
beslag genomen.
.
Een onderzoek van het in beslag genomen materiaal toQnde aan, dat, de
Grieksche communistische partij afdeel1ngen had in aUe steden en dorpen
van het land.
'De Iedenlijst bevatte de namen van
verscheidene regeeringsalubtenaren, drle
officieren en verschillende Qnderofficieren van leger en vloot, alsmede van een
aantal soldat~n en ,matrozen.
Voor:ts werd een lijst met namen van
de leden van het bestuur gevondel1. Drie
van de vijf bestuursleden behooren tot
de ruim 1000 personen, die als gevolg
van het onderzoek van het in beslag
gellomen materiaal werden gearresteerd.

,

Te

I

Oij(}fi

araken .hongeronlnsten nit

Nationalistis~ft~·.'o'anyallen 'bit Bo~dill~~
,
I:;··. ofge,sla'gen'~ \'
,. f .
Cntalaall8Che leger (',~:u(t¢r'

Non-infe'rventie

Desondanks is de Portugeesche regee:'
ring bet~ld~ wanneer ,belde partljenult
eigen vrijen wiI de bemlddellngsvoorstellen aanvaarden, met de ander9mogend·
heden sameh te werken en te bestudeeren op welke \vijze de·. bemiddellllg ~n.
'ultvoer kan worden gebracht.

~ CONTRoLE OP lfE'.r LUClITVERKEER

Rll~iscbe Ieilllllg ?

,A rgelltill ie

Par ij s, 17 nee. (Hav'as). De door
k~Joilel De la Roque opgeticht~, ~arti
~Clal Fran'tais heeft €en off~cleelen
DE PAN-AMERIKAANSCIIE CON..
status' in de Kamer ver,kregel1. Het lelFERENTIE
detschap van de fractle~ welke 8 afge..
'•
Va:ardigden omvat, is aanvaard door den
B u e n' 0 S Air e &r- 17 Dec..
prominent~n {echtschen afgevaardigde (Reuter). De Pan-AmeriIraansche VreYbarnegar~y, Tevel1's' is een parlemell-, desconferentie heeft een, nieuw asp,ect
taire commissie, bestaande uit' 48 leden, verkregen toen onverwachts stappen
gevormd met als doel de "verdediging tot verheldering' en unificatie van de
van de repu,blikeinsche vrijheden en on~ leiding der economische poUt1ek op het
derslteuning van de Part! Social Fran- Amerikaansche continent werden be'tais".
sproken.

Portugal weigert voorts andere maai.
regelen tenemen 'dan 'die, weike wor',.
den uitgevoerd in over,eenstemmlng met
de non-interventie-overeenkomst ~
lang <Ie andere landen dit ook niet doen•.

I

De etherstrijd

Kerstwapenstilstan'd ?

EEN NIEUWE ZENDER

EEN GEI.iEIJUZINNIGE OPDRAcHT
S t. J e 'a n d e L u' z, 17~.
(Reuter). E e It K e r s twa p e n~
s t il s tan d\ 1 n No 0 r <i-s pa n";
j e, die z 0 u
1 e 1 d e Dr tot
e e n
per nl a 11 e n t e v r ades b v ere e n·k 0 m s t 'e n "" e rvolgens tot h~t ~irtde
van ' den g e, h eel e' n b u r~
g e roo r ,I og; is' ,de Ii 0 0 p
van' vel e B a's k i s c he' n
t,lonalisten van !beide
par t ij e' n
t e S t . J e a n.

a.-

De oPdrach~ van den
Spa a n s c h e 11
reg e r 1 n go 1St reI I e r,
die
d e w e J{ eI ij k s c he, p 0 S , t u J t ~ 11..
Koning Karel 'vall RoomenUS bij een ontvangst ten hove, :waar Fra1l$ch~ TsJecllo- Slo"t e Bay 0 n 'n e ,~b r eng t
waaks(lh'e en Zuidslavlsche· delegaUes aaliwezig waren, in ,gesprek gewikkeld met gene- b a 0
en die 14 '~eaet,
riabij
raal lUittelMuser van den Fran,sehen Generalen Staf_
-. _.:..
-'
-

e

.. ~. ~

,

\

'H . ' I
Gi·
ongeron usten te. Jon

Tal a v era,
17 Dec. (Havas).
Sed-ert glster neemt een nleuwe omI' roepzender' aan den Spaanschen. etherVELE DEl\IONS:rRANTEN GEDOOD
oorlog dee!. Deze I zender is Radio
Requetes, ,werkend met een golflengte
P a r ij: s, 17 Dec. (Transpcean). van 40 meter en geinstaUeerd in de Cite
Berlchte'ri van de Spaansche grens be- Universltaire op geweerschotsatstand
vestlgen, d'at in Gijon ernstige honger- van, de Puerta del Sol. Een Carllstische
o,nl~sten z;ijn 'uitge.br~ken. Half verhon- gedelegeer'de wijdde den zender in met
gerde inwoners verzamelden' zich voor een redevoe:dng, waarin hij' zijn partijde Santa:· M:ar1a~kerk, welke door de genooten in Madrid een sP<)edige beROOdtn:t in een kazerne is herschapen en vriJ<iing beloofde. De Madrlleensche zenverzoc~ten .den m1l1clos hun wat }Jrooq ders trachtten de uit~nding te storen.
te geven. De p1i,Ucios weigerden dit echter, waaro'P de deinoristranten, o.w. ve'el
CONTRoLE.DER GRENZEN
vr()uwe'n, de kerlK binnendronge'n, waar
een getegeld geve'cht ontstond, waarbij Lon d e 11, 17 Dec. (Havas). De
'tele demonstra'pten gedood werden. De regeerlng van Valencia heeflt in prinliJ~e~ der slachtoffers, we,rd~n door de ,clPe het voorstel' tot controle vail de
m1l1c1os in 200 gewor~n. 26 Demon- Spaansehe ki.tsWn en Iandsgrenzen aanstr~nie'n . werden na een k()~t ~erh()or vaard'. yan Franco is nQggeen antwoord
,dOol'\ den krijgsraaid· gefusllleerd., ,,: ' ontvangeri.

Wat het vOQl'stel iniake bemiddellrtg
tusschen beide partijen in Spanje, aangaat wijst de Portugeesche regeerirtg er
met n~druk op, ~at een duidel1jk on4ei'scheid moet worden gemaakt tusschen
reeeie en ,dwaze humanit~ire gevoelen~.
Ten aanz~en van de suggest!e, voor het
verbeteren der situatie der Spaailsche
burgeroovolkirig verklaart de regeerihg
da,t zij' geen betre~kingen onderhouQt
met de "raddraaiers" te Valencia en
evenmin de nrutlonallstische junta te
Burgos heeft e:t:kend.
Dit zal haar er echter niet van terughouden met de andere regeeringen
men te werken bij het verleenen va'n
hulp aan de. bevolking van . Spanje,
waarmede reeds een aanvang Is gemaakt.
.

sa-.

In· verband met versch1l1ende overwe..
glngen is . d~ Portugeesche regee"ms,

..

~

,.

I

echter 'nlet In 'staat haar goedkeurlng ote Japan

Jlolkenbond

hechten aan het voorstel om een poging
tot -bemlddeling tusschen beide partijen - _..
in Spanje te doen.
Mocht de Portugeesche regeerlng echter tot de overtulglng komen, dat beide
partijen bemiddeling verlangen, dan zal
zij volga arne met de andere regeerlngen
samenwerken bij het bestudeeren van de
wijze waarop een bemiddeling zou moeten plaatshebben.

Conflicten in Catalonie
IIET I.EGER ONDER RUSSISCIIE
LEIDING
P a r ij s,

Dec. i (Transocean).
Volgens berlchten aan het dagblad "le
.Jour" is het voornaamste conflIct tusscherr de twlstende Ilnksche Catalaansche groepen dat tusschen de Catalaansche anarchisten en de Sovjet-Russische
runettonarlssen.
16

Het blad verklaart dat de anarchlsten
zlch trachten te bevrllden van de SovjetRussische tyrannie. Het legercommando,
dat den laatsten tijd de heerschappij
voert over Ca'talonie. staa.t onder leiding
van Sovjet-Russen,dle alIe anarchlsten
uit den weg trachten te rulmen, daar
zij zich tegen hunne plannen verzetten.
H a vas voegt hieraan toe, dat President Companys tegenover de Pers verklaarde, da't hij ongetwijfeld zeIt het
nieuwekabinet zou samenstellen.
,D"OR~IESSON OVER DE NATIO-

Ni\LIS'fEN
Par 1) 5,
16 Dec. (Transocean).
"Waarom moet de Fransche politlek
systematlsch ,verbonden zijn met' de
zaak van wanorde en anarchle in Span. je 1" vraagt de .bekende publicist graaf
Wladimir d'Ormesson in een artikel In
"le Figaro", waar~n hij ertegen protesteert da t de Fransche maSsa's in ~e
meening worden gebracht, daJt In Spanje
de democratie, de orde en de vrijheld
,\Vorden verdedigd tegen een junta van
rebeUen-generaals, die slech~ hun trQepen achter hen hebben.

•

KOSTEN WORDEN NIET BEKEND
GEMAAKT

Handel en Nijverheid
'D

,

Beurs Ite Amsterdam

TEGENOVERGESTELDE OPVi\T..
'.fINGEN I

S lot k

0

e r sen

Beurs te "Batavia

(Elgen DIenst)

(Offlcleele koersen, nadruk verboden)

Dec.

T.o' k i 0, 16 Dec. (Domel), De mi17
nister vall Marine deelde aan een .dele0 e n e v..e, .16 Dec. (Transocean).
165%
gatle, van. vertegenwoordlgers der poli.. Tijdens dezttttng vanglsteren der com- Cert. Ned.' Handel:'Mij.
mlsle, belast met het bestudeeren . van Ned. Ind.. Handelsbank
135~
tieke partijen mede, dat de kosten 'ver.. de. verschlllende voorstellen Inzake de Ned. Ind. Escompto-Mij.
98%
bonden aan het derde aanvulllngspro- heryorming van den VQlkenbond, bleek Handelsverg.. Amsterdam
438
gramma der Japansche vloot voor '1937 dat terwljl een groep onder leldtng van KolonialeBank, .
67%
, 149
en volgende jaren niet kunnen worden Engeland erop aandrlngt de universall- Amsterdamsche Bank
407
bekendgemaakt, zelfs nlet aan den telt van den Bond op den voorgrond te Kon~nklijke Petroleum Mij.
plaatsen, een andere groep, in hoordzaak Konlnklijke Paketvaart Mij.
140%
Rijksdag, doch dat Japan niet streett bestaande ult Sovjet-Ruslaild en Fraiik- Nederl. Scheepvaart Unie
97~
naar eell·· tonnage-paeitelt lliet Enge- rijok, . het denkbeeld van unlversalltett Java China 'Japan Lljn
69%
land en de Vereenigde staten.
tracht te bestrijden en geporteerd is voor Dell Spoorweg Mij.
111%
De minister zeide verder: "De Ja.. een verdere ontwikkel1ng der sanctlo- Ned. Ind. Spoorweg Mij.
61%
282
pansehe marine is voornemens voor een nistische politiek en zelfs van een poll- Phlllps
tiek van verdragen tot .wedersljdschen Rubber Cult. Mij. Amsterdam
303
zoo Iaag moge~i~k bedrag in de natlonale .steun.
In terns tlo
.
169
defensie te voorzien door het bouwen
96~
De bekendmak:ing dat het vraagstuk Llndeteves StokvIs
211
van een vloot, welke aan de bijzondere der universaliteit als eerste punt op de Mijnbouw Mij. Retljang Lebong
behoeften van Japan beantwoordt."
agenda was .geplaatst lokte protesten uit
Sp'reker voegde hiera~n toe, dat Ja- van de zijde v~n den Franschen gedepan beeft geweigerd tot het Britsch.. Iegeerde Joseph Paul-Boncour, die on..
0 pen In g s k 0 e r se n (Aneta)
i\merikaansch-Fransche
vlootverdrag dersteund werd door den Sovjet-vertegenwoordfger Boris Stein.
16 Dec. 17 Dec.
toe . te tredell, aangezien dit absoluut
lOllder eenige beteekenfs is.
Ondanks deze protesten besloot de
commlssle het vraagstuk der universa- H. V. A;
429%
434%
llteit te beschouwen als'te behooren tot Amsterdam Rubber
301
3013A
Prins Chichibu
de ~.g. eerste categorle, d.w.z. tot de Phllips
277%
280
categorie van vraagstukk~n, die onmld- UnlleVer!
159%
159Y2
DE ENGELSClIEKRONlNGSFEESTEN dellijk moeten worden bestudeerd.
Kon. OUe
409%
409%
Tot de voorstanders 'van het beginsel Sc~eepvaartt1nle
967
96%
7
T 0 k j 0, 16 Dec. (DomeD. Het de- der unlversaliteit, die de commissie toe- SheU .unlon
20 / 18
20 / 1&
15
partement van de Kelzerlijke HofhouU S Steel
58 /
58 71
ding maakt offlcleel bekend idat het be- spraken, behoorden de verte.genwoordi':'· . .
i8
3 1&
ger~ van China en Chili.'
S~andard Brands
12 / 1&
12%
15
zoek van prins Chichibu aan L o n d e n , .
. CIties Service
3 / 18
3%
waar hij als vertegenwoordlger iVan kel..
De ·bespreklngen zullen heden worden
De markt w'as zeer prijshoudend.
. '.
.
zer Hirohito de - kronlng vankonlng voortgezet, doch het Is eenpubllek geEdward 'zou bijwonen, in verband met' helm dat de besprekingen geen positleve
S lot k 0 e r sen (Aneta)
de abdlcatle vankoning Edward Is at- res:ultate.n zullen afwerpen, beha~ve da't
morgen of overmorgen zal worden over..
gelast.
16 Dec. 17 Dec.
Het verluidt echter dat, wanneer een gegaan tot de instelling van een aantal
100 3A
ultnoodlging wordt ontv'angen voor het sub-commlssles.
100%
100%
100%
bijwonen van ide honing van konlng
100%
100%
G€orge VI, welke op 12 Mel a.s" plaats.. Raadpleg.·ng van n.·et-Ieden
21%
heeft, de keizer prins Chlchlbu wederom zal gelasten zioh naar Londen te
149
begeven om als lZijn vertegenwoordiger
2fH%
de kron~ng bij te wonen.
67
66%
I

1~~Y2

Het Is integendeel een voldongen felt
- schrijft d'Ormesson - datlde grootste wanorde, terreuren. flagrant onrecht heerschen in dat deel van het
land, waar de anarchlsten encommu~
nlsten de haas zijn, terwijl in het natlo- Duitscltlalld
nal1stlsche. deel van SpanJehet leven weder normaal Is geworden.

.186Jf.1
98%
134%
165Y:a

135%
165%

46V-i

16%

98%

. 82%
282
159%
35/ 14
20%

Mysterieus schip.

82%
283%
159

I

Naheurs
17 Dec.

Cert. Ned. Handel
Mij. a / 250
Handelsbank
Kol. Bank
A'dam Bank

Ii:·v.

97~2

96%

Italie .en de Balearen

31

EEN' VERKLARIN:G Vi\N EDEN

432

NIEUWE "couP DE TIIEaTRE"
VAN HITLER? .
L 0, n den, 16 Dec.
(Transocean).'
Kapiteln Eden legde in het Lagerhuls
"
een verklaring .af inzake de verzekerinL 0 11 den,
16 Dec. (Havas). .D e
gen van Italle de Balearen. te.zullen"M a n c h 'e s t. e.r G ua r d ia n" e 11
eerbiedJgen en weeserop, dat de' ver- I. die "Mo r In 1 n .g: P 0 s t" v re e zekerlngen van ItaW! mondelli1g werden z e l~ e e 11" n i e I\l w e· n "c. 0 U P d e
gedaan.
I
the a ,t r e v a 11 d e Z Ii' d e va n
.
Hitler, ditmaal waarschijn
De minister verklaarde dat de Engel.:. 1 ij k g e ric h t t e g en T s j e c h o~
. sehe regeerlng op 12 september J.l. dell 5'1 0 wa k ij e.
Italiaansche minister van BultenlandZ ij m e e n end a t h e t g esche Zaken had medegedeeld dat elke v a a r hie r v 0 0 r m Q m' e n tee 1
verandering in den status quo in de b e z VI 0 r e n 1 s a l s g e ·v 0 1 g
We~telijke Mlddellandsche Zee Engeland van d e 0 p p 0 s 1 t levan den
aanleiding tot bezorgdheidzou geven, D u its c ,h eng e n era 1 e n 8 t a f.
waarop graaf Ciano had' geantwoord
dat de Italiaansche regeering evenmin
voor als na het begin van den Spaan- U S S l~
schen' burgeroorlog onderhandel1ngen
• .....
•
met generaal Franco had gevoerd voor
het wijzigen van den status· quo in de
DE HANDEL MET AFGIIANI,S.TAN
Middellandsche Z~e en ook l.llet voornemens .was zulks In de toekomst te
doen.

405
236%
312 ' .

30%
438
405
241 .
~10

'69
67%
2693A ' 271%

A

4

280
185
303Y4

282
i186
303%

221

224
264
59

255
57%

120
138%
137
100 7/ 1& 100%
. 98 15) 18
99%
134%
106%
165
167
230.
226
228
230%
138~~

135V-i

301%~301%

301%
276% 277-27'1%
31%~32 31%-32'

,166

32%
72

9

72 / 18

VLUCIITELING~N

96 5/a

96%
107

"alie

397 / 18
7

15 /

Ras Imru gevangen

",
~.

genomen

•

I

t

,

i ' ,

'

g

e <Sa

j
I.VAUI'l. 811iu

JJj

1651/2

ltol.8&nk

J35 3/ 4 13d
67
6Jo"/4150

H&ndebbank '

A:m.st•.Bank'
Rott. Bank

.

111.. ··)
21·)
2Q8%***)
239%·)
453%·)

v.

B,

Am.1~.

100

BasHam

415 420

£6'/2 91

6J

110

-

33'/. 331/ 1

15
20·

156
215

225

220
110

--::-

t(on. OU8
. '., '" a\ 100
AIR. Expl.MU
Zuld-Bl1ntam .
;.
~ 10.
Ph1Ups

CU1e3 Berv1cf

56 1/ .

""235

238

J95

200
36

40

103

TJlsaroenl

185
225

240

200

Slotkoersen
(T 0 t 1 2.4 3 U! u r).
H. V.A.
N.I.S.
Malang Tram
Internatio
Emnl

s.

434
61%
58¥.t
167
156

33%

C. S.

Kon.Olie

-,,- a 100
Handelsbank
Shell Union
Intern. Michels
Leenlng 1930
4% ObI. Oem. Bandoeng
5% ObI. N. I. Hyp. Bank
Preanger Hotel
BasHam
Bodjong Datar
Alnem
12.43

404%-405
405 ,
136
20V4
463A
100%
102
101
50

132-1323A
130
110%"

u u r).
167Y4 .

Aneta-Reu~r)

Cities Service
4~
Shell Union
26%
78 V.;
U. S. Steel
523~
Anaconda
73%·)
Bethlehem
Cotp. Tr. (Mondif. Sh.) 3.78 '
Internatloni;ll Nickel
63~
Union Pacific
131'
52%
General Electric
15%
Standard Brands
69%
General Motors
65%'
Montgomery Ward .
60' .
Kennecott.
67%
Standard on
19%
Hudson Motor Cars
. Stemming: flauw:

4

26%
78 3A

51 3A

75%
3.76
62%
130
52%

15%
68%
653A

~59Y~

660/8
19~8

ex diVe

IOJ3/1\

De Theeveilillg

'34

Goede vtaag met prijshoudende
tendens

100'/2 ~

I
]

.r
i

1001/ .

A m s t e r dam, 17 Dec. (Aneta).
Op de hier ter stede gehoudert theevel.
ling' werden aangeboden 8040 pakken
Java-thee en 4302 pakken' Sumatra..
thee.
Weinig partijen werden aangehouden. Een goede vraag trad hlerbij naar
.
100 . voren.
In vergelijking met de vorlge velUn~
waren de noteeringen prijshoudend..
..;.

.

4% obI. tnd. L. '355%'Obl. Sell). Cher. Tr.-.,
l%Obl. Ind. L. '35
i%' ObI. Band; K1lline ..;.
5% ObI. Slosche El.
-

5% ObJ B::m1OP.m~s El. :_.
S% ObI. Rembang

. "Electr.

115

Tjisampora

.)

. • 6"
1% oPI. IIi(l. L.

~ 100

155

IQO~/~

5% OQl. Ind. L.

'34 ·A
Ind. L.

150
J50
150

16 Dec. 17 Dec.

n
~ 500
" "~. 100
ObI. Ind. L.

600

165

231

(Van

-'

'31

165

1323/ 4

Soerowlnangoen

-

'30

1935

155
171a/. -

170

191'/4 -

53

Sum. Electr. MlJ.
Ball en L. ~lectr.
Remban~ Electr
Hudson Motor Cy.
t~~ Opt. m(1. L.

,.

971/ 2
160

Beurs Ie New-York
55

Mij..

1i (3.e)

He<iJo

S

Oebeo

..

50

--

AnJem
Anlem Na~ beZ.

••

30

Internatlo

Oas MU. Nat. bel.

,0/" re.sp.

o.

Ge(leb
Perbawatle

(N.a

Bethleh. st. Corp.
·Montg. Ward en CO
Int. N1ckel Cy
Gen. Motors Corp.
ex dIv.
Geri. Electr. Cy
Anaconda O. M.
,Staridard Brands'
Kenl1~ott Copper )

.

45

48'/2-

131

2J

760

.

A.

80
50

Tjllentab

1'Alakan

l~%

95

Soemadra

61 1 2

1101 •

213/. 22

"
Prete
Shell ,Unlon .$
ld.
prete
Cor. Trust Sb.'
II 10 she $distr.
09f..~;.~ust Sb.
10 $lie $ acc.
CQrpor. Trust She

J01·

200 250

Pasir Salam

, : ....." .. A.lto •
·8W1oon.B . , .
'A.1D1em

8olo.Elecw.

10P/.103

Ra(lJ amandala
SUM. Rubber

II

t\ 100 sl1.

101

BodJong Datar Oew.
BodJong Datar Pret.:.-

2erubrlek

102

102

-

~w. Booklt Lawang

InurnaUo

BUl~toD

101

8J

Bagelen

Ouu. MlJ. Vor.l.

'~~kau.t

.

.,

......

100

ArdJoon&
Artana

und.·
A~
. ~
RUbber

;H~ % Obl~.Leer.ing

211·")

,.

Oultures

~mpto

~

61 Y2 ••• )

- ,

,,'

:Ie leening
18 Dec. 5% ObI. Gas MiJ.
.Tagal Pr. Veer
an:
lergde Pr. Veer
. Sem. 8tb. Pr. Yr.
Ind. BI. Vr. Veem
HoteJdes Indes
Pr. Ho~J
Stroohoeden Veem
Wonlng Mll.
2% 297
Visser en Co.

eeltit. N. H. MU.

"

A ! g e d.a ne t ran sac tie s

100

c.;

"

102

6% ObI. Plant:entuln

•

16

"-

61*)
N. I S.
109·")
Deli Spoor
33*)
Sem. Cher. Tr.
19~·) .
\dd'
.
Sem.
Joana
Tr.
·t
) UI i , l~ r 0 '.'j N t
~ 0 111 e,
11 Dec. (R eu.t er.
208lf4·")
L asml. a.
j\beb.\. wordt gemeld, dat -de Italiallen r Alliem;· ..
239%*) .
454·)
Ras Imru, leider van den Ethiopischen ;Tarakan .
opstand tegen de ItaUaallsche troepen, Soerowll1angoen'
Oostellrijk
met 800 . volgelingen hebben gevangen t BasHam
.
.
.
-'. l Redjang.
211·")
Z IV; tserlcllul
genomen. Bovendlen maakten Zlj rU1ll1
.
.
De markt was vast.
DUITSCIIE ,DAGBLADEN VERBOD~N 1000 geweren en 5 nutrailleurs bUlt. Verklaard \vordt, 'dat de gevang~nl1eming -~- gedaan.
~IOTrA IIERKOZEN
'We~ll,en, 16 Dec. (Havas). Het van Ras Inuu het einde vanden Iaat~
tt)
nOQ1ln~al.
B ern, 17 Dec. (Havas). Giuseppe verbod: op.den ver,koopv9)'l -Duitsche
) - bledkoers.
Motta is herkozen tot· president van den dagbladen in oostenrijk werd voor den sten tegenstalld tegen de Italianen ill,
tljd van drle maanden verlengd.
.EthiopJe beteekent.
1
) laatkoers.
Zwitserschen st~tenbon~ yoor 1937.

DE'LAATSTE TEGENSTAND GEBROKEN
.

99%

101

OJ

OJ

BanJoem8IJ Electr.
99%
46%

6% ObI. Java Hyp.
Bank
l~% ObI. Java Hyp.
Bank
5% ObI. Java Hyp.
,
Bank
5% ObI. Kot Bank
1% Obi. N. I. Hyp.
Bank
l~% ObI. N.I. Hyp.
Bank
5% ObI.' N. I. Hyp.
Bank
6% ou. N. 'r. Hyp.
Dank
.
4%% ObI. Oem. Cr.
Bank 1013/4
5i% ObIlg. Gem. Cr.
Bank
5% ObI. ·Oem. Cr.
Bank
5%
P. Randoe
6%
.. Pro Hotel.
6% ObI. Mandallng
6% ObI. DOOJ. Datar
6%
Juliana
,1,12% ObI. oem. Bat.
_
~% ObI. Oem. Bat. '25 4% % ObI. Gem. Ban(l. 4 ~ ObI. Gem. Band. .6% ObI. Gem. Ban..
doeI18
4%% ObI. Gem. &01. .6% ObI.' Gem. Bem.
b';
'.25 •
4%%.Obl. O. Soor. 10t'h
5% ObI. Gem. Boer.
'
5'h% ObI. Oem~ P'bl\ng 5%% ObI. Gem. Tegal
. en ~kalonaan
6% ObI. Hotel des

N. I. S.
Sem. Ch·er. Tr.
32%
Sem. Joana Tr.
21
Serajoedal Tr.
20
20
Kon. 011e
404 Vt-404%
'Alg. Expl. Mij.
1673,4
Cities Service
$ 3~-33/16 $ 33/1~
Shell UniOn
$ 20%
U. S. Steel (R. II)
" 58V-i
Beth. Steel (R. II)
" 55%
Gen. Motors (R. II>
". 53%
Stand. IBrands (R. II)
$ 1,2%
Kennecott (R. 11)
45%-45%
.
Indes
Anaconda (R. II)
$ 39~39%
6% ObI. H~l '
Anlem n.B.
•
237
HOm&lUl
BasHam
130-132
Soerowiangoen
230
~: O~l. ~joc~O~~t.
Sum. RUbber
257
5% ObI. Java Hotel .
Boekit Lawang
6% ObI. Plan~ntuln
169-169%
Ie Ieenlng
Hotel d. Indes
56

U. B. 8.
Oaa MU.

3p5/'1l1

166y..

94%-95
68-68%
140% .
59%
32%'

409'Va \ 4~% · .
. ~. lOt·70 . · M.~e&ta 81pongl, .
68
140,·

66%

.150
428-428%

K. P. M.

..

142'%

136
66Y4-66%

A'dam Rubber
Philips; (R. JI)
Vorstenlanden
Internatlo
Unie
Japan Lijn

n.

De publicist vraagt verder waarom de
Fransche regeering voortgaat me,t te
verklaren, dat zij onder geen enkele omstandigheid generaal Franco. als belUgerent zal erkennen, terwijl zlj aan den
anderen kant voortdurend met hem. in
contact tracht te komenen wel11cht
bil1nen afzienbaren tijd hem als meester
van het ~eheele Spanje zal moeten erkennen.

slot

165

A.

Llndeteve. . .\300
Band. Kinin.
J
3 A Uni.
20 ' / 16 JapanlUn
95
94% £.W't•. IJOT(I
581' / 18
5811/ 18 g; P"'Y·i
15
8l. MU. NedUl"
39 / 18
~9%
56y..
55% N, ,I. Spoor
Dell Spoor
49%
49%
8tm~ Oher.
48
47% Stm. Joana Tr.
397/ 18 Kedif1 Tr.
39%
125 / 16
12'/1& deraJoedal Tr.
5211/ 16 535/ 1& B"t Vert. MlJ.
46
45% Malan3 Tr.·
179% Ooat Java Tram
179
166% . 168% 81m&1I
..
AI"
9.5.
96
RtdJ. Lebong
166V-i 168%
to 100
530
530% ImnJ' ,

'

.90

MU.

'Hervorrning von den
Volkenbond

.AQ"vuliingsprogram der
vloot

5% ObI. Sum. Electr.
1% % Obi.' VolkshU13.
vesting Soer,
,% % Obi. Bat. Vet.~.

25

.

~.

i
~

I

..

DA'rXVWSCB
Sheets8'r;O~

Wisselkoersen
Batavia, 18 Dec.

l1'ac- Escomp- HandelstQrlJ to Mlj. bank

r, T. A'aam'
Ziehl; A'dam

993/4
99-"'/4

VOOI"

rubbers te Louden

,s

,

16 Dec.

De RlIhbel'lll~lrkt'

Producten-markten

Noteeringen te Londen weder
gestegen

RUBBER

17 Dec.

n.

New-York/Londen

(Reuter-Ea&tern)
wederom een stijging der rU'bbernotee17 Dec. 1-7 Dec. 18 Dec.
ringen constateeren, hetgeen een gevolg
open
slot open
Synthetische hl~andstof.fen Is van de groote vraag, welke in hef 8neets spot
bijzon~~r van de zijde der Ver.Staten
3'J7/s 34
34
" Januatf
33:;s 34
34
naar
voren
Is
getreden,
en
voorts,
van
DE ,iUARKT. IN FRANKRIJK
If
Apr1.lJ/Junt
337/8 . 34
34
het geringe aanbod en de balssedekkin337/ S
34'
34
" JuU/Sept.
Par ij s, 16 Dec. ·(Transocean). De gen van handelaren, die na 15 dezer
., f.o.b, Dec.
33'~/16 34
34
Medium blanketa
Franscheregeering heeft een nieuwe een daling ver'wachtten.
1
Dec./Jan.
33 / 16
33 1/ 2
methode gevonden om de markt voor in
Rolled
bark
Dec./Jan.
32~·1t8
321/ 2
Frankrijk . geproduceerde synthetische
brandstoffen te beveiligen.
De
ma,rkt
sloot
prijshoudend
en
openFi\ILLISSEl\IENTEN
de pnregelmatlg.
Een verkooptrust is georganiseerd,
waartoe 'aUe firma's moe ten behooren,
Vitgesprokell
Londen
die vergunning hebbeh gekre,gen voor
Bij vonnls van den Raad van Justitie
r
den invoer, van benzine, gewonnen door
te Batavia van' 18 December 1936 Is
(Reuter-Eastern)
de raffinade van petroleum.
ultgesproken het faillissement van:
16 Dec. 17 Dec.
Deze trust zal de geheele Fransche
Bong Joen Kong, landbouwer te Koba,
productie van synthetische brandstof
open
slot open ,1$10t
onderafdeeling Zuid Banka;
overnenien" tegen den productleprijs. ,
.
not.
no~ n9t. not,
Kong Kang TJhloeng, handelaar, wo..
Aaugezien dez~ productieprijs aan1
nende,
Karrwoeng
Baroewas,
onderdlsdU"c.4 spot l:OOp.'
9 / 2 9'/s 9111t~ cjJ/~
zlenlijk hooger 1s daJ) de ..lmportprijs van
", verk.
9 3/ j
g7/s
uit petroleum gewonnen benzine, zar.~de trlct l5elapa District Muntok.
.,
Jan.lMrt.
koop.
g3 111 g3/t
trust de synthetische brandstof met ververk.
g3h - g13/18
lies verkoopen, hetgeen echter wedel' zal
.. April/Juni koop.
95/, - 93i 4
"ARENOSBURG"
worden goedgemaakt door de winst uit
verk.
gU / 18 - 9l:i/ 16
den verkoop van gelmporteerde benzine.
.. ,JU11I8ept. toop.
9':)/.
9 11lte
R .a t t e r q a m, 17 Dec. (Aneta).
verk.
!)1I1t6 '. ~ 9 13116
De trust zal haar werkzaamheden in
Naar vernomeri wordt keert de N. V.
.. OCt./nee koop
95111 "'- gl1/18
Januari a.s. aanvangen.
Tabaks Mij. "Arendsburg" in Januarl
. verk.
gl11t6 - gl~/1f'
een interim-dividend van 8% uit.
De, markt opende vast. Hierna traden
DE ONDERNEi\IINGSRUBBER
'.
speculatIeve 'aankoopen en handelsaankoopen naar voren. De prijs llep terug
SERAJOEDAL TRAM,
De Directeur van Economlsche Zaken
in verband met winstnemingen, gebrek
heeft bij besluit van 17 nec. bepaald dat
Den H a a g, 17 Dec. (Aneta). De aan steun uit de Vel'. staten en groote,
de eerste'licentieperiode van het reseerstehands vel·koopen., Het slot was
tdctlejaar 1937 zal omvatten de maan- No V., Serajoedal Stoomtram Mij. be- stU.
taalt
i'n
Jantiari
een
achterstallige
couden Jahmiri tot en met Maart, dat vool'
genoemde periodehet exportpercenta- pon 'der obligatieleeningen uit.
'New-York
ge 75% zal bedragen, dat dus voor die
(neuter·Ea~ten1)
periode het' exportquotum voor onderPRIJS-INDEX
llemingsrubber uitkomt op 5~.873.750
16 Dec. 1'1 bec.
kg. en verder dat de retributle voor de
'Lo n d 1311, ~7 Dec. (Reuter). Heden
1
u. n.m~1 U:,n.m.
ondernemingsrubberl1cEmties 'voor 1937 174.6. Oisteren 174.5. 4 Weken. geleden
wederom nihil zalbedragen.'
162.1. 52 Weken' geleden H4.1.
Crept spot koop.
211/ , :. " ::2~3/~o
_ _ _ _ _ _-w>&QQ?

~'.et'ta

spot

~~p.

2Ql/te

ferk.

20:Jlte

Sheets J\pr.lJunl kocp.

20

Yerk.

201/ 8

De markt was stU. '

'EPn

OFF. NOTEERINOEN TE BATAViA.

Londen

opgave .,an, de produeten-noteenn-

gen der Handelsvereenlglng ,.BatavIa"
(Reuter-Ea&tem)
en der Ned.-Indlsche Ver. voor den Rub..
berhandel, loopendevan 17 Dec. 1936
16Dec.
17 Dec.
12 uur n.m, tot 18,Dec. 1936 12 uur n.m.
~warte 81ngapore cu.
,
Landen Dec,! Jan.
3
Afgedaan
laatste
aanb. 3 mldpr.
Witte Muntok elf.

Londen Jan./Mrt. 5 aanb,
Uwaml Lam.P0118 ell.
LoI}-den Jan./Mrt. 3 11t6 goo. It.

gtsteren he den vraag aanb,

5

Palem bang Ro b.
k 0 t f1 e (pe1' picoD
E,k. Bat.• Ready:

TIN

Londen

Januarl
Z w art;e Lamp.

(Reuter-Eastern)
.16I)ec.
U6DUd~'.~laoen1ng~n

14... n. -

14. - n. -

December
Januarl
Fob. Palemb. Ready: December
Pep e r {per' picoU

17 Dec. E.k. Bat., Ready:
December
23:) ,

236~s

mldpr

-

Januari

Mnb

_.

.;

13.-

13. -

E.k. T,. Betong Ready: 236
ged,lverk.
December
Januari "
0000.
Witte Muntok
Peper (per'plco})
. ' L -6 n den, 17 Dec. (Reuter-East- S.k. Bat.., Ready:
December'
ern). Openmarktpr1js in staven fijn per
Januarl
,20.50
oz. 7.1.5Y2.
.
C 1 t ron ell
1I e
ZlLVBB
(per K.O.lr.cl. drum)
Contr. A. Ready: 1.40
December 1.4!5/40 1.42,)
Lon den, 17 Dec. (Reuter-EastJan./Mrt.
1.4·~5
ern). Cash 2P/ltl en termljn 21%. Br.Jan.lJunl
1.4 ~f) 1.42~
IndHi kocht en China verkocht Cash
Jull / Dec.
1.43 1.4J
was lusteloos, termijn prijshoudend. Na
Jan./Doo.
vaststelUng van den koers was de markt
C.
stU en prijshoudend. In verband met Contract
December
1.35
d'e to.mame der Br.-Ind. kooplust en de
Rub
b e r (per, Jh
1
geringe affaIre noteerde termijn 21 / 18.
K.O.>
MarktprJjs ten' 12,15 n.m.
Java std.
., 'B 0 mba y, 17 Dec. (Reuter-EastSheets
365/8
~.fn). Cash 52, rupees 8 annas. Verre-

I-mn<ts.-ievenn, P. to'

2363/ .
m1dpr.

a-o

I

13.to

13.-

13.10

12.60
Il.tiO

12.75
12.75

20.50, 2(,·

20.50

21~-

1.425

1.4!S

1.4~
1.425

1.423
lAO
1.40

1.45 .

1.45
1,45
1.42)
1 425

1.33n.

..

Java·Std.

~~l1ing medio Januart 52 rupees 9 annas.Verr. medlo Februarl 52 rupees 11
a-nn~s. De markt was stU en prijshoudend;
,
'

"

•

y,N e w Y 0 r k, 17 Dec.
F1astern). 43%.
>~~

J

Craoe

381/ .

(ReuterRe~eeril1gsactie

COP~AB

W a.s 'h 1 n g ton, 17 Dec. (Reuter>.
Oemeld'
wordt, dat· de regeering het
~.~. 4> u· den, 17 Dec. (Reuter-EaStpl'!jsvefIoop der Amerikaansche produc..
ern)J Dec.-versch. 22.16.3 vraag.
. .' i.
ten nauwkeurig gadeslaat. De experts
TARWB
meenen, dat de ~ogelijkheid van een
" en 1 c ago, 17' Dec. (Reuter-East- "boom" nlet is ultgesloten,' en dat een
ern) .• Jan...verscheplng 135%.
continueering der prijsstijging zeer weI
zou k\lnnen leiden tot een directe dan
KATOBN
weI ii1di~ecte regeeringsactie ter bepe r ..
.J N e.w
Y 0 r k, 17 Dec. (Aneta).
king van, die stijging.
pec.~versch. 12.16.
i"

,j

J

j

'

,

••

DE

RIJS'n~J(T

(Wes~elinken

Dfjkhuf9J.

VERSCIIILLENDE, 'i\IOEILIJKHEDEN

P a r ij s, 16 Dec. (Transocean).
Verschlllende obstakels worden den parlementairen theoretici in den' weg .gelegd, die van meening zijn da tdoor het
instellen van een 40-urige arbeldsweek
het economtsche vraagstuk voor Frankrij'k opgelost is. Deeerste aanwijzing dat
er oepaalde moellijkheden bestaan .om
het plan ten uitvoer te brengen, is een
mededeellng van demijnindustrie dat
het Invoeren van een kortere werkweek
het in dienst nemen van 6 tot 7000
nieuwearbeiders, met' iicll meeorengt.
Tot op het oogenbltk ztin de mijndlrecties er echter niet in geslaagd zelts
maar een klein percentage van dat aantal bljeen te brengen omdat, de immigratie van ,buitenlandsche mijnwerkers
de laatste [aren afgeraden is en dit
soort van werk nooit een voldoend .aantal Fransche arbelders opgeleverd heeft.
- Alvorens 'de spoorwegen op een basis
van een 40-urige werkweek geplaatst
kunnen worden zuBen naar scha bting
aUereerst 60.000 nieuwe employe'S In
dlenst genomen moeten worden en dit
zal waarschijlllijk tot gevolg hebben dat
duizenden hun eigen werk in dell steek
zuBen laten om een beter betaalde. be- .
trekking bij de spoQfwegen aan te nemen. Er wordt op gewezen da!t dit zeker
moet leiden tot een conflict tusschen
den Staat en de particliliere industrieen,
hetgeeneen nadeeligen invloed zal uitoefenen op het geheela economische, bestel. Van zuiver financieel standpunt
bezien zal de nieuwe maatregeleen
Schadepost Voor de spoorwegen betee...
kenen, aangezlen de uitgaven met ongeveer een milliard francs zullen stijgell,
'welke, gev,oegd ,bij! de milHard francs
voor verplichte sociale welvaartsmaatreg'elen het totalt~ tekovt van de Fransche
spoorwegen voor 1937 zullen'brengen op
ongeveer 7 tot 8 millhird francs.

#

..

DE STAKING DER GROEN'fENKWEEKERS

Par ij s, 16 Dec. (Transocean). De
staking onder de Fransche groenten...
kweekers, welke zich geleidelijk door het
geheele land verspreidt, dreigt den geheelen handel op de groentenmarkten
In Frankrijk tezullen verlammen. In
antwoord op een uitnoodighig van de
"Com1mlssie tot verdediging van de belangen der landbouwers'" om tot staking
over te gaan hebben de vereenigde landbouw-federaties in de departementeli
Seine "en Oise, die 74 plaatselijke vereenigingen met een ledellaantal van 10.000
opvatten, he den het werk neergelegd.

· *...,,0-·

"j

lUAIS
IB u e nos AIr e ~,17 Dec. (Aneta). Fair ave~age quality (slotnoteering In papleren pesos). per 100 kg. Jan.
levering 5.84.

'l

aanstaande'?

TOKO OKAMURA
1.

Batavia-C.

Kramat 4

•
Groote collectie

KERST-ART1KElEN
Belangrljk:

DE KATOENl\IARK'f

L i'v e r p

I, 11 Dec. (Reuter).
Vor. Not. 11 Dec.
American, Middling, '
spot
6.88
6.93
Egyptian, Sakellaridis,
F. G. F., spot
10.70
10.73
00

Bij aankoop van meer dan f f.:een verrassing. Hoe grooter het
bedrag, hoe groote'r
varrassing.
22633

de

Rijstnoteerillgellvan 1'7 Dec.
des middags
,B a n g k 0 k: Ketan no. 1 e.k.
Batavia aanbod J 5.10 p.p. of J 8.25 per
100 kg.
.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod / 4.25
p.p. ,of / 6.88 ~r IOQ kg.
'

·K 'E R S T

._._---

I

"

16 Dec.

"

81ngaoore

Lon ct, e n, 17 Dec~..kReuler). Vol491'5/32 4.9tl 7/a a
New-York/Parija
4.6711t6 4.67 J / 2 gens Symington
& Wilson kan men
T'. N.w-York/Amsterdam 54.53
54.701/ 2

~"t.

S 0 era ba j a, 18 Dec. (Aneta). De
tweedehands suikermarkt bleet onver..
anderd en stll.
De Nivas verkocht voor consumptie
1395 tons superieur.
Rubbersheets 36% vraag,
Crepe ~8Y2 vraag,
17 Dec.
De markt was vast.
K9ffie'
ready exportkwallteit J 17.201/ 16 vraag.
2UfJh~
, De markt was stll.
2C 1/ a
,; De ~lv~ verkocht voor export met
201/ 4
diverse .bestemmlngen 19.986 tons Buperleur.

21)
201/ 8

81otnoteeringen

I
A m s t e r dam, 17 Dec. (Aneta).
Berlijn in herstell
Driemaands 'dollars deden % en dito
1051/ 8 Londen 2% cts.agio.
B e r I iJ n, 17 Dec. (Transocean). De
f 9.De markt was levendiger, terwijl de aandeelenmarkt opende onregelmatig,
perIGO per 100
per 100 affaire ruhner was. De tendens bleef doch spoedig trad een algeheele verbe..
vast.
tering in. De omzet echter was bep~.rkt.
Vooral rubbers! tOO11.4Wll' zich zeer
Qp de obligatiemarkt overheerschte
Batavia (Aneta)
17 Dec. 18 Dec. ,
acUef.
een vaste tenden~.
Iaatk. bledk. laatk.
Callmone deed'. 2% tot 3.
Amsterdam Rubber ont'moette goede
11.' Bat.lSlngapon )l;t.0~3/8 1.041/ 4 1.051/~ vraag en werd in ,een rUime markt verft. Bat.lLonden
8.98
~.93
Parijs onregelmatig
1 >I. B.ll..IN.- York
1.83
1.817/8 ~ ~~I/ 'handeld. Diverse incourante soorten
•
2 waren willig, in het bijzonder Deli-BaPar Ij s, 17 Dec. (Havas). Fransche
tavia, Hes~a, en Se~badjadi, zulks naar
aanleiding van de geruchten betreffen- waarden waren onregelmatlg, gestemd,
Amsterdam
de den verkoop van gronden. Nader doch zij boden goeden weerstand.
Interl1at~onale waarden
bezaten eell
wordt· vernomen, dat deze geruchten
Blotkoersen
•
onjuist zijn. Overigens zijn de dIVldend- aarzelende tendens.
Fransche pStaatsfondsen openden vast
taxaties gunstig en doet het gerucht de
73.65-73.70
Mark
ronde, dat dfi} obligaties zullen worden en monte~rden een' weinig. ,Het slot lag
8.991:>/16-9.0lY /1~ afgel()st, doch de juistheid hiervan kan beneden de beste noteering.
Pound sterling
1/16-1.83%
Dollar
1.83
De geldmarkt was vast.
nlet tWorden gecontroleerd.
8.55%-8.56
Franc
Aandeelen
Konlnklijke
waren
kalm
en
6.45-6.48%
Praag
New York in reactie
prijshoudend gestemd. Tegen het slot
33.50-34.00
Weenen
lag' het fonds lets luier.
, New Y 0 r k, 17 Dec. (Aneta). De
(Aneta)
16 Dec. 17 Dec.
Unilever bezat eveneens een kalme en New Yorksche, beurs werd in ongunstiProlongatlerente
11/2 .13/4
13/ 4
prijshoudende tendens.
genzin belnvloed door de zoojuist ,uitKoo.ra
Philips
wist
In
ruime
m'ate
de
wlnst..
gebroken
stakingen.
1
A..m.St.- B 'via
100 / 2
1001/ 2
lletilingen te absorbeeren.
Staalwaarden noteerden Jets lag·er..
a idem
.100.%
1003
b Idem
1005 ' 8
'. 'regen' het slot: trot< het· fonds aan.· "Aandeelen" der .' automobie1in~ustrle
1005/ s
Amst. Londen
9.0\iJ/.
8.99'/4
, Aku was prijshouden<l, terwijl de' at-waren' zwak' gestemd. Chrysler lag 1
.. New-Yo·r.k
1.831/ 16
1.8311 16
faire hierblj beperkt was.
dollar lager.
3
.. Par\ja
~.56
8.57 / 4
H.
V.
A.
werd
goed
gevraagd
en
bezat
'Sporen lagen verdeeld. Union 'Pacifies
~r1ijn'
73.0)
73.70
een levendigen handeL Het londs mon- zljn 1 dollar Ingezakt.
teerde.Aandeelen JavascheCultuur Mlj.
Koperwaarden waren gedrukt.
Londen
waren vroegbeurs flauwer gestemd. LaOliefondsen ontmoetten vraag.
ter herstelde het fonds zlch op' vorlg
Rubbers waren vast gestemd.
(Reuter-E~tern):
niveau. Nisu bezat een vasten grondMlddagbeurs bood een beter aspect.
' Naderhand werden staaiwaarden vas16 Dec. 17 Dec. toon.
De
tabaksafdeel1ng
was
met
kalme
ter. U. S; Steel mQnteerde 2 en Bethle..
n.p.ulJs
105.n
105.13
hem Steel 2% dollar.Bij het slot echter·
'ft. Berltfn
12.20
12.21'/, affaire vaster gestemd.
De scheepvaartrubriek bezat een Ie- noteerden belde fondsen 1 punt lager.
Tt. Amsterdam
, 9.013/4
8.9g1/~
Sporen en ollefondsen lagen verdeeld.
Tt. New-York
491 31t 6 4.911116 vendiger tendens..
Unles en aandeelen K. N. S. M. waBethlehem Steel en U. S. Rubber no17 Dec.
ren vast, terwijl aandeelen J. C. J. L. teerden hooger.
ruime vraag ontmoetten en ·monteerden.. De markt sloot met verUes voor Ohrys..
Londen/Shanghal
1 sh. 215/ 82 d.
De Amerikaansche afdeeling was kal- ler, General Motors en Union Pacifies.
Londen/Bombay
r sh. 6~/3:l d. mer.
Hlerbij trad goede vraag voor spoDe omzet bedroeg 1.950.000 shares.
Londen/Hongkong'
1 sh. 3 d.
Londen/Singapore
2 sU. 4S/ 1t1 d.
'!'
::::
"'-'4.
e
Londen/Japan
1 she 161/ 86 d.

(Reuter-Eastern)

201/ 18

De markt was" prljshoudend.

Krachtige stetui

De 40-urige werkweek

DE l\JARKT 'fE SOERABAJA

2071 / 18

~trk.

Batavia opgewekt. ren op den voorgrond. Ook Republic
Steel was Ievendlg gestemd.:
Op de obllgatlemarkt werden Neder...
Bat a v I a, 18 Dec. (Eigen dlenst) .
Er ontwikkelde zich iets betere kooplust, landsche 'leenlngen met lager rente gewelke voornamelijk VOOf scheepvaart- vraagd: De tendens was hler vaster. De
8.96
papier ensporen op den voorgrond trad. 4% leenlngen waren nauwelijks .,prijs~.96
Unles en aandeelen J. C. J. L. werden houdend. Nederlandsch-Indische' leenlngen lagen Iuler. .,
op hoogste atdoenlng gezocht.
7.17
.
aporeu
waren
eveneens
betel'
gestemd,
·7.17
Louden grootendeels met
1.82 1/ 2 waarbtl N. I, S. en aandeelen Dell Spoorvasten grondtoon 'I' '
1.82 112 weg Mij. de leiding hadden.
8fJ/ .
Olfefondsen waren lets vaster van
Lon den, 17 Dec. (Reuter).·Op
8.1/ 8
toon
voor aandeelen Koninklijke, hoe- de Londensche stock exchange onder31'/8
73;/8 wel de koerswinst beperkt bleef.
von den rubberfondsen krachtigen steun,
H. V. A. monteerde 6 punten. Van de
737/ 8
De leidende obllgatles waren vast geandere sulkerfondsen was Kot Bank stemd door oplevlng in de vraag naar
iets .betel' gestemd.
Mexican Eagles, welke van 30.9 tot 32.4
47
Bankwaarden bleven onveranderd en opl1epen.
waren goed prijshoudend.
Elders was de markt stil, hoewel de
Philips klom 3 punten, doch Unllever
grondtoon vast was, waarbij verschllbleef onverhandeld, waarbij' zich het lende' gunstige aspecten konden worden
aanbod op vorigniveau stelde.
geconstateerd, in het bijzonder voor
Op de mijnbouwrubriek trok Aimem
industrleele waarden.
eenige aandacht.
Op de' productenmarkt was rubber
De Amerikaansche afdeeling was vast
vast
gestemd en levendig. Het product
voor staalwaarden. Overigel18 bleef ook
sloat beneden de beste noteering. '
deze afdeeling onveranderd.
Peper en schellak waren vast ten geLeeningfin waren nagenoeg prijshouvolge van aankoopen 'Van de zijde der
dend.
speculanten.
De ,Amerikaansche afdeeling noteerde
Amst~rdam met ruimere affaire lets lager.

Blotkoe'ta

201/ 18

.. Jan./Md. koop.
• Apr./Juni koop.

993/ 4
993/ 4

W"/«
993/«

mid A'dam'
99 1/ 2
a mid A'dam
9.93/8 9fJl/4
i mid A'dam
.• 99:~/4
6 mid A'dam
r. T. Londen
8.96 8.91
Zlcl)t Londen
8.96 . 8.97
'30 d/z Louden
S'mlz Louden
T. T. AustraU~
7.17
Zlcht. AustraWJ
7. t 7
'r.'r. Amerlka
1.82]/4
Zlcbt Amerlka
1.82 1i4
T. T. Frankrljk
85/ s
Zlcht ,FrankrUk
85/ 8
Zlcht HeIgH! (Helga) 31 1/ a
T. -r, Dultschland 733/~
Zlcht· Duitschland 733/ 4
Reismark~n
471/4
Reglstermarken N .P.
obeques
47 1/ 2 '
passages
.
47 1/ 2
Zlcht Praag
66/s
65/ 8
Zlcht Zwltserland 421/.
421/ 4
Weenen
3jlf.
2Hcht ltal1ij
9 7/
9.75
Zlcht Stockholm 46 j / s
46'l/4
Zlcht OSlo,
451/
451/ 2
ZIehl; Kopenb.
401/
40112
Zleht Saigon
a
T. 'F. Er.-Jndie
6i;~/4
677.'8
r. T. ColombO
67/1/ 4
68
' r. T. Japan
521/j
521/ 4
Zleht Japan
521/4
521• 1
zacht Mar.. lla
gP/4
913/
r. T. Hongkong 55i/8 557/ 84
p. T. Anioy
54
54
'r. T. Shanghai a, 51
54
'r. T. Foochow' 54
463/4
T.T. Swatow
T. T. 8lnia oore
1051/8 105 1/ 4
.det&1rea
'
Ig.
f9.~

Beurs-Oierziduen

tooP.
nrk.

K raw a n g': fro wagon Krawangl1jn (naar gelang v. kwalltelt en
pla~ts V. levering).
p. p. of p. 100 kg.
Petjah K. Boeloeh'
Dec. aanb.
/3.10/3.15 J 5.02 /5.10
Lolo8an Boeloeh
1/5.42'
Dec. aanb.
: II 3.3Q/3.35 II 5.34
Huller Boeloeh
'Dec. aanb.
,,3.55/3.60 II 5.75/5.83
SlIJp Boelueh
1/6.23'
Dec. aanb.
II 3.80/3.85 ,,6.15
PetJah K. Tjeree
Dec. a,anb:
II 2.80/2.85 ,,4.53'/4.61'
Lolosan Tjeree
Dec. aanb.
,,3.-';3.05 ,,4.851/4.94
TJla,ndJoer:
Cr. wagon TjlandJoer:
aetas Machine
Beras Machine
S~ .L.~. Dec.
aanb. '
,,4.30
JJ 6.96
. B. P. A. Dec.
aanb.
,,4.60
JJ 7.45
Beras Kepala
V. F. K. Dec.
aanb.,
.,4.60
" 7.45

-

G .ESC HENKE N
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/

~

zools

./
~

fantasia artikelen
z a k doe k i e s,
reisma,nicures
reisnecessaires
.corsages t~ss,en etc

wei k e her m e,e s t
9 e via or deer d
.worden vindt - ~ bii

(NadrUk verboden).

DE ,MARKT TE BATAVIA

Bat a' v 1 a, 18 Dec. (Eigen dienst).
Palembang R~busta Dec./Jan. f 14......nom.
LampDng Robusta Dec./Jan. 10%
f' 14.- vfaa~ J 14.25 'aanbod.
Witte Muntok peper Dec.lJan. f.o.b.
Banka f 20.50 ged.
. 'Zwarte Lampong Dec./Jall. (e.k. Batavia) f 13.- ged. (e.k. Telok Betong)
Dec./Jan. J 11.70 ged.
Citronella Dec./Jan. J '1.42~~ vraag,
I 1.45 aanbod.

GJ:RZON
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, CENTRALE BfO'SCOPE MR.~~~EU;

"

Heden- en v.olgendo' avondan:
GLOBE -----.V;()]rl~ethng 'de~ v
voorst~llingen'

HEDEN~ en v'olgen<:fe avonden, VRIJD,AG, .~ATERDAG~n .lONDAG,

.'

voortzetting der succe svertoonlnqen van de
O'likhtlge 20th. Century Fox productie naar
Oulda's onsterrelijk Meesterwerk:

•

arharend su«e;;olle
val

,,0 N0ER TWEE . VL AGGE W' ,

SA NFRANCISCQ·
c
a

met 4, be~oenlde ste'rrenen 10.000 flguranten,
RONALD COLMAN, CLAUDErTE COLBERT,
,
, VICTOR McLAGJEN en ROSALIND RUSSEL.
.
Woorden ontbreken om de groot~chhaid van deze film te beschrijven.
.
" ' , Komt vroegtijdig voor go.ede plaatsen I
GROOTE MATINEE'S voor jong. en oud,
op ~ATE~DAG- en ZONDAGMIDDAG, 1.9 en 20' DEC., 4.30 uur.
P.aramou~~ ;Super ,
,
Proauctle :
"
' , ' met JIMMY ALLEN.
, , " , :)264'J
,

PARADE"

SKY

DECA PARK
H E DEN· H~

, .p,~)' j e 4':n ~ ~'t"1! ~t' a Don a Id ,en CIark ~ bl e .

,

'1

zal worden

Mathlee's morge'n 4 30 uur, Zondag 10,15 en 4 30 uur:
SMALL.. TOWN GIRL, met JANET GAYNOR en

ROBERT

t,~,I:·:~}l:.Jl·.·.,.fJ'l·l

KOCP,. NU' EEN'

'AETHERJAGER
8
PHILI'PS
323 A
«

ERRE$

"(GEHEIM TUSSCHENSPEL)
U zull opgetogen zijh civer deze film, zooals zoo velen reeds v66r U
waren daze laatste dagen. Een liefelijke romance met een spannende
(~iet voor kin,deren).
climax en fijn-geestigen humor.
Mathle~'s
ZAtERDAG' 4.30 N.M.
,
u UR

TAYLOR.

.-i'.t.~

,

r .': '

~.
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(THE SCARLET PIMPERNEL)

naar hat beroemde boek van Barones Orczy, mel

Een p'rachtlge film.

NIET VOOR KINDEREN

0' E19'37 MOO ELL EN:
.

Het jonge paar, dat door
d'S geheele wereld op de
ge.dragen, in ,d\l teederste llefdes-
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ROBfRT TAYlOR

VOLGENDE AVONDEN

Schittei'e~d,' boelend dram] - prdchlige vOFa-e nummers
- een Illm van ~eldzame kwaliteUen, welke dart ook-:
met onvermlnderde klf'ilChl trekt I
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Heden- en volgende ayonden ,

"DE ONGESCHREVEN WET"

THE TRAIL OF THE LONESOME PINE

X

IMP: WA~MgEN VEP,WEY &CO NY,

X

met SYLVIA SIDNEY, FRED M l\CMURRAY, H'ENR;I FONDA
Een fil", over den humor, de beslornmerlnqen en qef~~ill~-ve'etes i~
het ruwe [even van de bewoners der BlueRidge Mountains - de schltterende opnarnen aan de plUoreske bergmeren maken de film tot
EEN FEEST VAN KLEUR EN SPEL (Niet voor klnderen)

",'

C HER I B,9 N

R,EX'

Mat in e e's Zaterdag en Z~ndag 5 uur n.m. "MusiK 1M BLUT~' mat
.Leo Slezak, Sybille Schmitz, etc.
(Alie ieehijden)
Kin d e r v 0 0 r s tell i n 9 en: Zondag 8.30 en 11 uur V. m. "CAll
OF THE WILD" met CLARK GAstE.
2::!651
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ziJn onze beste vrlenden
Leest dus veel boeken 'en wordt Lid,
,
vande
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CIT.Y" '..,,THEATER
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Haden- en volqende avonden :

D'E
CEMBER 1936:'

'M lVI"PHI TR'
,',Y 0

I

REX THEATER

~"

_ .' •

C HER lBO' N

VOLKSBIBLIOTHEHK "FAVORIE'f"J\.' . . . .
, annex Leesgezelschap
~
Senen 85, Tel.: 748 WI, Batavla-O,
"", ",

oontributtes vanaf f 0.50'
Catalogus benevens Supplementen
j 050 '
,.
'2a631

"

,J~

Warner

~.';I
t,
I'~

Bros'. lnslaand

'ach~i,Jcces;

",
Betooverende llJuziek. groots~he opll')~,king, met WILLY FRITSCH als~ "JU~iJER'~,
PAUL ~EMP als "MERCURIUS", ADELE SANDUCK als "JU~O", HILOA.
HllDEBRANO :ars: "GRIEKSCHE SCHOONHEIO:'. Een sehaterlach van I:t~t
begin tot het etnde, dat i,s de vroolijke UFA·film AMPHITRYON.
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CI MEMA PA,LA'·CB
Heden-

en. volgende

: Wij ontvingen

(avond~e?epties -

"DE DODD lANGS, DEN WED"
met FRANCES
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AU80NMARCHE
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KERSTKRANSEN, KEftSTBROODEN, ,WEINACHTSToLLEN'.
GEBRAPEN KALKOEN,. GANS, KAPOEN,' EEND,
/
KIP; DUIF, FAZANT.
HAZENPEPER MET APPELMOES.
GEBRADEN KONIJN MET APPELMOES.
PLUMPUDDING, CHRIS'rMA~ CA~E, GATEAU DE NOEL.

_4-

HAZELNOTEN~ OKKERNOTEN' EN KASTANJES.

" ' , '.

-----.....

~

z~e;r chiqu'e ~ bilfljk'e. prijzen

(Tus\chen Twe.e· Wereldef.lt
"
" '
met PAU~ MUNJ en BElTE DAVIS ,til..,een..}',ao_ W~'rJl~,r~
Bros'. g'rQo15te films. I'
~'
(~!~, voor kln~~r~p)~
\

• j' - ' .-.- _""

'Wee'n'sehe Hoed'e~

MAIINEE'S Zaterdag 4'.30 n.m.
Zondl1g tQ q,U1 ,v.rn. e". ~.~Q n.~!

,

bals)

,(voo,,~vor'ld recept"les' - viSlh;sl: '

Dronken achter h~~'. ,st~~r ~ e~ni bC?t,slng In ;vqJ1~,
vaart met een clulobus vQI Idnderen - zit ~alJ.l
voor haarbroer de 5ch.uld ()p _zl~h, en werd ver";'
veroordeeld wegens "dood door s'~huld" :. ~',.
(~net voor klnderen) ,
. Ptiramouni-nrm

I

a', 5'.' fe'~'stldagen

Cocktail, 'Dresses

,

DR"AKE en'R'AN'b'bLpH SCOTT

~IBOR'D£~

de'

AvondJ~ponnen

avo,oden:

Een film met ~ngek~'ltde spi)-linh~g ~n' sensatl~
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Roosevelt spreekt over dictaturen,

II

•

•

• m

\

Hef verb'and fusschen ermoede en· euierkie
De President wcorschuwt op het
Pcn-Amerikoonsche Conqres
!JOLI'!'IEl{E BESCIIOUWINGEN

van
VILLANUS

Eden spreekt, Roosevelt spreekt.
!lIet valt niet samen, en toch is het
Iellect nlet gering. Totnogtoe ,spraken aileen Hitler en lliussolini. Nu
komen de andercn aan het woord. I
\Vij zullen het Eden nict aandoen,
lhem met Roosevelt te vergelljken,
lEden kan verantwoorden wat hiJ
zegt. \Vat hij ontwerpt is een politiek,
die men weet dat ze zal worden doorgezet, Amerikaansche, presldenten,
,en vooI:al Roosevelt, kan men steeds
de verrassendste zwenkingen zien
maken. Voor geen h,consequentie
:sclll'ikken zij terug. -

zlch pas aan een werkelijk vrij volkscordeel, waarvan de 'ultslag nlet bij
vcorbaat vaststond, onderworpen. Het
Congres heeft hem herhaaldelijk overstemd, zelfs zijn veto heeft het kunnen
terzijde schulven.
Wat vreemd was aan Roosevelts'rede
te Buenos Aires ter opening van het
Pan-Amel'ikaansch congres, was het gezelschap, waarln ' hij die verheerlijking
van, de Amertkaansche dernocratle en
de veroordeellng : van de Europeesche

toont alle teekenen van. naderende, onoverkomelijke, moeilijkheden, waardoor
de noodzakelljk geworden geruststelling
van boven at steeds angstwekkender
klinkt. Is het nlet een wonderwerk geweest van Schacht, dat hij het zoo lang
heeft kunnen ophouden ? Dultschland
raakt bovendlen, als men het bewegeIijke, kaleidoscoopachtlge dlplomatteke
gedoe in Midden- en Zuld-Europa nu
eens een oogenblik nlet in bijzonderheden bekljkt, maar in zijn hoofdlijnen
.
.
beoordeelt, steeds scherper geisoleerd. .Door de kracht van den 'storm is het water van d~ Nleuwe Merwede zoo hoog cpgestuwd, dat de Splerlngpolder, welke '
Is 'daar. een ontploffing van het dyna- buiten den dijk van den Biesbosch ligt., is ondergeloopen, Het wat.~r heeft de.n veerweg bij den "Kop van bet Land"
ondermijnd. Het verkeer heeft een belangrijke stagnatle cndervcuden.
mische bewind, als dit inderdaad zijn
"
kaartenhuizen met instorting ziet bedreigen, nlet te vreezen ?

0 I h
t "
' b rge!1

dlctaturen ultsprak. \Vant er waren vele
e d ht dl ztch verweerde met
Geve~hten .in Rioleu
';"
Men zal Roosevelt moeilljk kunnen be-,
ntv uc
nlelSJe ver- sdetenopmerking,
ver ac e, e
.
dictaturen onder zijn gehoor, vele Ianniet geweten te hebben
dat het melsje weggeloopen was. Nadat
den zonder rec Iitszekerhel d ,waar h e t strijden, ·dat hij eenig recht heeft in het
0
Onder bet zickenhuis
pohtlek stelsei niet op perlodleke werkie- signaleeren van de gevaren, die vooral
' , .~
de politierechter voorlezlng had gedaan :
van cen verhoor, waarin verdachte
h.a.d
Na de gavechten
In de lucht en te land
zingen, maar op geslaagde, al dan nlet deze drie onverzadigde dictaturen ople- iI
t
\IC
veren. Maar klinkt het utt zijn mond niet Vier verdachten staan tcrecht erkend geweten te hebben dat ~e melsJe is het thans reeds onder den grond tot
periodieke staatsgrepen berust.
wat vreemd, als hij de kunstmatlge oe'- I
was wegg eloop e n, e n n.adat hlJ haar er een 't.reffen gekomen tusschen nationallsOver de zelfgenoegzaamheid der Ame- cono:lnie geeselt? Zijn elgen beleid zou ~ Te Amersfoort heeft zich eind Augus- op gewezen had dat et: 111 die dagen toch ten en M1adrileenen, aldus m~ldt United
,
! .
rulmschoots over het geval gesproken p'l'ess aan de Telegraaf.
.
rikanen ZQU heel wat te zeggen zijn. men ongeveer evenzoo 'kunllen noemen. tus van dlt jaar .een geval van ontvluch-- was, bleef verdachte bij haar verweer. .I,
Maar die kennen wij van ouds. Ieder Het verschil is sle'chts, dat hij niet met ,Ung vOQrgedaan, dat thans een minder De palitlerechter gaf haar toen een ernHet was een g~vecht: dat d~ed denken
heeft recht op zijn gewoonten. onge-I een volmaakt leeggebloed, slechts met leizierige voortzetting yond voor den stige waarschuwlng:
aan Victor Hugo s, Miserable~ . !een. strljd
,Als Eden' de onderdrukking van de paste woorden zijn daarvan nlet het een volmaakt gedesorganiseerd oecono- 'lit'
ht
V
t A
f' t
,\
in de riolen van de u1l1Verslteltswljk.
}>O>litleke en individueele vrijheid gee- ergS'te. Nu was de critiek van Roosevelt misch l~ven te doen had. Als wij hem po l€rec er, mr. een, e mers oor .
_ U in.oot het niet slechter maken
.
se~lt, weet meri precles waarover hij op Europa in vele opzichten gerecht- nu de anderen verwijten ,hooren doen, Uit het tehuis van de Vereenlging Kin- voor'u zelf dan het allis. En daar is u
De oorzaak van deze ondergrondsche
het heeft, en ook dat hij het recht pe- vaardigd. Hij overdreef we~-al~ hlj van is het alsol wij hem hooren vragen: d,erzorg was een meisje van ongeveer 20 hard mee bezig op het oogenblik.
gevechten was een pagillg van de regee-zitt wo te spreken. Zijn land is een land de o~rlogszucht van de dictatoren en "Waarom moesten zij hun kinderen la- t'
I
d t
d
diJ d
ringsaanhangers, om zich tnans deflnlmlet oude en gevestigde instelUngen. Als dictaturen sprak. Hij laat hep verkon- ten hongeren, terwijl er nog zooveel ka- aar ;vegge oopen, a on er voog
er
De Amersfoortsche politie-ambtenaar, tief meester te 'ma'ken van 'It ziekenhuis,
Roosevelt zich tegen ~ dictatuur ver- digen, dat nleuwe markten slechts door viaar in de wereld was?" Roosevelt zelf ereeniging ston/d. Het meisje had een ook in de. vorige zaak gehoqrd, bevestlgde dat thans reeds geruimen tijd door de
heft, zullen velen glimlacl1en. Heeft hij verovering kunnen worden verkregen. kon die koopen en onder de zijnen ver- ~ongeman ont moot, dien zij blijkhaar het. daarbij gelljkelijk verklaarde; de Madrlleenen wotdt belegerd, zonder dat
ni,et tal van haar methoden nagevolgd, Nu sloegen zUn woorden evenzeer op deelen. Hoe dat Amerika, op den quur goed kende, en die haar een paar dagen verdachte had bij; een onderzook aan dezen er evenwel h1 konden slageh de
als regeerder, financieel, agltatorisch? Oost-Azle als op Europa, maar zoo kras ~il1ancieel en oeconomlsch be~~mell 'zal, ~ij zijn familieleden had verborgEm ge- haar huis 'verklaard dat zij nergens van nationalisten te verdrljven. De m1litle--'
heert,ook daar geen regeering het nog IS een andere vraag. Maar hlJ kon het ,. houden al wist hij' zeer goed dat zij weg- af wist. Zij had daarbij welbewust on- leden hadden het plan, opgevat in 'de
'Toch is een vergelijking onjulst. Het uitgedruk,t, al heert ~et er sams veel Qil experiment met de middelen, die 'ter be' .
waarheld gesproken.
dolen te kruipen, die naar het gebouw
'a11lereerste kenmerk eener democratie, geleken.
schikklng stonden, nog' bekostigen. Dat: geloopen was mt het tehuls, en later
leiden, en de Clinico op deze wijz~ met
. .
het recht, is in Amerika niet aangetast.
konden die anderen niet. Bij hen was zeUs dat de politie trachtte haar op te
De eisch tegen deze verdachte !uidde dynamlet te ondermijnen. Op een of
Ielder kan naar de rechtbank loopen.
.'
40 gulden, subs. 20 dagen hechtems. De andere wijze moeten de national1stlsche
Maar Roosevelt signaleerde vooral ook het nlet slechts desorganisatie, gelijk '.spoi'en.
Em als de Opperste Raad ges.proken het oorlogsgevaar, dat de kunstma tlg aan de desorgan~satie elders, maar te- . Er waren in deze zaak, aldus het U.D.; politierechter bracht haar onder het o')g, I verdedigers op de hoogte zijn gekomen
heeft, buigt ook de president het hoofd. opgebouwde oeconomleen opleveren. Zij vel~~ ook een mtputtlng reeds vooraf, vier verdachten, die terecht stonden we- dat deze clemente eisch van den Offi- van dit voorneme'n.
De: grondwet, zelfs in haar strengste uit- zuUen, zoo zeide hij, naar de, wapens gehJk men elders weinig gekend heeH.
en 'het verbergen en onttrekken aan cier 'Van Justitie? die haar blijkbaar ~~Onmlddellijk werd aan de legloensoIlegging, geldt boven alles. Het beginsel : grijpen, als hun' 'kaartenhuizen dreigen
g s
.
vangenlsstraf WIlde besparen, mogehJk
Het is geen ,wonder, zoo betoogde hij, d.e naspormgen yan ambtenaren van po- 'was, doordat deze een bij~onder. we,ts- daten bevel gegeven eveneens in ~ rlo"Recht is, wat het. algemeen nut voor- ineen te storten. Inderdaad geen denksc,hrijft",. heeft de rechtsgrondslagen der beeldig gevaar. In eenlge groote landen dat de ,landen, die naar autarkle stre- htie (van het mmd~rjarige, weggeloopen artikel wilde toepassen in haar geval. le~ af te dalen en den vijand te v~r·
g~meenschap nog nlet verdrongen. Te- ziet men een toestand ontstaan, die niet Yen, en die in den Oorlog een onmis.. meisje. Als eerste v.erdachte verscheen Ook de politierechter was clement, en jagen.
Deze had inmlddels reed.s kans' gezien
retcht beschou.wt men de ongereptheid kan voortduren. !talie, zonder geld, fi- baar instrument der politiek zien, met v~or. den rechter de Jongeman, die, naar ingevolge dit bijzondere wetsarUkel'verdiler grondslagen 'als een ,bezlt van het nancieel ~itgeput door den Aibessijnschen het laagste levensnlveau behept z,iJ·n. ~llj verklaarde, ~~ar op stra.at had ont- oordeeld hij de verdachte tot 25 gulden eenige dynamiet-pa,tronen ·tot, optplofmoet mee naar zlJn huts had! genomen _'
e
. '
al~gemeen waarmede geen ander nut te oorlog, dilt bijna alles moet Invoeren, Verwarde hij nlet eenigszlns ,oorzaak en h
. •
h
subs. 10 dUigen he~htenls.
fing, te brengen.
,
" ... .. r'.".... . '. ':"!"
ve~rgelijken is.
beijvert zich in vlootbouw en luchtvaart-- gevolg?Pat Iaagste levensnlvei:nt was:er ,~,ij .'Yoonde bij zij,n vader m -:- en aar , .Tenslotte. stond terecht een,los arQel..
tichifen .welnlg scnac'fe' 'aan e'n
constructles tegen Engeland Ope Ja~n al vOOr autarkie en ~,gressief mllitairfs- tlaa'tlla verschelde~~.dagen en naCh~n der, eveneens te Amersfoort woonachtig,
had gehouden, eerst bij zlJn
.
k ed av
rd w'as maar voordat men het tot grootere explos1es.
Er is nog rechtszekerheid in Amerlka, verzwaart zijn m1lltaire lasten, ofschoon me er de' bovenhand kregen. Natuurlijk verb()rgen
o
vader in huis" daarna bij zijn broer en wlen,s vrouw?o g a aa
' e n had kunnen laten koman, grepen de
vO>Qrzoover zij vroeger reeds daar be- de ellende voor een groot gedeelte der moest op den duur, onder Invloed daar· tenslotte ,bij een goeden kennls~ .
door ztekte met verschljnen kon; teg
toestOrmende legionnairs In. Het kwam
. .
haar werd verstek verleend. Het bleek' t t ' n b t .
. bij d I s
st<ond: Rechtszekerheid, beperkt door de bevolking toch reeds zwa'ar genoeg te van, 'het levenspeil nog weer verder zinken. Dit is de circulus vitlosus. In
De jongeman, zelf nauwelijks meerder- dat deze verdachte met zijn vrouw op 'old ei
0 S~lg, t~~~
rege~~e~;n-:
dUlUrte van het proces! Een pluto- dragen is.
er
Dultschland kwam b.v. de dictatuur aan jarig, verklaarde niet geweten te hebben 'bezoek was gekomen bfj den broer en de SZ~' a eln hOPtt e y ue ij 'Y en ge
den'
cr~atlsch gehandicapt recht. Maar dat
.
t en ver d ac ht e., lJ' 1v ue en m te
Z -flOl en en wer
" ge d aan h a d s t ra fb aar schoonzuster van den eers
Duitschland trekt zich steeds meer tot het bewind door de wanhoop van het d a,t h e t ge~n h lJ
temslotte toch te vinden is. D~n is er
kin eil dl' In de
nmg de vrijheld van gedachte. Men mag een oorlogskamp /samen In den' striJd vol,k. Die dictatuur sC,hlep ~unstmatig was. Die'verkarlng yond echter blj den Deze laatste had toen onderdak gevraa~d ~{)orzi~n ;a~ v~rs ~li g In' he: onder~n president-dicta1tor critiseeren, hem tegen de verder slulpende armoede; het werk en geld. Zij bracht b~weging, waar "politierechter geen goed onthaal.
en toegezegd gekregen voor het meisje. g;:~dS:heebu~en~~~ af~~alden. Schoten
ze!lfs bestrijden. Bij de verkiezl)igen kan gaat, gelijk Moskou, het begrip oecono- st.agnatie geweest was. Zlj str?Oide ..en
_ Men moet nu eenmaal weten wat Het weggeloopen meisje had daarna een rommelden onder den grond. ~a Ufon-mische sabotage, waaronder iedere zon- str~oit enkel al voor .wapenlng, Jaa.rhJks strafbaar is; dat men het nlet wist, zou nacht ten hulze van dezen verdachte lang heen en weer vechten, moesten de
mlen vrij tegen hem spreken.
•
de tegen de strenge regels van de oeco- 13 a 14 m11l1ard mark onpro~uct1ef ult men weI van alle strafbare felten kunnen vertoefd.
regeerinustroepen teilsIotte een goed
ht f
, , < : > .
Geen p~lftij' kan het \\lagen, den ande- nomische beperkingen en beperklnkjes over het land; Het geld bhJft op die
De pOlltIerechter vroeg verdachte :
heenkomen zoeken.'
rem haar dwang op te leggen. De Ame- kan vaUen, en waar bovendien alles manier rijkelijk vloeien, de dlstributle zeggen ac era.
E~n als getuige gehoord Amersfoortsch
_ U heert zeker spijt d'lt u zich met
- Het was de zonderlingste sen'saMe
rUkaansche burger fluistert nlet, als hlj onder ,kan word,en gebracht, met den van, waren wordt vergemakelijkt, maar
de waren zelf gaan ontbreken, doordat pohtie-ambtenaar. bevestigde ~at het deze zaak hebt ingelaten?
van 111ijn geheele mil1talre looppaan,
ZilCh ,buiten zijn huis bevindt, laa t
,
"
verte!de 'n kapltein van het legloen, d~e
st:aan als hij In den kring der zijnen is. dood bedrelgen, het gaat het land in~ wat aan Invoor nog mogelijk is, voor wa-I weggelo~pe.~. meisj7 ~erborgen w~ get Is te begflJpen dat het antwoord al~ een rat in het zonlicht glom. Tlen
Hiij zet geen theewarmer over de tele- deelen in blokken, ook weer Russlsch, penen moet dienen. Na, het famlet van hou~en, blJ mformatle en zelfs biJ huls-/
'jaar heb ik van alles mee,gemaakt in
fO+On bij het voerell van een vertrou- waardoor het mogelij'k wordt ieder bur- dit stelsel komt nu de autarkie, die uit- zoekm~ had. men ten huize van ver- heel wel,gemeend klonk:
Marokko, maar. ik heb - noolt kunn~n
WEelijk gesprek.
.
ger zeer onmiddellijk en zeer grondig te voer en handel met het buitenland moet dachte s fanulle steeds gezegd van niets
J
-- Dat heb ik 'zeker,' Edelachtbare!
denken, .dat ik nog eens hl een Madrl-controleeren; het gaa't nog weer verder dooden. Zeker, Roosevelt heeft gelljk. t'~ weten. '
De' Officier van Justitie vroeg veroorook hi dlt geval waren Officier van leensch rlo01 zqu vechten. Acht llur lang
De knokploegen staan ten' dlenste rantsoeneeren en de pnjijuctie van Ie-- Deze tragedie Is gevaarl1jk. Maar toon
Vatn ({e gangsters en maken dus deel uit vensmiddelen zorgvuldig, tegell een' een~ wij er Roosevelt over hoorden oordeelen, deeling ~al1i. verd~chte tot een. maand Justlti~ en politi~r~chter clemen.t; na- v?chten we in het dpnk~r.. VOOl'tdurend
vam het oeconomisch, en nlet van het heidsprijs, met onderdrukking van alIe ten deele met de woorden van Eden, gevangemsstraf. Gezien .het.. felt, d~t dat door, den Offlcler veroordeelmg van, hepen we gevaar verdwaald te raken, en
handelsvrijheld, over het land verdee': toen moesten wlj beseffen, hoe groot ver~acht~ nlet .eerder veroordeeld was.. ieder der beide verdachten tot 20 gulden de gewonde, die niet· in s~at wa,s zlch
po>litiek stelsel des lands!
len; een methode, die in een belegerd het verschil in ernst tusschen die twee luidde het vonms van den pol1tierechter boete subs.' 10 dagen hechtenis was ge- op de been te houqen, had groote kans
14 dag~n g.eyangenisstraf.
eischt, veroordeelde de politierechter den in de "modder te stikken. ll'et geratel der
,Als Roosevelt, bij al zijn dicta'toriale land onvermijdelijk kan zijn, maar~die was.
"'"
I?aarna verscheen de schoonzuster, de arbelder en zijn vrouW leder tot tien mac~inegeweren, die waren, meegenomlanleren, van democratie spreekt, heeft nog steeds tot grooter gebrek aan 'waren
htj< dus nog recht van spreken. Hij heeft geleid heeft. Kortom, Duitsch"land verfNadruk verbode!J).
echtgenoote van den broer van den eer- gulden boete, , subs. 5 dagen hechtenis. men, echode ;tllerwegen door de bulzen.
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De Gouden Rat
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,,,Ik verondersteI,' dat er nu geell ontk<omen ,meer laan :i3. Tenminste naar .het
g(ezlcht van mijn vrlend 'Ivan te pordeelem. Als ,blikken konden dooden, zou het
met mij gedaan zijn~ Wat zijn jullle 'van
pIlan ,met fmij: lte doen ?"
"Daar waren wiJ' net over aan het
diiscussieeren, prinses", antwoolidde sir
Clharles gI1mlachend. "Heeft u misschien
e~n /Voorstel ?" I I
,
f
"Verschillende", lachfe zij. "B'ijvoOr-"
\ ,b~eld;: u zou mij aan wal ,kunnen zettem in een haven zoo dicht mogelijk bij
Plarijs".
!' I
I
"Waar9m niet in Engeland ?'.1 vroeg
d~ hoofd-commlssaris.
I
"AIsjebl1eft niet. Ik geloof niet, dat
i1« op het oogenblik erg veilig ben in dat
lamd. aij nader inzien, zon ik eigenlijk
ook nog Hever naar een Duitsche hav~n gebracht'lworden. Dat schikt mij 'beteir als het voor jullie het zelfde is~ Mag
lk: oak weten welke ,haven u het eerst
dEenkt laan te doen?" vroeg zij l1efjes.
De prinses was zeer nieuwsgierig wat
eIt' met Grafton izou gaan gebeuren en
dee vraag /brandde op haar tong, maar
zijj wist dat het ]nutteloos 'zou zijn om
hmar te stellen. De mannen begrepen
sP>Qe,dig, idiat <tit Qnderhoud niets zou

_ _ _ ----.-

opleveren en 15esbrook stelde voor de
verga~ering· te vendagen. I
,,Maar wat gaat er nu met mij gebeuren ?" Vl'oeg ide ,prlnses, op den. man at.
"Dat 'Zal .u nog ,weI ;meegedeeld worden; (het zal u geen kwaad doen, daarover' een poosje in onzekerheld te verkeeren", antwoordde Des.brook op luchtlgen toon.
I
"Jij beest. Ik (haat je. Ais lk er aan
denk, dat je eens 'beweerde mij lief te
he'bben ......" Met een hoogroode kleur
van woede" brak zij, ;Plotsellng af en
keerde hun vol minachting iden rug toe,
waarna zij, langzaam de hut verllet.
De Groothertog volgde haar ~n zocht
Peggy op. Tot 'zijn ver'bazing vernam
hij, dat haar koffertje in Jane's hut
geplaatst was, die de 'beide vrouwen van
plan :waren te deelen. Hij zei hier echter 'niets van, mlaar verzocht haar met
hem mee te komen naar Ide salon. Of,sohoon zij. man ,en vrouw waren, had er
noolt een werkelijke intimitelt tusschen
hen bestaan, want de groothertog had
noolt volkomen kunnen vergeten, dat
hij van koninklijken bloede was.
"Ik hoop dat je je nlet 'al te ongerust
hebt gemaakt over mijn verdwijning?"
vroeg hij Ibeleefd.
"Nat~urlijk heb Ik mij ongerust gematakt, ,rvan. ilk had Ije in geen week
gezien, toen je ,verdween ~n je had miJ
heelemaal geen bericht ,gestuurd".
"I~ had het erg druk. Er waren mij
belangrijke opdl'achten 1gegeven vanijlt
Frankrij'k".
I
\ \
,~Maar 'je schijnt toch weI tlJd gehad
te hebben om te spelen. Ik heb gelezen,
dart je herhaaldeliJk in gezelschap. van de
I
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,
prlnses ,verkeerd hebt. Denk nlet, dat lk .tactvol om hem geen ,vragen te stellen. boven. Vanavond zuBen 'we )lOg e'ens
jaloersch ben", rlep zij haastig.
Toevallig noem'1~. zij echter Grafton's een klein dinertje ,hebben, aus trek je
smoking J maar weer aan", vervolgde
"Ja, het is .waar.. maar lk had daar nraam.,elt,. een uitroep ontSnapte hem.
I .
mijn redenen Ivoor".·
"
I
'
"Oat kan ik nlet doen, Heverd", zel Ralph op opgewekten too~l.
,
Grafton
klom
vlug
naar
hoven
en ging
"Zij Is een he~l moole vroliw,; Ik zag hij lachend.
'I
haar daarnet even, toen zij de gang
"Maar lk ga nu naar beneden om met naar zijn lhut. ~Oodra hlj ,weg was, .sloeg
Jane met ;een impl1lsief ge.baar haar
doorkwam. rvan, he.b Ije Hever dat ik hem 'le spreken. Ga je mee?"
armen om Ralphs hals en kuste hem
naar Ihet oorlogsschip terug 'ga ? Ik weet
.
.
l .
zeker dat 'k daar welkom zal zl'''
ZiJ ging 'me.~ hem mee en op weg naar hartelijk.
, ",
1 .
In , de hut gaf hlJI de matrozen die de ver"Je
bent
~en
schat. Ik 'vind het lief
vroeg IZIJ en kon ~ie~. geheel de span- schillende 'ultgangen bewaakten strikte
van je, dat je hem vrijgelaten hebt. W'at
ning, waarmee ziJ zlJn antwoord af'
..
wachtte verbergen.
l
orders ni~mand)d~r te laten 'Zonder ~lJn zal er met' hem gebeuren ?',
,
voorkenms. Toon Zlj in de hut kwamen,
"Ik vrees het ergste. Maar laten wij
"Je ;blijft hler. Het Is maar voor !kort, waaronder "He,t· Zwarte' HoI" verhorgen
want We zullen .lSpoedig :aan land gaan". was, opende hij' het luik len ~vroeg ,Graf:- daar riu niet over spreken; het is tijd
"Waar?" vroeg zij kalm.
• ton ot hij :alles had iwat hij' wenschte. om Ons te verkleeden. 0 ja, dat wilde
ik je n9g vragen, waarOll1l ,deel je je
"In een ,kleine :hav,en in Noord-:-Frank"Ja, 'dank je", klonk het antwoord.
, I
rijk".
I
j
"Je behandelt ,mij even goed :als Ik jou hut met miss Fayrfleld ?"
"AIleen maar omdat z.lj graag gezelEn je wou mij nooit meenemen naar' behandeld heJj, Inlet .een verschll".
'
"
I Dat weigerde je :altijd. Waar-'
?"
schap wilde hebben - en ik vind haar
Frankrijk.
"Wat d an.,.
om dan nu weI?"
:
"Ik heb jou met zoo lang opgesloten heel aardlg.' Is 'dat voldoende?" vroeg
zij op luchtig~n 'toon en verdween.
"Eenvoudig omdat mlj dat het lbeste gehoud~n. Twee maal heb Ik je ~r .\.tit
De Groothertog keek misnoegd, toen
schikt. Vraag ~nu alsjebHeft nlet ;'verder". gelaten.
I
I
Op dlt oogenbllk kwam Taylor ~e sa"Da,t ;is )voikomen waar. ~n ik wil het Grafton eenigen tijd da·arna de salon
Ion ,binnen en begon de tafel te dekken ook weI doen, ,maar op een voorwaar- blnnen kwam. :Hij !wierp 'Desbrook een
vragenden blik toe en \accepteerde toen
voor het dlner./
J
i
de". /
/
de
sltuatie 'met een grimm~geIi glimlach
"Het wordt tijd, dat ik mij ga kleeden",
"Welke?" Ivroeg Grafton, toen Desen ':behandekle ,Grafton met zijn gewone
r,iep Peggy haastig en ging .heen zonder brook 'zweeg.
,
.beleefdheid. De prinses echter ,lachte
verder nog lets :te zeggen. ' I
"Oat je ~e je woord geeft', dat je niet
hartel1jk en maakte een buiging voor
De' Groothertog volgde haar met de zult IP~obeere~ ,te ontv~~chten, al. zou Desbrook.
'
oogen en ;Stond toen :op, ,terwijl hij iets je dat toch nlet lukken , vo€gde hlj er
"Un
beau
geste,
monsieur",
merkte
zij
in zich zelf mompeJ.de in het Russisch grlmmlg aan toe. '
op.
'
. ;
en /ging l1'aar het buffet om zich een
"Denk je dan, dat ik :mijn woord zal
"Ik volg Grafton's goede voorbeeld",
straffe cocktail te mengen.'
houden?" ,vl'oeg Grafton, met voorgeantwoordde Ralph.
,I
i
Desbrook, 'die de hut onmiddellijk na wende verbazing.
Het maa'l kon beginnen en zonder aarden groothertog verlaten had, ,was 'met
"Ja, dat denk ik".
)
Jane aan ~ek gegaan om 'een luchtje te
"Dan gee! ik het je hierhij. Je kunt zelen ,beg,at Grafton zlch naar 'het hoafd
der tafel eI:l wlerp een bijk om zich heep..
scheppen. Hij sprak niet ,tegen haar over hler' ;je \beenen niet eens strekken".
de verschlllende 'moellijkheden, die nog' . "Dan had .je het leen :beetje grooter
"Wilt u plaats :nemen~ dames en, heeopgelost m~$ten Wor<len en ziJ ,was zoo moeten laten maken,', Oa. nu maar n~r ten':, 'zel hiJ QP zoetsapplgen toon.
I

\

.'

l

, Zijn aplomb verwekte een Nroolijk ge-lach. Het diner Iwas' slechtS kort en
zeer eenvo\ldig len verliep zonder het
ceremonleel van den vorigen t\vond. Zoo-'dra 'het' afgeloopen ,was, stelde Orafton,
voor, dat de dames ihun koffle en likeur
zoudeli gebru#iken in de hut, die de z'ijne
geweest wa.s. Pit iVoorstel ,werd' aange-nomen en toon de deut Ivan ;de salon
voor hen geopen'd werd, verscheen Car-ruthers. Hij was ~n klein tenu~ en droeg
zijn onders~heidfngeri en zag er lOP ~ijn
voordeeligst ult. ~eggy Fayr(leld verUet
het eerst het vertrek en het gelukte Car...
ruthers haar jtqe te flulsteren, dat hij
haar ialleen wilde spreken, voordat hij
vertrok en zij' knikte toestemmend.
Grafto'n met zijn groote brutalitelt ;be-heerschte nog $teeds 'de ,situatle, !want
hij verzocht den .commandant plaats to
nemen eh ·bood hem koffle en llkeur aafl.
'"Kijkt u alstublleft nlet zoo v~rbaasd.
Ofschoon , iIt- een 'Jgevangene. tbell, is dit
jacht nog steeds mljh eigendom. en ver...
schaf ik u allen iyoedsel ~n 'dranken.
Neemt u plaats", herhaalde hij. "U JJent
geen van .allen mijn vrlenden, maar lk
gel9'Of .dat de, ;meeste .van ~u. eerlijke en
fat~Denlijk~ menschen zljn. lk geef toe,
dat lk verloren heb~ maar ik vlnd het
niet meer dan b1ll1jk,;dat ~ ~iJ riu ver--'
telt, .wat. u van plan :bent met mij te
doen. Desbrook, ik doe een 'beroep op J$
om miJ ~erlijk ;te antwootde.n". I

.fWordt vervolgdJ.
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stel van Prlnses Armgard. De Dultschs
deviezenbepalingen _ echter zijn uiterst
streng en niet dan in het uiterste geval
wordt toegestaan, dat de zoo schaar..
sche devlezen "vermorst" worden aan
zoo welnlg' noodzakelij ke dingen als
bloemen nu eenmaal zijn, De moole
bloemenschat scheen dan ook voorbestemd te zijn om niet toegelaten en
teruggezonden te worden'. De officieele
tnterventte van H. M.'s gezant te Berlijn, graaf van Limburg SUrum, was
noodig om de Devlezen-treberwachung
er op attent te maken, dat hler sprake
van een geschenk, dat een uttzondering noodzakelijk maakte..

•

:ontgoocliMing' nlets '1oor voelden zlch
naar het front teO begeven, v'eidwene'il, zOo
. ,
"
' ;snei mogelljk utt het' ge'bOuw. Anderen~
be Haagsche Aneta-telegrammen tieb--- Natuurhjk -. lUid~e het antwoord.. glngen 'savonds laat met een bezi'-aard
ben reeds melding gemaakt van de po- - Desnoods wll ;Ik direct weI.
hart naar de Gare d'Auster~ltz, net staglngen, weike in ons land werden aan- Dan weet lk .wat voor [ou,
tton vanwaar te iii u. 20 de treln naar
gewend .om [ongelleden, voornamelijk
Dienzelfden mlddag bracht de 011'00- . Madrid vertrok,
,
.
\
werkloozen, te ronselen v~or dienstne- kendezijn slachtotrer in contact met, Met vijftlg Fransche francs, dat Is
SLAPPE PUDDING ~I,ET TRIESTE GEVOLGEN{
mlng pij de Spaansche regeertngstroe- den communist Haring die voor de, ongeveer vier gulden en vijfentwintig
pen. W'ij -tezen hierover nu in de "Tel." .moote {betrekking" verwees naar het cent aan Ned~rlan1sch geld, in hun' hanDrif~ig heer des huizes treft zijn vrouw
ddo. 8dez'e:r de volgende bljzonderheden: vereenlgtngsgebouwtje van "Eendracht, den. Het eenlga geld veor de aUernoodo 0 d'elij k
.!
alle stflte, eli min or meer op ge- maakt .Macht" In de Albert Cuypstraat, dtgste Ievensbehoetten.: ....
heluiatnntge wijze. zijn de. laatste weken het clubhuls van den mantelorganlsatle
Een Yorkshire-pudding; die niet naar
tal.vah', [eugdlge eniook andere (zelfs der Communlstlsche Partijl Nederland.
De teleurgestelden, waaronder er veden zln was van den Iheer des hutzes, Is
volgens de 'Dally fI'ei. oorzaak geweest
getrouwde) werkloozen uit ons land
Hier beyond zlch een aantal jonge- len waren, die vrouw en kinderen achter.van een incident, dlat met den dood
naar Spanje vertrokken om aan de zijde mannen. Zij werden een voor een. toe- Ileten in de hoop elndelljk een be trek.van de bereldster van dlt exqulse ge ..
der regeerlngstroepen te strijden tegen gelaten tot het "privek~ntoor'l van ean kh\g te' zullen: vlnden, wrsten In' den
•recIlt is :geeindigd.
Franco's leger.
zekeren mijnheer Nooter,eveneens eel1:trein~ die hun 'naar Madrid bracht, nog .
Dat zij naar het Spaansche front zou- bekend communist. Deze de€d zeer vrien- niet,' dat zij straks in de' voorste 11nies
De ·{4~jarige m~chinist Thomas Marsh'
den worden gezonden, wisten deze lieden delijk en vroeg den werkzoekende of hlj. aan het front zouden worden ingezet.
te Birmingham bad zich met zijn huls..
echter nlet toen zij hler ter stede en te weI eens gevaren' had.
Het zijn immers vreemdellngen, een
,genooten rond den disch geschaard en
Rotterdam werden 'aangeworven' d o o r .
huurleger.,
·het wachten was op de /pudding, die
menschel1, die hen met allerlei schoone
Dat had hij.
.
.meri' zich' terdege zou laten $maken~
beloften over het verwerven van een
Zou je dan wet op een Spaansch koopVoor vier gUlde'u en ~~n' kwal'tj~.... :.
:Toen de smakelijk uitziende ,Schaal met
loonenden werkkrlng wlsten over te ha- vaardijschip plenst willen 'nemen tegen. Van de manne'n~' dIe iOQ een reis naar
D& Zweedsche hoogleeraat S. BQSlk, lIte ill, het .Verle
inhoud .,ten slotte op tafel 'verscheen.
len met anderen naar Parijs' te vertrek- een behoor1ljke vergoedlng? vroeg Noo- Spanje maakten, heeft melt tot nog toe
O~tell heeft ver~ameld voo'r de atd~ Nat; ili'St.
permltteerde de huisvader zich de op ..
he't RijkslUUseum te StO,ckhoiri"~, met eeil Japans'efte
Iter.; !
niets meer vernomen. .Toch waren er
ken. .
merkfng-" dat de pudding niet t3tijf ge-:
retizen -krab.
gisteravond weer zes' ronge nian'nen aan '
IJQIgraag.
'noeg was, waarop brutaaI het 'antwoord
De ronselaars van deze geedge~oovige
het Centraal station die, nlet wetend
van j' ,(fen vij'ftienjarigen zoon kwam:
jongemanuen ziJn tot nog toe zelf achter
- Dan kun je vanaVond reeds naar wat h'Un te '~a~h'teri' stond'; bt'ijm:oedlg'in
.
,~Wanneer hi} u niet bevalt, laat u de
de schermen gebleven. bang als zij zijn Spanje vertrekken. Je' gaat dan: met an-' dert Parijschen tein stapten .... ~.
-.
;pUdding maar'staan". / :
I
voor de gevolgen v'an hU'n strafbare han- ,deren, die
een iba.an krijgen, me~ den
. ..
.......
15
d~lfngen. Gelukklg is een aantal, onder trein die
te 8.34 Ihiar Pa-rijs vertrekt.
, De machinist voelde zich dermate ge.
valScne belpften aangeworven, jongelie- Zorg, dat je op tijd bent.
;kwetst over IZOO weinig r~spect van den,
den ZOo verstand1g geweest in ,Parijs te
Opzienharende
Arresfatie
viJ,ftienJa'rige, Qa:t hij een pook greep
En bij deze woo~den overhandigde hij
bedanken voor de eer om zich te wagen
en die» met geweld over de tafel sUn..
den
werkzoeker
een
bed
rag
van
onge. ' in' de voorste 1Inies der fronten.
GUNsjiA. B.6JiENI). ,wrAJ\N.OE INr. ,
' .
'\
' .
"",
"
gerde' in, de ric.hting va'n z,ijn zoon, bUlk..
veer J ~O,waarvoor hij een spoorkaartje
, . XM RP.OJf.QVERVAL
" P r ' i r i.s e
:ba'a'r' 'm''''t'
de b,~d,o.e1ing~,dezen
.m~er o,nt,...
W.ONER
". s Juliana en Prins Bernhard haar tel'ugkeer, mt Nederland op het.
.J.
'(
...
E~ist' ,te p'arijs is hun ve~'teld wat er kon koopen ..
VERD~CI(r.r
zijn
,~aterdagavond
5
Dec.
om
6.51
uur
stamslot
te
Reckenwalde
zoodan~g
011-.
:zl)-g
ill
teO
,boe,iem~n.
De
jc;mgen
on~week'
van. nen, voor een matige. vergoeding
p:irUs
diet- den 'nachttrehl' Uit· de iesfdentle gesteld geworden~ dat, de"\ ge~ee.she~r . d~p. ~o~!.~et .h~t traglsche gevolg, ~~~
werd ..v erlangd. En dlt ver&chllde weI
In de,gemeente'Susfe'ren lS"lgroote' op- naar Ber'11jn: v~rt'rokI{en . t"eneinde ee'n haar den raad gat zt~h tel.- verpreging' ~iA~. 4l-jarige moeder we~d getroffen en
zeer ,van hetgeen de ronselaars hun hier
Inderdaa~ trci de toekonisttge' ,~~e~an schudding, yeroQrzaak,t doo\", de plotsefneenzeeg. Nog d~nzelfden avond. Qver~
In, Nederland verteldeu, n.1. dat zij in
aan
het
~tatiol)
nog
een
a.anta~
~al)nen,
llnge1arrestatle.
van,
den
45...jarigen
S.,
Ako~t
'~d~zoek
,~e
?r~ng~n
aan
.Prinses
teo
la~e~
~pn.emen,
.i.11
.een
partic~~ere
)eed
de' ongehlkklge in het ziekenhuls.
Spanje ~ dlenst zoudenkunnen n~men
,
'
op ....... '(. k9Qpvaardijschepen, waarop zij eveneellS aangeworven door den ronse- eCIL ,ze'f# . gli~~ti~. p~:l{~l}d ..sta.an~e.n be~ rmgar, de Moeder van Prins Bern- klinlek te Berlijn. De eel'St e geruc en, 1
f .
welke wij oVer d'e ztekte ve'rn'amen,
.Dezei' dag~il}J.eeft de zaak voor de.n
ritet de minste risico zouden loopen
...... laar, die ook naar Parljs, ghl~en!" pa~r, am.lite van~ de staats' Spoorwegen. De llllrd, d'ie' ollgesteld i~.
I
aangekomen, moest men zlch melden bij nlal}' WQrdt fit van' vei&lcht, in April Daar he't uur van vertrek ritet bek~nd 'klonken weI eeenigszlns verontrustend. ~pb.~ltlerechter ged~~nd. Thomas Ma~sh.
U'h t
~Af
bb ,en' gep.
' 1eeg d was. g~m~a~t,
"'."
'.
, . ' ",
evenwel
VrlJgesproken
daarnlet
de
.pe' ,VQrlg~. week en glsteravond zijn een zekeren Marcel dU.LY~n
, 3,3, ;Rue de I!}3'2'een ruv
overva1 t e h e~,
de. b~langste1l1n'~
van 'Yij w~rden hieromtr~~t ~:hter gerust- wel'~
oU'tierechter
opzettelijken
dO~d~lag
wede,rom twee groepen jongeman.nen uit les .:Oranges aux Belles, in het lOde op de twee bejaarde dame" Jansse.n, die, het pubhek lllet groot. Toeh waren er gesteld door Prins Aschwm met wlen ,p . , .:
'htt-"
I ,
'dl'strl'ct
naar men allJ'emeen aanneemt vrlj wel. ' . ," ,
~
,
'
bewezen ac
e. '
ver$~hl1lende deelen. van Amsterdam
.
q ,
. n
kIt· t 11
dl
1 kki"
t· t·
h dd ,p ins' Bern
gesteld w~Heri.'
.,
,o~.en ·~e len .a. en, e zoo ,geu. g WIJeeUQn.moe l~g ,.~ ~~'" f"
f~.' ~,~ . . ,
r. I,',.;, ,;".;, .
, c•. ;'':i;V: ~,,;,
naar Parijs vertrokken, in de vaste overToen men zich hier (aanm~ldd~,werden
.',
,
ware~l h.et. VorstehJke paar Van nablj te .,hard's' broeder (leelde qns' me~e, d~~ ,~~ , _ 2 2 £ 1 L 1
EAS
!'!!'!""! ::+rl
tuiging da~ zij eenlOOnel)d~ 'Q~trek- de mannen naar een andere' stra~t' ge": De belde. dame~ werden Ind~~tijd le-. mogen aanschouwen, toen de ~rlnses en toestand 'Va'n 'Zijl\ moe~etln' ~'~el1.cnk~l .
king' In' Sp.tnje zoudert krijgen., doch in bracht, \Vaar zij terechtk~amen in e"eil .vens.ge,v,a ~rbik gewo;nct, dO, ch' ,l~.ter ,her.. d~..p,rh~,: ye,rge?eld van,den. d.len&tdoen- opzl'cht red,'en g'af ,tot er"n~tlge ong,er'lJS~'-: .
werkelij~lield .pm straks In de' voorste 'soort vereeniglngsgebouw, wa~r .clrca· st~lden 3 11. De da<;ter.s-.rramen ev~nwel de Qe,l~ g~'09~meester, van de, Pl'Ulses E. H. held. .t).e zIeI{te- v'~n~ ~t1n~es"Arn.1ga~~,
!
! ,
rijen' der strijdende' regeeringstroepen zestig manneh" van Nerschillende natid-' vlucht door het ge.gU va,n eender dames, J~C,kem.a van BUfmania baron Rengers :moet worden' toe'geschrevtm' ,aan de but- '
•
van een vreemde natle te vechten.. ....
naliteit,' bijeen wareil,
.J
waardo.0rzij ,hun vootne,meit, h~t hUis' val} ~armel'lhui~lel~ ell' jonkvrQuwe M'. J. teilgewooh ohgul\~iiie weersge·sfe.i~fieltY,
.Van de menschen, dIe, eenihaal te Pa..
,. ,
' . , grQndl~ te doo174Oeken, nlet' geheel kon- baropesse van Heemstra, de Koninklijke . Welk~ den faalsten' tijd irt No.ord'-·en
rljs zijnde, nlet meer wilden terugkeeEr zaten Polen, ,Russen, Roem;n~n, 'den uitYQerel1. Zij wanhr hiermedewel \~achtkamer verli~ten om,ln d.en salon;. Oost-Dult.Schland lieersch"t.- li~far toe- }
riiDnenianltsch Bestuur ..
ren naar hun vaderiand, heeft meri voor Franschen, Duitschers~ kortom n1annen" reeds begonnen, doch- za'gen slechts kans wag~n p!a~tS' te nemen. Het Vorstelijke stand' is' il'ltu'sscheri vali dietl' aard~ dat \
.'.
'
z<wyeJ;'rp:~·~e,,,el1d . weinig of niet,s meer van allerle~ natles. .
"
, '.;" ~ > eenige- wtleke vaasjes·mee· t~ nemen~'pa~r beantwoordde met ~en vr1end~lijk er' gee'n' redeiijk:e'tviiifef, ai~,. l?~st~'a(o.t: Ml:l:t ,i~g)lng van .den dag waaroP.de.
V~t:)l.Qm.en. De. verstandfgen, die toen zij Het .was r'eect's avond to~n',p1~(selin:g De politte veqlchtte~ 1~ verbana m.et kmk~e~, den JlU~ gebrachten MsChelds- Ptl~;ses ,Arm~a~d:, ~l b~nn~n¥9rt)~',Z:~O'~ ':~;~~~u:a~a~~~iliiea~~v'k~:~~ilo~~~...
beg!epep" wat van hen verlangd werd, een Dultscher,. die blij~baa.r ~en der de~e zaak ve~schmende arrestatIes" ~och groet. Even late~ vertoonde de PrinseS' ve~re hersh~~d2IJn, dat zij !z~cp rl:9g: .vo~r, ,m€ene P,OUtie IC. R. FISCHER, ambrena~l"
n~.~'r,,rr~de~land teJ;ugglngen, hebben hun vaormannen in dit vereenigingsgebouw aIle verda.chten. moo~ten wegens gebrek z1.ch nog aan een der ve~sters, toen het de komende .Kerstdagen naar l\uis tal :van .. p~ltenl~n<¥ch ~erlo{ ter~.erwa.~ht"
v~r,w~.n.~~n. ultvoerig ingellcht over de was, het woofd nam en de aanwezi~en aa~ ~ewijs .\V<?~'~~n, vnj.~ela.t~~., Oo~ huls- seln tot vert~ek werd gegeven.
kunnen begeven. Naar Prh~s Aschwln 'laat~tellJk.Aie~tr~~k~;l'(lfkle~~i~e:e~~r~
wijZ~_ waarop zlj werden bedrogen door nu eerst ~erteide waarvoor zij eigenlijk zo~kmgen bleven zonder resultaat.
ons, ve~ekerde, ontv~n~.t :Z~J~moede.r ~~t1~e~;l~fdO.at j
gep
d~~ rons.~laa~s. Een dler jongelleden, een ilaar hle.r waren gezonden.
,Thans heett men S.•: die in Sust~ren sesMaea~dadg'emoprr1en~ ~l~e~e~ijnnadc~t,~rei~-,. vriJ,we,l geen tlnder bez~~ dan'. van he~. 'Me~' i.Q.g,ang van den dag waarop. de .be.,
w~tkl9Qie Amsterdammer, deed de v o l - .
.
"
.
..zeer gQ~d bekend staat, gearreste'erd en'.
£OJ.
1"
aIleen., ~enige male,n,p~r,.,da~gaat blj,tr.ekk~ng ~al .wor<W,n. aanvaa.rd, be.ncemd tot
~eride ervarlngen op'.
~let om dienst t: nem~n op een on , 'naar Maastricht ove.rgebracht, waar hil welke. om 10.03 uur aan het Staat,s- naar het zleKenhu!s' Qni' daareenige ,i~~teur.ryan polltl'e Ie k1asse blJ.d~ alge~
schuldig koopvaa.rdljschlp doch...... om is ,Qpgeslotell om la.ter voor den,officier s,pQorstation I~rriveert, uit Berlijn terug- ureri aan het ziekb~d' va~ziii)mo~der 'meene politte ~'<lHOOGsrr~t~~~t :~~\~i\allgesproken
vechten tegen Franco s trQepen.
van
'te worden
:
..Zopwel op het perrOn als
door te
Met
.op· het
Ihebbencte:
.in
aan de Vijzelgracht 53
Het was een ontroerende rede die de ,is
ten
&tatlon ha<t zi.ch een vrij talnjke gen v'an
hooge
wij.. er
.b,epaling,. Q.at hij wordt,
in
' ontjUQett;e hij kort geleden een langen, Duitscher hield, doch met al zijn schoo- dat lliermede' een groote, vergissing be- menig.te ,verza~eld, dIe, d'en Prins en de tot nu toe v3: n .~fz~gen e r h~ar .~lek~e .res~dellti~ZUlder-,en Oosteraf,deehng van
nog jongen man met zwart achterover ne woo'rden was hij niet in' st'aat' de" ve'r'- gaan wordt aldus de Tel.
Prlnses hartehjk toeJuichten.
iet,s mede te deelen; Thans, un in Ne- .Bor¥eo. .'.
'.
'ti' . d'
. .' een desbetreffend
. . '. ..,.
, '... com,': ; ,, rovinCie
(l€.J.llaatst'Mi!d~en-Java.
bij de algemeene
poll em.
e
gekamd haar, die een vrlendelijk praatje
i
t I t 111
t
d d kk
/
b"' . ,
,",. . ,
derland
offlcieel
de ins~teur
van
met' hem aatlknoopte.
baz ng en e eurs e ng e on er IU en . H~t ~~. eur.de wordt Intusschen hl deRet uit 4 'pel;sollen bestaande gezel- mu.niqlle 1~ gepl;lbl.lce~J.;9.', me~n~~, wij, golltLe Iste Ida:>sel;I.J.A, K:Ll{';MF~R, t1}ans'
~~'n praatje over den slechten tijd, over van allen die nu eerst goed begl'epen, gemeent~ z~er dl'Uk:"bespJ;~~e~. , _, seliap. nam plaats in een gereedstaande dat 'wij van onzen plicht' tot'zwljgen zljn ,gep~aa~tbij de. algellleene pohtle l~ de re....
de' ~oellljkheden om ~an den slag te ko~ wat zij be~nnen waren.
..
Naar v'erluidt' is irt verbrtrtd met deze ,hofauto, waaI:I1a men zlch naar het pa- .ontslagen.
.siden~l~ Zuider- en Ooste.rafdee1mg valt
me~1 ~l). ovel geluksvog.els wien het toch br~~td:j~tV:~nd~eI~~.~~a:~~~;~~J:~~~~zaak e~n' ,,~we~~e ~e,rso?~ i~ ~ ve~~QQr Ie.is aan het 'Noordeinde begaf.
....:
,~~;~~~tst bij de veldpolitie de resitlengenomen, even.eens een spoorweg~amb:"
De, ,blciemeii vall P.rinses tie Molukken, met standplaats Ambon, de
nO¢ weI eens gelukt een baantje w vinden~
.
\
Verschillende mannen, die er na dez.e t~ \ die destljds te .Susteren .)V.()ond~,
Ge~il tellt~li' tot· erllstige on- '
,(uliana ,CQmmi~ri~'vanpolitie.3d~ k1asse R •. ~.
iie,.:',',vt1·r,' +..0 ne.r kende e" weI, dIe zelts l'n
' .. ",,', ., .. , ..: ,4,' ., .,~) ,," f','j L doeh'later naar Amsterdam ward over..
ger'usth~ld
v~ ltAYEN~WMd~( C.LMSENB~ ttna1usge:
.
~ '{'it
-' , . , _
=: ':! gep'laatst
'
'
'"
'k '.,
' . . " pl,a.atst blj d:e sta spa 1t 1e 'e.
,a ava .me"
t
d~~et},
tild
.nog een ~ehoorlijke boterham ;;;;;;0
.
)..
'.,
_ .• ,
. . ., ..
'. ,
In verband met de zie te van Prlnses inbegrip' van Meester 1Cornel18
,(residentie
ve,rqle.n~~,~ en hlj wts,t zeUs weI hoe ziJ
,.
'J;evens' komt weer eel) inbraak tet
Omtrent ,de ongesteldheld' van de Ar.mg~rd lie'te~ wij ,on~~,et.:vQl~el1d~~.i.et Batavia).
e(aau k~am~~...... ,De werklooze was e e n s p r a ' K e , evene'ens~ te~ Susteieh geplee~d~ '~e~ee~erwaV:~a~ri~:t.~~~~~~r:~nw~~~lIj~e, on~ardlg~ ; voo~y.al 'Verte.Ue~. 1?Pn~,erdag' 'WegelJ.s ll!I;genjarigen dienst elf maanden
eq,~t 9Qr. ~ou de vrlendelijke cafebezoe.
'waa}rblJ indert~jd., ee'¥ ,groote ,geldkJst
\ , l l .
3 nee. an:iveerde te Bex:lijn ~e~ een 4.er v~~lQf pa1:\Jf Eu\,opa. vel'l~nd. aan d~n aS8i$.k~t ~ew eeli baan kunhen. verschaffen ?
werd gestolen, di€ lat~r v'a.n haar irihoud meldde een bljzo~dere correspondent snelle, IVQgels der K. L, ¥. eeu, J?rach\lge tep:t~r~>sIdent. der IS~ ~~: J. tt~k~~~if
,~ ,~qu..iiJ er iets voor voelen op een
betoofd werd teruggev'orideri.
_
van de H. Crt. het ,~olgende.
tuil blQeme~. },:er.~ezelfl,va~ e~n ~c~rij. ~~er=~~~p~!e~ l~~J JUrt~lm. g
vr~~.bt:bC?OtJ~ te varen ? - vroeg de, Qn...
De: pol1:tle zet h'aai 6nderzoek ijvertg' Prinses Armgard, de moeder van onzen ven, waarin Prinses JuUana haar beste
bekende plotseling,
\
22643 voort.
,toekomstigen Prins-gemaal, Is kOl't na wen&che!1 aanbood voor een ~poedig· herVerkeer .en·i\V'a~rstaat .
',«,
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Mickey schtobt
I

'IF t' C"OlJl.&

en

Benoomd tot;'klerk bij he~ H~lVeiwlerert
toeglWoogdi aan den Behetel"der der haven
te' .Tiilatjap A .. L. MOTr~l klerk bij de,n
dienst der S. S.
.
Eervol ol\theven overeenkomstig zljn
van zijn w~rk2a.arostei1ing, als volontair bij'
de Landswat,erkrachtbedrijven;. ir. H.U. VAN
GELDER, ingaande 15 December 1933,

_,~

de .Dekken

o~LVs.vli~a

~t-II A\RPI.ANti~ o~

A'

,Il\'Iarine

MQ~oR.aQA"r ... OR' ~UMP'N!..:
1'0 ,.~e.r A E:HANC~ ON'
\"1' F au'"t"He~e' \fSN''T'
-', .. l;:.VeN ONa ABOARD!'

-.

Benoemd tot gezaghe-bber bij de Gou'ver...

nem~Q.~ ,Marine OlI. H.' J. 'SUSAN, wd. gezagh~b~erbij genQemden dlen&t..
. . _
13en6emd tot opzie~r (e·tectrotecl1ln1e~),

l

bil' he~ . MariIi& Etablissement te' $oerabaia
C;. !}:... HQQNINGS, w'd. opz.1ener bij genoemd
Eta,lbli$~m~nt. '
.
'.
'

"/ l.

.'- . ~

','

BEmoemd. tot opzte;ne,r(werktulgbouw) bij
het Marine Etablissement t:e Soerabala. H~
Vl~KE4S. ambt!?.naar yanb.uite~landsch v~~ ..
lor, ~fU8'V~.1')V~'cl1~, l~atstelijk d1e betrekkmg
bekIeed hebl1ende
,
.
\'
.tBe'noenidi tot . a:ssistelit-V'erif1~ateur' van
'Ze.einstrumenten G. C. DALMAN. ambtenaar van bUitenlaQ.'d~h, verlof., ~r~gver..
w:tc.ht, .. laatstelijk die betl'ekking }jekl~

•

'hebbend~.'

,,' .,....;., ,".'_ . ' "'!I.!'
AWllle Mickey!
verder
ga-it: hij vail di
<foIik~n vandaai'i
\via.'r· d'e dietVall d~ geheinie
staaispapiereh,
Jtavlkse~
is' eh
dien hij l,ota' bene'
moest achtervolgen en gevangennemen!
.
St~edS

I

Na' door den marconist, bij wien hiJ een telegram'
,,0;' als er nou nlaar een
had viiUen verzenden, de denr uitgeschopt te zijn,' v1i~giuig, hler ann Jjoord was",'
gaat Mickey' niaa'r, weer. aan het werk.. En tenvijl fahtas~ert Mickey verder. terhij nijdlg schrobt dat het een aard he¢ft; vlieg-en wijl hijeven uitblaa~t,'"of eel}
allerlei geda:chten hem. door het hoofd. gn 111et· van motorboot.. ....... of wa~ maat'
de' prettigsfe'!
\
'ool{ waarmee ik 'van dit" be::'
"NOll hee'ft die gemeene diet van een Havikse' fuel'de'schip at'kon komen......
natutirlijk volop 4e tijd om de plannen aan een,/ Waratje, ik zou m'n kans
vreemde mogendhei<l te verkoopen", moppert waarnenien!
,
Maar natuurlijk· Is' er niets.. '
Mickey, "en natuurlljk is el' nlemand die hem. in
de weg staat omdat ze bij de Oeheime Dienst den- maa,r dan ook niets!" zucht
ken dat lk hem acht,erna zit!"
llij moedeloos,. "en i,k zal weI.
mec nio'eteh var~li!1;

Mickey zit zich maar steeds boozer te'.
Veh'ust keert Micket zich 0111. Zou \ et
makEm' ell het is d1ll1 toch' ook onl' e1' dot- van
werkelijI{ hulp....... ,.? .
,.
te vlotdel1.: de allersmerigste- baahtjes op~
, ]\1a'ar"dariziet hi{ e:eh' .l'e'll~ v~-~ een ma~.
kl1appen' omdat je vool' een .verstekeling
treos voor zlch staan, de beenen' wijd van
wordt aahgezieh en· ondertu$sehen gaat de
elkaa'r,
~e ~~n~e.n. ~n. qe, ziJ ~~ \~eij bree~e
diet; waai je: acl)teraan zit, er van door'!' ,
grijns ~p 'J1et,,rllwe' on~escho~en gezlc~~.
,;Nlks'artde,rs kan' ik'doen! ~'" valt Mickey'
"Natuu~lij.~· i~S'e'( ?O,~ rvel' wa~( .a~d~ts,.te;
plotseling.' nijdig" uit, "niks, maar dan ook' 'doen
!" .l;lerliaalt, d:e.r.e.us nog. e"~n~·,e.n m,e~.
niks! Alleen die smerlge dekken schrob":
meer klem; "Wahneer je" hlei'ine~f klaar
ben'! !''.
. bent, marlrtetje; tou je b.v: kop'ei- k'unnerr
,,0.. jawe}!" zegt dan opeens een gemoepoetsen!" • ' . .
delijke stepi, achler henl, "natuurUjk, kan 'Je
. Mickey's verrassing gaat over in' e'en;
nog wat doen !"
groote te-Ieurstellhig en dan wotdt' l1ij weer
nijdig; .Oat ze' 'nt' er' 'nu nog tusscl1efi.;·
moos ten nemelll

~ima'

f

oogglazen,

modern

m6<nluur, ~)'f'atis oog6ride"r"ioe~'.

.Zeer ~age' priJZE:frl'
. " Ge)mijkketijl<e' beta ling.
s..tA~.f~H·Aj 6Pl'1C·~'L- (a.
,

Plntd6: ~esar'

33' -

I'assar Baroe Ua..

12dv

,

"

t:

.vttamlnen en da~ hu iJuist. 50 jaren ~e1~::Ien door de ~toenmallge Nederlandsche
Regeerlng de heeren P ek e 1 h 'a ~ i n. g
en W1 ink I er naar Indle werden ult,.g~ezonden 'om over dit vraag~tu:k een on.derzoek in te stellen 'en een rapporf Ult
te brengen..~

B~ lseen van de bouwsteenen van dit vooral wanneer men dit conrblneert met
:"geie ferment". .
'de,. beiSa~~ng nie~".I1~'~ c-g'ehalte' v~n~ .lie~ ,
..'
.
, , : bleed, . Het,.. q::g~~~lfu: van moedern1e~!
132 komt voor in lever, gist, eteren.jrter, is veel.hop,g~t dan .yan koemelk en .<iJt.:
spinazie en vermoedelijk Is 1 mgr.' per·is opnieuW e~A (r,~~'el1 om bij ~uigelin:gen: '
GENEESKUNDIGE BRIEF
dag voldoende. .
(i?orstvQ~q.l~g, s1erK aan de' raden.. In.te-: ~
. ' ..
.
"
!ressante'oh~e~Qekinf(en van de la~t$~ :
door
Ook blJ het proces v~n het zien speelt lja'r~n, :~el?~e~ w"er v~~qdende aan~e~n.d,. ~
De IB, Is een zeer merkwaardlge stor ; de.~ een rol, w~nt In het netvlles da~' v~t~mJ1?-erilk~ vQ~dlng (A, C, en J;» ..
lARTS P. N. N.
de schelkundlge samenstelling Is be- schijnt B2 onder invloed :va~l de licq~- ;vang,root ~.~Hlg· 'effect kanZij~. ,bit?
kend; er zit· o.a. zwavel in. Men kan s~ralen omgezet te :vorden. m een ,~t9t<1e" :behandeh)1~ van •tuberculoselilders, ~>
er (door oxydatle) een Ihaast even werk- die de ..oogzenuw prlkkelt, waardoor!,d'eivooral.~~gil\nelldeQ,~trn-tUberculose:zou'
iVitamil1e A. zame gele stof u~t· berelden, welke zelt- l~chtpnkkel dus ontstaat die ons doet .hlerdoor snel kunnen' !genezen: I
.
I standlg; ip.' de natutt~ wordt aangetrot- zen.
j ' .B)f, t'u'~rculo~e-pattenten
l1l:e~ een~.
111. 1909 is vastgesteld dat Vitamlne A fe~ ~l$ ,.Thlo-c.h~?<>'1ll;' ~
' . '. '., .' . ~ t . en n
.
_.
:/ laag C-g~.lra,lte ,zal me~ hier zeIter aan- ,
of
schelkundlg behoort tot de groep van, De B'1, LNord,t ur.)het' zilv'ervJ~esje,' van 'B ~ H ~ de~~ st u~. de ~ gfOOP is .dt~ .dacht aan moeten schenken.
'r
de vetachtlge stotren of lipolden. Maa): ~de' rij&tkotreI' gevonden' en o~kv in' de .t!. .. ~ •• on re en iervan S veran ..- \
'
.
Ik vermeldde al in ,he~ algemeene oy~~:.. ze~e'eri:
le~~r.:vofn\t' e~n" ,yo6rrtis,d- 'Y'~rdeIJlk ~o~~ ::n dbepaailden vodrm :
vita'lllid'~ D' :
aloht, dat· In. 1896.. reeds In' Jai>al) 'schuur' vanta. Sommige bacterU~n'- die ,val~ . m. aa c e ' .. e I pe agra, l." l e
,
hepaalde ziekteverschijnselen bi] k\n~~... ,b:V~ i9' ~e~ ~aflnkanag.ry:ari~ rl:\tt~p~.wQi..., ,VQ.oral .~n Noord-ItaUe, Tyrol en Zm(\:- : Reeds in 1650 is d06r
1,1 s's'on h~t
ren door het ontbrekeI\ van rlulk' v;an qel1) ,aatlgetr'dfren --:' '2,ljn:.iIi ~taab' Bi ult' ::tt:'~~nkf1Jk.. optreed~ en .verhand houdt ziektebe,eld beschrev~n, dat .Vle
srof~ ,In' he~ (Voedsel werden verkl~(<J~ ~<Uv~r~~',V'qeq~.l,o:nd~r.d~eleI\,~e:y:eJei~eh~ :~et een~lJ?ige ,malsvoedmg. Is te gene- <;ll1Jd.er ,~en 1~~~)l1 'Va~ ~,~~:e(s'~he_,zlekfe:'
Eem tv?Orstadium 'Vall: deze stof lS;~~7, i~~t. gescJt~~t.~qk~dqorJ?a.cW,rl~q;'Qi}. ~Vn'7 ;Z~~: ~~ V{~C~eb:~~ik'l ~~k ,h,~t, 0~;r~1e~ of. ra~hitls. MQderne ond~t?OOkihg~n,v~h
kentd .pnder den naam van carqW~: ;de,reP.;'yan(l.aa,x:"~ar,.¢~n.·I~ .:~a.1?-bef~ ,iri' V~.: .. e~.a e on enz e en ou
er M a'c Co 11 um., e~r, 1\1 .~)r.l, ~ ~~ JC ~ •
g
Hielfwt :wor~t 1),\ Ide, ~~v~r ~lle,~ be~~lI;1 :.~~ ..kge m e1!<!)~nafh~hkelij'k~. ~fYa1J. . ~~ ,de ~f,;e~~~b~nd. De S~f, ii c~emi~C~ ,no stellen.'hiervoor een tekort ,a~h !~i~awt:
yam een ,bepaald ferment - , de c~'W';" I(nere~ <lez~.~ Ia,} .n~~~' P1~~ hli!lvpett.,;' . ~
~n '. evenmm a s e m mm~m. "ne. D aan~pr~~eJijk .• ~OJl1~ ~oQl; tn' '~ter" .
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8 30 Sluiting-.
Barid«S-eng:
UJJt. .16.89, DJQ .19.63' (van
<
Bat'avia' 126 1\1'.
gelang. 91.74 M.. Madioen 107.53 M~
ieiided: GSU' 13.91, GSF 19.82
Radio lIoIvast, Soeral>aja: 159.~ M.
SS;03"·l\f.. eli 9d'~~i 1 \ t .
.
_.' ',. u~~) .. ,I,OJD 119.71 .en DJA 131.38
10.00 Chine'esche' muziek.
6·3.9 GYrUnast1ek~
Singapore. Z. H. I .. 49.9 M.
10.20 .Atraibische jI1lJUz~e1Q. '
, , .' , ,.:'
.
; 1~25", Volksl1e4.
.
18.30,
IBig
nen.
Militair-Orkest.
17.00
6.4,&
Irucpt:J:ge
'gral~9phoolllnuz'1ek.
Penang, Z. H. J.,. 49.3 M. '
1
1'0.40 Ha waHanin:UZ;i~k~ . ' .,
.
Theecott~e~b:..
'
.. '. . ~'.. 1&.3() Lichte mum~K:..
19,12
Zang'rooital.
:
'
..
7'.00
Q,ramophOOllhtuzleIC
(alleen'
over.
de
Kuala Lwnpur, Z. U; E.. 48.92 en 110.10.
IIS.00 Quartet 1U P .. d~. K. 500. van M04' 19~30' Nie'-lW:s (E~elsch).
11,20 Soendaneesche, ,ga\mclanmuzi'ek.
'
19',3Q. Variete.
5 arcll.1pelzepders).
Philips-Radio, Eindhoven, elken WoenB...
12.00 Krontjongmuz1ifk~
zart. ; , ..:.~, I
'.' 1~.45 Licl).w. muzLek "
.
19.45' Voor~ de ,kiI¥ieren.
8·.Ol>. Slult1ng-.
"
.'
118.25 HawaH~nnl.uzlek en ~n~.. >'1" ! ' •.~. ? 2Q.25. Oroet~n aa'n' de luL&'terl}ars.
dagavond
op·19.71 M. .'
.'. . t
13.00 Javaansche' gameUulIlluziek:·.
20.30 Nieuws en mooed:eelingen.
~1.03M€ldl.sche causerie.
Pitsburg (U. 8. AJ 48.86 M. vaila! f' U\1e
f 1l8.W Persbet~ch~n. Op ~ ~~ •. muz~kaal. 2Q 30 N~euws' en eC0119miscb overzicht.
14.00
Sluiting..
'
20.50
Ve,r~~alg
cricketmatch.
1l.4Q Qperettte..fnigmertten.
17.00 Krontjong:muziek.
p~ograWmtl.,
~.r 2Q:4~, Medische ~~useri¢~
,
21,06 Dansmuziek.
12.00 We'el'lbe,ric'ht., .
30VolkenboridszeHder: (Radio: NaEions) ,38.41:
U9.00 Cl1~em~?rgel.
18.00 :Arabische muzie'k.
'!~'
'
.~ 21.00 Bonate voor cello en piano van
21.15. Sluiting.·
I
12.03 'Matinee N1ro)n:.,:Orkest.
en 31.27 M. resp. Zondagt$ 6.09 - 6.45 en
U9.l5 DUltsc~~ It.~er~n.: '1,,: ..0'.: , 'i, '
18.20'
Gambang-kromongmuziek-.
Vivaldi., ..
.
.
13.20 Pers'ber1chten.
.
.
U9.30 Boekbe~.preklng-~. 'r~t levert en wer'Zeirders: GSH 13.97. GSF 19.82; GSB 31.55 8.15 - 9.45 UU'l'.
18.40 Chineesche m~ziek.
21.15 '{rot de' K. O.-amate-urs~
.. "
,
1.3.3Q Da,~muziek.. '. .,
. I
lIo11gkong, 31.4!) M., 15.40 - 22.40.
•
19.00 Nieuws.
ken v~n ~reqerQ • , ."
21.30 Nieuws, en econmn,1$ cyv~rzich~ 14.00' PopU:lair~. g,ramophQOnmuziek.
~1.30
Big
Ben.
',~mpire
magaZine;'
no.
18.
Rio de Janeiro (Braz1l1~) 31.5'S M~ 6.30 2W.00 Von W~.~er-progr.amm,.
19.20 Ja'vaansche ga.melanmuziek.
<Eng. DJE en DJQ Ned OOA en 142().· Persberi.chten· (herhaling).
22.01
Orkestmuzie,k.
.
6.15 nur (onregelmatlg).
l
2n.30 Verstrq6i,U1gsmuziek.
DJB}'
.
20.00 Wajang-Golektooneel.
22.15 Carroll ;Qibbons met de Sa'voy-Ho14~aO SltH~ing.
"
""
.
Melbourne (AustraliEn 31.55 M.. woens..:
2~.OO Dans~uz}~k., .--;
24.00 Sluitin.g.
21.4s. R~dio'-journaal.,
tel-Orpheans.
.
1~~
VOQta,vongCQncert
~iTo1U-Orkes't.
dag. DOllderdag, Vrijdag, Zat~rdag 17.30 2~2.3<t Av~n~klanken. ,
2'2.00 Militair- COil'Cert .
22.45 Verslag voetbalmatch. '
19.00 Persberiollteil. ' .
I
19.30 uur. . " .....
~
;
Bandoeng II 103
m.oo Slmtmg.
. 2~.O() Canta,te: Ohristus' geboorte.'
23.45 Verslag cricketmatch.
, 1~.2(): El~k, Wilt, w:ils (p6pu1~ir).
Rome' 31.13" M. en 25~4 M. resp. ZondAS'
, '23.30 Slu1ti!ng~
, U.OO ChilYeewhe muziek;, J{rontjol).gmu:"
24.00 Nieuws eil mededeelingen.
~~1(). Le.t.terku~1d1Jge ea·use-rie.
Maandag, Woensda;g, Vrijda{( vana! G.30-j
Ziiek; Gamelariniuziek; SOendanee0.20 Dansmuziek.
20.30' Zigeurter-~nseri1ble.
8.00 uur en dagelijks 20.45 ~ 22.46;' 6.3.
sche muziek;' Hawaiianmuziek.
B_, B~.<
E&I~r~r8':ch)
0.30 Siuiting.
21.3'0 Populair p1'og,ramma. ,
1.30 u u r . · ·
,:;
14.00 Sluitinig.
21.50 Amst. openin:gskoersen.
l\ladrid 30..43. M. 5.45 - 8.30. uur Zonda,J
Zenli~rS':
;GSI{
13.97,
GSF
.1~.82
8at~via: 11- 19{)'
22.00 IDansmuzlek.
.
1.30 - 3.30 UU'l'.
_..:I
Bandoeng II 103. PLP 21
23.30 Populair aller,lei.
Ruysselede (BelgitH 29.04 M. 2.00 - S.N
\ 1&.301 Big B~n. "Trinity House".
Katj~l,>t etlt~ nult met· 'lang.
1
Pilris-Coloniale
24.00 Sluiting.
'16.3'0 Kinderuurtje.
..
.
.
~~
.
19.12 Rutland-Square en New Vtctoria1'.7.45 K'1'Ol)tjQ~~i~·k..,
17.30 Hawaiian-Ol\kest "Aloh:;t Tuners".
Vatlcaan-stad 19.84 M. 23.00 - 23.10 uur/
Orkest.
Zender TPA 2. 19.68 1\1.
1(8.15 Padvindershjll(q4rtj~ ..
Bandoeng II 103, ,Pi\lIl ·i5 (tot 22.00 \lur)
. Budapest: Zondag$ van 21.30 tot ~3.3~.
I
19~4S ,.Staliigh.t".
Its.45 Moderne Chineesc1i~l mu.zlek:
B. R. V.
18.25 Volksiied.
18.00 HawaUau-Orkest (veriVolg).
oJ) 19.52 meter. Maandags 6.30 tot· 'l.3U 01'
20.00 n. J;J. C. Dansorkest.
,
H9.00 Nieuws.,
18.3Q
Conc.ert(relay
Radio-Par1s).
19,00 Nieuws~
32.88 meter.
,
"
2Q-.3() Nielhvs en mededee1ingeri.
H9.20 Gambang-kr9mongmuZ1ek. '
Batavia; I 157.89
lJalavla
II
61.66- l\1~
19.'3(),
Ni.euws
(Engelsch).
19.'15 ~rontjongmuziek.
Bangkok 19.20 M. Maandags van 20.30 - '
20.5~ Vers1ag cricketmatch.
1t9.30 Persoverzicht-.
'
19,45.
Concert
(vervolg).
20.00' Wajal1:g-golte'ktooneel.
• I
22:00.
' ;
7.01 Ochtendconcert·.
2to.OO Kr.ontjong~pr.kes,t; ,),)il1,ar ,Batavia." . • 21.00· Gramophoonmuzi-ek.
20.15 Nieu\Vs.
SaIgon 25.50 M. 19.30 - 22.00.
'11" 24.00 Sluiting.
8.30 Sluit-ing.
"I •
21.15 Bluiting.
2t2.00, Javaansche gamelanmuziek.
21.30
21.551
22.15
22.. 45
23.10

.VR1JDAG

Big Ben. Quintet.
Cause,rie: t,scientists at work".
Pianoreclta .
Variete.
Ve..fsla,g, ~i'icttetma~h~
Gramophoon-intermezzo.
,/Iurn Round".
.
t
Nieuws en mededeelingen.
HongaarSch Zigeuner-Orkest.
Sluiting.

Rome

I.

H.)
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de nleuwste modellen

~

Ielefoon 4286 ~

,

EEN

NIEUWE
I'

GERO

TOPPRESTATIEf
Voor slechts f 13.95 ec'n
eleqarite

,/

to i let s pie gel,

haarborstel en kam

van

origineel Gero·Zilvcr in
keurig etui.
Verkrijgbaar met anjerornament in gladde uit.
voerinq

3327)

(no.

met gehamerd decor (no.

-: '1

t
'.:',

3384), in aile goede zaken
2263·6
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Nederlondsche Hondel-Mij. N. V.

WYNAN'D
FOCKINK

fi!J.

Gero-Zllver"•

• .!

Hoofdkontoor' te AMSTERDAM.
Agentschappen te ROTI'ERDAM en.rs ORAVENHAOE

RUM % BRANDEWUN

Hoofdkantoor YOOr' het Oosten: FAGTORIJ 8ATAYIA.

~ tlJ1 .~ etS:J
Model nQ-. 3321

e~1

U 3,9-.5 coro~l~eJ

lmporteurs : N. V. Behn, Meyer 6' Co. -Hondel-Mootschoppij. Vestiglngen In de voornaamste plaatsen va!l Nederlandsch-Indle

, 2 2 6 2 5 voorts in de straits settlements, Brttsch-Jndle, China, Japan en Arable .
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NOORDWIJK it

Telefoon Welt. 349

Noordwijk 38b,

dandoeng,
Brogoweg ,39,
Telefoon 1183
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SIGARENMAGAZIJN is het best gesodeerd?
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I,THE MANUFACTURERS LIFE

A K S P LAN T II
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Gl~11NITuun

No. 25
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mr¥*
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Kromat 4

•

efgendom worden. Deze gelegenheid moet U niet

Groote collecUe

\voorbij laten gaan. Het Gillette-garnituur No. :.1S

KERST..AHT JKELEN·

kan

Iuuelen

ptijs

Ibestaat uit het nieuwste model Gillette-apparaat en

Bij aankoop van meer dan f f.een verrassing. Hoegrooer he-.

In een keurig bakeliet etui.

bedrag, hoe grooter de ver

!Blue Glllette-mesjes zljn e1ectrisch gehard en hebben

rasslnq.

.

lhardere sneden dan ooit te voren, Niet aileen scheert

i

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

U zlch hiermede zoo vol.maakt mQgelijk, maar ook

I meet keeren even onbetispelijk met hetzelfde mes]e,

22633
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O.E.f.jl

gclev~d~ a~ U bij '~s~ll~i n~t
nauwkeurig heett opgegeven, wat U
verlangde,
22632
Indlen U LIMONADE, of AB:RBLANDA bestelu bij Uwen langganan,

./
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~h~b9~tnooili~d~Uer~o~

ABONNEERT U op

.
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JONG'INDIE

DE KRANT VOOR. DE JEUGD
Onder ervaren paedagogische leiding.
Verschijnt elke Vrijdag.
Abonnementsprijs bl] vooruitbetaling :
f 0.25 per maand
" O. 70 .: kwartaal
" 2.50
[ccr .
Proefnummers op aanvraag verkrijgbaar bij de Administratie JONG INOIE
Flatgfibouw Grisseeweg Batavia-Centrum.
II
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BelangriJk:

leen 'electtisch gehard Dlue Glllette-mes]e verpakt

MADE IN ENGLAND

Telf. Hat. (0. ~

Kalibesar West 5

Batavia-C.

Uw

:as -

Batavia

II

TUKU .OKAMURA

IEen der nleuwste eo beste Gillette-garnituren-het

te~eo een

48

Ins u ran c e C o,

GEMENGDE V,ERZEKERING~

heden Uwe bestellinqen bi;.

tId eTA.8 A K S P l ANT
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het boekje

·"Populaire Geschenken in

Gevestlgd te Amsterdam
Opgerlcht In 1824.

LI~EUR,EN, JENEVE.R.S,

:wtt'

~

op dit gebied.
Raadpleeg

,

of

in een prettig eigen home woor
de "barometer van gezelligheid"',
'snorrend de ~ehageliike 's~ee'"
registreert; zoo'n ,rust,ge oude dog,
is dit teveel verlangd na een leven:
. vol activit~i~~ Leg nu reeds de basis
voor behoqelljkheld en onbezorqde
rust, welke U voor de foeko~st
Ye~la n9 t. On z e uitge bre ide
orgonisatie, zoowel in Indie als iQ
Holland, staat daartoe geheel fe
Uwer beschikking.

geeft, dat het van "LOURDES" moet
zijnl dan Is U er zeker van lets goeds
te krijgen. Waaroin zoudt U lets rls-

keeren?
Heef,t Uw langganan toevalllg onze

ILL IJ

artlkelen niet in voorraad, vraagt dan
even verblnding met
TeleCoon No. 2329 Weltevl'eden.

M.w.f. "LOURDES"
2191.1
22621

i MORGEN
--M-AGNEETJES
I
,._.& •
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.Wil

a _.
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.

EAU DE 'COTY
EAU DE COLOGNE
Een WELKOM en. VERFRISSCHEND

Kerst-Geschenk
tmporteurs :' HAGEMEYER & Cos. Handel Mij., N.V.
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Zwaartekracht·

Aardkorst

Het onbekende ingewand 'der aarde
Pro], F. A. J1 eniug 11JleillesZ over 'zijn

otulerzoeklngen.

Olsteravond heeft prof. dr. ir. F. A'I
.vening Meinesz de volgende causerie
gehouden voor de Phohi-microfoon,
waarin hij het een enander vertelde
over het wetenschappelijk onderzoek, dat
hij .al slnds vele [aren aan bcord van
Nederlandsche onderzeebooten, tweemaal ook aan boord van booten van de
Amerlkaansche Marin heeft kunnen

ultvceren.

1

.

lk voor ide Rijk.scommlssle voor Oraadmeting uitvoerde, aan de bijzondere medewerklng van de Nederlandsche Marine,
die steeds bereld is geweest mij relzen
met haar duikbooten te laten medemaken en zelfs groote rei zen daarvoor heeft
w1llen organiseeren.

Ik wil dit praatje over mijn werk niet
aanvangen zonder een woord van dankbare hulde a.an onze Marine- voor aIles
wat zij gedaan heef.t. Haar mcoie voorbeeld heeft er bovendien toe geleld, dat
ook in ,vele andere 19nden onderzeebooten voor dit onderzoek beschikbaar zijn
gesteld, n.1. ~n de Vel'. staten, .Frankrijk, ltalie, Rusland en Japan, terwijl
van Engelsche zijde ,kort geleden eveneens medewerking is toegezegd.
Doei' van bet onderzoek
Het onderzoek op de verschillende
waarnemingspunten betreft de nauwkeurlge meting van de zwaartekracht, d.w.z.
van de aantre,kkingskracht, die door de
'. aarde op voorwerpen aan haar oppervlakte wordt uitgeoefend, van de kracht
dus, die Iwij in 'het dagelijksch leven gewicht noemen. Die kracht vertoont op tal
van punten. kleine afwijkingen van haar
llormale· waarde en p,et zijn die, afwijkingen waar het om te doen·is. Zij verraden n.1. afwijkingen in den normalen
opbouw van de aar.de of Hever, in de
normale . verdeeling' der massa's; heeft
men immers zwaardere gesteenten onder zlch, dan oefenen die extra massa's
C€n extra aantrekking aan de oppervlakte uit, die zich bij de normale aantrekkingskracht voegt; heeft men daarentegen llchtere gesteenten, dan vindt men
dientengevolge een tekort ,aan zwaartekracht. Zco kan men uit de afwijkingen
van de zwaartekracht gevolgtrekkingen
maken over de samenstelllng van de bovenste laag van de aarde tot een paar
honderd 'kllometers diepte toe. Oat is ~en
welkome aanvulling van onze kennis;
de gegevens van den geoloog, die de gesteenten aan de oppervlakte onderzoe'kt
en door borlngen en in mijnen nog tot
gelinge dlepte kan doordringen, blijven
uiteraard tot een dunne oppervlaktelaag
b€perkt. Op zee zijn deze gevolgtrekkin-'
gen dubhel welkom, want daar ontbreken de geologische gegevens practisch
geheel.

vall

gen teweeg brengen. Deze stroomen moeten wegens de groote taaiheld dezer lagen een zeer gerlnge snelheid hebben ;
een schatting wij.st op snelheden van
de orde van grcotte van eencm per [aar.
Aan te nemen is dat zij zlch tot vele
honderden kllometers diepte voortzetten,
welUcht zelfs tot 1200 km .: of meer. De
verdeellng del' zwaartekrachtsarwljkln-.
gen wijst cp dalende stroomen onder de
oceanen en rljzende onder de vastelanden.

Iuermede is dus de reden gegeven,
waarom dlt onderzoek verreweg het best
met onderzeebooten kan ultgevoerd
worden, en tevens is ermee aangegeven,
dat VOOr e'~ke waarneming een duikoefening noodig is. Dat stelt bij een uitgebreid waarnemingsprogramma zware elschen aan den commandant, de ,offlcieren en de bemanning van het schip; bij
de latere reizen is bijl1a geregeld tweemaal per etmaal gedp-ken en dlkwijls
meer. Met groote erkentelijkheid mag i,k
gewag rnaken van aIle medewerking die
ik daarbij steeds ondervond; Ik breng
hier een eeresaluut aan de commandanten, officieren en bemanningen van Hr.
M~ K II, K XI, ~ XUI, (YXlJI, 0 XIII en
K XVIII en van de Amerikaalls'che Onderzeebocten ,8 21 en S 48 '(001' de wijze
waarop zij hun moeilijke taak ~ mooilijk ook omdat het gewone varen met
deze Ikleine schepen over de oceanen op
zich zelf al een mooIe prest·atie betee..
kent - v01bracht hebben. Tezamen heb
i'k voor dit onderzoe.k reeds meer. qan
achthonderd malen gedc.ken.
Met de onderzoekingen zljn

Het is niet mogelijk in deze enkele
mlnuten .dieper op de resultaten in te
gaan en dus moet ik veel onder stllzwijgen voorbijg,aan. Slechts wil l'k kort vermelden, dat er in Oost- en West-Indie
mer~waardige, meer plaatselijke' zwaartek.racht~afwijkingen gevonden zij11 1 die
e1' op wijzen, dat aldaar de aardkorst
langs een smalle strook naar de dlepte
inknipt, vermoedelijk door groote .horizontale samendrukking van de korst.
Aan de oppervlakte is hlel'van niet veeI
te zlen omdat de rbuitenste lagen van de
Ikorst nlet mede genomen worden naar
de diept-e doch aran de oppervlakte tot
plooilngsgebergten ineenschuiven; wellicht staan de diepzeetroggen er in onmiddellljk verband mede.
Het medegedeelde moge U, waarde
lu(steraars, een vluchtigen Indruk gegeyen he.bben van de bedoelingen, die bij
deze onderzoekingen beoogd worden en
van de richting waarin de gevolgtr~kkingen gaan.
.
--'--

--

DE PENSIOENKORTING

Versehenen is het voorloopig verslag
van de Tweede Kamer betreffende het
wetsontwerp tot bestendiging van de
huldige Indische pensioenkorting voor
den duur van ~ler maanden. Verscheldene leden glngen met dezen termijn
accoord, aldus seint Aneta, doch verscheld-ene andere leden wilden hem verlengd zlen tot een jaar.
j

merkwaardlge, resllitaten
voor den dag gekomen: Het blijkt d;:lt er
nog over grcote" 'uitgestrektheld evenwichtsve1'storingen in de" aarde bestaan.
Als et evenwlcht zou heerschen, zeu de
korst van de aarde van e'en dikte van
tusschen de 40 en 60 km in de vastelanden' en' van ehkele Hentallen kUomeneT ASlB IN NEDERLAND
\
ters of mlnde~ onder de ~ea~~~ j~ ~rij- _
' .
,vend evenwicht verikeeren op de' plastlNaar Aneta ult .Den Haag seint, heeft
sehe lag'en die wlj daaronder vermoeden het Nederlandsche Aslb-comlte hesloten
en wij zouden de daarbij behoot:~nde om de' activitelt te ontplooien door de
massaverdeeling ten naaste bij kunrten oprlchting van provinclale subcomiteS
.bere,kenen en dus· oc'k het zwaarte- en .de organisatie van een speldjesdag.
'krachtsveld dat wij aan het aar~oppervlak zouden moeten waarnemen. De
DiacOllie der Evallg. Gemeellte
waarnemingen toonen afwijkingen hierEvenals vorlge jaren zal in de aan..
van aan en het maakt den indruk dat
die afwij-kingen samenhangen met de 3taande Kerstweek (vanaf 20 dezer) eene.
verdeeling van .de oceanen en vastelan- collecte worden gehouden ten behoeve
den; 01> de oceanen wordt In het. alge- van de Diaconle der Evangelische Gemeen eert iets grootere waarde gevonden meente te Batavia.
dan in de continenten, en deze grootere
waarde komt sprongsgewijze aan de
De kaJenderstr,oom
randen der ~·onth1.enten, daar waar de
Van de firma Wed. O. Oud Pz. en Co.,
dlepzee begint, voor den dag.
Thecretische overwegingen maken het wijnkoopers, ontvingen wij een 'fraaien
in verband met de uitgestrektheid der kalender voor het jaar 1937, dIe weI zeer
afwijkingen waarschijl1lijk, dat de oor- opvalt, niet alleen door de fijne artlszaa:k van deze afwijkingen nlet in de tleke aquarellen van D. stelllng, maar
korst moot gezocht wOrdell" doch in de ook omdat aHe opdringerige reclame is
dlepere plast.ische lagen en een even- we,ggelaten. Een sieraad voor elke huiswichtsverstoring aldaar meet $troomin- kamer.

De lt10eiJijkhedell

Daar intusschen de zwaartekrachtsafwijkingen gering zijn - zij bedragen In
uitzonderingsgevallen ¥.1 0/00 en gewoonlijk veel minder - is het, om ze te vinden, noodig groote nauwkeurigheld te
betrachten; de waarnemingen zijn uut•te'loos te achten als nlet eeh nauwkeurigheid 'van 1 op 2 lit 3 honderdduizend
berel'kt wordt. Dit geeft op zee groote
moellljkheden. Te land is reeds lang een
methode ,bekend, die die nauwkeurigheid
zender al te veel })ezwaar kan geven, n.1.
de methode van de slingerwaarnemingen : me~ maakt dan gebruik van 't reeds
door Huygens onderzochte feit dat de
slingertijd van een slinger van de zwaartekracht afhankelijk is. De slingertijd
wordt dan tot op een tlenmillioenste
seconde bepaald, ,waarvoor het natuurlijk
noodlg is den invloed ,van tal van storende effecten nauwkeurig in rekening te
brengen. Op zee komt .daar echter een
groote storingsinvloed bij, n.1. het effect
van de scheepsbewegingen, waardoor de
slingertijd sterke afwijkingen ondergaat.
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Sport en Spel

De tweede
petitie

•

K. N. V. B.

Voetbal te Batavia

Twee nleuwe vllegbooten

WEDSTRlJDUITSLAGEN EN
COiUPETITIES'fANDEN

\VEEK-PROGRA~UIA

V. B.

BIAD

o,

De twee door de Imperial Airways bij
vllegbooten zijn
De op Zondag 6 dezer gespeelde wedzater?ag 19 December
jl. atgeleverd, gereed voor
struden hadden de volgende resultaten. Donderdag
het maken van enkele proetvluchten
Ie klasse :
over langen afstand, aldus selnt TransAfdeeling
I
B. V. C.-terrein
ccean uit Londen.
/
B. V. C. --. Vi03
'1' wee de, k 1 ass e.
Het eerstetoestel, dat berelds te South20 klasse :
A. F. C. - B. fI~; C.
2--1 ampton gereed Is gemaakt voor enkele
V. V. M. -:- C. H.
II. fI'. C. - Alemaria Victrix
,3-·1 vluchten, is uitgerust ~et een benzinePlanten- en Dlerentuln-terreln
tank met een inhcud van 2320 gallons,
,Afdeeling II
het kan een kruissnelheld berei ken van
Res. 2e kl. :
160 mijl per uur en bestrijkt een radius
T. N. H. 3 - Sparta 2
or w,c e d e k I ass e.
van 3300 mijl. Het is ingerlcht voor een
.
T, N.H.-terrein (Tamansarl)
H. V. V. - Hoek van Holland
4-0 bernanning van 3 personen en kan een
commercleele lading van 1000 lbs. ver3e klasse :
Mdeelfng IV
voeren maar het heett geen passaglersB. V: V. 2 - S. V. B. B. 4
accom:Uo1atle.
.
Sparta B.-terrein
'f wee d e k I a. sse.
De vliegbooten wegen beladen 45.000
4e klasse B. :. '-,
Terneuzen -- Breda
1-2 t lbs. terwijl net gewlcht van standaardS. V. J. A. 5 - C. H. 3
V. V. V. - De Valk
3-2 1vltegbcoten voor hmpirelijnen 40.500 Ibs.
Ollveo-terrein (Waterlooplein)
Sittard - Oroene ster
2-1 bedraagt.,
.,
V. ·K. J. B. 2 - ,Sparta 5
,
Koningsplein N.O.-terre1n
1
Afdeeling V
U. M. S. 2 - Hercules 2
Illockey
'f wee d e k I a. sse.
. Zondag 20 December
Heerenveen - M. S. C.
4-1'
Frlsia .:..- F. V. C.
2-2
Ie klasse:
steenwijk - Black Boys
3-2
B. V. C. 1 versillat tweede
S. V. B. B. - U. M. S.
Muntendam - Noordster
4-1
lennI,
Res. 2e kl. :
1-3
W. V. V. - B. R. C.
Hercules' 3 - U. M. S. 4
NIeuw Bulnen - Bato
6-1
Hercules- terreIn (Deca-park)
DE BATAVIASCHE HOCKEYG. R. C. - F. V. V.
3-2
COMPETITIE
Helpman - Zuidbroek
3-2
3e klasse:
De leidlng van dezen wedstrijd berustS. V. J. A. 4 -;- '1'. N. H. 4
De competitiestand luidde hierna :
,te bij de heeren SCet Frijhoff. en. HenOllveo-terrein (.Waterlooplein)
sen.
B. V. C. 3 - Sparta. 3 B. V. C.-terrein
Afdeeling I
De ,elftallen waren als voIgt.
4e IZIasse A. :
't 0001
953 1 13 25-13
B - elf tal. Wit/Zwart.
E. D. O.
9 5 2 2 12 18-12
C. H. 2 - V. K. J. B. C. R. C.-terrein
B.F.C.
10 5 2 3 12 39-27
4~ klasse B. :
Simon
Alcm. Vlctrix 10 4 3 3 11 24-22
Mej. v/d Berg' Dumas
A. F. C.
10 3 4 3 10 34-31
Sparta 6 - Oliveo 5 Sparta A.-terrein
mej: Krane Dahler mej. Jansz
Kennemers
Twee der drle staart-clubs krijgen de9 5 0 4 10 18-21
Delmaar
...... de Laos mej. den Hamer
ze week de gelegenheid em zlch eenlgs1M. F. C.
10 4 1 5 9 28-24
Milton
zh1.s - uit haar 'benauwende positles te
H. R. C.
9 3 1 5 7 26-32
werken.
Spartaan
9 2 2 5 6 16-20
Bloemendaal
9 2 0 7 4 19-35
Zaterdag ontvangt B. V. C. van Tuyl
A - Elf tal. (Geel/Zwart).
en zijn mannen op het Koningsplein.
Afdeelil1g II
De Oeel-zwarten zullen alles moeten
H~rninge
Weskln
geven Iwanneer ze hun po~tle willen
O. D. B.
8 6 1 1 13 27-8
de
Rooy
mej.
BoissevaIn
Sr.
verst,erken. Volhouden "to-the-bitterH. V. V.
9 5 1 3 11 26--21 mej. Heemstra Bond mej. Boissevain Jr.
end".
S. V. V.
8 5 0 3 10 28-14 t
mej. Florentinus
Ellis
U. M. B. kan proflteeren van de verQuick
8 5 0 3 10 19--20
Briining
zwakte formatle der Blauwhemden die
V. D. L.
8 4 2 2 10 15--16
immers, wegens de geoourtenlssen van
Overmaas
8 '4' 1 3 9 20--19
De toss werd gewonnen door het A..
jl. Zondag, twee spelers zuBen moeten
Neptunus
8 3 1 4 7 21--16 elf tal. Direet na de buUey waren' het de
mlssen. Waar B. B. echter steeds over
B. E. Co
8 2 ~ 4 6 18-21 geel2Jwarten, die het initiatlef in' handen
goede reserves heeft kunnen beschlkken,
Hoek V. Holand 9 1 3 5 5 9-19 namen en het duurde ook nog geen Vijf
zal men daarop toch nlet te veel moeten
steeds H09ger 8 o 1 7 1 8-37 mlnuten of de Rooy wist met een moot
l'ekenen.
schot keeper Simon het nakijken te geIn elk geval mogen 'we twee spannenAfdeeli"g IV,
ve:n~
~<te ontmootlngen verwachten.. '
.
. '
-: MidtlfHbtiig
11 8 1 2 17 53-19
Het' spel ging gerulm-en "tijet' met"een
B. K. V•. B.
10 8 0 2 16 30-13 sne! tempo heen en weer met Zoo nu.
Sre~a , .
Heto'
10 8 () 2 16 26-15 en dan een sterkeren druk op het wit't. S. C.
10 4 1 5 9 29-24 zwarte doel, zoodat 'keeper -Simon den
Programma
'rerneuien
9 3 2 4 8 13-13 geheelen wedstrijd door heel wat ,OO11an
Vlissingel1
8 2 3 3 7 11-16 I kreeg te ve1'werken. Op keurlge wijze
Maandag 21 December
Goes
8 1 4 3 6 9-10 hee,ft hij zljn doel verded1gd.
Veteranen:
B. R."O.
8 2 0 6 4 26-37
D. S. V. - JustItie
De geelzwarten kregen enkele snOtDe, Zeeuwen
'8 1 2 .5 4 8-31
Zeelandla
8 0 3 5 3 14-29 corners te nemen, dIe 'ze goed afwer,kten,
Dinsdag 22 Decembel·
doch keeper en back keerden 'aanval op
•
3e Klasse:
l{elmond
9 7 1 1 15 27-12 aanval. Dlt kon men echter nlet lang
De la Mar - I. M. I. W. 2
WUlem II
7 7 I) 0 .14 28-7 volhouden.
Een doorbraak van de Rooy met een
Tegelen
5 1 4 11 16-24
9
Donderdag 24 Decembel'
V. V. V.
9 4 1 4 '9 21-19 mooi schot als slot, wer-d'door dell keeper
Ie Klasse:
De Baronic
9 3 2 4 8 24-34 vallende wcggewerkt, doch Weskin was
Justitie - B. P. M.
De Valk
7 3 1 3 7 22--13 er dadelijk. bij en wist de bal nQg eens
~. s: V.
10 3 1 6 7 20--'-34 voor de voeten van de Rooy te leggen,
Uitslag
Picus
9 3 0 6 6 24-23 die er met eell ,keihard sahot een eIl\d
Helmondia
10 1 3 6 5 18--35 aan maakte. Na ruim een 'kwartler te
Donderdag 17 December
,7 0 4 3 4 12-21 hebhel1 gespeeld had het A-elftal een
Wilhelmina
"mooie voorsprong van 2.-:..0.
Ve~eranen:
I
6-1
Justitie - D. S. V.
palemig
10 5 4 1 14 30-18
Nu ondernamen de witzwarten 'eell.
Sittal'd
10 6 2 2 14: . 21-11 aanval doch dOOr de slordige afwerklng
Miranda
10 6' 1 3 13 22-11 werd deze door mej. Florentlnus· goed
10 4 3 3 11 23-19 gekeerd.
Maurits
. '
qroene ster 11 4 2 5 10 24-21
Met onveranderden stand trad de rust
Kolonla
9 4 2 3 10 23-21 in met een 2-0 voorsprong· voor de
9 3 2 4 8 16-12 Geelzwarten.
ytaupach
, )
8. C. Emma 10 1 4 5 6 17-29
Kerkrade
9 1 4 4 6 16-28
Na de hervatting zwoegden en vocn
Limburgia
10 2 2 6 6 9-17 ten de witzwarten verder om den stand
op gelijken Yoet te brengen, hetgeen hun
Mdeeling V
echter niet mocht lukken. Moo! samenUeerenveen
9 8 0' 1 16 27-8 spel van de ~oy en Horninge werd beF. V. C.
9 6 3 0 15 24-9 sloten met een keurige solo-actle van de
M. B. C.
'9 6 2 1 14 24-11 Rooy, die keeper Simon nu voor de derDe Kool
10 3 3 4 9 21-24 de keer~wist te passeeren (3-0).
Frlsia
8 3 2 3 8 23-19
Een mooie open kans voor de reserRood Geel
8 3 2 3 8 21-17
visten
werd door Delmaar 'kelhard naast
Steenwijk
10 4 2 4 10 23--23
.Atcides
8 3 0 5 6 16-23 geschoten.
Nu kregen de geelzwarwn een corner
Black Boys
6 0 2 4 2 11--23
,d. A. B.
8 0 0 8 0 9--39 te nemen. Deze werd door. Horninge good
genomen, door Bond gestopt en' een kel•
hard schot van de Rooy volgde direct
11 7 2 .... 2 16 31-14 nadat de ,~l stH lag, Simon ~topte ecllw. v. V.
-n. ·R. c.
'11 7 1 3 15 38-11 tel' keurLg.
11 6 3 2 15 29-17. Niettegenstaande den xuimen achter..
R. C.
Muntendam. 11 6 0 5 12 24-20 stand bleven de w1t2Jwarten tot het e1n11 5 1 5 11 38-;-38 de toe steeds met al~e lt1.<Wht Qpzetten,
Helpman
Nieuw Bulnen 11 5 1 5 11 25--30 zoodat de geelzwartell zich voortdurend
11 4 2 5 10 20-22 moesten In.spannen, wnd~n ze den wedF.V.V.
11 4 1 6 9 13L-17 'strijd nlet met een blanke score einB.A.T.O. l
11 3 0 8 6 17-31 digen.
Noordster
11 2 1 8 5 20-45
2:uldbroek
, Even later ·brak de Rooy weer door,
schoot, doch Simon werkte goed weg. Nu
kreeg .Bond de bal, gal goed VOOr aan de _
Lllclttvaart
vrijstaande mej. Boissevain, die met een
goed gericht schot ,keeper Simon voor
de vlerde keer het nakijken -gat en den
: Jnpansche GoodwiIl-vlucbt stand aldoonde 'bracht op 4-0.
Even later floot ref~ree Hensen het
. ' "otori" l~et ee~st aangekomen
eind.
. :
short Bros. bestelde

I

e.

•

o.

De "Otori" was het eerste vl1egtulg dat '
de Asahi-Shimbun-goodwlllvlucht volbracht en daarmee het 5000 km.-Iange
Z
traject van Osaka naar Bangkok v.v.
it,:: O'}:)': zonder stoornlssen aflegde, seint TransB. V. C. II
o';.ean uit To~yo.
Ilet sneeuwgebergte van Nfeuw~G~lnea in 'Nederlandsch-Indie, ~zer dagen voor h.et. eerst door men:schen betreden. Een. bizol1,..
Donderdagmorgen van Bang kk
0 verrlere tuchtfoto 'ul~ eeo det .,Sikonky"-kaarteeringsv1testui&eJJ.
~rokken, berelkte het vll~gtu1g denzel!. '13. v. C. I -

I

.,l~!(.
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Deze moeilijkheld blij-kt- met &en s}.'l.elale methode te overwinnen, waarbij
men in een daarvoor ingericht toes tel
meerdete slingers tegelij k laat slingeren
en de resultaten zoo combineert, dat de'
storlngen $eelimineer.d worden. Met
groote scheepsbewegingen loopt men
echter toch vast op practlsche bezwaren.
Met een onderzeeboot'ls dit te vermijden omdat men op een zekere diepte onder water Ibijna geen gol~beweging meer
aantreft en het schip dus rustig ligt. Op
de groote oceanen, waar de golven diep
doorstaap, is voor de 'waarnemingen' geweonliJk een die pte van dertig nleter
noodig; [n meet ingesloten zeeen kan
mell. met een geringere duikdiepte volstaan, zeUs met ruwe zee aan de oppervlakte.

Vrij(tag

Deze stroomlngsstelsels, zooals zij
door de resultaten van het zwaartekrachtsonderzoek , waarschljnlljk
worden gemaakt, schijnen bevesti- ,
ging te vinden in de recente ontdekking in de aardbevlngsleer, dat
er aardbevingen voorkcmen, waarvan het .centrum, waar de eerste
schok ontstaat, op groote dlepte llgt,
n.l, op meerdere honderden. kilomet-ers. Het is nog voorbarlg om een
oorzaak VOOr deze stroornlngen aan
te geveen, doch ~r zijn aanwljzlngen
_dat er nog onregelmatige temperatuursversch11len in de aarde bestaan
en deze zouden zeker een derge1ijk
verschijnsel ,kunnilen teweegbrengen.

Ik dank dat onderzoek, aId us spr., dat

En ook in de 'komende maanden
wll de Marine weer een groote expeditle mogelijk maken : Hr. :Ms. 0 16
zal van 11 Januari tot' 20 Maart een
reis over den Noord Atlanttschen
OCeaan maken en de route kon zoo
vastgesteld worden, dat belangrijke
wetenschappelijke resultaten te ver'wachten zijn; de boct zal Horta op
de Azoren, de Oostkust van N. Amerika, de. Bermuda's en Lissabon aandoen, en ZOQdoende zal een dubbele
overkruising van den OCeaan verkregen worden.
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Dames

Honderddulzend Amerlkaansohe melsjesharten tlkken net 'zoo hard als hun
schrijfmachines, I teen het korten tijd
geleden bekend werd, dat een van de
rijkste mannen van de Vereenigde staten, de president van de Amerlkaansche
tabakstrust, G. W. Washington; in het
huwelijk zou treden met zijn secretaresse, die langen tijd bij hem in dlenst
was geweest. Tijdcns het groote reestmaal, dat hij ter gelegenheld van zljn
huwelijk gal, 'verklaarde hij aan de ultgenoodlgde reporters: "Een secretaresse
is een Ideale echtgenoote. Zij stelt veel
belang in de zaken van haar man, kan
zijn stemming begrijpen, wanneer hij
zakelijke zorgen heeft len vlndt altijd de
[ulste woorden om he'll} hlerover te
troosten ten hem een weinlg te bemoe-

Burqerzin

De jonkmcn, ~ie I geen

I

I

wit %IJn

I

lUI

Zij, die hun hazen trouwden
Ideale echtgenooten, volgens veler verkIarlllg i

Burgerschap
Is bet er

Prive.. Secretcressen

waarlijk zoo erg ~llee ?

l

door
onze speciale medewerkster

De moetlijkheden van den J,baroe",
bezlen uit het oogpunt der crisis, en

.'
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Als lk op een avond tusschen de thee
en het avondeten even bij Bep aanloop
om een en ander voor de Kerstdageri
te bespreken, ontmoet Ik daar Lou.
Lou is pas een maand of wat in Indie, een frlssche en gewone Hollandsche
[ongen van een jaar of zeseritwlntlg. Hij
is Bep aanbevolen door een vrlendin in
Holland, "of hij eens mocht komen kennlsmaken, hlj kende nlemand in Indle"
en na de eerste formeele vlsite loopt
hij nu telkens Informeel eens naar blnnen voor een praatje.
Bep en Dolt gaan nlet naar boyen
met de feestdagen en wij ook nlet, en
dus regelen ,we de eetpartijtjes en de
Kerstpretjes voor de klnderen met elkaar.
'
f
"Ga jij er op uit met Kerstmis, Lou 1"
vraag Ik, en op zijn ontkennend knikje,
noodlg lk hem ult om dan oak den twee ...
den Kerstdag bij ons te komen. D(m
eersten dag heeft Bep hem gevraagd.
"Ik vlnd het verduiveld leuk van U",
zegt het gro~te kind, eenvoudlg. "Ik kan
me zoo'n Kerstmls hier In de warmte
elgenlijk nog lllet goed voorstellen".
"Kerstmis", bromt Dolf, "Is hler net
als aIle andere dagen, man. Alleen dank
je den hemel, dat je eens een paar dagen ,kunt luleren in de hitte, inplaats
van te zwoegen. Als je dan nog een kouden neus kunt gaan halen, Is het dubbel prachUg. Maar daar komt bij ons
dltmaa~ nlets van In. Koerang wang;
Ik bedoel: de dlliten zijn er nlet!"
"Ja, dat Is nogal een dure geschledenls,
zoo'n relsje naar de bergen, en Ik kan het
ook niet bijbeenen", zegt Lou. ,.Ik heb
mijn bescl~elden salarls hard noodlg".
Lou Is nog. nlet lang ge~lOeg In Illdie
om er blj te zeggen, wat hij verdlent,
maar wij weten, dat hij op f 200 Is ultgezonden (welk vorstelijk salaris hij' al··
leen nog maar dankt aan het feit, dat
hij een graad heeft), en dat hij In
Holland, na lang wachten tenslotte een
baantje had gekregen, 'dat hem vijftlg
gulden 'in de maand opleverde~ zoodat
hij deze kans om naar IndH~ te komen
met beide handen heeft aangegrepen.
uDaar kan je pOk geen bokkesprongen van niaken", antwoordt DoIf op
Lou's opmerking, "lk snap nlet, wat ze
elgenlijk verwachten van jullie jonge
kerels, die ze net genoeg betalen om
nlet te cl'epeeren, maar lang nlet ge...
noeg om aan trouwen te denken ......".
,,0 Jee nee", lacht Lou, "er is mij al
te verstaan gegeven, dat ik over eventueele trouwplannen nlet bij de directle
behoef fe reppen vaar ik 350 pop verdien, en hoe ik daar binnen afzIenbare~ tijd aan moet komen, mag Joost
wet~n".
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de brochure-Schokkink.
nlet al te lange tusschenpoozen. Doe
le dat nlet, dan word jij als Nederlander beboet met 150 gulden en als je
die nlet betaalt, dan hebben ze het
recht le het land (j 0 u w land, zel je
tach 1) ult te zetten. Je: zlet dus weI,
dat ze met Je burgerrechten nlet veel
rekenlng houden en dat ze je, of Ie wll
of nlet, als een gast beschouwen, een
gast, dlen ze graag In de gaten houden
ook!"
"Blj ons ben je In elk geval een gazlen gast", zeg ik ve.rzachtelld, om het
ongelul<klge gezlcht van den Nederlandschen burger.
"Ja tou, en daarmee volgen we ook
alweer een suggestle ,van mr. Schckkink", voegt Bep er aan toe. "Want hij
heeft een beroep gedaall: op aIle famJlies hier om het den vriJgezellen een
beet.Je genoeglijk te ma~{en. lk ~u je,
anders toch ook wei, hebben ultgenoodlgd, hoor jongen, al was het alleen
maar omdat je een nee! van DIet bent.
Dus troost je,. ik oefen geen phllantro·.
pischen arbeid ten behoeve van jonge
mannen op je uit!"
"AI dat gedaas !" zegt Lou een beetje
kregelig. "Waarom zou ik hler nu moe ...
ten afzakken naar lager pell? Als lk
een zwakkeling ben, loop ik overal k.ans
om naar den kelder te g~an, ook, al zat
ik in Tjitjerksteradeel".
.
"Ja, maar IJou, dan llad je iUQeder
aan den burgemeester en den dominee
daar kunnen schrijven om je In hun
zorgen aan te bevelen!"
"Maar mevrouw, daar ZOll Moeder
toch niet over piekeren! En als ik nu
eens naar Frankrijk of Roemenle w.as
gegaan 1 Was er dan ook zooveel behoeding noodig? Ik heb eell half jaar
in Parijs gewoond om de taal wat biJ
te spijkeren, maar lk ben er nlet te
gronde gegaan en er zeUs geen stap
afgedaald! Een jongen, die er op ulttJ.:ekt, moet weten, wat hij w11. We,et hij
dat· niet, dan loopt' hiJ kans te misluk...
ken, maar zoo'n kerel mlslukt immers
ook als hij bij moesJe thuis blijft!"
"Je moe.t er natuurlijk weI rekening
mee houden, ,dat jij, die bent geplaatst
in een groote stad', er nog gunstlg voorstaat", merk lk Ope "JongeluJ, dia op
een eenzame onderneming komeQ te wonen, hebben ,een veel 'harderen 40b~r.
I)enk eens aan dien armen jongen, die
op zijn achttienden jaar als gezag'hebber in een uithoek van den Archlpel
werd geplaats~ en dIen'.ze nu, na een
volkomen mlslukte carriere, als zenuw..
patient hebOOn ontslagen".
,,oat gevaI is een 'uitzondering", va~
Dolt in, "en voor <Ie mlslukking ,van dat
leven zlin degenen 'scQuldlg, die een
kind van nog geen twintlg naar ~OQ'n
plaflts sturen. Als men de beschermlng
van jo».ge mannen eens op dergelijke
gevaUen rlchtt~! lk ben het volkomen
me~ u>u eens, dat de doorsnee Jopge
ma.n weI op e.lgen beex.ien kan staan,
zonder ~en verzopen of verboemeld typ~
te worden. En wat het levan op de ondernemlngen betreft, Ibetere wegen en
de radio maken het daar ook al veel
uragelljker dan vroeger". i I

dlgen".

J

I

.
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,~Als ze tenminste een radio kunnen
koopen", zegt Bep. "Als zoo'n. jongen
maar een gulden ot 75 ~n de maanel:
verdient, kan hij daar geen radio van
aanschaffen.
"Volkom.en g~:iJk heb je, vrouwtje.
En n.1et, all~en voor den aankoop
van een radIo heeft de jonge planter een beter salarls noodlg, maar
ook 6m hem lla verloop van een
paar jaar in staat te stellen om te trouwen. Met de kansen ,daarop 1s' het· voor
de jongemannen van tegenwoordlg maar
treurlg gestelq. Dat zle je aan Lou hier.
Dat 21jn direetle /\VH, dat hij een zekeren w~lstandl genlet, voor hij een gezin
sti~ht, is blllijk. Maar daar staat toch
tegenover de verpllchting om hem dan
ook Iblnnen niet al te langen tijd dien
welstand te verschaffen". \

"En daar maken ze zlch nlet te warm
over", zucht LOu. "Een kennls van mij
uit Holland werkt hier sinds twee jaar
en stelde dezer ,dugen zijn chef in kenniS van zijn ~erloving. En weet U wat
hij ten antwoo.rd kreeg? Dat hij maar
niet aan trouwel1 moest <lenken, want
dat zijn contract over een jaar afliep en
dat hij dall..,waa.rschijnliik. ontslagen zou.
worden! Toch heeft hij' in dIe twee jaar,
dat hij bIer werkt, twee maal salarlsverhooging gehad, zoodat je niet zoudt ver..
onder~tellen,
dat hij 2:oQ'n bercerde
kracht Is".
"Hoeft-ie ook heelemaal nlet te zljn",
zegt Dolf. "De kwestle Is maar, dat het
zijn direetle beter gelegen komt om over
een jaar weer met een laagbetaalde
kracht te beginnen ! En daar doe je niets
tegen, jongen, ook als Nederlan<1sch
burger niet !"
.
,
"En tach bUjt ik mijn burgerschap
trouw", verklaart Lou ~opplg. "En we
zouden hler eigenl1jk den burgerzin bij
de I /Nederlander.s moeten aankweeken,
want ik denk, dat ze er toch weI bijna
allemaal over' denken als ik". .
"Doe je best maar,: misschien lukt
hEW', beaamt Dolf goedlg. "Nog een
splltje, Lou? of een sherry 1 Ik zal je
niet aan den dran1{.' brengen, hoor!"
"Nee, dank U. Niet, omdat 1k bang ben
om aan den d~ank te raken, maar omdat ik er geen behoefte aan )heb'. En het
wordt ook tijd, dat ik e~ms QPSt~p".
Als zijn stevige rechte figuur verdwijnt in het :avonddonker, zegt Bep:
"dat hij inderdaadt zijn burgerzin zal behouden !"
I
,)-lij Is een fHnke kerel", prlls~ Dolf.
"Jammer, dat er ~n :Indie zoo i'einlg op
dergelijke kwal1telten wordt gelet. :Men
h~,eft het hier te druk met te redekavelen met de lui, die den dominIon status voorstaan!"
HELEN

..

Het Engeische tljdschrift: "Magazin"
is toen. op het Idee gekomen om een it.
En men leest het in de kranten:
rondvraag te rlcliten aan bekende man- {'uoge", 'LVI) niet meer '"troulVen Hem (Prins Bernhard) vereert heel
nen, die met hun secretaressen gemet den luuulschoeu" ?
Nederland,
trouwd 'z1jn; deze jmannen hebben allen
verklaard, dat zij het volkomen eens
Het Dultsche weekblad DIe Woche een [ournallstlek gemoed slechts kan
streelen, al doet deze . verwijzing wat
waren met hetgeen G. W. Washington schrijft:
had gezegd, Z,oo vertelde de bekende
"Het Nederlandsche parlernent heett vreemd aan. .
:M;uzikaal beschouwd is het een bevatZuld-Amerlkaansche handelsman I. B. een dezer dagen een wetsontwerp aanRobinson, dat' hij drier maal ongeluk~lg genomen, waarin het "trouwen met den telijke melodle met Ustlge reminiscentles
was ge~rouwd, totdat hij aari de zijde handschoen" verbo<,ien wordt. Deze wijze aan Wien Neerlandsch Bloed en Brautvan de blonde I1·in Allee Josephine CuI. van trouwen vindt h.aar oorsprong in chor, maar een enkele m1aal rhythmlsch
len, die tien, jaar voor hem aan de een OUQ,hollandsch gebruik, waardoor op 'v'~t van oorlog met de klemtoon van
schrijfmachine had gewerkt, het ware een I)1elsje in het moederland met een den tekst, wat het zingen op het eerste
geluk Yond. 'Zeer vaak zijn dlchters en in de Uollandsche ks:>llJnien woonachtl- gezlcht e~en zal moeten hindere·n. Wij
sa4~ijvers met hun secretaressen
ge- gen man gehuwd beschouwd kon 'wor- vreezen ook dat de executanten ijlings
trouwd' en daardoor heel gelukkig ~e- den, als zlj ......... met zijn handschoen tot transponeer~n zuIlen overgaan; de
worden. Edgar 'Wallace, die voor zijn trQuwde. Deze instelling was in den tijd, melodie Ugt voor de gemiddelde stem te
twe~de huwelijk Violet King tot vrouw dat een re~ tusschen Holland en de ko- laag ,en kan zeker een kwart hooger gekoos - ,;de perfectste steno-typiste der lonien vele weken duurde, zeer belang- schreven worden, by. in C dur.
ZOQals het lied Voor ons llgt, ts er
wereld" volgens zijn meening ~ is hier rijk, want ,het was den in Indie woneneen voorbeeld van. Wallace had de ge- den offlcleren, ambtenaren ~f planters helaas weI wat Ofl af te dingen, deers
woonte dikwijls midden ,in den nacht te meestentijd~ onmogelijk met net 'oog op door compositiefouten, deels door onjutsgaan dicteeren en weI in een tempo, dat de huwelijksplechtigheid een dergelijke ten druk, waarnaast een aantal onjulste
aIleen bljgehouden kon worden door tijdroovende reis te maken. Van haar noten twijfel overlaten of het onnauween ,'Vrouw, die met hart en ziel bij de kailt wll<,len de meisJes dikwijls niet tot keurige correctie dan' weI vel'keerde
zaak lwas. Hun Uefd~ was zoo groot, dat de definit1eve thulg,komst van den bt'ui- schrijfwijze was, die de schuld dl'aagt.
de vrouw den dood van haar man niet degom ongehuwd blijven. Daarom was
J. B.
langei' dan een jaar heeft ovedeefd. het voldoende, wanneer de bhl1degom
Zij stier! zonder haar diepe smart te zijn handichoen en een volmacht naar
EEN REKEN-GENIE
heUben overWOllnen.
Holland z~nd om het huwelijk mogelijk
. k
te maken. Dat' men dit merkwaardige Wondel'lijke gave val,l 5-jarigen knaap
,00 :de 8rouw van Jac~ London was gebrulk nn opheH, wordt gemotiveerd
In Zagreb (Zuidslavle) Jwoont een 5voor 'haar huwelijk de secretaresse van met het bestaan van de moderne vernen schrijvel'. Na zijn .dood was .Zij een keerstechniek, speciaal met, de ontwik- jarige schoenmakerszoon, die 'professotrouwe hoedster van z1jn geestehjke er- keling van het vliegWezen. Op het oogen- reno en gelee~den verstomd doet staail.
felelis en a,an haa~·. is het ~e"ldanken, dat, bUk kan n,len ook het afgelegenste'dorp Zijn naam is Meho F~ocio. 1Iij kan lezen
de-z~ auteur hJdens zljn leven zoo In de kolonien snel bel'eiken: Van nu af noch sChl'ijven, maar Is 1n staat uit het
dlkwi~l.'3 m,i.skend tenslotte beroemd a.a.n m()eten in alle gevallen bruid en hoofd de moellijkste rekenkundige prowerd na z1Jn doad.
bruluegom weer te zamen in den' echt blemen op te lossen. Hii' kan getallen
De Dllitsche dichtel' ~n .schrijver verbonqen worden".
J van zes cijfers, vermenigvuldige.n, ueeGl,lstav F'l'€llSsen 'Is eveneens getrouwd
\Vij vermoeden, dat dit bericht de le- len en hun wortel jtrekken binnen den
m.et de vrouw die zijn manuscripten I den van pe Tweede Kamer evenzeer zal tijd van enkele seconden. Naar verluldt
met haar mooi, dUidelijk handschrift veJ.'ba~n als het ons deed, zegt de Tel. zijn de uitkomsten altijd goed.
vool' hem. sehreef; hij is zeer gelukklg dl~ dlt verhaal aan de vergetelpeid ont~fgezi~n van zijn bekwaamheid op re·
met hai\f geweest.
, '~
l'u~te.
kenkundlg gebied, is Meho een normale
, .
jongen. Een rekenkundige, die hem biJ
John Irvington, de bekende Enzelsche
l\1UZIEK-UI1:GAVEN
zijn ,spel gadesloeg, vroeg hem eens:
groot-industrieel, 'verklaarde in 'ant,,Ik ben vandaag 51 jaar geword~n; hoewoord op de vraag van, het tijdschrift
"llOUC:)lld Vlagt" veel dagen heb ik .nu geleefd ?'; Under"
wQordelijk het volgende: "De pl'iveOok Indie laat zich nlet onbetulgd blj zijn spel ook maar een oogenblik te on·
secretaresse is de vrouw, die haar pa- dl) ptoductie van feestliederen voor het derbreken, antwool'dde de knaap 't juistr()on het beste kent. Niemand heert ~omen9 huwelijksgetij. Zeo dichHe Het- te aantal dagen, waal'bij. hij zeUs met
zOoveel lulmen te ver<,iragen en heeft ty Verbeek een marschHed ,,~ol1and de schrlkkeljaren rekening bleek te hebzoOveel verantwoordelijkQeld te dnigen Vlagt" ell componeerde zelf de bijbe- ben gehouden.
als deze ,vrouw. Wanneer er lets ver- hQorende ll)uzlek, welk lled bij A. C. Nix . Zijl1l; vader heert de schoenmakers·
keerd gaat, moot. de secretaresse het ell Co. te Bandoeng verxhe~n iI) een leest neergelegd, en treedt thans op als
w~~r in orde brengen. Zij .weet al vroeg fleurig kleed.
.
"manager" voor zijn zoon. Het llgt in
1~ den morgen hoe de stemming is en
De fee.st~temm1ng dIe zlch in vlaggen- zijn voornemen, 2ijn zoon te laten meegeen vrouw kan zich ZOO gQed aan deze tool dlent te uiten prordt d,aarln weer- doen aan wedstrij<len, om zoodoende' het
gegeven in eenvoudige bewoordingen, noodige geld voor de lstud'te van den
stemmlng aanp<lssen a,ls de secretareswaarvan de passage:
kna'ap te verzamelen.·
I
see Da.arom Is zij de ideate ecbtgenoote i ' .
II

Een avondmantel van wit fluweel,
de kraag is afgezet met zwart bont,
over een avondjapon vall zware
zwarte zijde. lIet avondtaschje is
van gebloemd brokaat.

-' *-

•

I

"Het is een groote verglssing", ver"Je directie weet het ook· weI", zegt
klaarde
de ditecteur' ,van het telefoQu·
DoIf sarcastlsch. "En je hebt hier niet
wezen 'van ;Landen, "wanneer men aan·
veel te.. eischen, jong. Ze kijken jongelul
n~emt, dat het een huwelijk zou schaals Jou toch al met een scheef oog aan,
den, als man en vrQUW hetzelfd~ Qeroep
hlet".
hebben. Een vrouw, die gestaan heeft In
JIb, vanwege de werkloozen hler, behet perQepsleven, zal nooit slecht gehuInderdaad behoort er veel
doelt U. Nou Ja, iIt kan me dat, yah het
m~urd ziju, wanneer dE) man door za.aksta.ndpunt van die lui bezIen, weI Inaangelegenheden eens te l~at komt overlegd te worden, indien
denken. Maar ik heh natuurlijk toch
et~n. Zij heeft ervaring en int~resseert men over een beperktoE) beurs
mijn kans aangegrepen en lk heb \och
zlch daar()m voor het beroep van haar beschlkt en er toch gaarrte
cok weI recht op een baantje hler 7"
m;;tn. Menig echtgenQot kan blj zijn goed gekiee:d uItzlet. Het
"Je bent hler maar "gast", Lou".
vrouw een waardevo.l1e tip krijgen voor meeste jSllcces heeft men met
het aanbrengen van verplaag ik.. "Oat zest mljnheer Schokklnk
zijn zaak".
schil1ende garnlturen op een
temninste".
japon• .indien mep zwarte
:
"SChokklnk 7" zegt Lou. ,,0, dat is dIe
s~of neemt, omdat deze een
knaap, die ook zoo somber geschreven
weinJg in het 00g vallend
heeft over de verwordlng van jongelul
f
geheeL gooft. r
hier. Ik hoop maar" .- een zorgrhbpelMen hecht de ga'rnlturen '
tje trekt, om zljn, oogen - "dat moeder
naar gelang van 6mstandlgdie miezerlge ultspraken nooit te hooheden met een klein steekje
ren krijgt. Moeder weet niets van Indie,
in de haIsuitsnijding' of de
ze weet alleen dat het een ver land is,
de blQusedeelen. Achtereellen dat het er wal'lU en soms ongezond
volgens nceme'll wij als goed
is! AH ze .haar nu oOk nog gaan wijsg~slaagde afwerkingen :
maken" dat ik hier kans loop om naar
dert kelder te gaan, dan heeft ze heele1._ Plaston, bestaande uit
maal geen leven".
een re'Chte reep g;eplisseerd
"Maar, als "gast" zul jij je natuurlijk
zij'den erepe of georgette, die
altljc\ netjes hler gedragen", ?egt Bep.
op taUle-hoogte ,bijeen genomen word t en naar de
"Ik ben hler geen gast", zegt Lou beha1s toe lets breeder wordt,
sUst, "ik ben een Nederland5ch burger
wa.J;lrdoor de omslag tevens
op Nederlandsch grondgebied, en ik heb
uitspringt ; belde uiterste
met a,l die nOllsens van scheef aailkijpunten even heehten, bijpas·
ken, omdat ik hier kom, nlets te masende mal~chett~m.
ken. lk beil van plan hler te werken .
en tlls mijn werk goed is, dan komt dat
2. Ruches' van geploolde
dl~ land ten goede en dan heb lk ook
~ijde
met. garneering van
recht op betallng voor mijn werk' en
kleine zwart fluweelen strikdan ~eb Ik als burger hier mijn rech.jes.
ten".
halsgar3. Gedrapeerde
neering van zacht lila ve"Je jeugdig enthouslasme staat je
lours chiffon, dIe op schougoed", troost Dolf, "maar Ik spreek je
derhoogte meerdere malen
over een poosje wel.,nader. Je bent nu
Ingehaald wordt en manchetten als de
hler toegelateu, is het niet? Je hebt
afb. links teo zien Igeeft.
net als ledere andere vreemdeling, waar
4. GepllsS€erde zijden of georgette
ze geen bezwaar tegen hebben, een toe.:;
latingsbewijs gekregen! Maar denk er
reepen worden bijeen gehouden door
nu om, dat je je bepaalde tijden hier
groen eire luque.
.
bij de autol'iteiten moet melden, weI Op deze plaatjes ziet men de oude en de nieuwe Aluerikaanscbe dames-kampioellell bij bezigheden die lliets met de edele
~. Huime chabot van rose zijde, die
nlet om den anderen dag, zooals een tellnissport te maken hebbel1. l\Ievrouw Helen 'Vills-~roody olltwerpt llieuwe modellen voor het a. s. seizoen, en meJ.
aan den binnenkanb ingehaald en op
verdachte bij de politle, maar toch met
t ~~d gestl~t. wordt;
het gehe~l be.s.taat.
Jacob~ is in ~nlela.nd t~ g~~t ey. neemt deel aan een jachtparti~ .bij (h;fonl.

Zas ve,rschillende garnitllren
voor
•

een

zwa,rte Japon

uit een lap zijde, die omgeslagen wordt
en cen mooie garneering geeft voor
slailke figuurtjes.
6. Kraag en taschje aan de ceintuuf
yap uitgeslagen leer. Kan cen heef m90L
geheel geven op zwart. van wit glace leer
met ingeponsde gaatjes.
I
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Links een moole lame a vondlapon, een robe de prlncessemodel' door de verhoogde taillelijn; een groote cIJps lllAr~~·e.rt
het diepe decollete; IRechts: . een rok van zwa,i't.e ~~~ijJd?'

comblneert, .r"etgPlg met een kort, lijfje van zHve1Iame met r~
en blauwe gloed. B~u1gen,. van ~(fe.n ~ilver zijn op heti 1.ij~J,e
gezet, qat een gepllsseerde jaJx>.t van dezelrde stoJ lt~it;·! .
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Luxueus van aanzlen moe ten de stotten zljn, die dlt selzoen to~ zeer gekleede
avondjaponnen worden omgetooverd ; de Parijsche modehuizen (~even hlervan
herhaaldelljk vele voorbeelden.
.
" . .,
In het midden Ilnks een toilet van Ohanel : karmozlinroode tluweel is net
matertaal, dat htervoor gebruikt'is ; €~n draperle is aan de strasz schouderbanden'
gezet en valt op den rug tot op het mtdde] neer ...
Een losse cape kan er 'Qij wopden' gedragen.
Daarnaast eel). japon van :Zwart velours chiffon waarop een avondmantel
wordt gedragen 'v~n gou~brokaat; de ll\ant€l 'hangt achter tete la~:er' ~~. d~l1
voor : alle rulmte IS ook In den rug verwerkt.
'.'
.
Rechts : een rnoole narnlddagjapon van Alix in bruine wolstor. Typisch van'
vorm ?ijn de zeer 'wtide .ragtan-mouwen; 'waar deze In de [apon 'Zijn gezet, 1,$
een band brulne lakstof aangebrucht, evenals om den hoog slultenden hals en
op de ntouwen.
,
Links: zoowel het wijde en hal flange uls het korte en. stra~ke jasje is deze

hertst modern geweest.
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openleqqiriq van Abessynie
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, Mm draagt weer langer
Van groot btfang voor bevordering l'all dengroells

daa'rom een nauwkcurige verzorglng, Een tiaatver-

zorgingsmtddll, dat aile heilzame [actoren geboseerd

op wetenschoppeliikcn grondslag in zlct: verccnlgt,

besctiermt het haar en houdt het

1'0.1

en gezond.

AJpecin Shampoo (voldoende voor
20 wasschingen). . • • • • 0.90
AJpecin Haarnahr Emulsion (maakt

Importeurs: Jacoberg,
j

-

droog haar elastisch] • • • • 0.90

22630

,

DE IIUWENDE

AJpccin Ifaarprlegemittel. 7 (ach
wir k sarn (VOOI" de dage.
},jksche ba~l"verlorging) • • • '2.75

Te Bat a v i a uifsluitend verkrijgbaar" bij

AMB'.rENARESSEN

I R tot S C II E R & Co.
•

Compensatte voor ontslag gevraagd

Riisw~kslraat 22
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lours. Chanel maakte er vleugelvormlge
volants aan op schouders en heupen,
door de stof met zwart gaas te voeren.

I

v. 0'> ;

.

dat als uitvloelsel van de i>ezuinlgi.ng bij
~t rondschrijven ivan den 1sten Gouve·rnements Secretaris van '13 December 1933
te kennen is gegeven, dat ambtenaressen,
die in het 'huwelijk treden, ult 's Landsdlenst behooren te worden ontslagen en
dat dit ontslag moot worden besehouwd
a18 te zijn verleend "op verzoek":
dat [uist door dezen bezulntgtngsncodzaak de Inkomsten waarop de a.s, echtgenooten hebben ,gerekend, worden verminderd met die van de a.s. vrou\\j zoodat vall
een huwelijk veelal wordt afgealen ;
dat door. dezen maatregel de Regeering
atdus willens en wetens de beperking 'van
het huwelijk oplegt, wat, n.h.v, uit een
soctaal oogpunt moot worden .vermeden;
dat de meeste huwelijken, vooral onder
de lagere middelbare en lagere landsdtenaren ntet dan strikt no:odzakelijk worden

De Itallanen ontwlkkelen een groote
bedrijvigheid met de pacificatle en de
economtsche exploitatle van Ethiople,
welke volgens een vast plan geschleden,
dat Is opgesteld door verscheldene deskundigen. 'Terwijl zij' in het Zuid Westen

gesloten ;
. dat hter dus bezwaarlijk van een ontslag
"op verzoek" kan worden gesproken ;
dat de mkomsten van de echtgenooten
van de ontslagen Iandsdienaressen dan
beeltst n1et toereikend zijn voor beider le-

I

w

-Z>
't Andere avondtoilet is in zwart ve-

~'F

Geven met verschuldigden eerbled te
ke~en, W. Webb en J. B. Kilian., onderscltetdenlttk voorzitter len secretaris van
het Bestuur van 'de Oentrale van-Jndlsche
Vako'rganisattes van overnetdspersoneet

I

/ Teleloon WI. 27-41-61

w

lIet bestuur van de C. I. V. O. heeft
zleh met het volgende request tot den
landvoogd gewend :

(C. I.

-

vensonderhoud afgeschelden nog van het
onderhoud der 'kim:leren ;
dat, adressanten het daarom op prijs
stellen, indien de Regee-ring bij wijze van
tegemoetkoming ten, opzichte iVan de
landsdienaressen, Idie lever-good als hare
mannelijke \collga's naar besoo' weten en
kunnen het Land hebben gediend, bij het
aanga.an van een huwelijk en aIdus uit de
betrekking C.q. uit 's Lands dienst mooten
worden onts1agen. wa.chtgeld C.q. onder~tand tookent ;
.
.'
.
dat indlen zulks onV!erhoopt niet moge
lijk is, adressanten gaarne zouden z(en, dat
in elk geval ten aanzien van de lands<iienaressen die 110 of meer Jaren dienst hebben bij bet sluiten van e·en huwelij.k en
wier echtgenooten een inkomen hebben
van 'f 150 of minder, voor den duur van
de tijovakken als genoemd in de onder
standsl'egeling in Staatsblad 1936 NC). 24~
ondocstand wordt toegekend;
dat adressanten vermeenen, dat dit een
redelijk . wrzook Is en dit ,gaarne in de
welwiHende aandacht van de Regeering
wenschen aan ~e bevelen. ,

den laatsten weerstand van de nog nlet
Bovenstaande
afbeeldingen stellen
3. Het corlogsmonument, gewijd aan
onderworpen stammen trachten te bre- voor :
de gesneuveiden van den oorlog van
ken, zijn zij in de reeds bezette deelen
1. Aanleg van een hoordverkeersweg. 1896, dat te Makalle opgerlcht wordt.
des lands bezlg met de constructle van
.2. De constructie van een brug in den
4. De kerk op het emplacement van
wegen en het exploreeren van den 00demo
weg naar de hoofdstad.
het oorlogsmonument,

De Vondst op. een Verjaardagsfeest
Charme I van een klein gehaakt kraagje

'

We hebben cen heele koempoelan
gehad biJ een verjaardag.
Allema:al
menschen uit Indle, sinds jaren In
Brussel, en gevestlgd in de. verschlllende voorsteden. Verzameld nu in Intiemen kring, om elkander misschien nlet
eerder dan over een jaar weer in dezelfdtr omgeving terug te zien. Misschlen nog een vluchtlge ontmoeting
hler of daar in de winkelbuurt of op
~~=~~~===~====~~_~s een der Hollandsche
tooneelavonden,
zooals er dezen winter weer vijf zullen
worden gegeven. Misschien ook zuUen
er onder zijn, die direct elkaar ,fgevonden" hebben, zoodat een nauwere band
voIgt na deze toevallige ontmoetingen;
dikwijls de eenige manler om In deze
groote stad vrienden te maken.
4

Parijs gelanceerd. Al sinds eenlgen tijd
bestaat de neiging tot 't Catherine Hep'"
burne kapsel, met den nek vrij en krulletjes wapperend op 't voorhoofd. 't
Vin~t hoe langer hoe meer ingang.

. .qe. 'beide andere .teekeningen geven
een avondtollet van Jean Pawu in
Achter in den rug vormt een diaman"mous.seline creponnee", van een moole ten clip de verbinding tusschen de" vleulJ
Op bijgaande teekeningen zien we al", nieuwe llla tint "catJtleye • De gekruiste gels en 't zeer mhlimale rugstuk.
Op den volgenden toer haakt men de
stokjes in de aldus gevormde openln- lereerst een del' nieuw:ste kapsels, do~r schouderbanden zijn in violette tint.
THERESE
gen van den vorlgen toer, na eerst drle
kettingsteken voor 't keeren gemaakt
te hebben.. .

:CelUulkte glll',lituren thill'S zeer ill, de Illode·

4

kraagjes, maar ook befjes, strlkken en
jabots worden op dezelfde ragfijne man'rer gehaakt, wat een zeer verfijnd,
g~kleed effect geeft, vooral,omdat d'oor
de' stijfselbewerking deze kantgarnittiren golvend ultstaan. Ik zal een volgenden keer van een 'gehaakte jabot
ook eens de werkmethode geven.

Speelgoed, dat
men zelf kan
maken

't Was een vroolijke avond, maar
druk ook voor de gastvrouw, die" hoeweI de jarlge, geen minuut rust had en
met de meld de handen vol had om 't
aantal gasten - eventjes een twintlg!
- van alles te voorzien.
Zoo~ls dat gaat, hadden we natuurlijk behoorlijke aandacht voor elkanders kleeding. De groote appreciatle
ging uit naar een klein gehaakt kraagje in ivoorkleurlg garen uitgevoerd, Hjn
als een spinrag en in de regelmatlgheid
van een web zlch spreldend over een
donkere blouse.
Toen dan ook de verhoudingen wat
losser en gemoedelijker waren geworden, kwam eindelijk de' vraag, die we
allen al een heelen tijd zoo graag hadden gedaan. "Heeft U dat kraagje zelf
gemaakt en hoe 1" ......
Oelukkig vlel 't in goede aarde en was
de draagster van 't bewonderde onderwerp niet terughoudend. Er werd ons
zeUs de werkmethode van beloofd, die
lk dan ook hlerbij Insluit.· 't Oehelm er
van, zoo ver~elde ons zeer welwillend
de dame in questle, is de manler van
stijven, wanneer 't kraagje eenmaal
afgehaakt Is. Eerst in g e k 0 0 k t e
Een hoedJe van groen vilt, gegarneerd met stijfsel, dan laten drogen en de bewergeschoren Belgisch lanl (Uodel Erik).
king herhalen In r a u we stijfsel. Oo~d
e!!!!!!~!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J?' regelm atig ui ts trij ken, 't kraagj e word t
daardoor zoo stijf als papier, waardoor
't eigenaardige effect berelkt wordt. 't
Is werkelijk zeer flatteus en een groot
succes. Hler voIgt de werkmethode:
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Na 't twaalfde stokje haakt men drle
losse steken en nog een stokje in dezelfde opening. Men gaat weer door
met een stokje, een kettingsteek, elf
keeren achter elkaar, wat dus weer
twaalf stokjes geeft. Nogmaals
drie
losse steken en een stokj~ in dezelfde
opening, en zoo voort tot de rij uit is.
Men zlet dan dat het werk in zeven
groepjes van twaalf stokjes is verdeeld.
Op de daarop volgende rij weer in elke
opening'. een stokje, elf achter elkaar,
de twaalfde wordt vlak
boven de
twaalfde van de vorige rij gehaakt !
dan vier kettingsteken, een vaste in den
boog van de vorige rij, weer vier kettIngsteken, dan het eerste stokje in de
volgende opening. Nog tlen stokjes,
weer twee boogjes. Zoo wordt op elk
der volgende rijen het aantal stokjes
met een verminderd en komt er telkens
een boog meer. Alle boogjes wordeh gemaakt van vier kettlngsteken gevolgd
door een vasten steek.

Op den voorlaatsten toer zullen er
nog maar drie stokjes zijn en elf bogen,
wat julst 't aardige, spinweb-achtige
effect aan 't kraagje geeft. Op den laatMen heeft noodig 25 gram fij ne ,glan- sten toer werkt men niets dan boogjes,
zende kunstzljde of D.M.C. garen No. behalve 't stokje lOP elk der hoekpunten. In dit ragfijne weefsel teekent
40, haa.kpen No. 11.
zich van den hals uitgaande een aarMen begint met de halsuitsnijding: dige stervormige teekening af.
een kettlng van losse steken, voor dit
Ik kan ledereen ten zeerste aanraden
model werden 154 steken opgezet. Men
haakt vervolgens op de eerste rlj 1 stok- dlt aardige werkje eens te probeeren.
je, 1 kettingsteek, 1 stokje, 1 ketting- De gehaakte garnituren zijn op 't
oogenblik ~er in de mode. Nlet alleen
. . steek en~.
_ _ ,_.'
.
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2043~

20410

20136. st. Bernardshond van bruin en
wit pluche, die volgens het patroon in
elkander gestikt ,en met houtwol opge·
vuld wordt. Groote strik.

20129 - 20t3S

20437. Olifant ± 45 C. M. hoog. Oemaakt van .grij? la~e}l. m~~ rood dekje.
Voren van dubbele sOOf. Opgevula met
houtwol. .

20438. Ruige 'terrier, ± 40 C. M. hoog,
van witte bontst~f met zwarte vlekken,
die er apart opgenaald worden.

2U431

20439. Ezel, ± 60 c. M. grijze stof en
15 C. M: rood, iedel' 1.20 M. ·bree<l. Op'"
2l'4J8

vullen met zaagsel, Pooten worden aan

20429/431 is een poppen-uitzetje. Groo204321435 Ondergoed voor poppen als cen staafje met wieltjes gehech~.
te pop 42 en vcor 50 c. M. Het jurkje boven, 42 c. M. en 50 C. M. lang. Ret on20440. Pees, die gemaakt wordt Vtan
heeft een ronde pas en pOfmouwtjes en
if van gebloemd mouseline gemaak,t. Het dergoed bestaat uit een hemdje met zwart fluweel. Patroon bestaat uit
oijpassende manteltje en mutsje zijn ge- smalle valencienne-kant afgewerkt, cen lichaam, kop en sta~lft. Opvullen met
breid in den tricotsteek in twee kleuren luierbrcekje, een nachtjapon, die langs houtwol. IJzerdraad in ,vIer pqoten en

\Vol. Het halsje sluit me,t een gehaakt
koord en twee kwasten. De muts wordt
bijeengehaald en met een pompoen afwerkt. Patronen van het geheele uitzetJe
I 0.30,

a.

Is, omgeslagen en opgeknoopt wordt, ter- in de staart.
wljl de pop rechts ,nog een nachtpakje
Partronen bestellen bij Ret Practisch
aan heeft Inet broekje, dat lange pijpen Modeblad, Postbus 36, Den Haag, Oiro
203203,
en aangeknipte ~okJe3 te ~len 'geeft.
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Batavia's
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Nadat de heer Hadi nog enkele onderDe heel' Thamrin meent dat de
wijsaangelegenheden besproken heeft, Chineesche fractie ·zelf maar een motte
deelt de v 0 0 r zit t ,e r mede dat moet indienen.
de wethouders voor grondzaken en pasar- en waterleidingbedrijf geen aanlelDe heel' Van Pee 1': En de samending hebben om het woord te voeren.
werklng dan?

de orde

Aan de orde is de
Tweede Tennijn

'.

Wijze en anderewoorden over l1samenwerking'l
Meer geld .voor kampongverbetering
Prine!pc-uits pruuk over "vohvaal'dige"

wetliouders

Dc gemeenteraud van Batavia heeft

glstern vond onder voorzltterschap van
burgerneester vcornemnn vergaderd.
Opening' te 7 u. 15.
De v 0 0 r Z' i t t -e r wenscht de
Iulandsehe led en alle go rds bi] de [anrwis~elil:g.
Dlvm~SE

VOORSTEI.JLEN

D~ voorstell~ n e.er
s1a~~ nfet gencemd,

rs e

11 0

<1gendJ, in dlt vel"·
zijn z.ll.s. a a n-

n1 e n.
,

.

. PIfVSIEI{E ONGESCIIIKTIIEID
Voorstel tot het verl€en..~n ,van ongcet'l"vol ontslag wegens w€lbew€zen
physieke onge-schiktheid YOO!'all'O'll verd('ren ctenst :liln ,den Schrijver lste klasse
JJlj dendienst ,VOOl' StadsOl~twi'kkc1iIlg en
Volkshuisvesting, Al>doel.
vra~lgd

De heel' R a z 0 u x S c ;h u 1 t z
vr:1ngt hoe het komt dat er/d'!n laatsten
tijd zooveel ontslagen wegens' physieke
ongeschiktheid worden verleend. Ligt dit
wellicht ann de omstandigheid dat er
te hard gewerkt ,Jl.1oet worden?
De v 0 0 l' zit t e r antwoordt dat
de physieke ongeschiktheid thans eerder
BUrgemCeester Voorneman.
blijkt. nu er harder aangepakt moet
worden. Zij' is danrvan echter ,geen ge- luisterd, die inlmers ge~egenhei~ bieden
volg.
tot principieele uiteenzettingen,. • w~ll<~
Het voorstel wordt z.h.s. a a 11 g e- voor de richtlijnen inzake de gemeenten· 0 men.
politiek van belang kunnen zijn.
De heel' Thamrin heeft heftige critiek
DE SAIJARISSEN
genit op de wijze, waarop. de Europee3che meerderheid in den raad "misbl'uik"
Voorstel reg'elende de maximum achter- lOU hebben gemaakt van haar positie.
u:tg-:lng in salaris in 1937.
Reeds lang is er geen vel'schil van
D~ v 0 0 r zit t e r deelt mede dat inzicht over de noodzaak van sociale en
B. ell W. zich met' eennader voor~tel l1ygH~llische maatregelen voor de bevoltot gedeputeerden gewe11dhebben, nu .dug.
de regcering besloten heeft om geen
Dit is echter een kwestie van finanverd~re kortingen tee .te pas~en.
.:ieele mogelijkheden.
Daa:t:om hebben B. en W. zicb van,
Gedeputeerden hebben echter zooeven
mondellng medegedeeld, niet accoord te .n arte aanges.oten bij de moUe, waarin
kUllnen ~gaan met de voorgestelde wijzi- up het vaststel~en van een redelijke fi·
ging van het eenmaal door B. en W. in- nancieele verhouding met het land wordt
_langedrongen.
gediende g~meenteblad.
:.
,~

"De heel' Van Pee r protesteert
te.gen deze opvatting van gedeputeel'~en,
waarbij .de heel' Hoogenboom zich namens het I.E.V. aansluit.
De v,o 0 l' zit tel' zegt, om de zaak
zuiver te stellen, dat het gaat om een
16-tal ambtenaren die nog "aanvullingsbezoldiging" genieten. Deze is bij het
land nooit toegekend. De achteruitgang
van inkomsten heeft v'oor deze 16 ambtenal'en dus in ieder nog veellatel' plant,')
gehad dan bij het land.
Het vool'stel wordt z.h.s. a a n g en 0 HI e n.

DI~ nUWELIJK~EESTEN
mondeling voorstel van den
v 0 0 l' zit tel' wordt f 100.- beschikbaar gesteld voor feesten in de brandweerkazerne tijdens het huweli~k del'
Prin:::es.
De heel' B r n. u n vraagt, ook gelden beschikbaar te stellen vool' de" gestichtskinderen.
De v 0 0 r zit t e r antwoordt dat
ook vool' deze kinderen schoalfeesten zijn
georganiseel'd, zoodat zij reeds op die
wijze aun de feetsen deelnemen.
De heel' L i ~ m 'K h I a m S 0 e n
meent dat e.e.a., ook het geld voor de
brandweer, maar uit de reeds beschikbaar gestelde tien mille bestreden moet
worden.
De v 0 0 l' zit tel' wijst erop, dat
dit geld. in handen van het Comite gesteld is.
De heel' Levert acht de sttggestie
van den heel' Braun zeer sympathiek,
doch vraagt preciseering. De heel' Braun
- zijn voorstel wordt ondersteundwil het bedrag aan B. en W. overlaten:
De v 0 0 l' zit t e r 'ontraadt aanname van het voorstel, doch verzoekt den
heel' Braun in ieder geval,een bedrag
te noemen.
De heel' Bra u_n noemt een bedrag
van f 500:-.
Dit voorstel wordt vel' w 0 r pen
met 21 tegen 11 stemmen.
Or>
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Aan de orde is de

1937

Begrooting

(Antwoord algemeene beschollwing in
eersten termijn)

l)e burgetneestel'

ltltlt

/ret woo,.cl
De v 0 0

r z· i t t

e

r

deelt mede dat

B. en W. met groote aandacht naar de
al~emeenQ

be~cllQ"Wlngen

Laat ODs hopen dat de gemeente
. spoedig eell vast, evell1'edig aalldeel
znl ontvangell in de door haar bllrgel'ij opgebrachte, centrale belastin.
gen, aldlls spr.

8pr. brimgt dank voor de woorden
van waardeering aan B. en W. en de
ambtenaren.
.
.t
.
Hij voegt er nog aan toe dat .ondanks
de sterke achteruitgang in inkomsten op
erikele uitzondel'ingen na de ambtenaren
nun plicht deden; voonil in de hoogere
l'allgen zifn vaak prestaties geleverd, die
ver uitgmgen boven hetgeert redelijker,vijs verwacht mocht w~rden.
Naar sprekers meening is de v e rs tan d 11 0 u din g tusschen de fracties weI goed, doch zeker voor'verbete.·ing vatbaar.
I
El' Zijli.' we.l voorbeelden ..w aarin het
uverigens. bij allen aan~.t2tge besef van
het 'algemeen belang moest plaats maKen voor de zuchl naar politiek gewin.
De heer Thamrin heert over de wen3chelijkheict van samenwerking goede en
wijze woorden gesproken, doch helaas
he eft hij verder zeIt he~ tastbaar bewijs
ervoor geleverd dat de' bereidheld tot
werkelijke samenwerking nog ver te zoeken is, door te spreken van "koloniale'
hoogmoed en verwatenheid". De heel'
Thamrin heeft lang genoeg met de 1ndische Nederlanders omgegaan om te
weten dat hij ze hler
cen slag

i~l

(Ie hartstreek

heeft toegebracht.
Immel'S het ovel'groote deel van de Indische Nederlanders is humer ten volle
bereid gebleken, zijn krachten aan het
algemeen belang te wijden en heeft altijd een open oog en oar getoond voor
de belang~n del' Inheemsche bevolking.
Ret behartigen daarvan is voor hen een
eerezaak.
Het moge waar zijn dat de synthese
tusschen Oost en West nog niet bereikt
is, dat ligt zeker niet aanonwil.
De heel' Thamrin bedenke dat wie
samenwerking zoekt., in de eerste plaats
de bereidheid moet toonen, haar te geven.
Wat voor "onwll" wordt uitgemaakt,
zijn veelal bezwaren van financieelen
aard ..
In de instellingsordonnantie del' gemeente wordt bljv. In de eerste plaats
de .zorg voor de wegen en hun verl1chting·overgedragen. Bij de klacht dat er
voor de Europeesche woOnwijken zooveel
meel' gedaan wordt, vergeet de heel'
'l"hamrin dUs, da~ dit eenvou,dig opdl'acht
was. Bovendien zijn door verschuiving
van de Europeesche woonstad thans vele

woond, die vroeger door Europeanen bevolkt worden. Aan deze wljken wordt
nog hetzelfde onderhoud van vroeger besteed.
Wanneer men dus het karakter del'
Eul'opeesche wijken wil zlen als een
uitlng van commercieelen geest, is dit
weI teleurstellend.
\Vat de straatverllchtlng aangaat heeft
de hEel' Thanll'in ook nog sterk overdreven cijfers genoemd;' de geheele verbetering z;ll .niet f 150.000.- maar een
ton kosten per jaar.
Het is waar dat Europeanen meestal
betaa!d worden voor grondstrooken, terwijl de In ~ alldsche gorndeigenaren die
~ratis afstaan. Een belangrijk ver.~chil
is echter dat de Europeesche perceeJen
:or meestal niet veel op vooruitgaali, terwijI de Illheemsche grand- en llUiselgenaren aHijd direct voordeel nit weglanleg putten. Er wordt zelfs om dien'
lanleg altijd gevraagd.
Op de vraag van den heer Razoux
Schultz 11a:.1r de wijze, waarop de raad
;irids 1932
de benoemingen
heeft behandeld. deelt spr. mede dat van
le 11 werkelijke benoemingen er een
~eheel buiten de voordracht om heef
plaats gehad. De candidaat van B. en
W. kreeg zelfs geen enkele stem!
De heel' T ham l' in: Was dit het
1evolg van p'olitieke invloeden?

Een oplossing te vlnden voor een vroegere verstrekking der gemeentebladen
en het voorkomen van overladen agenda's, waarorn de heel' Braun gevraagd
heeft, is nlet zoo gemakkelijk. Het eenlge
zou welllcht zijn, niet mser eens in de
drle weken, doch eens in de veertlen da-.
gen te vergaderen, maar dan zullen de
leden elken Zondag aan de bestudeering
del' stukken mceten besteden.

llet [inancleel beleitl
- - - - - -------De heel' J 'a n sse n, wethonder
van financien. beantwoordt de op zijn
terre in liggcnde vl'ngen en opmerkingen.
Hij dankt voar den lof voor het financieel be:eid.
In tijden van terugloopende inkomsten
',s het geen aangename taak het finan~ieel be:eid t~ mceten voeren.
Vooropgesteld zij, dat aan de con ver:atieve financieele politiek van Batavia
niet getarnd dient te worden. De na1eelen van een ;,soepeler" beleid zijn
~rooter dan de zeer kortstondige voorfeelet1.
Intusschen behoeft de heel' Razoux
3chnltz niet- bevreesd te zijn dat de
,conservatieve financieele politiek" een
kapstok zal worden, waaraan aHe desiierata worden opgehangen. Deze politiek
jient slechts om de geme-ent\ te behoelen voor allerlei maatregelen in den
VOl'l11 van lastenverlaging etc., die een
volgend jaar weer moe ten worden inge~rokk~n en overigens oak· het gevaar van
':ekorten scheppen.
Een "conservatieve financieele politiek" is eigenlijk niets andel'S dan een

De heel' R a z 0 u x S c h u I t z :
.Daar gaa t het om !
De v 0 0 r zit t Ie 1': Oat kan ik
voorzichtig financieel beleid
niet nagaan. Er zijn geen discussies over
sevoerd.
B. enW. zijn evenzeer bedacht op inWat de uitbreiding van het aantal tensiveering van de taak als op verlafnl"ndsche raadszetels betreft is geen ging van lasten. Als het college een
:iiscussie noodig. Men kan dit veilig aan ~nkele maal niet bereid is. een verzoek
)m lastenverlaging in te willigen- zoo.Ie l'egeering overlaten.
:lIs bij de water~eidingtarieven, waar B.
De "bewijsvoerlng" van den heel' m W:' overigens niet tegen waren, doch
rnamrin valt echter niet a~s zoodanig de beslissing slechts enkele maanden
aan te merken. De vel'houding in de wilden uitstellen - geeft dat geen recht
getalsterkte del' vel'schillende bevolkings~
tot het a!gemeen vetwijt dat B. en W.
~roepen op zichzelve is daal'voor van
niet bereid zouden zijn, aan lastenverlageen waarde.
~ing mee te' werken.
Op de kwestie del' burgemeestersbenoeHet vool'stel ·tot instelling van een
20mmissie tot herziening van den be.ningen gaat Spl'. 111et in.
lets andel'S is de benoemlng van volle lastingdruk juicht spr. toe.
.
Nethouders.
Wellicht zou deze commissie een sCQrt
Het college heeft daarover n~gmaals urgentieprogl'amma voor lastenverlaging
oeraadslaagd en is weer tot de conclusie kunnen opstellen, waardool' "incidellgekomen dat VOOl' Batavia de tijd ervoor teele belastingpolitiek." vcorkOmel) wordt.
Verwacht mag worden dat de inkom.1Og niet is gekomen.
Er zijn ook pl'incipieele he1'denklngen. sten in '38 eenigszins zuBen stijgen, wat,
Je z.g. halve wethoUder bijv. staat; in bij de yoordeelen del' conversie, kans
~ijn positie geheel
onafhankelijk van geeft op verdere lastenverlaging.
den raad, de volle wethouder heeft een
De ramingen. zijn niet overdreven,
"baantje" bij de gemeente.
maar het blijven ten slotte slechts schatOver den "onder-burgemeester" zullen tingen.
B. en W. zich niet verder uitiaten; nu
De voordeelen del' conversie del' 5%met de gedachte verder weinig instem- leening 1925 zullen van '38 at f 70.000..ning is betuigd, laten zij die voor wat bedragen, terwijl ook verdere conversie
le is. Het heeft geen zin op de oude nog mogelijk is.
~
Kwestie "bul'gemeester-hoofd del' poliHet feit dat de verhouding met het
de" in te gaan. De' regeel'ing zal toch lan.d nog steeds niet geregeld is, haart
111et tot .overdracht overgaan. Het is lorgen in verband ntet de kans op ver~chter niet juist, van de overdracht een dere c.verdracht, terwijl het een bedenoetere taakvervulling van de poJ1tie te kel1jk feit is dat, ondanks beloften' in
verwachten; de politie zal belangdjk- den volk.sraad, nog niets van het aanuitgebreld moe ten worden, wiI zij meer deel van degemeente in de opbrengst
Ktmnen doen dan thans.
van den benzine-accijns is uitbetaald.
Er komt thans meer animo onder de
Het gereserveerde bedrag van f 90.000.Chineesche bevolking om in dienst te vool' het opvangen van de nadeelen del'
treden bij de gemeente. Van de 27 j01~g~ devaluatie is inderdaacl eigenlijk niet
ambtenaren en vOlontail's, die in 1936 zijn voldoende, . maar de gemeente heeft
aangestetd, zUn 8 Chineezen. Aanstel- zich voor het volgend jaar reeds vool'
dng van Chineesche sollicitanten, onge- een groot gedeelte ingedekt en daarbij
acbt hun geschiktheid, tot de verhou- komt, ,jat {let land - dus ook de gedin~en evenl'edig zijn (zooais de heel' meente - voorloopig geen dtiurtetoeslag
Liem Khiam Soen wenscht), is natuurlijk schijnt te zullen geven.
ollmogelijk.
Daarbij is voor een bedrag van twee
Tot slot beantwoordt spr. de doo.r de ton aan werken geblCikkeerd. \
Spr. is bet niet eens met den heel'
V.C.-fractie geuite wenschen.
Hoogenboom, die deze werken liever pro
memorle opgebracht had willen zien;
In principe zijn B. en \V. gaarne
de raad zal toch eerst over de uitvoering
berej(~, aau· de be·lloeming van een
dlenen. te beslissen.
cOUlmissie tot eventlleele herziening
Voor verzekering voor eigen rekening
voelen B. en W. niets.
van dell belastingdruk mede to werken.
Nagegaan zal worden of van een verOver de vraag, of de voordeeleh del' zoek om verI aging van het collecteloop.
conversie aan lastenve1'laging moeten van het land voor de inning del' opcenwordeh besteed of aan ultb1'elding del' ten e€nig succes te verwachten is.
Over goedkoope abonnementell op ingemeentelijke taak, dlent de raad voor
de instelling der commissie een beslissing lichtingen uit het bevolkingsregister zal
de raad binnenkort kunnen beslisserl,
te nemen.
De suggestie van den heel' Levert be- daar een wij'ziging del' verordening in
treffende de benoeming van een perma- bewerking is.
nente hyglenische commlss1e wordt door
B. en W. bizonder op p1'ij8 gesteid.
Sociale Zaken
Enkele opmerkingen betreffende het
onderwijs behandelende zegt spr. dat B.
en W. omtrent het lager vakonderwijs,
De heel' Had 1, ,wethoudervoor sodat per 1 Januari naar de gemeente clale zaken, deelt mede dat B. en W.
overgaat, nog geen vaste denkbeelden ernstige aandacht
besteden aan hr/~
hebben.
.
verzoek ,om oprichting van een schwl
Over de eveneens door den heel' Levert op Menteng Poelo.
aanbevolen ."industrie1'aad" zullen B. en
De uitkeeringen aan de armlastigeI1
\V. hun gedachten nog laten gaan. Spr. zijn zeker niet groot, doch zij dienen om
vestigt· de aandacht Op de "contact- de betrokkenen voor direct gebrek te
commissies" die ook in sommlge Neder- ·behoeden. Verhoogde ultkeel'ingen aan
landsche gemeenten, o,a, Nijmegeri; be- de groote gezinnen heeft, de ernstlge

hebben ge· w1jken door InheentscJle gealnnen be- staRn.

, I '._

aandaoh~

van B. en W.

D€ heel' T h a. m r i n meent dat de
voorzttter zljn argumenten betreffende
het verwaarloozen van de belangen del'
Inheernschen niet heeft kunnen ontzenuwen,
Indlen bijv. elk [aar twee ton aanlde
kampongverbeterlng
wordt
besteed,
maakt dit 4% van het totaal del' gewone
uitgaven ult, wat zeker nog een gering
percentage is voor een terrein dat 3/4
del' gemeente beslaat.
Gratis grondafstand in den kampong
heett .plaats omdat de bevolking weet
dat de gemeente toch niets betaalt. ZeUs
al werd slechts een dubbeltje per M~ betaald, dan was er al. een begin van erkenning van de billijkheid van betaling.
. spr. best.rijdt de argumenten van den
vocrzltter betreffende de verdeeling del'
zetels, De Inheemsche bevolking toont
welnlg belangstelllng voor de gemeentezaalk omdatzij zich bewust is van de
minderwaar'aige positievan haar vertegenwoordigers in den raad.

De tweede motie, onderteekend door
de heeren Thamrin, Llem Khiam Soen
en Razoux Schultz, beheIst de ultnoodlging aan B. en W. om
. zoo mogelljk per [aar een bedrag
van f 150.000.- voor de kampongverbeterlng op te brengen (thans
f 60.000.-).
I

Wethoud~l' Jan sse n betoogt dat
B. en \V'. dus na de conversle gevolg aan
de motte zullen moeten geven, want het
is dan Immers "mogelijk".

.

De heer T ham r i 11 betoogt dat de
motte geen onmogelljkhetd vraagt, doch
slechts beoogt, de kampongverbeterlng
op den voorgrond te plaatsen. .

De heel' Fer nan d· e s acht de
ZCl'g vool'. de hygiene belangrijker.

De'» heel' Bra tl n wijst erop dat het
land vroeger meebetaalde ain de kamBpr. lloudt vol dat ~e, InheemscJle pongverbete.llng. Da geuleente betialde
fractie steeds tot samenwerking van de toen zelf eel\ ton par jaal', waarVOOr on.
goede soort bereid is.
geveer hetzeUde werd gedaan als thans
De heel' Levert heeft hem bestredEm \'001' f 60.000.-..:.-.
zcnder argumenten, beweel't spr.
De heel' Tan In H 0 k meent da~
De heer Bra u n brengt den voorzit:' door de kampongverbetering evenzeer
tel' hulde voor de wijze waarop hij den het hygie~isch belang wordt· behartigd.
heer Thamrin heeft tel'echt gewezen.
De heel' Va n P e e·r deelt mede dat
Spr. blijft de gejaagde werkWijze bede
V. C.-fractie zich ernstig verzet 00treul'en.
gen de motie.
De heel' R a z 0 u x S c h u 1 t z
gaat in op het betoog van den heel'
De 'v 0 0 r zIt t e r deelt, mede
Thamrin over de samenwerking. Hij be- dat cok B. en W. meenen da~ er meer
toogt dat de samenwerking met de Pa- aan de kampongverbetering moet worsoendan-groep altijd zeel' goed was, den besteed als er lneel' geld beschikmaar vraagt ,zich af, waarom de heel' baal' komt.
Thamrin zich nooit tDt hem gewend
heeft om samenwerking 1 als hij daarop
Hpr. stelt echter voor, het bedrag op
zoo gesteld is.
€en ton te stellen.
(De heel' Levert: Juist!)
Spr. ~erzoekt den yoorzitt-er, d~ gegevens over de 11 benoemingen aan den
adviseur vool' de decentralisatle te zenden.
De heel' Lever t dankt veor de toe,·
zeggingen van den voorzitter aangaande
de door hem voo,rgestelde commissies.
Contactcommissies acht spr. niet dadelijk noodig.
Kleillere groepsbelangen zullen weleens moeten wijken voor net a1gemeen
belallg. Wie zich op dezen grondslag.
stelt, kan rekenell op de medewerking
van de V.C.
Nu de heel' Thamrin l1iet met kra,cht
van argumentenzijn heftige verwijten
aan de EUl'opeesche leden heeft gestaafd,
beschouwt spr. zijn rede als eell verkiezing:;;manoeuvre van de slechtste soort,
die afbreuk doet aan de waal'digheid van
den raad.
Er zijn grenzen van het fatsoen, die
iliet mogen worden over.scnrederi, hetgeen echter in dit ,geval gebeurd is,

De heel' T h a n\ l'i n deelt mede dat
hij daartegen geen bezwaar heeft.
De heer / F·e l' nan des wil· geen
enkel bedl'ag in de motie noemen.
De' heel' R'a z 0 u x S c h u 1 t 3
hecht aan "zoo mogeliJk" slecht-s die be-'
teekenisdat andere object-en vQorgaan,
indien de l'aad daart-oe besluit.
Wethouder Jan sse n ho-udt vol dat
B. en W. door de motie gebonden zullen
~ijn.

De heel' Co hen slaat met ernstige
bezol'gdheid dit vooruitfocpen op volgendQ begl'ootingen g·ade.

De motie wordt
gen7 stemmen
De derde motie,
heeren Thamrin,
Kayadoe, beoogt

ten slotte met '22 te ..
a a n ge nom e n.
onderteekend door de
Razoux Schultz eu

een princ~pe-l1itspraak VOGr het
.illstellen van eell .college van vol-·
waardige wethomlers.

De heel' H 0 0 g e n boo m voert
De heel' Van' Pee r vel'zet zich na·
nog het woord over enkele punten en mens de V. C.-fractie tegen deze motte;
vraagt antwcord op enkele blijkbaar in ook de heel' '1' a n I n II 0 k acht de
het vergeetboek geraakte vragen.
tijd nog niet gekomen.
De motte wordt· met 20 tegen 6 stelnDe heel' Lie 111 K h i a m8 0 e n
dankt VOOl' de aartdacht, die B. en W. men a a n g e nom en; de wetthans aan de Chineesche sollicitanten houders Janssen, Pieters en Tan .Vam
schenkel}.
Hok verla ten tijd,ens de stemniing de
zaal, wethouder Hadi stemt,vo6r.
Hierna pauze.
De vergadel'ing wordt wegens vergeNa de hervatting deelt de heel' At i k vorderd uur verdaagd tot Vl'ijdagavond,
S 0 e a I' d i mede dat Pasoendan tel' artlkelsgewijze-behandeling van de
geen afzonderlijkegroep vormt, maar hoofdbegro9ting.
behoort tot de Natiollale fractle. Als een
lid van Pasoendan onderhandeld. heeft -~~~~~
....~~........~-.....
__
met het I. E. V., geschiedde dat namens
de fractie.
DEJUONSTRATIES ~lE1.' "IBIS" \I
De heel' R a Z 0 u x 8 c h u 1 t z :
Het ligt, zoo vernemen wij, In de' be ..
Dan was het aantal keel'en, dat wij met
doeling
om met de i,Ibis", de eerste DC-3
de fractie samengewel'kt hebben, dus
welke hier 22 dezer wordt verwa.cht, denog grooter! (h i 1 a r i t e i t)
monstratievluchten te maken. OnmidDe heel' A t i k S 0 ear d i: Het delliJk na aankomst te Bandoellgzal het
misverstand is in ieder geval opgehe- toestel eerst. in revisie genomen worden.
ven.
Dit werk zal echter slecht,s een dag in
De v 0 o.r zit t e r geeft nog ant- beslag nemen, zoodat, alvorens' 'den
woord op de verge ten vragen van den 26sten de terugvlucht begint, nog weI
heel' HoogenOoom. De commissie voor tijd Voor demonstl'a~ies ove~schiet.
een spaarfonds kwam .fuet haar taak
gereed. ,
PIIOIII- UI'fZENDING
Een voorstel is spoedig te verwachten.
OOk de kwestle del' ziekteverzekering zal
Vrijdag 1 Janual'1 a.s. zal van 15.50
binnen afzlenbaren tiJd op VOOr de ambtenaren bevredigende wijze kunnen wor~, tot 16.00 mr. H. R. van Broekhuizen,
gezant van de Unie va~ Zuld Afrika,
den afgedaan.
namens het ~ Algemeen Nederlandsch
,
t, ,
Verbond een nleuwjaarstoespraak houI . Drie ltloties den.
I

.

! • • .\ .

De v 0 0 l' zit tel' deelt mede,
dat drie moties zijn, h\gediend.
.

-

DE OOSTERSCIIE

O~IROEP

pe eerste, onderteekend :dOOl" de h~e L De vereen. iging voor den Oosterschell
ren Thamrin. c.s., hehelst de ultspraak Hadio Omr,Oep is voorneinens, met illdat de raad
.
gang van 1 Januari 193.7 een eigen stu~
dio in Batavia te gaan exploiteeren. AI..
het wellscheliJk ell biUijk'acbt dat'
las is reeds yoorbereid om .de uitzendin..
gen met Nieuwjaar te beglnnen.
het aantal Inheemsche. zetels be..
,:i!:
langrijk wordt llitgebreid.
De heer R a z () tt X S 'c h u 1 t z
meent dat Inen de zaak aan de regeering
moet ovei'laten.
De heel' Tan .In Hok de~lt mede
dat 'de Chineesche fractle. zich'van stem...
ming zal onthoud"en.· Onder hit'ariteit
vraagt spr. "kan de heel' Thamrin er
niet van mt\ken .,het aantal zetels voor

nlet-Nederlandeu1"

."

De motie wordt vel' w o r pen
met 17 tegen 10 stemmen; de ohtneesehe fractie verlaat de zaal tijdens de
stemming.

Geschellk van het Roode Kruis

...,

De afdeeling Batavia· 'Ian het Roode
Kruis .gaf de Stlchting Studenten Zwem...
bad Batavia. een verbandtrommel ten
geschenke. '
Dit onmisbaar inventarisstuk is door
genoemde sUchtlng in {lrooten dank

aanvaal'd,

I
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Lijster'

"

te Croydon

I

.J

De traaie

"Lij5telf', 'die

'm~ 'c'.e

ramp op 'Croydon in een -onherkenbaar Wr.lk venuvJfrU.a.

Juan ,de Ia \Cierva t, vermaard ;'Spaa,llsch
constructeur van het ~lUtogirovlfegtuig".

»e

brandweer en de reddi ngsbrlgade van Purley,

in actle

om te redden wat er nog te redden viet

• t

Ben rad~otelel{rafi~ch overgeb raehte Joto van het blusschingswerk IJa de l'anlp van de "Lijster",

--_.

Ludwig Hautzmayer !t I

De mecanlclen Verkerk t

A. van Donkelaar

t,

Bedrijfslei~er
l\l~j.

van de Ned. scheepsbouw

Ret wrflk van de

"L!18t~r"

tegeu het

v~rbrand~ h~. Wll~.rOP he~
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