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Nederland en 'I'urki]e
1I<1~ndelsbesprektllgel\ te

Het Nederlandsche Centraal Bure1U
voor de Statistlek is een pertecte organtsatle. Wij\ 'bedoelen heelemaal nlets
onaardlgs van het' tndtsche C.K.S. te
.zeggen wanneer wij ;dit vaststellen. In
het oude land heeft men alles blj de
handl; . men:' heeft er te doen met een
Yolk, op een klein oppervlak verzarneld,
in C\3n zoodanige staat van technlsche
besehavlng <tat regtstratte van aUe soi

EERSTE BLAD

Hoofdredacteur : J. H. RITMAN

'Regeltarlef I 0.50 per, regel

t
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clale en economlsche verschijnselen,
welke onder ~ijfers te brengen zijn, er
mlOigeUj:k is met een gra,ad van betrouwbaarhetd die ons 'doet li\kkebaarden.
Deze regtstratle van' het openbare en
private leven van' 'den Nederlander heeft
een ~ood'.anige ,vol1€1digheidl berelkt dat
de b6~:angstellel1de lezer zich .met een
oogopslrug kap' ;Oivertuige nt, hoeveel ,kln'deren het Nederl'and~che ~chtpaar beh<lort te: krijgen <lffi'in de pas te blijven
en een second'e ,later 'kan weten: hoeve€l
cigaretten pa (en ma ook tegenwoordig)
pe'r jaar in doorsnee roo'kt. Dit laatste
cijfer !beidroeg iru 1935 476" en' daar dit
gemtd'd1elde is berekEmd: o'/er a 1 } e
N(ldJerl.anders, - de zuilgelingen, de sigaren- en de pijprookers, de heelemaalnlet-rookers incluis - . kan men iich
voorstellen dat het we r k e I ij k gemiddell(le van den' cLgarettenrooker nog weI
een ietsje boven: dit cij-fer ligt. In totaal
sta:ken de Nederlandsche c1garettenrookers ruim 43 mm in dl t 'kleurig verpakte
genoe,gen, enl ze bP.Uvel1' daarbij overigens
met nfet mind\er dan 20 (mm 3;chter bij
de siga.renrookers, die weI is waar niet
verder komen dan een gem:l(ld'elde van
170 stU:ks per jaar en ,per hOQfd der bevolking maar dan' toch, - dat zalmen
moe ten to€geven - Imet een bedrag .van
65 ·rom 'heeIemaJal geen gek figuur slaan.
Neemt Imen ook de roo:kta,baik.in aanmerkl'ng" d~l1t ibll}kell; 8 mir;Uoen 'Nederlanders 'Voor ruim, '~27 m~ gulden' in
de 1,u~ht te h€bben gehlazen ill' het vorlg
jaar, hetgeen v,ol,gens een allernauwkelurlgste berekenin,g uit'komt op f 15,13
per hoot~ van debevotking
'een bedrag, jdat vermoedelijk. in' de huurt llgt
va.n het gemiddeld i: n ok 0 men van
den ~avaan...;... maar ja, het rijke JndH~
is nu eenma,a1. niet z66 rij'k aJs men in
Nederland! weI eens ct:ellkt.
Niet alleen zijn slg\lar en 'c1garet liet
de Nederlander zieh, ondanks den druk
der tijden, nog uitstekenrd smaken. 'Het
traditioneele natje ontzegde hij z.ich
ook niet. Bijna 59 mm. gld. aan bier,
een gelijk bedrag aan gedistllleerd en
tenslotte nog een slordige 11: m.m. aan
wijn br~ngen de totale uitgaven ,yoor
dit na tje op rond 130 m.m. per jaar,
of weI rond f 15.50 per h<lofd.
Voor een borreltje of een glaasje bier
plus een sigaartje of cigaret gaf de
Nederlander dus rond 260 ,m.m. uit
In 1935. In 1930 was het cijfer 410 milHoen, namelijk 183 m.m. aan tabakspro..
ducten en 225 m.m. aan het slokje.
Het rooken bleef ,,<lP' peil": de waardevermindering die optrad is niet een
gevolg van verminderd
ve r b ru ik
doch v,an p r ij s d a lin g.
Wat de alcohol betreft daalde het
verbruik weI, he.t sterkst voor het gedtstilleerd, waarvan nu de gemiddelde
Nederlander - let weI: ~uigelil1tgen in;
begrepen - niet langer ruim 2.5 liter
per man consumeert, maar slechts 1.68 1.
En dan zijn er nog lieden die zeggen
dat men zich in Nederland niets van
. de crisis heeft' aanlgetro'kiken en zich
tegen elke onbzeg.glng van het goede
leven der aarde verzette '! Vuige laster,
andel's niet.
Overigens geeft dit cijfer van 2~0
m,m. ons ook nog in ander opzicht stof
-tot denkin. De militaire uitgaven voor
Nedetland en Jndie gezamelijk zulleru In'
1937 volgens de thans ingediende of
vastgestelde
begrootingen' bedragen
f 166 n}illioen. Men vindt dit bedrag
zeer hoog en is altgemeen van oordeel
dat er nu flink wordt doorgetast. In
verg'alijking tot het verleden inderdaad.
Voor Holland wordt o}l:gevee~ 80, voor
Indle 86 m.m. besteed; van dit laatste
bedlag komt 72 m.m. uit de beurzen van
de Indische bevolking, blank en bruin.
.In Holland betaalt men de facto aan de
defensie - laten \Vij dit nn' O<lk
maar royaa.} naar boven· afronden 100 millioen.
100 m.m. voor de defensie
en 250
voor een slQkje en een trek
het kan
toch op den duur niet good mogelijk zijn
om de fictie te handhaven dat Nederland
geen goede defensie kan b e't a'l en! ?

R.

Funtustlsche

Prins ,en Prinses

Ankar3l.?

tijd geleden 'meldde een
Transoceari-berleht, dat minister Gelissen naar Turkije zou gaan om .eeru studie van 'hlet 'l1urksche vijfjarenpl8ln te
maken, doch dit werd nlmmer off'lcieel
bevestzgd, evenrnin tegengesproken,
Thans komt er een Transocean-berlcht
uit Arskara, waardoor de vroegere nnededeellng, naar wij vermoeden, wordlt gerecttnceerd, al mlssen wif utteraar.d zekerheid; omdat de Haagsche regeenlngspersdlenst weer nlets van zt.oh laat hooreno Het nieuwe telegram [uidt als v,olgt :
Binnenkort wordt een Nederlandsche
handelsdelegatle te Ankara verwacht
voor het voeren van onderhandettngen
met de Turksche autQrlteiten.
Gehoopt WQlrdt' dat deze onderh8lndelingen z.ullen l~iden' tot een nieuwe regel,iug van de handelsbetrekkingeru tusschen beid~ landen, we~'ke ernstig zijn
ble:'invl<le'd! door de depreclatie van den
gwlden. I
,.
Volgens commercieel~ k~ingen zijn de
huidLge. moellijkhed.'en in hcofdzaalk het
gevolg van het partlculiere. ~lemr1ng
s~st€emt, d-at niet vold<lende speling laat
vool' den aIgemoenen handel.

•

In

onderirouw

Engelsch·NederJandsch OmlenQlek
Oisteren arriveerde hler melt de
K. P. M. uit Singapore de bekendle archeoloog dr. P. V. van Stein Callemfels,
die binnenkort opgravingen tal do,en in
praehistorische grot ten In het oer:woud
van Kelantan, een der noordelijke staten van de Federated Malay Statles.·
ZooweI de Indische regeerlng aIls het
gouvernement van de Straits Siettlements zijn hierbij geInteresseerd, len· de
expeditle naar ~elantan Z'al dan ook
bestaan uit twee ambtenaren yam het
Raffles Museum te Singapore em dr.
Willems van den Oudheidkuntdigen
Dienst te Batavia, die in samenwe~rking
met dr. Van SteIn Callenfels het omderzoekingswerk zuUen verrichten.
Deze laatste vertoeft thans VOOjr enkele famiUebezoeken op Java em zal
spoedig weer naar Singoapore' terulgkeereno Dr. W1l1ems vertrekt 13 Februari
om zich aan te sluiten bij de expeditie,
dIe onmiddellijk da~una van Sing;apore
naar ha:ar arbeidsveld in Kelan.tam zal
vertrekken.
#

I

'

JR. A. i\I. IIARTHOORN
Met studie-opdracht llaar Neder'lalld
Officleel ,wordt uit Buitenzorg ge~meld,
dat lr. A. M. Harthoorn, hoofd van de
afdeeUng Wegverkeer en van het L,uchtvaartbureau van het departementt van
Verkeel' en Waterstaat, 2 Januar.i a.s.
voor den duur van vier maanden naar
Nederland zal gaan met de opdll'acht,
€en studie te maken van de werking en
de toepassing van de wet op de {openbare ver,v<lermiddelen en tevens Valn de
reorg~nisat1e der Nederland-sche Slpc<lrwegen, in het bijzonder met ootrejkking
tot het vrachtauto-transport en cde op
dlt gebfed in overweging ziJnde mmatregelen,
'
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UIIS .

nummer 'van helle",
(Vijf bladen)

Ballkust

P~en

bepaald fantastisch mlsdrljf
beeft zlch Zaterdagavond atgespeeld
tel' reede van Koeboe, eon eenzame
desa op de oostkust van Bali.

HINNENLA.l\fO

Twee gewapende Europeallell rooven r:ijkbeladen prauw 01> Balt-kust,
BUITENLAND

I

De marine·cOnlll1alldallt gal l,aar
aan,leidillg hiervan den ter reede
van Ban.joewangi liggenden kruiser
"Ja.va" opdracht, de zeerobv~rs met
spoe~ te achtervolgell !

.Bij val twee ribben gebroken
Naar uit 1tfarse1lle aan Aneta wordt
geseind, mlslukte de paging van Maryse
Hllsz <lm het snelheldsrreord, dat met
445 kill.' per uur 'sinds 1934 op naam

Hun nation'aliteit Is nog nlet bekend,

in de Lampollgs

Praehistorie )11 ,llInhtldka

Zceroof

Ongerustheid over het lot 'Van Ohiang
Aneta selnt hierover het volgende uit
Kai-shek. - Operaties tegen Chang. HsuehDen Pasar: . ,
. ,
liang Irervat, - Kwangst schaart zlch a~n
de zijde van Chang. - De andere mtlttaire
. 'I'wee Europcesche passaglers, die Za- Ieiders drlngen op s~l"af~Xlp€ditie aan. berichten van het Spaansche
terdagmlddag met e~n prauw overstaken Tegenstrijdige
front - Eden over de Spaansche gruwelen,
van Java naar Ball, dwongen ter hoogte - Crit1ek op Edens rede ill Duitschland. Voedselschaarschtc in Madrid. - Britsche
van' de genoemde desa de prauw-be- vrijwtlligers
,001' :~pa::jc. - IDe Parti somanning onder bedrelging met een ge- clal Franc;a~s eischt vernletlgtng vall: het
pact. - De Duitsche beweer en twee revolvers net schlp te ver- Fransch.Russi::;che
wapenlng;
laten.
BIJBLADEN
Aan dit bevel werd gevolg gegeven en
daarna voeren de belde Eur<lpeanen weg
Ret' Derde BIad: Vlllanus over het Westin OOOteliJke richting. De prauw had e,en F;uropeesche Pact. - Allerlei ult N'ederland
enhet Buitenland. - Buitenlandsche Telading solar<llie-vaten en. veel stukgoe;- legrammen.
'
deren aan OOord.
Ret Vlerde BIad: Indlsch Nieuws.
Sport en wedstrijden. - Scheepsberlchten. '
Door krllis.~r achtervolgd! Personalia.
Het Vijfde Blad: Indisch Nieuws. ~ Personalia. - Melkrapporten. - Handel ell
. Nader wordt gemeld, d'at de resident Nijverheld. ,- Radio-programma·s.
van Ba~i den marlne·commandant te
Soerabaia telegraflsch op de hoogte
,
'
i
bracht van het gebeurde en hulp ver,,;,
!l'I,uryse IIilsz ~ ~leergestort
zocht.

Nieuw . Jnchtollgeluk

Maandag j1. be,gaven zich de gebroeders Sijnja v~n de Touw- en Kilstenfabriek "Natar'" op hertenJacht .naar
Soekadana in gezelschap van den' opzichter van den Waterstaat van 'Felokbe'~ong. den heer noeve. Onderweg schoten zij uit hun. auto een hert aan. Zij
lieten de auto' stoppen en de hleeren
Sijnja en Doeve liepen het aangesclhoten
he~t nat tenvijl' de, andere heer S3ijnja,
die achter het stuur ~at, In' den wagen
bleet zitten. Kort daarop stapte <lO'k de-'
ze uit de auto en zocht eveneens naar
het aangeschoten beest, .<loch hij vrolgde
een andere richtlng dan de eetrstgenoemde
heeren.
Ongelukkigen-wijze
kruisten zij~ elkaars wegen. De eetrstgenoemde heer Sijnja, die met eeh el'ectrische 'koplantaal'n gewapend 'was, zag
plot~eling de schittering van een, o"og.
Denkende dat' het een herten-oog: was,
~choot hij In de rlchtlng met he~t gevolg, dat hij in plaats van een her't zijn
eigen broeder verwondde. Deze ~ree~g een
looper in zijn onderkaak, dIe in zijn nek
bleef steken. De gew.onde heer $ijnja
werd Dinsdag j.l. naar Batavia get;ransporteerd om een operatie te ondeJrgaan
ter verwijdering .van den looper.
De toestand van den gewonde is redelijk. doch compllcaties zijn nlet ommogelijk.

Modernc Boekanlers

De residentie In :g~~,std~ifti'ge' fe~ststemmir:g

----,----

l~ertenjacht

Welt. 2886. 2887 en' 2888

.1

EeniJ~en

Bij

TELEFOON:

Directeur : G. MOLENAAR'

Overstelpell~l

ludillgaallbod \

Record yOOi' de BIullwpijpers
Wij kondigden reeds aan dat de Decembermaand, in verband met de aanstaallde vrachtenverhoogingen, een recorclmaand beloofde teo worden voor wat
b~(reft i)et aantal ultv~r~nd~:" ~chepe~.
. 'BO~~~~~~' 'd~ rec~r~iljs{' ~ta~ri" .de
:len nieuw portret van Prinses Juliana, ge stl!lUderd door Lizzy Ansingh en geexposeerd
.
op de ,.Ju1iana"-tentoonstellin~ van den, lJatavi:tS<lhen !{tulstkrlDg'.
Blauwpijpel~, 'yan welke er deze maand
totaal 14 Priok zu'len bezoeken, .of onOf schoon het de bedoeling was, dat f waren opgesteld, de muziek Va\l "Lang geveel' 100% meer dan gebruikelijk. Al
de ondertrouw van Prinses Juliana en, zullen zij leven" hQ<?rde, da,t weldra door
Prins Bernhard zonder eenlg ceren1<l- I de menigte werd meegezongen. De te- deze schepen verlaten de haven weer
nieel ZlJU plaats hebben, heeft het "aan- rugtocht naar het paleis werd een zege.. tot aan het merk volgeladen; een van
tec,~{enen" van het verloofde paar in de t<lcht, waarbij menschen van aIle ran- de booten met een recordlading van
residentie zooveel enthousiasme Verwekt, gen en· standen ,dcoreen stonden ,en h~t! 8.000 to\l! Een ander schip was na een
dat de symptomen hiervan reedS\ vroeg verkeer stre\nden. Bestelwagens waren m Irun lallO's de Java-havens dusdanig be.
In den morgen van j1. Zaterda!f merk- de dntkte vastgeloopen en werden door I
0
,
baar waren, aldus selnt Aneta uit Den tient,allen beklommen, die naar het paal' last, dat atgezien ~1()est worden van
Haag.
wulfden met hoeden. en vlaggetjes.
cen reis naar Maka~r, waar de pakNa anoop v'an het defile voor het pa- hUizen, vooral voor copra,. volgepropt
Zelfs van buiten de stad waren dul- leis V'ormden zich daal' nieuwe hagen wachten op Ide schepen.
zenden gek<lmen om getuige te zijn van van menschen, die het voorbijtrekken
de plechtigheid en om aan de feest- van de deputatles 'met vaandels en muvreugde deel te nemen. Om half Hen ziekcorpsen gadesloegen. Het gansche
I,,{{edjullg Lehol~g"
had zich reeds een groote menlgte ver- stadsbeeld werd' door Oranje-vreugde
zameld langs' de bekend gemaakte route
beheerscht.
,De directie van Redjang Lehong deed
van het paleis liaar het stadhuls, en
ZaterdagUivond--'brandde overal in de heden de volgel1de med.edeeling aan
zelfs de tribunes, welke voor de huwereshdentie de 'aange\br'achte feestverllch- a~ndeelhQuders:
lijk'splechtigheid 'van 7 Januari worden ting. Verscheidene 'kantoren hadden
opgeslagen, rlam men reeds in gebruik
Na ons weekrapport val~ 17 dezer werveel werk '~emaalkt van de illuminatle,
voor wover zij 'gereed waren. De versieo.a. de BHliton Mij. en de Twentsche den te Lebong Donok nog 286 ton erts
ring in de straten, het 'Zonnige weer en
Bank, terwijl voorts ook tal van. parti- verstampt met een gemiddetd gehalte
de mUde temperatuur waren evenZOQouliere woonhuizen wa~n-"ge·illumineerd. van 4,6 dwts goud en 24.0 dwts zUver
veel factoren, die medewerkten om de
Per ton.
feestelijke stemming te verhuogen.
.
Acte van ondertrouw
.
Het laatste erts is hiermede vermaVoor het paleis op het Noordeinde
De 'tekst ~al1 de acte van ondertrouw len; de stampm<llen welU .l}p 11: dezer
stond een groote menigte te wachten
te.6 uur v.m. stilgezet.
luidt als voIgt:
op de komst van het prinselijk' paar, en
de wachttijd werd bekort door de aanHeden, den negentienden ~ecember De bedrijfsleldin~ bericht verder, dat
k<lmst van eenige dignitarissen, die door
1936, verschenen voor mij, ambtenaar ondan~ de-in de mijn opgetreden techtwee padvinders een zware cassebte het
van den burgerlljken stand der ge- nlsche moeilijkheden, waarvan melding
paleis lieten binnendragen, bevattende
meente 's Ol'avenhage. Z. D.. H. Prins werd gemaakt in de publica ties van 9
de 34.000 handteekeningen van de bij het
Bernhard Leopold !t'rederik Everhart en 13 November j1., het afbouwprogramhuldigingscomite aangesloten vereeniJulius Kcert Karel Oodfried Pieter ma geheel en volgens den oorspronkelijgingen.
von Lippe-Biesterfeld, oud 25 jaar; en ken opzet voltooid is kunnen worden.
. H. K. H. Prinses Juliana Louise Emma
Kloks-Iag half elf verliet het verloofde
Marie Wilhelmina de.r Nederlanden,
paar het paleis. De Prins droeg een hooZWAKKE AARDBEVING
Prinses v,an Oranje-Nassau, Hertogio
gen hoed en de Prin~es een groe~-flu
van Mecklenburg, enz., oud 27 jaar,
weelen mantel, afgezet met zwal~t oont.
Het MeteorolQgisch Observatoriunl rebeiden wonende ,alhier, hun voornegistreerde in den afgeloopen nacht om
Beiden keken met een gelukkigen glimmen te 'kennen gevend om met elkaar
2 u. 1 mln. een zwakke beving op .een
lach naar de verza'melde menigte, die
een huwelijk aan te gaan. Hiervan Is
atstand van 280 km., vermoedelijk ult
aanstands het "Wllhelmus" aanhief.
deze acte opgemaakt en overeenkom..
het Westen.
Daarna stapten Prins en Prinses in een
sUg, wet vO<ll'gelezen,
gesloten auto, die slechts door eenige
Naar Aneta uit Penjaboegan seint,
, DE MONCHY.
politlemannen van de motor-brigade
werd' aldaar gisterenmorgen om 11 uur
werd voorafgegaan. Langzaam reed de
1% lUUlio.en rijmprAllten een aardschok gevoeld, welke ongeveer
auto l.~ngs' de menschenmenlg~.tot het
twee minuten aanhield.
stadhuis, waar een leger van agenten
De
Land\s:dru/kkeriJ
in
Den
Haag
is
noodig was om de <lrde onder de gewelbezig met het afdrokiken van, 1% mn..
dige mass'a te handhaven.
DE POS'rVLUCIITEN
Hoen exemplaren van de djmprent,
Voor het stadhuis-bordes stapte de waarvoor de telkst geleMerd werd door
Uitreis
Prins uit .de auto, hlelp de Prinses ver.. den dichter dr. P. C. Boutens. Zij wordt
volgens bij het uitstijgen, en daarna aan de NederlandscJhe jewgd van 6 tot
De ,;Nachtegaa,l" Is j.l. Zaterdag van
stond het paal' een oogenbllk op het 18 jaar uitgerei'kt.
Schiphol vertrokken met 359 kg' post,
bordes om de juichende menigte toe te
juichen.
lIuwe,lijksgeschenken 47 kg ,pakketpost en 131 kg vracht aan
ooord, oonevens twee passagiers voor
Bij de formaliteit van het aanteekeDe huwelij'ksgeschenken van de Bata- Batavia. Er zijn zeven passages geboekt
nen werden geen petsvertegenwoordigers vias1c1he Ro€mte.r Vis~cher Vereeniging, die voor verschlllende tusschentrajecten.
De "Ibis" is gisteren te Rangoon aantoegelaten, doch, vernomen wordt, dat. met de "Djalak" naar Nederland zijn
burgeme-ester De Monchy na afloop I gebracht, zullen door dr. J. W. Meijer gekomen.
eeni'5e h~l.l~telijk woorden tot het bruids- ' Ranneft ten pUlleize worden aangeboden.
Thuisreis
paar richtte.
De c<lnsul-generaal van Sia,m zal
Toen het prinselijk paar het stadhuls voorts een huwelijksgeschenk aanbleden,
De "Kleviet" is glste.ren te Rangoon
verliet" barstte de wachtende menigte dat Prins Damrong van Slam met het aangekomen.
De "Edelvalk" is gisteren te- Athene
uit in een frenettek gejuich, terwijl men m.s. "Meont-a" naar Noclarland' heeft gegearriveerd',
door de luidsprekers, die langs de route ~9nden.

....

-------'_.

Maryse Hilsz. I

staat'van wijIen Helene Boucher, te bre~
ken, daal' het vliegtuig - hetzelfde
w"armee onlangs Detroyat het vllegrecord der Vel'. staten verbeter.de - neer...
st<lrtte.
INaar schatting vloog Maryse Hllsz
toen met een snelheid van 250 a 300 mijl
per uur. Zij 'wist zlch door eell parachu
t€sprong te redden, terwijl het vllegtuig
in een meer ne-erstOrtte, waarin ook de
vliegster rteerkwam, bij welke val zij
twee ribben brak.
4

Omtrent 'de oorzaak van het <lngeluk
is nog niets bekend.

DR. M. VAN BLANKENS'fEIN

I

Benoemd bij ~,utrech;tsch Nieuwsblad"
Naar het "AIg. Hbl." vernam, is dr.
M. van Blanken.stein. buitenland-redacteur van de "Nieuwe Rotterdam,sche Courant", die dit bla(l, naar reeds werd ge ..
meld, einde December gaat verlaten, met
ingang van 1 Januari benoemd tot redacteur bij het "Utrechtsch. Nieuwsblad".
Het moot in de bedoeling liggen, genoemden redacwur zijn hoo!dbezigheden
in Geneve te laten verrichten.

UESIDEN'f lUOGGENSTORM

De heer W. O. Maggenst<lrm, resident der Zulder- en Oosterafdeeling van
Borneo, is op verzoek met Ingang van
31 Mel 1937 eervQI ui,t, 's Lands dlenst
ontshigen. onder dankbetuiging voor de
langdurige en g<lede diens'ten, door hem
aan den Lande bewezen.

GESCIIENK DER IIUISVROUWEN

Wij ontvingen pericht ult Bandoeng
dat het geschenk hetwelk de Bond van
Vereenlgingen van Huisvrouwen in Ned.
Indie zal aanbleden aan Prinses Juliana
en Prins Bernhard, Woensdag 23 December a.s. van 9-1a uur v.m. ten hulze
van d'e eere-presidente, mevrouw P. W. D.
Tydeman-Buyze, Residentshuis, te Ban..
doeng,. ~al worden tentoongesteld:

,I

,.

1
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JJATAVLLfSCB NIEUWSBLAD
Vrachtvaart ill

N~·Celebes

Bevoordeellng van Deensche onder..
nemlng ?

'in Deli wordt er voor getllmd

v~hi l\laahdag

21 December 1937) - EERSTE BCAD

Korte Berichten

Oe botslnq dar

~Ie.t grdot cC',r~molUeel ten palelze

O. \Vierillga -r
Me:t groot ceremonleel zijn ,11 DecemNaar Aneta uit Soerabaia seint, is de
10 December j.1. arrlveerde te Medan
IIMetall
ber
op pet palets aan hetNoordeinde heel' o. wtertnga, admlnlstrateur van
Ret VolksraadslidH. H.' Kan heeft de heel' Andre de la Varre uit New- Yor,k,
Pangeran Adlpati Ado Mangkoe Nagoto 'de onderneming ,.Kendal Redjo" na een
zlch met de volgende vraag schriftelijk die in' opdracht van het AmsterdamscheVII en zljn gemalln, benezens de depU-11 kortstondige ziekta overleden en ji. Zatot de regeerlng gewend :
bureau voor thee-propaganda In Ned.Een iournet eun t~ge/lstl·ijdige- ge'tt,igen'vel'klllriilge'll ~
tatle van den sultan van Djokjakarta terdag te BUtar begraven.
Indle een fUm van de thee zal vervaarNaar verluidt bevlnden zich de plan- dlgen.
door II. M. de Koningin in bijzondere
nen tot slutting van de zgn. tweedekelijke wljie de rechtwljzende koers. De audlentie ,ontvangen, aldus lezen wij Fransche dankbetulgfng
De ;Ziuillg V~Ul heden
vaarsnelheld . van de L. L. bedroeg on- than's 113Jder 'In de ,,']:'E:~legraaf".'
klasse-havens , - met name in NoordMr. de ia Varre is in Deli geen 'onbeI
geveer 6 mijl. Aan de hand van de 00De consul-generaal van F+rankrijk
Celebes - vcor bultenlandsche schepen kende, want vier jaar geleden vertoefde
De Raad voor de SCheepvaart zette schlkbare gegevens toonde de havenDe Mangkoe Nagoro- kwam in gezel- heeft namens vice-admiraal Esteva- zijn
in een vergevorderd stadium. Steller, hij ook reeds tel', kuste en fUmde hij hedenmorgen het onderzoek voort naar
meester aan, dat zijn pelllng (van den
, die de voor de slulting geldende beweeg- onder meer enkele weken in Atjeh.
de aanvartng nabiJ Boompjes-elland kaplteln) op een tijdstlp n a de aan- schap van zijl1' gemalln de Ratoe Ti-' hartelijken dank betuigd voor de ontredeneu der Regeel'ing volkomen kan
moer, zijn dochter en den Z. H. toege- vangst door autorttelten en publlek in
onderschrijven, heett-echter tot zijn verDe operateur denkt enkele dagen te van de ,,Meta" en de. "Louise Leonora". varing van Boompjes eiland, Noord 20 voegden adjudant, kapitein Houbolt, per Nedertandsch India van den vice-admlVan de nog niet door den Raad ge- graden 00 s t onmogelijk juist kon zijn auto t:;gen kwart voor twaalf aan het raal, de etat-malor, de officieren en. de
wondering vernomen, dat van het ver- Medan. te blijven en vertrekt dan naar
bod om de betrokken havens aan te doen. de hoogvlakte, teneinde daar zijn werk- hoorde getulgen werd eerst opgeroepen geweest. ,Waarschijnlijk heeft get. zich palels, aan, Behalve de igele standaard I bemannlng van d~ "Lamothe Picquet",
dtspensatte is of zal worden verleend I zaamheden aan te vangen. Het ligt ver- Mangsoer' bin Ahad, de serang (boots- vergist en was de juiste pelling Noord 20 Van ?)I.;,prijkte oak een goliden pajong de "Amiral Charnier" en van de "Loing".
West.
aan een Deensche handelsondernemil1g, der in zijn voornemen via Sibolga ,en lhan) van de "Louise Leonora".
op de vOl'Stelijke auto, welke zser de
die aldus in de' ge.legenheLd zal wordell Fort de Kock naar P~dang te reizen en
Vaische lllunters ontmaskerd
Voorz. Reb je na de aanvaring niet
Get. zag de juistheid van deze rede- aandacht trok.
gesteld producten uit Noord-Celebes af vervolgens naar Benkoelen, Java en Ba- iets gercepen van een wit topllcht, dat voering in en veronderst,elde dat hij
statige koninklijkeportiers, met hoote voeren met gecharteerde schepen te- Ii. In totaal zal de reis door den Archi- stuk zou zijn?
in, zenuwachtigheid deze tout had gJ;!- ge berenmuts,en op, opendeh de 'deuren , De veldpolitie van Kertosono heeft in
sainenwerking met idie van Djombang,
gep. zeet' lage vr,achtprijzell. Boven.dien pel ongeveer zes maanden duren.
maakt.
van het palels waar de hooge gasten een belide valsehe nnmtel's ontmaskerd,
Get.: Ik niet.
\Vlederom
de
lampenkwestie
:
get.
verschijnt het, da,t de betrok.kel1l onderneIn eeil persgesprek, 'dat de "Dell Crt."
d,oor in galacostuum gekleede hofdlgni- .aldlis seint Aneta. Er werden elf perVOorz. : Maar de matroo,s· Darmo he3ft
m!~.~ cell: commhssie-huls - geen be- met den heel' De la Varre had, deelde verklaard dat je geroepen hebt dat het klaarde nadrukkelijk dat de lichten van tarisse'lll weDden vefwl!lkomd en naar de
de IWata n i e t brandden. Het roode audientiezaa~ge1eid, de beide JaYaan- sonen gearresteerd, die allen een bekenlasting beta-alt, waarcloor zij tegenover deze mede dat het debedoeling is een glas van den toplantaarn kapot was.
tenis aflegden.
:
u
cte
n
an4ere opkooper~ van Pl"?d
weI in instructieve thee-film Ite, vervaardigen,
Get. persisteel't dat hij geen uit1ating boordlicht ,~was inderdaad stukgevaren; sche vorstiilnen ,aan den arm del' hofeen z.eer voordee!ige posltie verkeert.
die over de geheele wereld in distribu- in dien geest had gedaan. Van. de ge- van het groene boordlicht had get. geen dignita:dssen. De Mangkoe Nagoro was Ziekel1vervoer per vliegtllig
tie gebracht wordt om iets te verteil~n schledenls del' a-anvaring zelve kon get. schijnsel. waargenomen. M,aar ~ct \witte in de gala-uniform v~n kolonel-adjudant
Gaarne ZOU' steller dienaangaande na- van den thee-plant en de verdere be- niets verteHen. Hij was vrij Vat) wacht toplicht brandde zeer zeker niet. De lan- i.b.d. van H,M. de Koningin. '
zaterdagmorgen Is h~t marine-vliegderdQor de Regeering worden ingelicht reiding totonmisbaar hUishoudelijk en sliep aan dek.
taarn had get. zelf, niettegenstaande de
tuig 'r 9 Van IS~erab~lia naar Kotabaroe
duisternis, kunnen onderscheiden.
'
De aridientie bij Hare Majesteit duur- gevlogen om eeil ernstige zieke af te
llij veroorlooft zich voorts de vraag of product.
Voorz. : Ran je positief verklaren, dat
Voorz.: Maar wie van jullie tweeen de circa twinUg minuten. Met hetzelfde halen. Het toestel' keerde denzelfden
de Regeering he,t niet met hem, blllijk
- Vier jaren geleden, aldus de ope- de navigatieUchten van de "Meta" wer- komt er nu met de Justitie wegens mein- cNemonleel werden de hooge· Javaan- middag weer te Soerabaia terug.
acht, I d'at gee n e r lei dispensatie
eed, in aanrakh1:g: de kapitein Van de sche gaste'rl weer naar de vorstelijk.e
worde verleend, opdat de handelaren, ra!teur, heb ik prive opnamen gemaakt kelijk nlet brandden?
Get..antwcordt dat gee 11' del' lam- "Meta" die hardriekklg v6lhoudt dat d,e alito 'be,geleid" Ide beide vOfstinnen tot
-='
behoorende tot de groep der Nederland- van'dit land en zijnbewoners, en deze
pel\ brandde; sle'chts was het schijnsel lainpen weI brandden> of jij, die het ap het bordes aan den tUlnder hof-' , '
,
sch~ onderdanen, geen ongerechtvaar- fUms worden in enkele Amerikaansche
dignitarissen.
itclu~ninglooper beslolen ?
digde concurrentie ondervind,en van bui- productles gebruikt als achtergrond van Valt eell la11l'p in de machinekamer van tegendeel beweert?
een scellario-verhaaL Nu betteft mijl} d(' j,Meta" te ,zien.
Get. acht het niet uitgesloten, dat de
Even diaarvoor was ook per auto met
tenlandsche opkoopers. '
VOOl'z.: Wat heeft ti,ekapitein van de getuigen van de ,,'Meta." aimgaande de he~ wap~n en den s-tt<lndaard 'Yap den
werk een opdracht, die lk ga'arll'e Uit5 ,'~nile in eell zakd,()ek vJ~mist
voer,' want ik heb heel prettlge herin- L. L.elgenlijk teg'en de bemanning ge- lichtenkwestie een meiileed' hebben af- sultan va'n DJokjakarta: de deputatie
'
iegd, toen aIle hens aan dek geroepen gelegd, .
ner-ingen aan den vroegeren tijd.
\
van z.I'r. aalll het palels ~ange:k9me:n.
Een Chineesche rekenlnglooper, in
Wel'f;l,
lU\
de
aanvali.n~? ,
.
'
Soerahaia's -\Vaterlei(Ullg . - Binnen enkele dagen hoop ik mijn Get.: Dat leder zich ervan moest , 'Voori.: Waarom heb je n'iet nade bot- nez'a bestond uit Ide oudste ddchfer vandienst bij de firma '}'; T. L. te 8emarang,
arbeid op de hoogvlakte te beginnel) en. overtuigen dat de "Meta" geen der voor- sing den kapitehi van de "Meta" Oh- den sultan, 'de Rato,e Perrtbajoen met ijS jJ. Donderdag!11Opgeq in de Van
middellijk toegeroepen, dat zijn licht-en haar gemaal, Piangerarl' Ario Pakoenin-! HoogendOllpstraut, toen hij zich van de
En de waterrechten vall sawah-bezitters van,daar trek ik langzamerh~nd naal' de geschreven navigatlelichten voerde.
gra~en des :sultans z()()n P,angeran Ario ; ES1com,pto. naar de Handelsbank begaf,
.
Westkust, die ik waarschijnlijk tot Ben- . Volgens getulge zou de kapitein' van niet brandden?
Get.: Ik had mijn gedachten toen PoerOlbojoe, kapitein bij den generulen een bedrag Vqn f 5050 k~ijtgeraakt. Hij
Aan de ibrongebledelll 'boven Kasri koelen zal volgen om vandaar naar
.
, .....
. . . . .. "
wordt ten behoeve van de d'rinkwater-, Java en Bali te retzen, waul' nog enkele de L.~. ZIJ COllegaktValhl db'~b~Mevat daadr- ergens 'anders, ik o'verwoog de noodza- s'taf van het Kon. Ned.-Ind~sche leger. ~rot!~ di~ geld, dat ~if aan ban~papier
Ieiding der gemeente Soerabaia een
d
kt
dt
op a,,~en tn gemaa
e ~n, oen
e kelijkheid van het strijkf:'ln van een sloep 'Behalve de laatstgenoemde, die in zijn ,111 ziJn zakdoek gewlkkeld had, In den
hoeveelheid van. 216% L. water per se- maan( en gewer
wor.
sch~~pjes als ~evolgd viui de aanvaring en andere maatregelen. lk was een beet- gala-unifornt van offiCler was, waren de . linkel,buitenzak van zijn jas.
conde onttrok'ken welke hoeveelheid
eeluge o~genbllk boord aan boord kwa- je "bingoeng".
overlge leden del' deputatie allen in Javoor
bevloeilngsdoeleinden
verloren
men' te llg'gen.
vaansch ' costuum hetgeen een. fraal : De " L 0 c. ,vernam. daaromtrent .. het
t
\VESSELS
OVER
DE
N.
S.B.
Desgevraagd
antwoorddden
beide
beVoorz.: Maar je was t()ch niet zoo iSchouwspel op'everde., In. de omgeving volgende. De. rekenil1'gloop~.r was blJ de
g
aa .
trokkenen, zoowel de stuurman van de "bingoeng", dat je al de menschenaa.n
E
t
e
t w
h a d kas
In verbandl daarmede wordt telkenEelli ernstige beschuldiging
"Meta" als'die van de L. L., dat zij niets boo'rd bij elkaar riep om te laten con- VJ.n het palers aan het Noordeinde ble- s.comp 0 g wees " aar IJ' a~ . e
stateeren
dat
de
lichten
n
i
e
t
brandyen
velen
'Staan
om
deze
'ongewone
ge~e.ld
h~d
afgedr1agen.
Er
,was
wemlg pumale in ~ieIll Oostmoosson: een oppervan dat' geroe{) over gedoofde lampen
den. IIeeft l de directeur van d"e beurteni,s gade- te slaan. '
blle~ In.;, de ha.l, beha.ve ,betrokkene
,vl~te. ,van, 903 houws. ndet: bevloe~d,
'Dinsdagavond 8 Dec. heeft de gew~- gehoord had~en.
slechts een ander.
De IIa'agsche politie had uitgebrelde
Waal~Ool" door de. st'adsgemeente elk zen :propaganda-inspecteur van de N. S.
Volgens . betrokkene Pongoh zou er "N.r. K. 0." je niet gezegd om nu maar
maatregelen voor de pandhaving der
Van de Escomptohegaf de looper zich
ja,:lr. ~~p., ~e" befrokken be'volking een B", de heel~ F. W. Wessels, i11l het N.V. slechts gevraagd zijn aan de L. L. om een de waarheid te spreken ?
Get. beaamde het laatste, maar persis~ Ol,de getroHell. De auto van den Mang- rtaardte Handel~bank. Bij de Handelsscha.d~loosstelU,ngWOl"~lt, .:uitgekeerd, we~ !Iuis te Utrecht een. l'ed,e gehouden, ge- reserve roo d e lantaarn..
.
gens het derven van waterrechten.
tite~d: "MijI1l strijd ~egen de N. S. B.",
Een volgende getuige, TahIr Hgedm , teerde bij zijn verklaringen in zake de 'lwe .Nagoro was van het kastee'1 OUd- bank ,moest hi} de f 506() afdragen, doch
,', ".
..
, . '.
waarin hij ernstige beschulpigingen uit- mooorist van de L. L., z.egt eveneens al- lampen.
.
.'
.
W~ssanaiar, waar Z.II. verblijf houdt, be-I toen hij het geld te V'Oorschijn wilde
U~.t , tot~a;l., be<;lrag ,d€'Z:r scha4eloos- te 'tegen d,en leider dier beweging, meldt teen een schijnsel in de machinekamer . voorz.. : Wt;lt h~b je eigenlijk gezegd; gelel~ door de Wass,enaarsche motor- halen, Was h.et verdwenen. Bij de Hanst~llh1gen bed:roeg iIll het laar 1928 rond het Al"g'. Hbl.
•
gezien te hebben. Op suggestieve Wijze toen je de bemanning aan dek had la- politIe.
del~\bank was wat meer publiek in de
f 35.500; in h~t j~ar 1934 liep het als
(
bracht deze getuige een levendig ver- ten roepen ?
De audienUe van de deputatle van hal Ret Is dus' niet bekend waar het
gevolg Valli de algeqleene prijsdaUng teOmtrent de reis'van ir. Mussert naar slag uit van hetgeen zich na het gebeur- ,Get.: ,Kijk jullie. allemaaI~ hoeveel den sllltan van Djokjakarta nam on- \ geld is gerold, bijl die ESicompto, onderrug tot, rond. ,121.800, terwijl he't voor Rome merkte spreker op, dat de leider' de had afgespe,eld, en hoe ziJn aandeel ~ich~n er aan boord van de "Meta" geveer een. kwartier in beslag, waarna weg van 'deeene bank naar de andere
1936werd geraamd op f 250.100.
bij Mussolini een paging heeft onderno- voornamelijk was geweest het stopzett~~ brandden; allen 'antwoorden ze toen: de ,hooge .was!ten we,er per auto van het of bi} de Hancie1lsbank.
'
paleis vertrokken, eerbiedig gegroet
:
,
'. .
..
men blm de Ibeschikking te krijgen over van den ~otor en het op last van zljn "tid~,. ada samase,kali".
Het Hoofd! van den~rovmclalen Wa- een zendler. In ruil biervoor zou hij het ~apite.hl co~tateeren dat de. lampen ; ,'N~:~r schatting hebben volgens get. ~oor de talriJke men,tgte.
Het waren vier biljetten van f~ 1000, neter~ta.J.l,t., heef.t th.ans, mede~e<ieel.d" ,dat ItaJiaansche Staatshoofd .olle-concessie,S van de ,;Meta niet brandden.
, d:e g~heepjes ongeveer een half uur met
. _ J3
gen bi.ljetten van f 100 en zes van I 25.
dOOll het bemetseien, van den. bodem ~n. op Borneo hebben toegezegd, zoodra hlj
Lina.n, tweede motorist van. deL. L" gestopte machine naast elkaar gelegen
De serienummers en letters der bankde_~l:uds van qe~anVOerleldingen In in Nederland! het bewindl in handen zou bevestlgde, evenals aIle tot dusver ge- om vervolgens de reis, resp. naar BataFi\N'rASTISCI.I SNELVERKEER , ,biljet.tEm 'Zi.jn niet bekend.
.ver.sq~il.Ien,de b,evloeill~gsgebieden, welke hebiben. Spreker vroeg zlch at,' of ir. hoorde opvarenden van dat schip, d~~ via en ~marang, voortte zetten.
'. i'
t i i d
.
.'
'De politie stelt een uitgebreidonder· l' 'd
m~t net niet-J~Iooide g~bled sa.m.enhan- Mussert wellicht niet hetzelfde verzoe.k er geen lI~hten b~andden op de ,,Meta.
. Vo gens e meen ng van ge u ge s e
Za:terdag j.l. v~rtrok het eerste Doug- zoek in. Uiteraard wordt mede rekening
ge~, @. 'Ytl,terv~r,1iezel1l In de, IeIdlngstel- tot H·tl r ericht heeft toendeze hem Getuige gmg in ZlJI1 verklaring zeUs nog
aanvciring ontstaan toen de ,,M~t.:l" lasvliegiu.tg. del' K.N.I.L.M!. volg~ns Cle.' gehouden nlet de mogelijkheid, dat er
selszoodanig; ku.nnen wOr'd~.n beperkt k t It~. ~'e onderh~ud: toestond.
lets verder dan de andere!! door te zeg- juist
van koers veranderde.
nlettwe dlenstregeling van BataVia naar geen an1eren in het spel zijn.
d~t ~e te bereiken waterwinst gehee\ or ge e en en.
.
gen dat dok van de machmekamer geen
Op
e'en
gegeven
oogenbllk,
terwijl
de
Medan.'
zalopweg~ll:tegen de wateronttrekking
De h€er Wessels betoogide voorts nog, schijnsel te zien was, qf m.a.w. dat de
Om 8 U. 03 werd Batavia verla,ten teraan het Kasrl-complex.
d'at nog te weinlg in offlcie'e'lekrlngen "Meta" geheel in het duister gehuld was. ,~Meta" naar rechts draaide, zag men
de lichten. ~an L;L. recnt vOQruit. Vol- wijl reeds om 12 U. 40 in Medan werd ge," . , ' .
,
wordt illigezien, vat de "fascistische inDE 6ANGSPENSIOENEN
'
Pit zal in de, eers~e, en voorllaamste fectie" in ons Ileger grooter is dan men
"Louise"-kapitein gel100rtl gens getuige is toen blijkbaar aan boord land.
van de "Meta" de fout gemaakt door
Door deze supersn,eNe verbinding, de
pl~a~ t~~~evp~ge hebbe'n, dat de jaar- gaarne wn gelooven. O. A. B~ vraagt audtentfe aan
lij.~c4e uitgave~ aaI11 schadeloosstellin.
Verder werd nog door den Raad ge- hard stuurboord roer te geven waar- snelste tusschen Deli en Java is men in
gen kunnen vervallen.
-----hoord de Unlandsche) kapltein van de door het schip juist voor den boeg Van staat in Batavia te ,ontbijten 'en v66r de
Op grond van dringende verzoeken
lunch in Medan te zijn.
,;Louise Leonora".
' de L.L. kwam.
van verschillende afdeelingen heeft het
Bedoelde bemetseling.swerkzaamheden
Verlaging rentevoet
De uitleg was echter slechts een verTe'vens werd Za:terdag' j.1. een voor- hoofdb€stuur van O. A. B. zich per reGetuige was den 19den Septemb€r om
zul,len in totaal vergen een bedr;a.g van
Bepaald is, dat de rente, verschuldigd 6 uur 's mlddags van Cheribon naar Ba- onderstelling van den kapitein' van de beeld gegeven wat dom: siamenwerkl.ng ~est tot den gouverneur-generaal gewend
f 77.000.'
. '
L.L. en w'erd d09r betrokkene, den stuur- van het moderne snelverkeer berelkt kal1
Dit bedrag zal geheei ten laste van de voor de ten behoeve van de oprichting t.avIa. vertrokken. Oe peilirigen ten 00- man van de "Meta" als zijnde onjuist wor,den. Een passagier vertrok Vrijdag In verband met, het vervallen van de
rangs~nsioenen in de onlangs door ge~
ho~ve van de navigatie waren door gevRn
"landbouwot
tuinlbouwhoeven"
van
staesgemeente SoerabaiCll dienel11 te ko6 uur n.m. per nachtexpres van Soera- delegeerden aangenomen wijziging van
tuTge volgens de re,geleh der kunst met bestteden.
Larrdswege
verstrekte
grond-,
bouwen
men, ~;angezlen voor den Provincialen
N'fldat de voorzitter de u!tspraak op baja naar Weltevreden, waar hij Zater- de militaire pensloenreglementen.
een peiltoestel verkregen. De miswijzing
Waterstaat een dergelijke Ingrijpend'e bedrijf'scfedieten ,voorzoover meer be- van het kompas 'bij een bepaalden koers 31 !DeCember a,s., des morgens om 9 dagm:or:gen 7 U. 40 aankwam, te 8 U. 03
dragend
dan
4%
'g jaars, met il1lgang
I
verbeterirug niet urgent is.
Doordat geen bevredigende overgangsvan 1 Januari 1937 wordt verlaagd tox haalde g.et. uiteen tabel en door toepas- uur had bepaald, werd de zitting geslo- Van Tpililitan per Douglas vertrok en de
"' rijsttafel in Medan gebruikte.
bepalingen zijn opgenomen worden zij,
sing daarvan b€cljferde hij op de gebrul- ten.
4% 's jaars.
die'meenden hlnnen afzienbaren. tijd
,aanspraakte hebOOn op een bepaald
perlsioeiisbedrag, entStig teieurgesteld.
leelij'ke metl:belen, hetzelfde ,portret vim
St~lin, en ver<;ler vo1strekt niets anders;
V· hill d
d
d ff' 1
ni~t net geripgste. VQ9rwerp, niet ,4e ge,- . . ersc
en e . ezer on ero IC eren
dp_ Vrijdag 12 en Zaterdag 13 Februarl
epbEm
r1pgste p~tsOonlijke heriimering: Da ver- ll
reeds een, vrij hoogen l~eftijd
3.'S. zal in de Societeit te Soerakarta de
blijv'erl. 'zijn onderliil~ vel:wisSell?aat, ~o- bereikt en hun licha;m~lijke conditie
zevenp.~ Algemeene vergadering van den
dat de. kolchoz1eden. zelf, naar..het SChlJU t, vormt dikwijlS ee\l beletsel bij den geNed. ,'Indischen Plantersbond worden
ond-er1mg va'!. bet ee,ne ver,bllJf naar bet Wohen zWafen troependienst om tot den
and'~re v'erhu~en, wnder het z~lfs te be'.'
. . . . ' " . . . ..
. ' .. "
Gide voor een 1"lifferaire" Sovief-rechfbank
gehouden.
.
merke'n. Het :geluk is aldus stellig zeer thans vereischten leeftlJd te bhjven
gemakkelijk v~rkregen.
' doordienen.· Zij zullen derhalve, bij
De agenda vermeldt voor den eersten
zijn ditatenllemen wij de volgend~over,
Ook. heeft .lhen 1nij verteld, '(fat het voortijdige ongeschiktverklarlng, het leVolgens een Transocean-telegram!
dag o.a. behandeling der hulshoudelijke
ko1ch'oZlid al zijn g€I1oegens ingemee'n- I gel' moeten verlaten met een lager penaangelegenheden, tevens twee inleidinnit l\'ioskou, zal de beroeuuie Fran:- daar zij ,Olqe's critiek oP. Sovjet-Russchap
met anderen neemt. Zijn kamer. is I' $ioen dan...waarop zij tot voor kort meeniartd
op
treffende
wijze
illustreeren:
gen over het onderwerp "Het Buitensehe schrijver Andre Gide wordell
S.l.echts een leg~rstede om er op te s'~ape.n,; den aanspraak te zullen kunl'ien doen
landsch verlo!, uit nledisch en psychoaUe
l;Jelangstellmg
voor het levan Ult zlch gelden
"berecht" door een "literaire rechtEr is daar~rnds goed en slecht; ik zou
loglsch oogpunt, zoomede nit het oogin de club" in het <;ultuurpark. in al1e
ll10eten Z',?g'gen vee) dat uitmunt, en he,t
pla~tsen van bijeenko"mst. \Vat kan men
.
.
b<\uk" onder vool'zitterschap van
punt vall staatsbelang". Hierbij bestaat
er~ste (de t'excellent e~ du. opire).
aet
'bet"er wenschen? Ret geluk van allen
Jt'~,kestranten verzoeken daarol'n, alsgelegenlteid tOb debat.
Alexis '.folstoi.
uitlhuntende werd dikwljlS verkregen ,ten
~ordt..sle~ht~ .verk~e~en door den enke- nog zoodanige bepallngen te willen dcen
kost'a vaneen, geweldige inspanning~ De
hng ZlJn mdlvldual1telt te.ontnemen. Het t'~
d 'd~ . d': ff" 1
', 9
'V60its zal rip den'zelfden dag aan de
geluk ,vah all'in wordt .slecht,S verkregEm'; ,Ie ten at e on ero, lC eren, voo,r 1 26
inspanning 'heeft niet. ste'eds €~1. ~veral
Verklaard wordt-, dat Oide ervan zal 'verkregen wat iij, voorg'af te verknJgel1,
o~de ',,{orden gesteld 'de. verkiezing in de
ten koste van denel~keliIi.g. Oin gelukkig ~l~, d~~nst getreden, het' leger desge50ms kOllmen meenen: nog r.iet.Soms
vacatures, ontstaa~l dool" periodlek af- worden beschuldigd het boek "Terug uit
).'Nen.s,cht ,IT..,o.gen verla ten. met to.ek.e'iming
te zijn..m.o.et mel.1 .gelijkVorn.1.ig . ZiJ.'n.. .
vergerelt en. overtreft het, erg;:tehet beste;
' .
'Ian het rangspensloen.
tiep~il. lit, het Hoofdhestuur en het da- de Sovjet-Uilie" te hepben. geschreven,
men zou bijna zeg-gen,dat het,'er het ge~a deze ironische o~ltboezetningen,tot • Ret rekest sluit met een verz.oek om
getiJksch bestuur, een voor:stel tot statu- welk boek' in Sovjet-Rusland groote eryo1g 'van is. ,En nien treedt met, verbijste- ,
'slot nog een andere gl'eep uit' het boek.. deze aangelegenheid mondeling te mo'tenwijzlging ell de behandeling en vastrend snellen overgang van het sterkste
licht in de diepste duisternrs. Het komt
stelling der begrootlng 1937 en bepaling gernis heeft verwekt, te meer claar Gide
,'gell toelichten.
v'aak voor, dat de reiziger. wegens v.oorop"Wij bewonderen in cl~ IU.s.S.R. een'\
van het, contrlbutie-percentage vom." op grond van zljn vroegere werken was
g
g
gezette overtuigingen, niet gevoelig 1S voor
bUite.rtgewonen dran . naar .ontwikkeli.n ,·
dat jaar.
.
toegelaten tot de gelederen del' "revolucultuur; maar deze ontwikkeling \\;or~t
het een nooh voor het a~lder. Het komt
IIERDRUKKEN
slechts
bijge!bracht over datgene watden I
te
,vaak
voor.
dat
de
vriendell
der
U.S.S.R.
tionnai~'e schrljvers". G~n1.eend wordt wei,geren het slechva te zien, of althans
geest kall hrengen il~ '.:en.' ::taat van ge.luk
yoor Vrijdagavond staat nevens verover den tegenwoordigen toestand en tot
het te erkennen; ~odat t.e,vaak de waa,r..
schiUend'e verslagenvan huishoudelijk clat hij hieruit door de literaire recht\Vel'ken van de G. Van Nesde gedachte: ,,0, U.S ..s.H. ... Ave. Spes
held over d~ U.S'S,R. met haat wordt gebelangeen.inleiding van den juridischen 6ankzal worden verwijderd.
Uilkens, bij lIolkema ell \Vaunica !" Deze cultUUl' is geheel tc~gespitst
zegd, en de 1eugen met Hefde.
.
l'elldorf, Amsterdam
in dezelfde richting; 'zij hco.!ft niets OI~
adviSeUr mr. H. C. P. Korte op bet proDe aanklagers van Oide voor de rechtbaatzuchtigs; zij vergaul't en de critische
graluina. Het onderwerp zal zijil "Be- bank, die zijn schuldigver,klartng aan , dlde zegt dan, dat "het verkeerd tou
geest. 6ntbre~.kt er; in \veerwil van he~ ,Mevrouw van Nes-Uilkens' popularidrljfsradell, hun taak, hun samenstelzijn Yah 'zljil lietde" te ,g'etulg€ll door
M,arxlsme, iblJna volkcmen: . men maa~t'
.'..' ,
...
"
...
lillg Em de wel'lschelljkheid en mogelijk:' "sabot~tge van de belangen del' Sovjet- haar l'e hepaleil tot 'prljZende woorden", beg~nt dan zijn critische~ rondgang,
daaralnds veel drukte over wat men zelf- , telJt moge bhJke'n mt het feit dat thans
waarop
he.m
louter,
zooals
'llijzegt,
..pSYcrith~'k" r.cemt. Ik ZOU ze van verr·~ bc- van D u ike 1 a art j e de aciltheid tot hun instelling voor de groot- revolutie" 'zullen trachten te verkrijgen, en hij meent, aan de U.S.S.R. zelf "dell
chologl~c~le kwesties" interesseeren, met
wonderen en tk geloof, dat ~ij prachtige re- tiende druk van DeB erg m a. n n grootsten dienst te be~ijzen, evenals aan
~ cultures in Nederlandsch IndH~".
zijn Besimensko en Ilja Ehren})urg.
de volgende typische opmerking, die
sUltaten had kunnen o;I?leveren, indien ze t j e s de vijfde druk en Van He t ve 1'erl1stig en opi'echtebJk was toegepast.
'
'
Voorts zal een inleider, wiens na'am
Daar Ehrenburg :zich momenteel in de zaak, die' zij vo6r' ons vertegen,woo~ J>!ijk geeft van zijn waardeering vaor
Maai'
ik moe:t sl~el tot de oollduste kamen, 1 a tie n e 1 bel' n est de iZesde dl'uk
di,gt,
zonder
vein:ze~ij en zonder omwenog ll'a>:lerbeken<l zal w'ordell gemaakt, Spanje bevlndt, waar hlj de bolsjewlstihet 'gigantische oeuvre van Peter de
aatbuit/2n
en
b2ha},ve
aanbrengingen
en
versc'heeil.
Van
Holkema
en Warendorf
gen te spreken".
een inleiding houden over "De medische
Groote: ,)Wat ik in Leningrad be won':' k!achtcn (de soep van de eetz~al is s\echt zol"gden voar frissche nieuwe band".erZoi:"giilg oil ondernell1ingen".
sehe 'agitatie organiseert, zal het "proDe schrijver' besc,hfijft in zijn eerste der, is Sint Petersburg". Oide heeft
g"2k90kt, of de 'leesza.a1 van de club slecht omslagen
aang'eveegd), deze critiek slecht,s bestaat 1n,.
'
.
Cp; Zaierdagavond zal teilslotte o.a. ces" tegen Gide moeten worden ultge- hootctstukken de oiitroering, die hem kolchozen, cooperatleve staatsboerde.. '.. '. . . _ , , ' .
l1et zich afvragen of dit of dat ,.in dei"
fell Inleidin'g worden gehouden over steld totdat Ehrenburg is teruggekeerd. heeft aangegrepen bijzijn verkeei" onder rijen, bezocht. iIij schrijft daarover o.a. :
lijn" valt of niet. Niet de lijn zelf bespi.",;ekt I '. ... ,! "r,; I' .k~iti:_"""M""'ASA
de
Russische
jeu'gd,
en
getulgt
van
Zijll
"De inoiletaire politiekvan het laatste
j * )
men. Wat men bespreekt Is, te weten te ----":'
..!
'komen of een bepaald werk, cen bepaald I; .
,.
,
jaar. De oorz:.lken en gevolgen". Een
Tot zoover het -telegram, dat de aan- bewondering voor de zorg,die de dfcIk hfbvetscheiden'e Wonhlgen van zeer
l
welvar~nde kolchoZ'2,l1 bezocht. ~k rou' uig~baar of €€n bepaalde theOl'ie in over.'
~~
sOclaal-econoom zal tenslotte spreken dacht vestigt op het boekje,: "Retour tatuur ten koste legt aan de, jet1gd tin,g Wm~tl geven. aan . den .blzarren en
teer.stemmipg
is.
met.
d,eze
heilig~
1ij(1.
E,n
~
B'
u. V'~); ."De N~der.lalldsch Indi~che groot-I de l'U. S. S. R.",~ waaraan Mec qm.llcus in eenzorg, waarvan ook door vele aridewee deng'eel'l, dle zou probeeren verder te
thedroevenden
indruk,
dien
elk
dezer
"incultures eil haar positie in den wereld- het "Alg. HbL van 9 en 10 December ten, d,ie Rusland 'hebben hezocht, ongaan ! Critiek nan dezen kant, zooveel men
terieurs" iihhikt: die van yolkpmell onwil. Oritiek dUal~buiten is lliet toegestaun",
handel".
",_
',.
jl. een uitvoerige bespreking wijdde. Van bewimpeld getuigenis is afgelegd.. Hij' persoonlij'kheid. In ~lk' daarvan dezelfde
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Bioscopen

Huwelijksfeesten
J avaansehe dansdemonstratles

Versiering Noordwijk en Rijswijk

Agenda

•

Filmaankond'iging

JJATAVIA

Het plan voor de versiermg van
Nooll'dwijk en Rijswijk, uitgaande van de
bejreffende buurtcommissie, is thans
defiJnitief vastgesteld,

In de Stadsschouwburg gaf gisterenCinema Palace: "Speed
avond de Javaansche Kunstvereeniging
Bioscopen hedenavond
Reporter"
"Krido Jatmoko" een kunstavond, welke
druk werd, bezocht. ~
,
G lob e: ,.San Francisco".
,, "
. Het oestuur der ~ vereenlgtng bestaat
In een wervel~ind v,an, v~rl,~O'ed~ vuist- ,R ex- The a ,t e r : "Oh, Moeder, die
,
fer weerszljden van de kali worden
.
.,
0
gevechten van een tegen tlen, van 'k10p- Z~ma~'
,C a p' 1 t. 0 1 : "Mijn Amerlkaansche
80 izuilen opgesteld in den vorm van'
ult de heeren ~cen~Joro, Soedono, ,Soe- partijen op wolkenkrabbers en snoekVrouw".
reusachtige bloernbekers, -dle door indiharto, Soegana~, .Ah p, Basoeki, Danoe, sprongen en salto's 01> rijdende vrachtDec a - Par k:' ".Gehelm TuSSiChen~
Kasno,
auto's, altemaal
dlnzen
dle de hoord- spel", '
/
recte verlichting des avonds \:en
schitb samioedllr.,
k
kten Soe.narjono.
j
d Ol.,~der
d
n
~
C 1 n e m a: "De 'Dood tangs den Wei".
te1r€mct effect zullen opleveren. Deze
de ezoe ers mel .. e~, WI op e ,IFec- schotel vorrnen van de nms van Richard
Cit y : "De ongeschreven Wet".
,
teur v~n Onderwijs, den aq~lseur voor,1 Talmadge, traeht d8Z~. 'fihn ens e'en Idee
zui\en ziju 4 Meter hoog e,n voorzien ~an
Inlandsche Zaken, den, Japan,~ch~~ con'-I te geven vall het ocw.ndende leven van
bloernbakken van 2 X 1.50 Meter, gelIt 1
I
h f
~
1'"
\VAT IN DEN iiE'fllER is
v,uJ~ met levend green en bloemen'j
Sui. ~generaa en a van ?:ueemsc e a- I Gen Amerlkaanschen reporter, ,di~ .elken
.l
t
mllles, hler ter stede wconachttg.
'. dag weer vcor trontpage-copy meet zorMAANDAO, 21 DECEMBER
Iedere zuil draagt bovendien e~n mas
,
~
I
,
te~ 'hoogte van 3 Meter, voorzien van
1 "
h If '
t})· .,.. ttt'" '( gen om zijn blad den voorrang toe geven
oranje of rood-witte wlmpel:
K 'J1{Sla,g a negei
egon e eers e : op andere dazbladen.
N 1r 0 m
20.3Q Concert, Kuhstkring..
q
nummer van het programma, hetwelk
,,'"
,.
orkest,
door d' cestond uit een 'panemnroluo" (welEli als er dan nag een .gangste..bende ,B.R.V.
2Q.CQ SaxofOOnc'l,>)).cer t . ,c,
V~ erder worden de bruggen bij de Op deze foto ziet men, met hoeveel animo de Kerstreestviering J.I. Z..."'t,el'lrtag
or-e..
" "
,
. de concurreerende krant ill haar macht
'18.00 Itallaansche niuzie~
P.M.Y.
"H~ll~m.onie", Secretarieweg en bij den
Duljsche kolonle werd ingezet ill het gebouw van den Deutschen Yerein,
,.~omStl~;?)~ gezongen door ~e leden de~ neert en steeds de primsur geeft vall
e,n zang.
,
spoorwegovergang van een overeenvereenigmg, waarna. als v~,loende n~m alle door haul' gepleegde mtsdade n, dan
Pho'hl
21.20 Pfano-recital.
Zeesen
n.OO Hoor~pel : ",Der
kom:stige versiering 'voorzien, eveneens
I mel'S volgden "BedoJodan~ (nabor)t~ing is het voor andere bladen natuurlijk een
Baum"
met indirecte verlichting, hetgeell. ,een
van .d~ k~'!3.~on~al1sen), Ul'tgevoerd d~O~ toer om het hoofd boven W3.ter te hou22.30 Iilaas~orkest.
fraa i geheel belooft te worden.
J apansche ~childerk\H~st
oihi"oep ,
me.l.~Jes, "w1re~,gda~1~ van vier, Boe~.ls den, maar goddank is Dick Lawrence ~'aBr Col. ~.QO C9'ncert.
DEe versiering welxl ontworpen door
(kIl}gsdans del Boe~mee:en u.lt het ~IJ~- van het hou~ gesneden waarvan n:et alH,o m e
21.30 Cello-recital.
den architect R Deppe - bouwel' van
EXllositie van ,,'rIte Oriental Arts
Streven naar zelfstandigheid
perk van Madjapalllt), "tJ,antnkdans Ult leen alIe det,ectiv~s maar in A~nerika
den laat.sten Pasar Gambir - terwijl
Academy"
de wajang Poerw~, "gevecht tus.sch~n blijkbaar ook krantenmenschen gesn-e- _ :
!!~~~~ 4~t~
het werk na gehouden inschrijvh~g"werd
.. "
.
De VereenLging van ocister~che Radio- Sqemantri en ArdJ?en~sosro", fragment den dienen te zijn.
opgedragen aan "Reclame StudIO, aI-I Onder a.llsplclen v,an The OrIental Arts Omro€~~) te BataJvia heeft glsteren een uit de lakon ArdJoenO\yiwohO, en het , Niet aIleen weet hij 't concurreerende
Jf'eerberic.1u
hie,f,. . '
Academy, gevest~gd te Tokio, werd gis- I' a!gemeene vergad'ering belegd; in het ge- slotnummer ~as eell: .S't~lJd tusschen een dagblad v66r te zljn, rr.aar tenslotte weet
I telen en eergisteren in he~ gebouw van boUIW waarll1l' haar nieuwe stud:o. zll aap en ee.n re-us (A~llo en ~rahasto, I hij en hij alle-en da heele gangsterbende
(VAN MAANDAG 21 DEC. 1936)
Gelukwensch-bl'iefkaarten I de Japallsche V-ereelliging .Chaulanweg word'en on'dergelbracht Defensielijn van fragment mt de RamaJana). I?'lt laatste inclusief staatsvijand No.1 knock out te
,
29 een tentoollstellillg gehouden van den Boslch 49.
' I .
I nu:hmer oogstte zeer veel ap'P.aus, daar slaan en over te level'en aan het wre- De druk daalde in No6rd-China beDe. Vereeniging "Simavi", woals reeds specifiek Japansche .schilderijeh.
c/'
AnIlo (de aap) ver~lkt ~erd door een kende g e r e c h t ! ·
langrljk, maar toch bleel daar 1tet cenin een voorloopig bericht bekend werd
' Een honderdtalleden en belanosteUen- persoon, die de, djogetketek (apendansVier al1eraardig~te voorfems vullen irum van hoogen (1ruk. (Taming 776
heeft een gelukwensch-actie d Doe ~eetr IS'AKtOfUAkatda, secrehtarfitS ~~hn den wa,s aanwezig.
kunst) geheel onder de knle heert.
verder de,ze avond -die zeker allergenoeg ein aa kt
,8
nen a
r s
ca emy, ee
z...... t
.
"
.
~
mm,.. Nanking 774.6 1n17'1,,}. Van dtt maop touw ~ezet met het ~o;I colede~. m d~ met de wel'kzaamhedoen vOOr deze e~Te 9.30 )V.m. opende de VOO~zitter, de
Als ex'tra nummers werden vertoOlld geliJkst zal wordel~: doorgebracht.
ximum uit neemt de druk al zoowel'naetr
gelelgenhe1~ t~ ~te~~n pr.m ...e;:. ,JUl1ar~. e~ , positie belast en el' tevens voor zorg ge- , heer Albd~elra,c}jman, de bij~enkomst, ~n teledek- (gambjongan) 'en goiekdans,
~~,
....
Oost als Zuid '(Nagasaki 763.7 mm.. ToPrlms Bernhard p~. I S ~ 0 n
J I dragen dat deze expositie morgen en deelde mede dat van 1 Januari a.s. af de ,wel~e uitgevoerd waren door een jonge,
kio 761.0 mm., Koshuh :'Mi'2 ~hun., Bongmet hun a.s. huwehJk geluk te wel!- overmorgen in Hotel des Indes wordt ~.I.~.O.~. haar tweeden zender, welke g'6edUitziende Solosche beroeps-danseRUllloer in dell nacht
kong 765.1 m;m,., Phu Lien 165.8 mm.,
schen: , ,
'.
gehouden.
tot dJusver ter beschikking was gesteld res.
Saigon 757.9 'mn'1,,).
De organi~atie van deze actle is voor
.
van de V.O.R.O., zelf zal exploite-eren
'N
'1 'd'
h
De galm van de bedoek
Een typhoon tigt op 6° 'N.D. '12:1° '0.:"£.
'wat r.ndii. beJref~~~~ h.~nden gesteld van
Beide dagen zal de expositie aldaar
De subsldie van de N.I,R.O.M. ad: f '500 pUb~~~e~:~ ~ijmle v~~vol~~e~~~e~:~~~~~:
en beWeegt in Westelijke richling.
de J IDuec Ie er I m1J.
geopend 'zijn van af ach~ uur tot twaa1f I per m~andr, zal unet ing~ng, van, d~~~l gegevens betreffende de Javaansche
De hoofdste,delingen' hebben het tn
BiU alle ~antoren ~er Nillmij ~oomede ul~r voormiddag en van 5 tot 8 uur na-I dat~m. gereduceerd word~n tot f 200. dahs'eit, welke wi] 'lan onzen InheelU- dell gtond van de zaak toch nog niet
Deze typhoon beheerscht de drukverbij lhaar over den geheelen arch1pel ver- ,lluddag.
_ ~,
BegIn 1938 zal ~e V.O,R.O. geheel op I, scheu lued'eyierker olftvlngen :
ioo kwaad. We doelen nu eens bij Wijze I deeling in de Philippfj1H3n, Botneo 'eil Cespre'ide agentschappen zijn thans voor I En wij kunnen er dadelijk'13i lVOe gen'j eigen beenen moeten sta,an~ Alan d'e aah-I'
van afwisseling niet op de materieele lebes ,(Zambaanga 752.1 mm., Culton
• het luttele bedrag van 15 cents.. per stuk ' dat nu reeds de ol'ganisator wiI van zijn wezigen ~erd de vraag gesteld wa,t het
tfu J.avaansche (lali~el\ worden 'ver- 'omstandigheden in iIezen duist-eren tijd, 754.8 mtil., Manila 755.7 mm., BandlertweEedeelige briefk~.art.el1 verkrij?baar, werk heeft gehad.
•
bestuur moet dlQen met h~,t a~ahbod V~h tieeld in uwe'e groepeh.
doch meer bij'zonder op een del' voor- 'masin 754.5 mm., Ambon 754.7 mm.).
waarop men d~or ZlJn handteekenmg te
. .
. ,
de N.I.R.O.M. voor de Sulbslole,vall f 200. \ De djogetlahung Is 'een dans, welk-e ~aa·~~te ,voor:vaarden 0- van ~et menDe drukverschillen in In die ~ijn klein
plaa.tsen het Jonge Paar gelukwenscht, .
de exposltle ziet mel~ tal van ,speDr. Soelbroto was tegen ~al1vaa,rdlng eigel1lijk uitgevo€rct mo-et worden door schehJk g~luk. eet; on~estoOIde slaap. (Medan 755.8 mm., Batavia 755.6 m1il.,
waa.rna men dat deel der: k~art 0 n - clflek. Ja~anSChe sChilder.stu~ke? van van de~e siU\bsidie. Aan ,de N.I.R.O.M. eq. manneil, doch bet 1{o'ni.t vaak voor, dat
Slechts ~ens per Jaar, tegen l~et eiude Koepang 755.0 mm.).
g e f ran k e e r d per IJ,?st. ~an vers?11111e1:~e hand. Met fiJn..lJ-enseel op anderen moet maar getoon'd worden: dat ;'aeie dans ook gedanst wordt door vrou- ~:~r:~asaBa%~~~~~~ ~~:e~dd~rer~~~~:d O?k in .NOO~d-~1tstralie .daalde de b~ver~e~l~en en het andere als hermnermg tafzlJ:te 21Jn de oorspronk~hJke Japa!1- ?o~lder hulp, de V~O ..R.O. er een eigen zen- 1wen.
door "'anl10udend petassangeknetter.
rom~ter (i,Dal11.vlU' 754.8 mm., Alice
kq.fl oewaren.
selle motieven toch weer op frlssche Wlj- der op na kan Ihouden
S i
7551
)
[)ceze briefkaarten worden dan door de ze uitgewerkt.
'
,..
. ,"
, D e djogetwadon moet.u.itgevoerd worIn de kleinere plaatsen is echtter de pr ngs
. mm."
pq~tt,kantoren te Batavia-Centrum e n ,
Andere aanwezi,gen/ ,waren. va:n mee- den ,dooi·. vrouwen en moen he-eft tot nu .,bedoek" de permanente slaapverstoorHoogtewinden: Deze worden v'rfjwe'Z
Medan, elk voor hun gebied, centraal
Het ietwat frele in deze stllkken mag ning dat, gezien de. kosten van. het on- I toe nog met durven probeeren een mans- del'. Op geregelde tijden in den nacht geheel befzeerscht door de dritkvefdeeling
\,Jrtzameld en op ee~, l\a~er te bepa~en we1licht velen niet liggen doch zeker zal -ct:erhoud van een el!g~" 'Z,end,er en den 'l>~r~n eeh djogetw~~on. te lat-en dan- weerklinkt het monotoon tam-tam en als gevolg van 'd~" typhoon. Manila N. O.
d~t1l\m aIle tegelijk na8.1· Holland geex- de, fljnheid van contour~n en delicate fl.na~cieeflen toestand va1.l de vereeni-; sen, behalve .in de. DJocJasche Kraton, het langdurig gedreun van het trommel- 30 km., Bangkok Oost 30 km., Alar, Star
pediieerd:
cO,Ioriet de meeste bezoekers beko~en.l gln,g, welke niet rooskieurtg is, de s~b- wanr n:en Jongeheden, verkleetl als vel is danook een bekend maar weinig Oost max. 60 km., Singapore NoortL 40
~ur t P '.
J I" n d' H e ' 1 Een fiJ'ne <:,childering van een wijsgeerlg I sidle moet worden 'aangepomen, totdat vrouwen, aantreft, dIe de djogetwadon gewaardeer~ geluid voor de bewoners km.,' Medan N. W. 35 km., Palemban h W.
'.I.YJ.l.-e
le
,
D
'
.
':I
:,
-'rmsesh u' la
d a
t d i at i' pI11 - fif)l uur tem,idden van ijIslanke boomen, de vereed"19ing i n s ta a t za 1 z ij n, verd ere I ul t"vo-eren.
e dJogetlanang
en wadon van het ,.platteland".
30 km., Batavia, Semarang 'en Sdiraba1Cl
m'
~ ,e ,n ~ ~l ~ n t e1 ~ d e 'I'd fO'e' aol~ m~t triestig loover is weI een der siuk- sUtbsldle af te wij~en. Na lange dlscussie \Vorden weer v'erdeeld in twee groepen
Zaterdag nu stonden daar voor den zwak Zuid, Ban(liermasin West 28 km.,
e ~d t. d e ltd . ?" '. W:"d 7, a ~~~e 1 ken, die on3 het sterkste trof.
werd tens!otte beslQtea de sUtbsi~ie te 11.1. de ~jogetaloes en de djogetkasaran. landrecht~r een drietal opgeschoten in- Koepang 'Oost 40 km., Darwin O. 40 icin.
k en, a' ~..11U 19m9 .m,e e<..oe a.
1
aanvaarden.
f Het verschil hiervan ll ot hierin dat de 1 d h
k
'M
fd
k
van uit Ind1e zal geschleden door ze om,
' .
. ,', '
0 ' ,
an sc e _ napen. en pros e ~n roo
V
ht'ng' Z 'akk Westmoesson in
stre~eks 'medio Maart a,s. uit te reiken,
Wij willen op deze plaats geen vollevice-voorzlttel', dr. Tjiong BOellj dJ<),g~taloes met t~age lichaamsbeweging, de kampong aan den rand del' sawahs.
erwac 1 '. 10
e
"zOO(tfat het Indische publiek - en hierbij dige of meer u~tvoerrge schets geven ~le, dee~de vervolgens mede, dat reeds t~rwljl de djogetkasaran et krachtige
Obk ~ij hadden op de bedoek ge:beukt, het N. W.} overt gens kentering.
is S peciaal gedacht aan hen, dje op vel' van de geexpose~rde stukken.
een ~ender van de B.R.V. werd aange- hcha~,msbeweging wordt mtgevoerd.
e~ hoe...
. '
.
• . ~_~'
aj&,~legen Pos~n in de Buitengewesten
Het ,uitgebrei,1e aantal zou ,hiervoor kocht.
Q! Jjchaamsbewegingen worden vel''';'
Het edele trIO ~ad III de lan~gar - .
,
NIEUlVE MODEZAAI{
verttoeven - ook lia den hl.lwelijksdag een te groote plaatsniimte vergen. Zij , De se,cretruris, de heel' Masihono, zette 'deeid 111: haIs- '(pantjakgoeloe), han- j?ng~ezellert-verl?!ljf-de noodlge gezelnog: ruimschoots den tijd heeft de lmar- ~lechts vermeld dat men Qnder dit gen- q.en toestand van de vereeniglng uiteen den- (oekeltangan), lehdenen- (ngem- hgheld en verpoozing gezocht. En zooals
tei},:,te posten.
re van Japansche schilderkunst - voor ~n deed eell 'beroep op de aanwezigen bak lamboeng), beenen- en voetenbewe- het gaat, maSSjl geeft moed - vaak
In het pand Noordwijk 116. 35b heeft
Z'4aIs uit het bovenstaande blijkt, aHe stukken is speciale Japansche wa- om steun te verleenen in den vorm van gingen.
\overmoed.
Zaterdagmiddag de opening plaats gevetll~enen de Indische Posterijen een I tcrverf gebezigd - zeer z~ker.f~issch¢ een ibijdrage voor den a.ankoop van d e n ,
.
.'
De knapen had.~en tegen ltwee uur in i had van een nieuwe modezaak, i,Weiss-'
nt~~ ,te onderschatten steun. Maar ook en oorspronkelijke uitschI1dermg del' zende'r. Reeds werd een 'bedra,g van
A~ d~ze bew~gmgen, moeten lenig, ~en n~cht, den tljd, ,door de adat voor- berg Modes", onder. !~l~in~ v~n, <:te~n
andt.~re instellingen verleenen hun zeer 'grondmotieven kan aantreffen, die ve- f 250 van eenige ChineeSJche en In- zeer kunstig, met gracie en. op de geschreven, op de :bedoek geslagen.
heer Weissberg, te ,8emarang ,en Mage\wjl1aro.eerde medewerking. Noemden I' ler waardeering zal wegdragen.
heemsche firma's ontvangen.
ma~,~ van de g~melan uitgevoerd. worMen, ~ad e~kaa: daarbij afgelost, met lang" waar hij langer ~~~, ,tien jaren
wq'rreeds de Nillmij in al haar vertakwo"_
1
.
den~~.~n bovend1en moet men blj het het resultaat dat onverpoosd de bedoek cen modezaak had welbekend.
kh1'~en niet onvermeld mogen blijven
Een al1lg~ung deba~ had p!aats over dari;s~n een vriendelijk geZlcht. z~ttim, haar ~o'mber gedreun Het weergalmen
D
nieriwe zaak' 0 Noordwijk vetde i'Rotterdamsche Lloyd en de stoomBATAVIA-TARAKAN
de .'verhoogmg van d~, contributle. De te~zij de grimeering van het gelaat het en ~iet aIleen de omwonenden wakker h e d
ich zaterdag~iddag re'eds in
va~rt Maatschappij "N'ederlarld", die de
C.hmeesch~ le-den waren ,v66r verhoo- niet toelaat.
.
~erden, maar. zich ook ergerden. En dat e:~ggr~~e belangs~l1iirg en vele diuWe.s
vele:postzakken gratis llIaar Indie bracJ;1Ter gelegenheiJ van' de opening van :\:~el;er~ljl ve,le Inheemsche leden 00_._- __ ~....
. wil voor den mlander in zoo'n geval wat hebben dien daf{ '~en keuze gedaail. uit
tern: en straks eveneens. gratis - en de wekelijksche postvluchten van B~tanaa:r voren br~chten. Beslot~n
zeggen.
de ruim'e en zee'r gevarieerde collectle
howelijk in dezelfde hoeveelheid - weer via-Tarakan v.v. zullen door het Leger werd ,tenslotte de contnbutie op f 1 per
C. L. \VIClIERS t
' Een oudere kampongbewoner, die de toiletJes hoeden ew
nlla1( Holland zullen teruo'voeren als- des Heils speciale enveloppen beschik- maand te brengen.
zaakJes del' gemeenschap wat placht te
' W' i' b'
. " , t d t i :d J,
:t\~'e de f1'rma Kolff & coo ., die k'o ste- "co,ar gesteld worden gefrankeer'd met
oeroesen, trad op en verbood de heeren t ijDeen he:r
,ergkmeleUh"'t
a",.n k'·a"
~n~
m' t:~
Begr:aCems op Laa,nh'o t
een meodssezaa
s ec seen
d
1061$ de circulaires, die hier in Indie nog weldadigheidsposvzegels,
zoodat men
hiermede vOQrt, ~e g~an. ..
. maa'kt door steeds het allemieuwste aatt
nq:~dlg waren, beschikbal1r ,stelde.
hier,van; een volledLg'e serie op.. de enDIEFS'rAL VOORKOlUEN
zatel'dalgJmorgen Is' hier ter stede
Het edel trio, hieroyer geergerd, toonde 'te bieden tegen bHnj~e 'pri.f~ep ,~t.l ~6~F
~lle orQ'anisatorische factoren om d(l- veloppe heeft.
overleden de be~r C. L. Wichers, procu; de reactie der ki~deren, h,aalde een ~' se' "ice" -\Tooi' de 'klante" waa~Ori
t~t een geslaagde te maken ziJ'n
Bij lUaclaine \Vatsoh
ratiehoUJder van de firma Hadden en Co. mes en sneed de bedoek S~lJ~·
_
e l1 ,f: rv te
k'e
a'l-t
"j
ze "l;tctie
~~r
't
t - t
ht
De d'e
i Ian d ers h a dd en wem
. I g n le t s aan
n v .
.
dUs." aanwezig. Thans komt het er dus ,.ne~e, fl'~.nl~ee_ri!l~ 0?1va . he pos rec '
,
De heer W~Clhers was s.nds eenigen tijd
r1 ',n
. mer
, ' "..
mal,3r op aan, dat n i em and de z e voor qe l1ee~l- en terU'~te1s. Eveneeoo is ,In den afgeloopen nacht omstreeks Ujdiende, en ,opgenomen in het Tjlkinl- steekhoudende ;lrgumenten voor hun
u nr.j e ki e gel e g e n h e i don g e- voldoende, plaats ingerutmd voor' de bij- een uur zag een der wakers van de ziekenhuis Wijlen de heel' Wichers be- gedrag aan te. voeren. En mr. Evers
"TIiE BATAVIA RIl~TIIM CL~B"
b 't,o,::u i k t v 0 0 r b ij. I a a t g a a n. zondere lYJststempels, waarmee de post- Nachtwacht dat een inlander b~~ig was I rei'kte ~I~hts den leeftijd van vijf en yond het vermelen van de "barang
:viermelden wij tenslotte nog, dat de stt~kken 'z~lle~ wor~en ~fgesteJl.lpelg,. :
de deur van de ,goedang van Maclalne d€'rtig jaar
.
wakf" nog weI het ergste in deze zaak.
pogingell tot oprichting door jait-:
) ne~to-opbrengst bestemd z~l. worden
Het een~ge wat men te -doeg;,..nteft is %atson i9--de benedenstad te f o r c e e r e n . ·
Ddch verheugde zich tevens over het
'elltl1o'usiasten
. va:Q)~ het Prinses ,Juliana Noodfonds van na'3m eh adres van den geadresseerde De verdachte nam de vlttcht en sprong . ~i&termorgen ha~; de te~aardebestel- ~l?helderend . karakter del' ..perkara".~
SWnavi, welk fonds de bedoe~ing heert lOP te 'geven me~ vermelding van het in de kali Iwelke dicht 'tangs de goe- lm~ v~n ~~t stoffellJ~ c.ver~chot plaats. Ult ~~~ getUlge1nverhoor b~eek n.l. ten,
Het ligt in de Jjed~eling van arike~e
s(e1u n te verieenen alan' a II e nood- gewenschte te beyliegen traject, en bij- dang .loopt. ~e inmiddels gewaa,rschuw- t,erst !\VerdIn de Engelsche Ker'k op Pa- duldehJkste, dat het a an h 0 u den d enthotislasfe Jazz-fans, om '~v~i:lats in
litd(imde particuliere ziekeninrichtingen, voegih\g van f 0.65 VOOf elke enveloppe ~e ,pOlitie, di~ spoedig tel' plaatse ver-I rapattan eell' dienst gehouden. Daa:rna gebons op de bedoek en. de daaruit
Engeland, Frankrijk, BelgH~ en Holli1n~
o&werschillig van welke richting, of con-I' a,an f1e~ Hoofdkwartier van bet Leger, sclieen, moclit het niet gehikken den be.gaf de stpet ztch naar Laa,nhof.,. waar, voortvloeien~e .~laapverstormg n i e ~ ook hier in Batavia, indien althans
f~:sie, m~ts iij w~r~za.al\1 ?ijp t~n b~t~: qes Hell~ __ Javastraat 16 ----:' Bandoeng verti'achte aan te houden.
tegen 4 uur de ter,a~rdebeste1ling plaats een onvemllJdehJke kwestie van "adat
daartoe voldoencte beiaI1g~t.eh~n~ (~Jij~~
vam de minverinogellde en beIto'eftlge df aan zljn afdeeUl1Igep. te Batavia-C., , Ret stuk ijzer;* wa~~me'd:"e ,get'r~cht is' ha~~t me <:te'leven, zoowe~ van Engelsche is
k
1 Idd"
I
te bestaan, te ,geraken tot de oprich~!n(f
b~wolkingsgroepen in Oost- en West- Marinelaan 7, en te Soerabaja, Lange, de, d~ur te openen werd door ,verdachte Ials Ho'lltandsche zijde, was zeer groot.
ee we en u
e zlJn vonn s over van een Jazz-club, waa-raan v6orlOO1>lg,
IqFUe.
.. . . .
Gatot-tan 14.
' a~,ht~~g,el~t-e~ en door de politie in Vi'ijwel d~ geheele El1lge[sche lrolonie was ~:~l ~:~h~~:~ ,~:fg:~~:~l~'. twee werden de na am gegeven zal 'w6rde'n van "The
Batavia Rhythm Club".
{,
beslag genOtmen.
bij de begralenis tegenwoordig. De Britt:"
- - ,,." ,-'
--.-.
,.
.5
I sche consul-generaal Was vertegenwoor-I
Het doel en streven van deze club zal
digd door den vice-consul. Vele persoPASAR· TJIKINI
dan zijn, de war e jaz~-mu?iek int~~-·
Opstelleilwedstrijd De'ca Park
nen uit de handelswereldl gaven van hun
sIef onder haar leden te propageeren.
.
. luedelle'ven Iblijk. Een [chat van bloem~n
In de opgave del' ingekomen' inschrij- Dit is dus niet uitsluitend ee1\ club voor
. iDe dlre.~tie van het Dec,~.Pal'~ alb~~r d€'kte de 'baar. Bij de groeve werd niet vingen vool' den bouw van een pasar op jazzfans. Ook diegenen, die voelen voor
:' IS e~ndellJk gereed geko~e~ n,~~t he,t gesprOken.
Tjikini is een onjuistheid geslopen.
de Jazzinuziek 'van de goede sOQrt 'en
~oorleze~ en beoordeelen tier opstellen I '
, De inschrijving van het Archit.ecten'- zelden
o'f rtooit in de geleg~pheld zijn
di.~ op de bovellgenge~de prijsvraag'
en Ingenieurs bureau Abell bedrceg niet deze mi;izle:k i(an l;1il)ll) tt~, ~e4h~p k~n
~iJ.~l"billllenge:komen. BeSI,ot~~ werd, de I GEEN NED. ELF'rl\L NAAR INDI~
f 17.640, c\och f 17.064, terwijl de opge- nen, kunn'en als lId toe1tredert. M:'en 'zal
p~ljzen ais voIgt te verdeelen:
geven bedragen van f 16.900 en f 4.265 hen trachten te brengen wt me-erde're
, ~erst,e prijs: GreetJe, van y/averen,
J?e K. N. V. B. l1eeft beslist dat ~l' Ir. niet de raming van Gemee~tewege be- appreciatie van deze muziek.
NoordW~jk 5a. Tweed~ prijs: stans van 11937 geen, Ned . .elftal naar Indie zal troffen, doch de inscllrijving der HolDit depk't /nien te b'ereik~n door by.
o<>sterzee, Salemba 34. Derde prijs: gaan.
landsche Beton Maatschappij.
eens in de twe'e weken lezlng'en
BeMaud Joshua, Mampangweg 27a.
(
sprekll1,g'eli te ho'uden aan de hand van
De 'be'eidlge Shirley-poppen worden
gramofoonplaten. E~ns in de maand
door het Deca Park ain de adressen del'
denkt men verder bioscoopvoorstell~n
gelukkt'ge iJdjswinnaars toegezonden,
gen Ite arrangeeren van z~. shorts, 'altel'wijl de overige inzendertjes ieder een
leetl de jai~muziek betreffende.
vrijkaart voor een 'matinee met de
",_
Een ,voorlooplg bestuur van deze nieu..
Kerstdagen zullen ontvangen.
'; we "Batavia Rhythm Club" is reeds
,~ gevormd. Het zat bestaan uit een vij!qjts'<~
tal personen, t.w. een voorzitter, penl'.tecliilische lIoogeschool
, l
:;t I" il~~
,ningmeesfel', secret:;tris en twee commls!I 1
saris3en.
Geslaagd', zljn voor 'het (volledig) InfHI1'
I
De volgende personen hebben zlc~ i~
genieurs-examen' ,de heeren: Patoean
:. ; ,It"
principe reeds bereid verklaard om als
Doli Diapari (gelar), M. Pramoedjl,
,y<~ <\ ~ Yoorloopig bestuurslid Iwe te treden:
So~tomo Wongsotjitro, R. M. Soewandi,
"
v 0 0 r zit t e r: A. O. A. Niederer,
'Nbt'okoeweihb, M. Soewarto, J. H. SpenCbef-Studlo en eerste Omroepel' del'
kellnk, Hwat Bo ITan, J. R. de Vries,
B. R. V. ; pen n i n g m e est e r :
l C. A. van Vrij'berghe de Coningh, P. Th.
H. Lim, Speciale Ja~z medewerker van
Wijnhamer.
de B. R. V. ; sec ret a r 1 s: J. F. H.
Geslaagd zijn voor deel B: ph. J. van ._
ter Meulen; com m iss a r iss en:
,de vereerelld~ opdJ"Mbt kreeg ,de br~ids
C<)'evordeh, Tan lfong Yam en S. Theu- Ren aardige groep van de meisjes die aan den feestavond der I.E.V.-Jongeren jl. Za. mej. B. tel' Meulen en Ch. O'Bloem, lelJuliana. en van de bmidsmeisjes te vervaardlgen, wor'dt thans
venet, S. .
druk ~Jwerkt.
terdagavolld itl bet I,E,V.-clubgebouw haar 1l1ede~erkillg verleendell.
I del' van de Bataviasche ;,Si1verldng$'~. ,
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TE KOOP

,

bcrv'wtel "tjit~rc" -- 1-:.tur rijden van baruioenq.

FIAT ,SEDAN

de ve-ai'tiende kerstboom onder deselfde directle.

MODEL 1933

Onder garantle.

G E DIP L. 0 P TIC lEN,
PASAR BAROE 101

V ERKERK & CO.
r-u,

Kebon Sfrlh t

2282fJ

MAISOt~

J U WEll E R S. H 0 R lOG E R S

BATAVfA·C=NTRUM

-

UITV£RKOOP

WI. 3600

25Novem~er tim
25.' December .936 KORTINGEN vanaf f5 % tim 30% •

22845

, van Horloqes, Juweelen, brillen. etc. vanaf

L

yettece....ottlcster rOOl It'; t. I
• I. ,. cumtunlabll.eI IltUM, I Ct. Iltnl

:

., h'u" IIlaJlIl

VERSTEEG

Fuohs

Rena

·en

Tonoh Abang V/est 14
Botavi<i-Centulm.
Tel. WI. 477~

22825

i

:cj
.J.,

'i

;,

2283fj

'T£ HUUR

KERST - CADEAUX

Vrijdag 25 December Q.S.,
Eerste Kerstdag, zal het Bataviaasch Nieuwsblad NIET VERSCHIJNEN.
,Advertenties, welke in de
krant von Zaterdag 26 December opgenomen dienen te wor.:.
den, behooren uiterlijk om 10
uur von dien dog in ons bezit te
zijn, Magneetjes uiterlijk nege'n
uur v.m.
DE ADMINISTRATIE.

'

Dit alles voor slechts f O.7S
incl. belasting.
Het loopt beslist
s t 0 r m.

Uitstekende gelegenheid' voor

,

'BERICHT

De imcest vooraanstaande autcmooletHil wall an band .. contours Iabrlkanten rusten hun wagens uit
.
' m e t Prest-O-Lite batterijen,
Potpourri-bel '
Ook vcor Uw auto iilebben wij een pasMiss Coney's optreden
sende accu voorhanden.
op Zaterdag 2 Januari o.s, bij
In prijzen vanaf I 15.(112 m~and~n garantie)
':,.
, .•

T·"OE N

6 cylinder 5 persoons

PREST-O-liTE ACGU'S

VERGEET UNlET

Kerstvacantie : pengalengan hoogvlakte

Keurlg onderhouden

'

SENATOR'S

ORANJE PRUSVRAAG
Hebt U gedach aan hat
[nzenden vat, Uw formulier

A d V e r t e nt i e n

voor ~e
ORANJE PRIJSVRAAG 1

De Heer en Mevrouw
vanaf 10 cts. verkrijgbaar bij :

.J. H. BAKHUYS-Belfus

de, Tabakspl8nt,

geven met blljdschop kennis von
de. geboorte van hunzoon
HENDRIK
Lavalette kliniek, Malang

T. O. Toeren

De ,Heer

en

22795

.

L. PLATON
Handel MaQts,chappij N.V.
Batavia·
Soerobaio
Sema10ng

I

Ov.erwon

PATENT
',f. 1.75

"

Me~rouw
,

DE JONCHEEREVo'n ~er ,Does de Bije

Toka Do110611

Parapattan,· Buitenzorg, Soebang.

Toko~s

Gexondheidspijp
Droogrooker
IIWUnup"

22808

Bandoeng.

Weltevreden -

Mampang

& Coen

I-.-----------------------if
22852

Weltevreden.

_.-------_.

ilMw'\*tMI__

geven met bllidschop kennis van
de geboorte von hun Dochter
ELIZABETH
St. Carolus
Sindanglajaweg 12
Batavia-C., 21 December 1936.

P RIM A V E R·A

22832 Menteng IA tell. WI. 820 Bat.-C.

KERSTBOOMEN
KERKLELIES
ROOD~ iN ,WITTE ANJERS
Beefdige kandelaars.
Diverse Europeesche Kerst-arti..
kelen.
Onze etal~ge is gereed. '

Ondertrouwd :

L. E~ GIJSBERTS

en
HENNY DE ROOCK
Huwelijksvoltrekking 6 Jonucrl
1937, 11 uur v.m.

133m
_

Yendu- Kantoor

Siametpark 35 ,

J

,C ENTRA"

HOOPER
22797

Malang

o oavee IzaId aOu·lden dI'
aen
TtH
I

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUT,IE,
ten hulze van Mevrouw

H~ Be r t sc h

Maakt' U nlet onqerust l

WU habben te Soerabala, Batavia en
~marang voldoende voorraden ; wlJ
handhaven voor alles onze oude prij...

ten.
. Dit geldt nlet alleen voor .de reeds
loopende orders, ~och ook voor de nog
~=:~n bestellingen en jook die uit

SLUISWEG 9

Netten Inboedel, w.o. zltjes, eetkamer-ameublement, staande klok,
. t1-, en 2·persool1s ledikanten, ta- Impor eurs
pljten, keukengerel, senking.

.Allen moeten meehelpen ; dlt wordt
ook door ons gedaan,

AI

Marml

22824

lt e l l a n l

BEGRAFENIS· ONOERNEMING

"VERBURGT"
IPaohter Oeineente Batavia.
Regelt aUe l1~grafenissen. ,luxe en een ..
. 'voUdige met. Europeesch personeel,
zoowel' L1 als b~iten Bat31via.
Telel. WI. 806 en 801.

Kerkhoflaan (Tanah-Aballg).

22820

"

,

'

N. V. Cultuur Onderneming
"KALIGOEA".

- -....

~.--

In de hedeu' gehouden' B'UITEN-

,,:...

22801

r'

,....~-~--..;~ ~-----

Onfvangen·

VURIG

NIEUWE ZENDING
WATER,PROOF

.

~~

,

•.•••. ell geschellken .. ~
.

.

~"":- ~~.: ~

Ceen gellikkiger

I her
kell:e t:o~r' cell
llerlngsge·

Kleedingmagazijn

werd tot Commissaris gekozen. de
Heer G. A. KESTING te Heemstede.
De Heer Kesting zal tevens als
President·eommissarls optreden.
Bat a ,v 1 a, 21 December 1936.
De dirigeerende firma
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Welke tijd is zoo welkQDl
als 'de Keriltdagell met bull.
gez.ellige, huiselijke feesl·
-jes! Niel minder welkom
~ ,zijn de Kerstgeschenkeo.
de prettige souvenirs, die in de sreer
van het' KerstCeest
een bijzonder ka.
, rakter krijgen.
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als' de sherries zooals de Spanjaarden ze drinken.

I

,Wij hebhell cen groote (Qil: 1,;'2.~~~~~~~

22813
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Geen 011lslag met, het schrijven van kaartjes
oj het brengen van visites: eenVolldig een
nieuzojaarswensch in het Nieuwsblad en gij
bereikt al Uw vrienden e1~ kennissen. De
koste1l 2ijn slechts

eJn gulden
voor een amZOllce van nlet 'meer dan vijJ regels
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Co'• H'a·.n· del-MaotschoppfJ·.
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elgendom N.V.
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kelize in de lueest
Illoderne artllband·
horloges, tie llieuwste
creaties uit .
Zwitserla1nd.
Roestvrij staal f 25.Goud. ~ . . f 65.-

Roestvrij staal met brillant f 75.Wit goud met bril'ant' . f 125.'.

rn de sherry vin4t· U Spanje terug. Het
vuur van de Spaansche Ion, die de druiven
tot' rijpheld stoolde, de mlldheld van de
koefe Spaansche· nachlen. die het verkoelende dauwkleed over de Iwellende
'ranken legde, de droogte van de' karige '
Spaansche bodem, die aan haar druiven·
kinderen nlels kon meegeven, dat naar
zoele overdaad, zweemt i).
Oit is de sherry zooafs de Spanjaard hem
liefheeft, maar die door de groote Engelsche sherry·exporteurs wordt vermengd
met loete wijnen om te vofdoen aan desmaak van het publiek in Engefand.
. D~ e c h t e, d r 0 9 e sherries, zooars ,de
Spanjaarden ze drir'lken; waren tot voor
kort buiten Spanje nergens te krijgen.
Door het 'persoonlijk contact dat de firma
Oud afs wijnkoop,ersfjrma met de Spaansche wijnbouwers heeft, is lij er' in geslaagd de export te verkrijgen van de
o rig i nee I e, 0 n v e r s ned e,n
Spaansche sherry.
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Dele sherry is nu ook in rndie vel~rljgb~a ...

in de vofgentle soorten:

Amontillado Fino
rood onder.etiket •• • •••

f 2.50

l\Ia.nzanill~
zwart onder,etiket • .' •

f 2.50

•

Fino
blauw o1tder~etiket ' -- ~ • ••

J

2.10

Ol~rosod l ' k
~ • • f 2....;
8"Js on er'ell et
Pulido Secco,
geel ondflr.eliket I 1.70
Vraagt Uw rangganan om
sherry van Oud, welke U
~unt herkennen aan de
witte etiketten
met rood
gouden
<lruk. i

D

SEMARANG • BATAVI~ ""
MEDAN

Indlen U 6etantlteU
In $herriel ell winen;,

it

f)raagC 'dall

CRATIS

om

UJI

(Jbo~

'op on8 I,ijd,e/arlj,,'
pRonoomdenWijl)lt.o""

r·
I

Zoo'ang de' ~ool'raad etrekt atellen wi) beschlkbaar blJ 'nzendlng van 3 ehe....Y:etlkettell een fraal .ngellJste oleografle voorstellende een Haarlemsch BfnnenhofJe
en blJ In~endln9 van 1 eherry-etlket, Oud's zesbfadlge kunstkalend'er voo ..~ 193'"

referee" 1269 WI.
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Vijandelijkheden tegen Chang hervat
-

I

lot

Ongerusfheid over

neemt

toe

Kwangs'I' can .. de zijde van Shensi?
s.'clte,.pe polemiek tussclien illoskOlt' en Tokio

'iN

n kin g, 19 Dec. (Reuter}. Doar Chiang
Kai-shek nog steeds de qevcnqene is van de rebellen,
zullem de vijandelijkheden tegen de rebellen den 20sten
deze.r hervot worden. Twee trarisportvliegtuigen, die
hedeinmiddoq uit Nanking naar .Sicn-fu waren vertrokkenom Chiang en de andere gevangenen ncor Nanking'
te voeren na hun vrijlating, bleven te Loyang, toen het
bericht ontvangen werd, dat de rebellen de gevangenen
niet in vrijheid wenschen te laten. Terwi]l de pogingen
om Chiangs vrijlating worden voortgezet, heeft de
reqeerinq met nodruk verklaard, dat zij niet voornern.ens is net. met de rebellen op een accoordje te
qooien ten oanzien van haar politiek.
0

Clutl'tg's eischeit,

'.

I

'I

\1

~

B

-
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. . T 0 k i 0, 2Q' Dec. .( Domei ). De correspondent te
Sh9ln9~ai van de Asahi, Shi'rnbun. meldt, dot. Chang
HSUleh~liang een storre h~~dh1g a'a'nneemt" fegenover'
Na.t}king. Hij eischt reorganisatie van de 'Kuomintang,
SarYlle'nwerking met de communisten en het bieden van
w'eEj:rstand aan Japan.
I
'
,

OokI(·tvti)lgsi rebelsclt ?

T 0 k i 0, ·20 Dec. (bomeD. Volgens een persberi'cht uit Canton hebben demilitaire leiders van
Kwangsi, Li T ~jung-Jen ,en 'PaiChun-hsi; oan de regeeringl te Nanking en'de proviryciale regeeringen een circul6Jire gezonden, wadrin op een onmiddellijke oorlogsverkdaring tegen Japa'n Wordt_ ,aongedrongen. (Dit is
blijkbaar ingeheime verstandhouding met Chang
Hsuleh-lidn'g geschi~d. Na u,itze~ding van dez~ t~le
grciffische circulai're ishet '~.wangsileger gemobiliseerd.,

-~'

,..,

Den H a a g, 20' Dec. ·Prqf. mr,
F.A. MoIster is te Amsterdam overleden,
DE RUBBERSTICU'rJN6
Den H a a g, 19 Dec. In de
Vrijdag [.L'gehouden eerste vergaderlng
van den raad van bestuur der onlangs
opgerlchte Rubberstichting werdbesloten,nau.w contact te zoeken met de
zuster-organtsattes In Louden en, ParlJs
en voorts met het-Algemeen -LaI!db'ouw
SYl1dicaat en de Avros in Indle.,

. .
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.
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Spllnje

Het ip'raaien '~a~n:d~:,iCitY'of

-Sehip 'oan d'e fk'etthtg

Oxford"

'L,\blNG WERD Nl.ET BETAAiD

~

DOOR 'DEN' kIiuISER "NtJERNBERGlt

UU patijs wordt gemeld, dat Madame Tabouis in "l'Oettvre" schrijJt
dat volgens b'ep'aalde k1ingen, te
Londen het opslaanvan ,'Argen:tijnsch g,Ul1n in Duitschland veel
overeenkomt 'met, dezel/de opel'atfe
van 22jaar geleden..
Zij verneemt voorts uit Berlijn,
, dat de onderzeeboothaven opJIel1U 0 S k 0 u, 18 Dec. (Transgoland bijna voltooid is en dat
o~ea:il). De kolommen van de ."Isreusachtige
voor-raden
werden
overgebracht ·naar dil' efland, de
vestija" en van de andere l\Ioskoutoegang waartoebinnenkort zal
sche bladen' bevatten heftige aanworden verboden. .
.. h t il d N or d erne y- .
vallen t egen J apan.
Voor ts 'lS op e e an
l ' de grootste basis voo.r watervlfeg'
\11e bl a d en pu bl Iceeren
J
op .OPV;\ tuigen in Duitschland gereedge.I~nde wijze de berichten nit het buikomen.
Madame Chiang Kai-shek.

versus Japon
/

NECROLOGIE

e r I ij n, 19 nee, (Havas). Wang

Ching-Wei zal. den Chineeschen ambassadeur te Berlijndr. Chien Teng-Fang,
te Frankfort ontmoeten, Dr. Chien is
hedenmorgen hlervoor naar Frankfort
I vertrokken.
. . _ "
I Generaal Wang, die een kuur· te Bad
Nauhelrn volgde, voelt zich den Iaatsten,
tijd veel beter. I
Hij'zal tezamen 'met dr. Chien 'van
Frankfort. naar Parijsreizen, waar een
conrerentle zal ptaatshebben van, de.
hoofden der Ohlneesche dlplomatleke
mlssles in Europa.
.

•

,u. S. 5, R"

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

'WANG CIIING-W'EI 'CONFEREERT

'

Lon d,e n, 20 D,ec. (Transocean). ChangHsueh~
liangs voorwaarden "oorde bevrijding van Chiang l<ai, shek. zijn volgens ontvangen berichten ol:s voigt: ee'n
losgeld vo'n 300 millioe'l1 Chineesc~edol,lars; reorganisatie van de garnizoensdistricten of m.a.w. overbrengin9J van Changs troepen naar welvarender provincies'
dun Shensi en· Kansu; straffeloosheid voor Chang;
tha ngs troepen m2efen dezelfde betaling en uitrustlng
ontvangen als de Nanking-troepen; 0'0 n J a pan
moet op staanden voet de oorlog
v e rr k I a a r d w 0 r d e h ; twee van Changs generaal:s moeten benoemd worden tot bevelhebber van een
te o)rgan~seeren 'llreddingsleger/J. De berichten voegen
hienaan toe, dat de laatste, twee voorwaarden door de
Narnking-regeering a'ls onaanvaardbaar \ worden be~
schQuwd.'
-) J . \ 1
!I ,il

\

B e r l ij n'l ·19 Dec. (Havas).
Duitschland tieett zoo .iuist een
aantal maatreqeletiaenomen, welke
uetutae» van de haast, ioaarmeiie
het zijn herbewap'ening voortzet.
De huidige sterkte van net Duii»
sene leger is 800.000 man, met inbegrip van de lichti?J,gen; 1934 en
1935 en 300.000 vrijwilligers met
lang dienstuerbatui.
Er bestaat echter een groot tekort aan katier, om. ioelke reiien de
Duiische regeering het leerplan
der muuietbare scholen. met een
[aar »erkortte, ondanks de moeiujkhede'n, "w'elke • deze maatreaet
op het· gebied van het oruiertoijs
veroorzaakt.
Voorts werden jongelieden van
16 tot 17 [aar uitgenoodigd. ztch.
reeds thans op tegeven voor 1938,
, ten etnde zoo spoedigmofjeUjk reserue-otttcier te kunnen worden.
De
uoornaamste: maatregelen
worden echter genomen in het
Rijnland, w-aar 'men druk bezig is
met den botlWvan vestingwerken.
Het aantattroepen in dit district
is reeds veel grooterdan de 120.000
man, die daar »otqene de bekeiuimaking van 9 Maart j.l. zouden
.worden geleger~,

"

"

I

Nederland

N a 'n k i n gt 20 Dec. (Reuter).
T. V. Soong is teo Sian~fu aangekomen.
Hij tracht de bevrljding van Chiang
Kai",shek te bewerkstelligen.·

Duitschlands bewapening

,

Hevige ,oanvaliell

der ,Mos..
kOllsche pers

uit' Parijs wordt gerneld, 'dat'de
Spaartsche' bolsjewlstlsche 'stoomer i;Tiemontana" te .Marseille is gearrtveerdmet
twee ton goud in '375 .klsten, .besternd
vool' de Banque' de France..
Het schip heeft den laatsten tijd dik..
wijls Marseille' aangedaan en nam daar
hiding in, beSt'elnd .voor de Spaansche
rooden, voor welke lading echter nooit
is betaald.
De verschepers, die ,een bedrag van
300.000 fra'n:cs voorgeleverde ~ ,goedereh
te g{)ed hebben, hebben' het schip' thans
aan de ketting doen ,Ieggen.

B e r 1 Ij n, 18 Dec. (Transocean).
In verband met de berlchten 'omtrent
het praaien van den Engelschen stoom-er
. "City of Oxford" d{)or het Duitsche slagschip "Deutschland" gaf het Dultsche
n1inlsterie 'van 'Oorlog h'~de'n het volg~n
de communique uit:
."
."Het-is l)lj de DUitsche -evehals- bij
andere, mai'ines gebrulkelijk op zee signalen te wisseleh met passee'rende schepen, .Waarbij de. schepen .elkander gewoonlijk ·melden waarheen ·ziJ 'gaan en'
van welke haven zij komen.

C)PROEP HER' aRI'rSCHE
'PiUtTIJ

Dit is in overeenstemmhig met d.e
.
intermHlonale gebruikenen de internationale hoffelljtkheldeil 'heeftookten
doel de bemanningen ,in degelegenheid
te stellen zich in het 'gebrui. k der internationale vlaggeseinen te oefenen.

Cb~h\I.

"Transocean" meldt uit Londen t dat
de Britsche communistlsche parti} een
schioijven heert -'geriicht aan den Na:tlo..
'7"
nalenRaad der Labour-partijt waar,in
d'eze wordt verzocht een massa..bewe.
' .'
. .•. .' _ , .. .,.. . ' .
. ging te organiseeren ter ondersthlnlng
tenland, waaruit zou knnnel~ blijken
In het hlll~~ge·geV~1 was het slagschlp vail de Spaansche rooden en om »r'es'Sfe
da.t, . Japan
maarschalk: Ch~ng"DeU'tschland
'nlet ,~e~ schlPt waarmede uit te oefenen'op de 'Bi'itsche :regeei'lrtgt
IIsueh-Liang tot zijn "coup" ZOll;:;
de "City of Oxford slgnalen he~f~ ge- opdat deze ,het embargoop' ~en uitvber
wisseld t . daar d~ hDeutschland zMh van wapenen .naardie deelen van'Spanhebben aangezet.
--------.1
ree~s eenigen tljd te Wllhellnshaven jet welke in het bezlt zljn der roodell, .
De ,,,Isvestija'" en de "Pravda" be.. '
bev.mdt. '.
. zal opheffen.
__.
'.' ,
schuldigen Japan ervan voorlwm~ns
Dit felt werd duldelijk gemaakt, door
",. ':-'
..'...... " .
In dit schrljven wordt de LabOur":pdr...
te zijn de actie van Chang lI~ueh- telegrammen, welke werden rondgezon- . Het~was'de krUlser ,,,Nurnbergdie .op tij voorts nog verzocht 'een 'oproep .uit
Liang als voorwendsel te gebJltik~n den door den gouverneur van 'het ge-, 14 December,p. signalen heeft ,gewls- te geven voor de dienstneming·,van vrlJy
west Hunan· generaal Ho..Chlen den pa-' Sbe1dd et deto"olt of °dxforhd'lt. !llierbteij gijaf willigersbijde' roode iritetllt\tloriale'tirlvoor de annexatie van Noord~Chhla.
. .. .
.
."
' . ' e oc1d e s orner, ~on er erom
z n.: gade te Madrid.
'
Aan den allderen kant spreekt d~
cifica·tle-commissarls voor het gewes.t vertocht en.-in overeenstemming met de.
~ ,,; .... ~. _
Sovjet-Rllssische pers de mee..ing'Hupehgeneraal Ho 'Cheng-Chun en an- gebrul'ken ter zeezi~n ,haven van her-'UELGISCHEVRIJWILLIGERS GEDE..'
'
'.
;"·"I:i/..~.·.h·;
gewestelijke
autorltel...
,komS'
. ten "van
bestemming
Ope
SERTEERD
UI't d a t' d e 'Nan ki'ng-regeermg,
ze l~, . ' de.. re- generaals en '
. ,
. '. . .. '
"."
,'
.

:n

. \Vanneer zij erill zon ~Iagen den Qp•.!
stand' te onderdrukken, gelloo({zaakt,
zal zijn haar politiek te wijzigell eil
toenadering zal moeten zoeken tot'
'l\Ioskou.

J' .' n
d
' . -,
apa SC!l oor eel over Chang
IIsneh-hang

~ten in China, die. Chang Hsueh-Llang
Nadat nag' eenigevrlendschappe'I"ke
.
k . k . tid'
, lj
....
"
IJ
~an de aa s e ~n voorz n samen- slgnalen warengewisseld besloten beide
spanne~ met de communist~n' en het s~hepe~ _hun, corre~p<mdent1e met het
vernietlgen vande nationale eenheld.
slgnaal "Goede reis .
.
We.arnemers ·hechten grootebeteeke- '-., ,r ~" ::' '
nisaan het hoofodartikel In .het Fran-' 'Frc(llkiijk
sche communlstlscheblad,jl'Humanite'~t
~aari~ wordt verklaard, dat de Qpstand
"
van Chang,Hsueh-Llang het werk Is van
s~ci~1
de Komintern en waarin -de Komlntern
Fran~ais
het welslagen harer pogingen wordt toe'- . "
'
gewenscht.
HET PACT l\IET RUSLAND

pcl'.4:i

:. \'

'.,'

·

"Domel" meldt ult Tokio, dat dlplo.;.
matieke waarnemers al'daar erop wijzen, dat zoowel de Japanscheregeerlng
als het Japansche yolk ern.stige aanp arij:s,: ',20 Dec. (Reuter).. De
dacht wijden aan de betrekklngen tusWat het hoofdartikel in de ,,,Pravda"
schen Chang Hsueh-Liang en de Kom- aangaa t, waarin de opstand ,van Chang e' 1 s'c',h t d a t h et F r. a n,s'chintern" wellte, thans inniger blijken te Hsueh-Liang wordt toegeschreven aan R u s sis c h e p a c t z a I 0 pzijn dan verwacht werd.
de instigatie van Japan t verklaren g e z e g d W 0 r den 'we' r d
a 1 g e t11 e 'e.n e s t e mwaarnemers,· dat· deze :beschuldiging vol- met
men
aangenomen
door
komen
ongegrond
,b,
.
dooh
dat
zij
aanZoo omvatten de elschen· van· Chang
en tnas'sta'-meetln,g: van
Hsueh~Liang, ,die nazijn coup. werden toont hoezeer de Sovjet-Unie in de war
bekendgemaakt t o.a.·reorganisatie- der is- .over, de bekendmaking van Chang de . Par tl - Soc i a I F ran .
' " ,~~~
. ,.:.l.f.~H . , . ....r.iU1JSilU:~·I'!llliHq~Uhlj Kuomintang-partij, waardoor de toetre- IIsueh-Llang.
.
~ a i
D e ,b ij e ~ e n k (). m. s t
na moo k e e:n mot ie- a a 11',
ding. van communlSten mogelljk· wordt t
d' a t Fr an k r iJ k des t ,r Ik t samenwel"klng met de communlsten en
De Britsche opvatting s t e' ,n e U ,t ra I I t e, i t t e n
P
e
i
pill
g,
20
Dec.
(Reuter).
Detegenstand
tegen
Japan.
OiP STRAFEXPEDITIE AANGEa ~ n z'l 'e ·n
v a l,li. Spa n j e
bnONGEN
HHava~'t meldt uit· ,Londen datt ·terongerustheid
neemt toe ,tell. aanz~nvan
.
. . d a t C·h artg
rtl. 0 e t, ,h a n dh a v e n
e n p 0.
. ~
. . Voor t s wor.""d·t .erop
gewezen
,~
t,
het ,lot van de hooge 3,utordelten, dIe Hsueh-Llang de laatste ma~mden,in'.I1et wij1 de,· Britsche autoriteiten. met groo- g i. n· g, e 11:' i n
h e t
we r k
te,
aandacht
de
situatie
in
China.gades' hi a 11 g It a i, 20 Dec. (S'lallghai- te Sian-fu zijn gevangen grolomen. ZeUs geheel' nlet '. tegen de communistische
In 0 e t
s..t
e
l
1
en.
0
m
h e t
Ra,diol).. Telegl'anlmel, van de militaire Chiang Kai-shek schijnt niet volkomen troepen heeft· gestreden, ofschoon ·hij slaan, zij .blijkbaar niet de theorleen front: van s t r e S''3, t e h e ronderschrijven
dat
Japan
dan
wei
Sovleiderts uit "bet 'geheele laud bleven Za- veilig te zijn.
den post vall plaatsvervangend opperbe- Jet-Rusland bij den opstand betrokken s t e It 6. n'e 11' e e n F r a ns c hvelhebber van, de antl-communistische 1-8. ZiJ zijn geneigd he't incident te be- I t a 1:1 a a 11 s c he,' toe n a d eter({amo N al)king binllenstroolll,en.' p~ar..
r i n g tot s tan d 't e b r e nin \~u>rdt aangedrongen op het uitzen.., l\InE. CHAQ LI-TZE GEEXECUTEERD expeditlonnat're m,acht~ bekleedde.
schouwen.alate zijn· veroorzaakt door
gen.
..
de persoonlijke grieven van Chang
den wan een strafexpeditie. tegen,Chang
In plaats daarvan heert Chang Hsuehen te/gelijker.tijd Chang te w'aarscIluwen
Nan ,k i n g,
19 Dec. (Reuter). Liang samengespannen met den rooden Hsueh-Llang of liever van zijn ondergeschikten.
.
Chiamg Kai-shek ongedeerd te laten. V 0 19 ens u 1 t S 1 a n -' f 11 g e- gouverneur van het gewest Slnklang
arriveerde
relzigers
zou
Sheng Shih-Tsai, terwij1hij in den afYll, Ilan-moll ,en Lillh Siang z~jn, llaar
Bedoelde au tori t~i ten .koeiSteteh ,groo-~
m a- dam e C h a 0
L l-"t z e t d e geloopen zomer den afgezant van de
te' JJelangstellingvoor de tiriificatle 'van
verluiidt, VOOrIlemeUS zich binnen enkele e c h t'g e n 0 0 t e van den
Komil1'tern Pan Han-Sien op hartelijke China onder leiding Van' Chiang,. kat-:
dagem unar 'Nanking te begeven, resp, g 0 u 'v ern e u r ,van She nwijze ontving en door dlens tusschenuitC;anton' en:- Changtu, tenei11de, in- s i, 0 P ,1 2 d e z e r d 0 0 r d e komst de sa,menwerking met de Komin- Shek· en meehen,' da't het'verdwUneh v'an'
den generalissimus e'en ·elndelooze ail: , j~ell\pYI6it1aah ;heeit -invblle ·tee
strllctties vall' de cen.trale ~egeeril1g· in reb~llen geexecuteerd tern tot stand bracht.
hopelooze chaos zou beteekenen.
de,Jav'ehs vah ;passa'glers en· oomannihg
ontvatugst te nemen ten aanzien, van de z ij n.
~~~=~~~~~~~~~~~~~'vall .. ,he,t. :Zweetfwhe cp~ssaglet§!cllip
crisis: te Si;;Ul:.fu. Yu Yu-yen, die 011- . T. V. Soong Is hedenmiddag per vlieg------ i,O~IPSh()hh".vah de ~Zweedsche ·:Anietlka-lijil,lnerust1g:gevaar 'gebrncht,seint
laugs~ 'bcnoentd is tot hooge conullissaris tuig naar Loyang vertrokken, op weg
Trahsoceah ,<Id. 19 'neb. uitKopenhagEHl.
van «Ie regeering '0m! de regeeringspoli- naar Siail-fu. Hij reist derwaal'tSJ ,als
tiek naar Noord \Vest-China over te particuli~r om Chiang· te assisteeren en
; .De, W'aah'zinrilgot wfehsi'laam nlet .is
is niet gemachtigd te onderhandelen.
bren~en, arriveerde Zaterdag1110rgell te
: ;0t:lthuldt~laagde,erin 'den.derde I{}asseTUl1g:kwall. IIet is'"echter niet b'~kend ~f
.eets'a!on.:inbra:nd te ,swkeil.De vlarhRUSSISCIIE ONTI<ENNJNG
m.~n ;grepeI13~e1.'onl 'zich ,heen en' vonhij zUch naar' Siail-fu' zat· begeven.
deh vQoral voedsel in de KerstversierihNan kin g, 19 Dec. (Reuter). De
gen, die reeds ',jn den salon :wareh aahza,akgelasUgde der U.S.S.R. heert het
gebracht.
i
departement van Buitenlandsche Zaken
N aJ, 11 k i 11 g, 20' Dec. (Reuter). Na bezocht om officieel tegen te spreken,
'. ,:De.sititatie wasbuttengewodh gevaarlijk, voo-raloltHlat 'vlak lahgsden salon
hervmttin~ van de vija~deli'kl~eden te- da't de U.S.S.R. lets uitst~ande zou heb"
J
Iben met den opstand In Shensl.
oU~~lel~ii1g,en UePen.
gell Ide rebellen van Shellsi beweren de
. ,Men k~n 'den: brand:, eerst. ,meester
Cbhlleesche regeeringstr~'epell Hwah- I OPERATJES IN SUJYUi\N VOORT\Vorde!) nadat .twee .:slbepen. tot bij .de
sien, 15 mijl beo~stel1.; Sian-fIJ, na
GEZE'r
patrijs~9:rten· van 'den 'eetsalOh waren
een lhevig gevecht veroverdte hebbell.
...
gevIerdt waard()or 'filat:rQzen 'groote 'hoeP e i p i n g, 20 Dec. (Reuter).
ve~lhed.~p'>.Jwate~ haa~ .bhinen spaten. '
JAPANS HOUDING
V' 0 1 g ens
b e ric h ten u 1 t
ne .·Jttankzlijhlge wet:d .te. 'ootheilbutg
Chineesche bron zou
aan de autoriteiten uitgeleverd.
T·o k i 0, 19 Dec; (Reuter). Ari'hi prin,s Teh t de Binnenheeftt aan den ,Chineeschen ambassadeur M 0 n g 0 Q I sc h e 1 e 1 d e r t e e-n
De meeste passaglers van de i,Gripsmed~geqee~d, dat' Japan elk compromis n i e u wen
holm"waten·ScandinavH~r.gt die uit
a la n val 0 .p d e
m,et~de pro-communistische rebellen zou pro v inc 1 e
Amerika .naar Europa zijn gekomen om
De> aart~blsschopvall Canterl)ul'y ~r3cht Zontlag 6; Deeembereen ,bezdek
SuI y u a n v 0 0 raa,n Do\Vnmgstreet no. 10. De aarttsJusschop bij het verlaten van ~e a.iubtsafkemren.
het Kerstfeest in hun vaderland te vieb
ere
ide
n.
.. 1
;
\Voning van den premier,
.
I
reno
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Bee'tuigingen van trouw . Toenemende ongerustheid
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II • \..
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f
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...'..-..-;; Volgens het dagblad "LeJour" zlJI1'
vele Belgische vrijwilligers, die Ingehjfd
waren b,ij de z.g. internatlonale brigade,
gedeserteerd en he:bben de' wijk genomen in de Belglsche legatle te Madrid,
weigerend naar het front terug te keereno
.
Het blad verklaart dat de Belgische
marxisten z1ch ernstig ,beklagen over
de wijze, waarop ~ij In hetbQIsjew~t1...
sche Spanje zijn behandeld
eisc.h.en
naarhun vaderhindte worden ·teitiggezonden.
'
Zij verklaa:rdel), ." <:fat zij sedert ·hun.
aankomst in .spanje. voortdurend'
het front 'zijn geweestt zonder een 'maa:l
te zijn afgelost en dat zijo ernstige 'hon...
ger .en koude hebben geleden.

en'

'g,an

BRITSCHE VRIJ\VILLIGERS
1, 0 n d. e n,
19 Dec. (Havas). In
offi~ieele kringen wordtgemeld" dat' de

,~Forelgn Enlistment 'Act" ,van 1a70
waarschijnlljk zal worden wegepast, bij
de invoering van het verbod om als vrIjw11liger dienst te nemen in Spanje.
Men voegt hleraan toe, dat de Brit.
sche reg-eering thans afwacht; viat de
houding der andere regeeringen Is, alvorens eendefinitleve besUs$I11'gdleilaangaande te nerilen.
De Pooische regeering heef,t reeds het
voornemen te kennen gegeven ;he't
dlenstnemenals vrijWllliger te verble...
den.
'

JERSCHE VRIJWILLIGERS
Lon den, 19 Dec. (Reuter).
Tachtig leden van het lersche Republl~
keinsche Congres zijn glsteravond \Iff;
Dublin vertlokken om zl'C11 bij hun· pa;rtijgenooten te voegen,. die reeds In de
gelederen derSpaansche regeeringstroepen strijden.
De mogelijkheld bestaat datzij tij~
dens den strljd tegenover de Iersche
blauwhemden van genera-al O'Duffy mY...
len komen 1e staan, die aan de zijde
van generaal Franco vechten.

Va;icllllllSllUl
DE TOES'rAND VAN DEN PAUS
Vat i ca a n s tad,
19 Dec.
(Reuter). Op medisch a,dvies heeft de .
Paus de ,gebl'ulkelijke Kerstavondof1,Udientie voor de k'ardinalen en dlplomaten . afgelas't., daar hiJ nog steeds rust
noodig heett.
DOOR AARDBEVJNG VER\VOES~.
New - Y 0 r k, 20 Dec. (Reuter).
Volgens een' omgeroepenbel'1cht ZOU de
stad San Salvador. door een aardbevlng
verwdest ,zijn. ,Het blljktechter, dat filet
san Salvador; doch S an V Inc e :n't e, een stad van 25000 inwoners, ver.·
nleld Is.
. '
.
..' - - - - " : : ' - - ...._....J

!fAT1\.VIAAscIi

van
Tarakan '
Soerowinangoen
BasHam
Redjahg
211·")
212"·)
De markt was kalrn gestemd.

Tegenstrijdige berichten van het ,'"front liedem11~. A~su~2~tj!:.rchem
I

Aanval op Villa Nueva en omgevingo
Eden over

d~

Spaansche wreedheden

l'Vijpelltl gebrek aan lev~lls,niddelen'te illculrid
~2

~

Londen, 20 Dec. (Reuter L'Teqenstrijdlqe berichten omtrent de gevechten bewesten Madrid komen
van beide zijden binnen. Het communique vande
Defensie-junta beweert, dat hevige aanvallen der nationalisten werden ofqesloqen, welke voorofqeqoon werden door een intens crttllerle-bombordement. Ook wordt
in het communique melding gemaakt van een belangrijken vooruitgang aan het Burgosfront, weer de regeeringstroepen wegen zouden hebben ofqesneden, welke
het Noordelijk leger met zijn voorraadbasis verbinden.
Volgens ,een. communique van de nationalistenevenwel zouden dezen een grooten aanval hebben 'gedaan aan het Madridfront nabij Villa Nueva en omliggende dorpen, welke na 'een hevig gevecht bezet zouden zijn. :

Non-interventie

In AsturUi
NEDERLAAG DER ROODEN

VERKLARINGEN VAN EDEN

Par ij s, 18 Dec. (Trans~ean). In
Spaansche natlonalistische kringen is
men van .oordeel,datde volledIge onderwerping van Asturie ~oedlg een voldongen feit zal zijn aangezien het tekort aan levensmiddelen de rooden zal
lloodzaken zlch over to geven.

Lon den, 18 Dec. (Transocean). Tijdens de laatste zitting
van liei Lagerhuis, vaar het Kerstreces, welke hedenmiddag 12 uur aallving, verklaarde de minister van
Buitenlandsche Zaken, dat hij rapporten had ,ontvangen van de Britsche diplomatieke vertegenwoordigers te i\ladrid en te Barcelona,
waarin wordt bevestigd dat in bedoelde steden executles door vuurpelotons hebben plaatsgehad.

Adviezen

Gratis
155m

H ndel en Ni j verhei d
•

I

MIST BELEJi\lMERT OPERATIES

"Havas" meldt uit· Madrid, dat het
communique van de Junta por' la
Defensa, dat he den (Zaterdag) middag
12 uur, werd uitgegeven, verklaart, dat
zware- mist operaties aan het Madrileensche front onmogelijk maakte.
Aan het Alava-front hebben de regeeringstroepen de hoogten bezet, welke
Mazarreta en Urrumuga beheerschen.

o p' e n

1n g s k

0

I

e r s e il. (Aneta)

Amal. RUbber
(JuU. M.U. VOrl"

Int.matto
Llndet.vea ~ 300
Band.Kln1nt

V.·A.

Amsterdam Rubber
Phlllps'
Unllever .
Kon. 011e
Schee!>,vaart Unle
Shell Union
U. S. Steel
Beth!. steel
Anaconda

18 Dec. 19 Dec. Jap&D1Un.
IJoyd
439
436
K. P. M.
1300Y-i 295
81. MJJ. N~t'd.
282
N. I. Spoor
~83
158% 158% Dell Spoor
405
s.m. Oher. TI.
403
99
aem~ JOAll& Tr.
98%
Ked1f1 TI.
19111/1~
19% oer&Joedal Tr.
58%
57% Sa\. V.rlE. MV.
55% Malanl Tr.
38% 006' Ja,a Tram

.LEVENSMIDDELENSCHAi\RSCJlTE .,
Lon den, . 18 Dec. (Transocean).
In verband met de toenemende levensmiddelenschaarschte te Madrid heert de
Britsche legaUe de regeering: te Londen
\
De markt was lusteloos.
om to,estemming gevra,agd om de auto's
De bericllten uit SpanJe melden, dat
van de ~mbassade te gebruiken voor het
de nationalistische opperbevelhebber te
S lot k 0 e r sen (Aneta)
transport van levensmiddelen naar MaOviedo, generaal Aranda, ten eenen male
drid.
heeU geweigerd met de conunullisten te
~r wonen nog steeds ongeveer 300 BritI,
18 Dec, 19 Dec.
sehe onderdanen in de Spaansche
onderhandelen, terwijl hij dch bereld
hoofdstad, waarvan een deel in het am- 4%% tndie 1931
100* 100%
heert verklaard de socialisten genadig te
Voorts verklaarde de, minister ook In ba~sade-gebouw.
4% Jndie, 1,934
,1009 / 1& 1001/ 18
behandelell, op voorwaarde dat zij al het bezlt te zijn van rapporten betref4%; "lndH~ 1934a
100'/18 1001/ 18
hun \V~pellen en ander oorlogsmate- fendezulke executies In het gebled der
CRITIEK OP EDENS REDE
5~%,.'·YOung (ni. verkl.) 21%
2P/18
nationallstische regeering, doch ten aan. .' Amst~rdam Bank
rlaal inleveren.
146Yi 146
zien van deze laatste rapporten had hij
B e r I ij n, . 19 Dec. ~Transocean)'JavascI:1e 'Bank
292Y4 293
Voorts melden de telegranullen nog, nog geenbevestiging ontvangen;
De redevoeril1~ van .kapitem Eden, wel-: K616nlale Bank
69
69%
dat de. rooden ,onlangs een ernstige neIn antwoord op een vraag of er een ke hij. gi~teren In het Lagerhuls hield, NoorBank Cert. .
186
derlaag hebben geleden te Escam'plero gehelme overeenkomstbestond tusschen kwam m sommige opzichten als een on- N. I. Escompto MiJ.
99
9gu/1~
FrankriJ'k en de republikeinsche lelders aangename verrassing voor verantwoor- Handelsbank
138
138
nabij Oij011, waar zij na een gevecht met
delijke Duitsche kringen die het onOO
betreffende de levering van wailenen
.
,
- N U M
165% 166
afdeelingen van het. Tercio de Estrall- verklaarde kapltein Eden, dat hij gee~ grijpeli~k achten: watdeA~r\~~hen'mi- :0: X:lj:'i,
.: 46 .
-45%
\'
kt
a 1l1i"
jeros 400 dooden, en verscheldene hon- kennis droeg van zuJ.k een overeenkom"st.; on,iSitter h;:1 ertod ~ . r
ihebbeliljlk'" ged'tereyeln Calt~' Cer.t.
83
82%
e ma as· -i'loh'il1 -.
u ·sc an en a e n ge
283
282Yi
derden gewonden op het slagve Id ac h -, I~ antwoor~ op een andere vraag ver- Sovjet-Rusland te beschuldigen van' ~llt~
158~
159Yi
terlieten.
klaarde de mmister dat hij evenmin in- schending der non-interventle-overeenr
llchtingen had ontvange~ omtrent het komst.,
'
Cities Service
33/ 18
3~
'19%
19111/ 111
molesteeren van Britscne schepen In
Het moet ooeh in Engeland bekend Shell Union,.
,
78·)
77%
Spaansche wateren.
zijn _ aldus verklaart m~n in bedoelde Shell Union Cum. pref.
5815 / 18 5711/1~
De conservatieve afgevaardigde Ram- kringen _ op welke groote scha'al door U. ,So Steel
3815/ 18 38~
say vroeg welke maatregelen waren ge- Prankrijk oorl'ogsmateriaal aan de re~ Anaconda
NATIONALISTISCIIE AANVAL,
555/1~
:56%
nomen om de .bepallngen van de wet geeringen te Valencia ert te, Sarcelorta Be~hle~em Ste,el
V~RlVACHT
48%
48%
van 1870, waarb1j de deelname van Brit- is, geleverd en dat andere landen 0 a Montgomery ~ard
sehe onderdanen aan buitenlandsche
. '
, .. Intern. Nickel
47
4'7%
Par ij s, 19 Dec. (Transocean). De loorlogen !wordt verboden, oak van toe- ~Sje~hOS~OWak1je, eveneens oorlogsmate- General Electric
39
38'/ltS
vlering van het Kerstfeest is ten streng- passing te verklaren op den Spaanschen l'laa fla Spanje ~ebben geleverd.
Standard Brands
123/ 1lJ
12~
ste verboden in alIe deelen van Spanje, burgeroorlog.
In Duits«he })Qhtieke kringen. wo~dt General Motors'
51 11/ 18 50%
die onder bestuur van de roode regeeDe procureur-generaal Sir Donald het bhtr~ur~ dat kaPI~lnI Ede~ l~t Zljn Kennecott Copper
44% . 44
ring staan.
Some;rvell antwoordde hierop, dat dere- Lager U sre e geen. re en~g .1 ee ge- BorsUmij
180
180%
Het desbetreffende beslult, dat hed.en geering dit vraagstuk in studie heeft.
houdell met geze feiten, aangezlen zij Internatlo
i 170
168%
te Valencia werd uitgegeven, geeft als
als een, pijzonder sympt~om van de hui- Lind~teves'
97Yi
99
reden hiervoor op, dat op Kerstdageen
NIE'f AAN DE VERlVACIITINGEN
dige situatle worden beschouwd.
AIg. Exploratie
168
168
natlonalistlsche aanval wordt verwaeht.
BEANTlVOORD"
B1l11ton 2de rubriek
529%
Uit Barcelona wordt gemeld, dat alREIS VAN BRITSClIELi\.GERHUISKoninklijke OUe
405% 406%
daar werd OOpaald dat de bevolking in
"Reuter" voegt hieraan toe, dat ook
LEDEN ., .
Java-China-Japan-Lijn
7.4
.76
verband metdebuitengewon.e schaarsch- de non-interventie inSpanje ter sprake . P a r ij s, 19 Dec. (Reuter).' Een Korl. Paketvaart Mij.
140
145
te aan levensm.lddelen nlet het recht werd gebracht tijdens het debat over de nieuwe ,groep BritscheLagerhuisledenj Scheepvaart Unle
98Y-i
I~O
heeft het feest op ,buitensporige wijze buitenlandsche poUtlek.
bestaan'de ui,t vijf conservatleven, Is In SerrL StoQmboot & Pro
,205% 209
~e vieren, zoodat alle openbare ~eesteKapitein Eden verklaarde dienaan- Spanje gearriveerd, ditmaalom een be- Cult. Mij. Vorstenlanden 32%
33%
lijkheden, "erboden zijn.
gaande te moeten toegeven, dat de non- zoek te brengen aan de door de Ylatlo- H. V. A.
' 438
438
interventie tot dusverre nog niet aan nalisten bezette gebieden.
. Areh'dsburg
420
'41()
de verwachtingen had beantwoord, doch
De Engelschen hebben' reeds een be- Dell Bat: Tabak
241% .242
Het beleg van Madrid· hij stelde de vraag of dit voldoende re- zoek gebracht aan het Madrileensche Deli Mij.
305
306
den is om de non-in,terVentie-overeen- front en aan Burgos en. zullen thans Oostkust
. 70
69%
komst op te zeggen. De minister wees naar Sevilla vertrekken. .
Senembah
269
272Yi
DE EVACUATIE VAN NON-CO~I
erop dat een gevolg hiervan zou zijn
.
.
Malabar Thee .
292
BATrANTEN
dat er meer ':Vapens zonder controle In 1
.(Zie verder Derde BladJ.
Michiels Arnold
187
299
Amsterdam. Rubber
Ml a d r 1 d, 18. Dec. (Reuter). se298%
223% .
223
Bal1dar Rubber
dert 21 November j.l. zijn 250,000 perso260
Sumatra Rubber
264
nen uit de Spaansche hoofdstad geevaMalang Tram
'
60
62%
cueerd, waaronder een groot aantal
Serajoedal Tram
.vluchtelihgen, dat de hoofdstad blnnen120
Besoekl Tabak
stroomde toen de. nationallsten de omliggende districtenbinnel1drongen.
Nisu
143%
1001/ 11)
De evacuatie-junta,' die onder leiding
4% Nederland
staat van Enrique Jiminez, beschtkt over
3% }-iederland 1936
99~
'7200 voertuigen, waarmede dagelijks '7000
Robrver
106 . 106
,Incassobank
personen langs de gewone wegen kunnen
worden geevacueerd, terwijl 2500 ande173 . 174
Javasche Cultuur
ren naar het naastbiJzijnde spoorweg227
227
Walsumatra
st-aotion :worden vervoerd, vanwaar zij
226% 228
Vico
per trein doorreizen naar Valencia, AI137% 138
GandasoU
bacete, Barcelona en andere vluchteUnPangheotan
gencentra.
Paslr 'Nan~ka
Nog ongevaer 350.000 non-combattan3111 / 18 31~
Continental 011
ten bevinden zich in de hoofidstad,
699/1~
Comm. Amer. Smelting
70%
waarvoor de vakvereenlgingen de levens91%*)
96
Chrysler Gorp.
middelenvoorzlening regelen door mid107
Ben·gkalls. Expl. Mij.
del van een levensiniddelenkaartenCor'p. Tr. (mod. dlstr.
systeem.
type)
2%'
Union Pacific (cert.
gewone aandeelen97%
'. lUIJNEN LEGGEN
Jasunli.l
37%
Cert. 6% Cities Service
Lon den, .19 Dec. (Transocean).
Cert. Hudson Car
14%
Oeneraal Frailco heeft het Foreign' Office in kennis .gesteld van het felt, dat
mijnen zijn gelegd in cl,e 'havens Malaga, Almeria, "Cartagena, Valencia, BarAfgedane transactles
celona, Tarrago'na, Bilbao, Santandar et)
•
Oijon.
N.
1.
S.
63%"*) 64%)
Dlt bericht :v~rw~kt~ In Engelal1d geen
114"'*) 115%"*)
Dell Spoor
bijzondere Mrorgdheld. Men wljst er34%·)
33%*)
Sem'.Cher. Tr.
De Koninklijke familie heeU een bezoek gebracht aan de Duitsche legatie,
op, dat generaal Franco eenige tljd ge21~A*)
23*)
Sem. Joana Tr.
\Vaar de gezant, graal Julius von Zech Burkersroda, ter eere van 'de vorsteleden ook het bombardement van Bar206*) )
209"*)
oMmij'.. Nat.
lijke gasten een receptie gal; de aankomst van Prins Bernhard en Prinses
ceiona heeft aangekondigd, doch dit tot
239*)
237%)
Anl~m ,)
I
:
,
Juliana aan het gezantschap.
.
I , •. '
dU$verre nog nlet heeft plaatsgehad.

.
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Hotel des rndes

115Y; HAnde18ba~'
643A Kol. Bank

280
298%
'169
II
9,914
212

doeng"

Obi. Oem. &m.
6% ObI. oem, Sem.
-~.
nomlnaal.
,,~
It
It
It
',25
bledkoers.
..~% ObI. O. Soer.
laatkoera.
5% ou. Oem. Soe1'.
5'~% ObI. Oem. P'bang •
5~% ObI.Oem. t£egal
en Pekalonzan
6% ObI. Hotel des
rnces
(Offlcieele koersen.inadruk verboden) 6% ObI. Horel
Homann
5% ObI, Pr.HoteJ
Nab e U re
Ij% " Djoeja Hot.
19 Dec. 5%Obl. Jav~ Hotel
6%ObI. Plantentuin
I{on: OHe a J 100
Ie Ieenlng
403%
6% ObI. Plantentutn
2e .Ieentnz
. 21 Dec.
5% ObI. 'Oas Mij.
ledaan:
TaSal Pr. Veer

I

Ned, Ind. 8poorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mlj~ Amsterdam
rnternatio
Lindeteves Stokvls
Mijnbouw Mij. Redjimg Lebong

Juliana
ObI. Oem. Bat. f)% ObI. Oem. Bat. '25 tJ,i % ObI. ~m. Band~ ..
4 ~ ObI. Gem. Band.
5% ObI.·Oem. Bant~ %

ge~aan.

SpanJe zouden worden ingevoerd en da t
0
het gevaar voor een Europeeschen oorlog dan greeter zou v-:orden..
.
Een alternatief hlervoor is - vervolgHeurs .te Alllstel'dulll
de Ed~n - het nenien van actieve .ln-:
terventie-maatregelen door Engeland,
B lot k 0 e.r s, e n (Elgen Dienst)
doch dit wordt door nlemand beplelt.
"De non-Interventle heeft, .ondanks
haar erkende tekortkomlngen en open19 Dec.
lljke schendingen, over het algemeen Cert. Ned. Handel-Mlj.
166
het gevaar voor een Europeeschen oor- Ned. Ind. Handelsbank
, 137%
log vermlnderd.
99%
Desondaks is de sltuatle uiterst onbe- Ned. Ind. Escompto-Mij.
438
vredigend en het zoeken is thans naar .Handelsverg. Amsterdam
69%
een rnlddel om de non-Interventle-over- Koloniale. Bank
147
eenkornst te verbeteren, Het Is duldelijk, Amaterdamsche Bank
4053A
dat het beste middel zou zijn de invoe- Koninkl~jke Petroleum Mij.
145
ring van de een of andere soort van KO,p,l I1klljke Paketvaart Mij.
controle,"
Nederl, Scheepvaart Unie
Javuc..l . Bank
100
.
lava China Japan Lijn
76
.
Cfr~U. N. H. MlJ.
Wat het humamtaire werk betreft zln- Dell Spoorweg Mij.
speelde kapitein, Eden erop, dat eenlgen
t1j~ geleden in een deel van Spanje wekelijks ,200 personen do~r BritscheqorIogsschepen werden geevacueerd.

'-

6%

~~ %

169Y2

.461/ 2
- . 381/ .
3811. 381/ 2 121/ 8 '121/ .
443/ . -

~h

0:.,3/.

35%
298%
24
132
405%
.' 1693.4
132%
145 .
150
263
100%

411/ .

....
-

~

\, . . t
),,'-';··..:~·7

';'o.,r

·>....1
'./l !.

(N Ia 1 2.47 I u Ur)

36

Le'en. 1934
Philips
Bagalen:

15

a '500

100%
,'280
, 164

;.n

101

-,

Bellr8 te New-York'
(Van Aneta-Reuret>
18 Dec. 19 Dec.

100''/8
Cities ServIce
Shell Union
U. S~ S-teel

3%
3%
26Yi
26%
76%
77%
51Y4
Anaco~pa
50%
Bethlehem
74% . 73%.
3,69
Corp. 'fr, (Mondlf. Sh.>·, 3.74
63%
International Nickel
62%
125%
Union Pacific
128
General Electric
52% . 51%
15Yi
Standard Brands
15%
66%
GeQ£ral 'Motqrs
67
65~
Montgomery Ward
65'A
58
Kennecott .
57
66% .
Standard Oil
66%
19
Hudson ,Motor .Cars
19
Stemming: zwak.

)':">:1

:",1
i i

~<f!

.:;11

',':1

REDJANU LEBONO

tOI

102

.. ,

.~

Na het weekrapport van 17 dezer
(mijnbouwrapport No. 1961) werden te
Lebong Donok nog 286 ton erts ver:>tampt me.t een gemiddeld gehalte van
4,6 dwts goua. en 24,0 dwts zUver per
ton.
Het laatste erts is hlermede vermalen; de stampmolen werd op 14 dezer
te 6 uur v.m .. stllgezet.
'De bedrijfsleldlng bericht verder, dat
ondanks de in de mijn opgetreden
technische moeilljkheden, waarvan melding werd gemaakt In de publicaties van
9 en 13 November j1. het afbouwpro.
gramm'a geheel en volgens den oor..
spronkelijken opzet voltoold is kunnen
worden.
>

,"":~:!

r

,)

\

BATAVIAASCII NIEtJWSlfL"AD van l\'la~nitag, 21 :nec~~~er r9S1i - ~EEDE BLAD
Wisselkoersen

r.T.

Zlcb~

A'oam
A'dam

Batavia. geanimeerd

I'

mId' A'dam
16 mId A'dam
f. T.' Londen

~lcht M&1l1la

r.T. Hongkonc
'r. T. Ariloy .
·'r. T. ShAnghai,

1.~2

Sr,/.
85/.

31 '

733/ t

73"'/.

97/s

4fP/.
1

451/ 2
40 / 8
8fJ/.
676/ ,
67s/s

6l~/.

677,',
521/ s
52 1/ S

g~:~.

9Jl/:

913/.,

553.' .
537/s
'53'/S

55'/8

t

54

54

~4

T. Poocbow

47
65/s
421h,
331/ 2

9.75
461/ 3
451/ .
401/ .

f

54
54

8.94.

~.94

7.1'5
7.15
1.82

9Jl~
55s

4f1'1
10477 105'
(9. _8, f9.-

'T.T. 8warow
~T. T. 8lniapore
.8tfa11re.

.

1041/ 8
f 9.-

per 100 per 100

BatavIa (4neta)

per 100

.

19 Dec.
21 Dec.
Iaatk. bledk. laatk.

ll. Bat.lSingaport
!'t. BaULonden

1.04112

'1.05
8.94

R~1../N.- York

1.041/ a
894

~.91

1~2

1.811/3 1.82 .

Anisterdam

•

I(oera

73.40-73.45
8.96-8.96%
1.82%-1.8211/1t
8.523,4-8.53
6.40-6.50
34.10-34.50
19 Dec.
13ft

1001/ 3

A.mst.-B'vla

1&
l~m
l003/s
Ib, Idem'
lW/ 8
IAnut. Londen
8.977/ 3
fI
NeW-York 1.8211 1s
,. ParlJs·,,·; " " 853 1h
If
~rUJD
73,50
\

LondeD

'Tt. Amsterdam
'Tt New·Yort

8.971/ ,

18 Dec.
105.13
12.201/ ,
8.903/ .

49P!Is

4.9"116

19 Dec.

:Londen/Shanghal
:Londen/Bombay
:Londen/Hongkong
lLoilden/Singapore
:Londen/Japan

Ish.
1 she
1 sh.
2 she
1 sh.

2u / ud.
65/ 82 d.
3 d.

4'/ 11 d.
2 d.

81otkoer.
(Reuter-Butern).
18 Dec.

New-YorklLonden

~ll. New-York/ParUa

4917/31

4.671/ .
!f'. NtY-York/An1Jttrdam 54.76

If

Loncteu

Lon den, 19 Dec. (Reuter). De
(Reuter-Eastern)
geweldlge goudaankoop 'ten bedrage van
£ 65.000.000 van de ~ijde van de Bank
19 nee,
18 Dec.
of England weersplegelde zich in eenl
wllliger tendens voor geld en dlsconto's,
open slot open 810\
hoewel de natuurlijke omstandlgheden,
not. not. not. not
verbonden aan het naderend [aaretn7
9 / s 97/ S 97/.. 9 1j lt 8
de, verhlnderden, dat het effect hler- dn...~ 11>0' 1.00p.
verk.
to ' - 10
van v66r Nleuwjaar' ten volle tot' zijl1'
" , Jan.lKrt. kQOp.
g)~lts 91~/18
recht komt.
'
verk.
1 0 . - 10
,. Aprll/Junl koop.
!.7/s - 97is
Disconto's traden echter vrij scherp
, Terk.
91~lts - 91511s
De mljnbouwrubrtek ontmoette Uchte in reactie 'ten gevolge van het felt, dat
9 13118 - 9tllhfl
de schatklst haar wekelljksche behoer- .. hUl8ep). toop.
belangstelllng op vorlgen prljs.
1}/ 16 - 97/
'16ft.
9
8
ten %% beneden het Percentage van
Op de Amerlkaansche afdeellng was vorlge week dekte.
" OCt./Deo, toop.
913h6 - 913lts
Yerk.
9'1/. _ 91/$
de stemmll\g, in sympathle. met New
De ,bankbiljett€'ncirculaUe bIijft zich
·York, meerendeels f~auwer. KoperwaarDe markt opende stu en sloot stU en
uitbreiden. Het jongste overzicht van de
den maakten hlerop een uitrzondel'1ng.
prijshoudend.
Bank
of
England
meldt
een
nleuw
reDe oblLgatlemarkt ontmoette geen
noomenswaardlge Intere~se en stelde cord ten bedrage van £ 467.700.000.
New·'York
De productenmarkt was kalm gestemd,
zich op vorig niveau.
'
uitgeronderd voor tarwe, wel,k product
(Reuter-Easutn)
Amsterdam kalm gestenld vast w'as In sympa'thie met de overzee..
sche berichten.
18 Dec.
19 Dec.
De Amerlkaansche afdeellng legde
A m s t e r dam, 19 Dec. (Aneta).
..
u.
n,m.
4
U. n,m.
actlvltelt
aan,
den
dag,
doch
was
onDrlemaands dollars deden % en dito.
regelma
tlg
gestemd.
Crepe
apot
toop.
21~lts
211/2
Londen 1 ~ cts. agio.
3,'.
8heeta
8~t
koop.
2l}l/a
20
D~ markt was ~alm ge~temd.
Algemeene prijsdaling te
.
Terk.,
20'11 s
20 1/ 3
De scheellvaartrubriek echter ont..
•• Jan./Mrt. koop.
20"/.
2O i / .
Berlijn
moette ruime vraag en was ~zeer wUlig.
• Apr.IJunl koop.
~hs
2~/18
yerke
20J 8
207/ 18
Aandeelen K. N. S. M.' llepen 15 punten , B e r I ij n,
19 Dec. (TralllSOCean).
op, terwljl overlgens alle Nederlandsch- De aandeelenmarkt werd aan het elnde
De markt was stU en prijshoudend.
Indlsche scheepvaartlljnen monteerden. van de week be'invloed door de dalenDe markt sloot o'veral op het hoogste de beweging van het bultenlandsch pa- I
plunt.
'
.
'pier, hetgeen een algemeene prijsdaUng
Rubbers waren vroegbeurs eerder luier teri gevolge had. Later toonde de markt
gestemd. Later trokken de fondsen aan. een toenemenden weerstand te bezitten,
(Reuter";;lY~m)
Amsterdam Rubber sloot 5 punten bo- hetgeen grootendeels een gevolg was van
...'
ven openlngskoers.
'
het felt, dat verkoopers van bultenland..
.',). ,
18 Dec.
19 Dec.
sche obllgatles genelgd waren de binAandeelen Koninklljke trokken, na in nenkomende gelden In Dultsehe leenin- ZwaHe Singapore ell.
3 riUdpr. 3 m.tdpr.
een kalme markt we!felend te .. zijn gen ote beleggen. Obllgaties sloten wlllig. tonden Doo.lJan.
NUte Muntok cU.,
geopend, lets aan, doch sloten beneden
het beste punt.
'
Callmoney deed nauwelijks hooger Londen Jan./Mrt. 5 atldpr. 5 IDJdpr.
l'~~rte Lampong cu.
Unllever was, kalm en prljshoud~nd dan 2%.
Landen Jan./Mrt.3'!l6'ged.lverk. 31hsaanb.
gestemd.
New York onregeIntaU,
Aandeelen Brocades Stheeman en
GOUJ>.
Pharmacla trokken aan J~n ontmoetten
~ -l
N ,e w
Y 0 r k. 19 Dec. (Aneta).
.vraa.!{ lq.,~~rb~itd m~t de em!Ssle. D~ Ne\y Yorksche ~beurs was' onregel.. .N Q, n den,. 19 Dec. (Ireu~er·East
De"ctarm komt theoretlsch ,gesprokcp op matlg gestemd. Sporen noteerden iets erp}.' Openmarktprijs In'staven fljn per
i 62 neer.
beter. Staalwaarden waren prljshou- o~~ 7.1,7.
Waar sulkers bij vrij rulme affaire dend. Chrysler noteerde 1 dollar, Ame'i,
goed prijshoudend waren gestemd, open- rlean Smeltins 1% dollar lager. Later
ZlLVIB.
de U. V. A. lets luier, waarna het fonds waren staal- en ollewaarden vaster ge..
echter aantrok.
stemd. Kort voor het slot zakten spoLon den, 19 Dec. (Reuter,-EastHet slot kwam op het hoogste punt. ren 1 tot 3 dollar In, zulks naar aan- ern>. Ca-sh 21% en termljn 215/18. Br.De tabaksafdeellng ,bezat een vasten leiding van de weigering van de c'om- Indle kocht en China verkocht. Koopers
grondtoon en de handel was hier be- mission for Interstate Commerce om den werden bevredlgd. De matkt was stU en
toeslag op het vervoer van olie te pro-l prljShO~dend.
perkt.
,
De Amerikaansche rubriek bezat een longeeren.
De' markti sloot zwak met lagere nolus,telooze tendens en lag, in sympatllie
teerlngen voor sporen, American Smelmet New York, luler.
B o.m b a ,y, 19 Dec. (Reuter-EastCultuurbanken lagen 'Verlaten in de tings en Chrysler.
ern).
Cash 52 rupees 9 annas. Verremarkt, doch waren rulm prljshoudend.
De omzet bedroeg 1.210.000 shares.
kenlng medio Januari 52 rupees 10 annas. Verr. medio Februarl 52 rupees 12
annas. De markt was stU en prijshoudend.
,\

..

De

19 Dec.

4.913/3,
4.61
54.75

Stijgende Tarwel>rijs
Chi c ago, 19 Dec. (Havas). De
'weergalooze stijging der ,Prijzen op de
'graanmarkt duurt voort. De prljs voor
'tarwe bedroeg gisteren 1 dollar 40 cents,
:hetgeen 20 cent ~ooger Is dan 1 DecemIber j.1.
Het verluldt dat de prijsstljging het
Igevolg is van. groote Europeesche aankoopen. Dultschland zou niet minder
Idan 37 mlllioen bushels tarwe noodlg
ihebben en Italie zeUs 80 mUlioen
jbushels. '
"'AILLISSE~IENTEN

Uitgesproken
Door den Raad van ~ustltie te Soelrabaja op 12 Decem'ber:
Ch'. O. Aue, koopman, wonende te
ISoerabaja.
'J. Hoefsloot, koopman, 'wonende te
iMalang en "'handeldrijvende onaer dl
i firmabenamlng \
"Chemlcallenhandel
;lnsullnde"..
,
Door ~en Raad van Justitie te Pajdal,lg:
Thlan Tjhong 'alias Thin : Tjhong,
;handelaar, wonende te Slbolga...

r.

Nederlandsche leenlngen wlsten aleh
19 Dec. 19 Dec. 21 Dec.
geed te handhaven. Nederlandsch-Indlsche leenlngen noteerden fractloneel
opeb
slot open
\
lager. Obl1gatles Young-Ieening lagen 811eet.& 31>0" ~.
34"1,
341/ .
luler, terwljl Fransche Staatsfondsen
Januan
34 112
34-i / S
een gedrukte stemming bezaten, In het
Ii
Aprll/JunJ
3 PI,
34"3
bljzonder de 4%'~.
.
• JuU/Sept.
34'/z
'J4'/.
t.o.b 'Dec.
34" 18
34 1/ 8
Dollarobllgatles Koninklljke werden in
Medium
blankets
lichte mate aangeboden en waren lets
Dec./Jan.
333/ .
333/ t
luier gestemd.
Rolled bark Dec.lJan. 32:1/.
32;111
De markt opende stU.
Williger tendens op de
Londensche geIdmarkt

u:wer

(Reuter-ElUtem)
17 Dec.
D. P~r1Ja
105.1 •
ITt. BerlUn
12.21

~i:'t.

81ngaoore

PErn

81otkoersea.
Mark
Pound' sterling
Dollar
Franc'
. Praag
. W,een~n,·
(Aneta)
18 Dec.
IProlongatlerente
11/ 3

Bat a v I a, 21 Dec. (Eigen dtenst) ,
gunstlge nrarktstemmtng kon zich
~eleldelijk verder ontwlkkelen, waarbij
voornameI1jk sporen en scheepvaartpapler op den voorgrond traden,
trntes bleven tot 100 goed gezoeht,
terw1j1 sporen over de geheele Unle goede
koerswlnsten boden.
Ollefondsen waren prljshoudend met
vasten ondertoon.
Rubbers trokken mtnder belangstelIing; maar konden zlch toch boven het
ntveau van Zaterdag stellen.
sutkers .waren vast gestemd, voornamelijk voor Kol. Bank. lIe V. A. werd
eveneens oploopend ult de markt genomen.
Phlllps monteerde rulm 2 punten, terwiJl UnUever zlch met Iets meer tnteresse op 158'/.t - 158~ stelde.
Bankwaarden waren goed prljshoudend,
.

I De

8.94
8.94

8.94
:Zicht Londen
8.94
laO d/a tonden
II m/a Londen
~T. T: Australia
1.16
:Zlcht AustraUa
1.10
'T. 'r. Amerlka
1.82
:Zicht Amertka
1.82
IT. 'T. Frankrljk
85/s
:Zlcht Frankrijk
85/8
:Zlcht BelgUJ (Belga) 31 1/ 8
IT. T. DUltschland 735/8
:Zlcht DUitschland 135/8
:Relsmarken
_
lReglstermarken N.P.
loh~ues
467/ .
Ipa~ages
461/2
:Zlcht ~raag
f!'ls
,Zicht 3witserland 421/
Weenei\
341s
~lcllt ttaUa
9~t
:Zlcht Stockholm 4f/J/ t
:Zlcht oalo
451/
:Zlcht; Kopenh.
4o~l
,Zicht Saigon
S
IT. T. Br.-llldhl
673/
:T. T. Colombo
676/
.r; 1'. Japan
521/
,Zlcht JaPAn
521/

J".

RUBBER

Enorme gOlldCUlllkoop'stilli'llleert Lotulensche geldmurkt

,3 mId A'dam
3 m/d A'dam

~.

Producten.. markten

.B eurs-Ilnerzichien

~c..

BatavIa, 21

DoOr den Raad van Justitie te Medan,'
,~ddo. 11 December 1936 de falllissemenIten van:
So Lip Toa, k~opman, I ,wonende te
~8tabat, thans wegens schulden zich in
I"gijzellnir bevlndende In's Lands ge..
'vangenis te Medan.
I
Den eigenaar der firma Moroto & .Co.,'
1genaamd 'Moroto, wenende te Medan.
Door den Raald van Justitie te Ma~
Jkassar, op 11 December:
Llem Phe, handelaar, J wonende te
.Amahal.
" "I '~;_I_: __ ~.J-,

Rubberluarkt

IIandelsconflict

(Van de N. 1. Vert .voo; del], Rubberhandel).

•

-

'russchen Oostenrljk ell Roemenle

COPBAIl
Lon den, 19 Dec.
erp). Jan.-versch. 22.15.vraag was vrij goed, In
voor leveringen dichtbiJ.
consumenten ontmoetten
verkoopers.
.

De bewoners van Lichtenst ein-Callnberg (Saksen) hebben op de markt een kunstig gesneden kerstpyralll.lde van
acht en een halve lllete'r hoogte gemaakt. Een foto
van het fraaie bouwsel.
Hp

Koffle ready expo~tkwaliteit 16.75
vraag.
De markt was lusteloos. .
De Nivas verkocht nog voor export
met diverse bestemmlngen 12.578 tons
superieur en 1000 tons melasse.

TJlandJoer:
fro wagon TJiandJoer: ,~
Beras Machine
Beras Machine
S. L. R. Dec.
aanb.
" 4.30
" 6.96
S. P. A. Dec.
aanb.
"4.60,, 7.45
Beras Kepala
V. F. K. Dec.
aanb.
,,4.60)J 7.45

....,

..

De \Suikerexport
De Nivas heeft \hedenmorgen, v66r
het tot stand ,ko'men der transactles,
alIe exportlimites verhoogd met 10 ct.s.,
ultgezonderd voor melassesulker, aldus
seint Aneta ult Soerabaia.

(Nadruk verbodenJ.

OFF. NOTEERINGEN TE BATAVl1\.
opgave van de producten-noteerin·
gen der Handelsvereenlglng "Batavia"
en der Ned.-Indische Ver. voor den Rub
berhandel, loopende van 19 Dec. \ 1936
12 uur n.m. tot 21 Dec. 1936 12 uur n.m.
Afgedaan.
laatste
, Zaterdag hoeden vraag aanb.
4

Pal e mba n g R, 0 b.
k 0 f fie (per picon
E.k. Ba-t., Ready:
• , December
Januarl
Fob. Palemb. Ready: December
Januar!
Zwartie Lamp,
Pep e r (per picoU
E.k. Bat., Ready:
December
Januarl
E.k. T. Betong Ready : December
Januarl
Witte Muntok
Pep e r (per picoU
E.k. Ba:~., Ready:
December
Januar!
o 1 t ron ell a-o lie
(per K.G.incl. drum>
Cont? A. Ready:
December
JanJMrt.

Jan.lJunl
(Reuter-EastJUU / Dec.
aanbod. De
Jan./Doo.
l1et bljzonder Contract O.
lets actlevere
December
gereserveerde Rub b e r (per Ih

~

, Scheepsbe~ichten
----+--DE HAVEN

14.-0.. 14. -no -

12.10
1235

="

TG.-PRIOK
De~:

"Cheribon Maru", 'van Nagoya en Cheri ..
bon.
, Ban Hong Liang", van Singapore.
,:Nieuw Zeeland':, van Singapore.
"Kepong", van Sing'apore.
"Merak", van' Palembang.
Tosari" van Tg -Pandan
'
,
::palopo,1, van Soerabaia en Bagan 8i Api·
Api.
,
"Van der Hagen':, van Soerabaia en eheribon.
I
'
"Joll. v. Qlder.lbarneveldt", van Sgerabaia
,en Pekalongan.

12.50 1215
12.60 , 12'.85

Vertrokk~D,

21 Dec.

"Phemius",
naar Singapore, andere
Straitshavcn&, Belawan Deli,'Kaap de GOede
Hoop Boston, New-York en New Orleans.
21).- n.,
"Kepong", naar Banjoewangl, Fremantle
via West Austr. h~vens..
.
.
"Ban Hong Liong", l11aar Cheribon en Se
1.45
1.50 marang.
naar Tg.-Panto, Pela.ooean Ra1.45
1.50 to~Kidoel"
'l'jilaoet Eureum, Tjilatjap en Genteng.
1.50 I,Makian", naar Makassar en Ambon.
1.45
1,45

20, - n. -

4

1.50

1.40
1.40

1~45

Verwacht op 21 Dec.

"Chinese Prince".

Off. Bericllten

~

I

VA~'l

i\.angekomen, 21

12.35
12 5)

Wee neIl, 19 Dec. (Transocean).
I. ~5
OVerzicht van het tijdvak van 7 De:' Tusschen Oostenrijk en Roemenle Is eell
_\
handelsconfUct ultgebroken nadat de
cember tot 12 December.
Roemeensche regeerlng had verklaard
niet ~r genelgd te zljn de tot dusverSl11jal'~)te _
K.O.)
re van kracht z,ljnde betallngenovereenMarktPT1.fs ten 12.15 n.m.
~
~
"
.!4~
~
,~ komst te handhaYen. Als gevolg hlervan
TARwa
Java. Std.
~ werden de handelsovereenkomsten tusSheets
37
Java atG.
~ schen beide landen plotsellng geschorst..
Chi c ago, 19 Dec. (Reuter-East,~-d
-d
rd
~oe
ern). Jan.-'verscheping 138~.
~Qi C;) ~
De huidige sltuatle Is dat geen enkele
DE MARKT TE BATAVIA
KATOEN
handelsovereenkomst tusschen Oosten7 DeC. 93/18 191)18 329/1t 32%' 35% rijk en 'Roemenle meer bestaat en dat
1/18
8
ga/18 19a/18 32
32'
35% Oostenrijk de wet inzake betallngen aan
Bat a v i a, 21 Dec. (Eigen dienst).
New Y 0 r k, 19 Dec. (Aneta).
, 9' " 91/18 19
32%
325/18 35% het buitenland van 1935 wederom spe- Dec,-versch. 12.20.
Palembang
Robusta Dec JJan. f 14."
10 " 9%
191/16 323/1t 31%
35%
nom.
'
claal
voor
Roemenie
'In
werking
zal
Lampong
Robusta
Dec.lJan.
.15%
11 " 91/18 18%
32%
32
35Vt
MAtS
stellen.
12 , , 9
18%
32" 31% ,343;4
f 14•- vraap'0 ' f 14.50, aanbod •
Door deze wet zullen aIle dlrecte ben u e nos Air e s, 19 Dec. (Ane- Wit te Muntok peper Dec.! Jan. f o,b.
B u 1 ten I ,a n d s C h e .M a r rkten. .
talingen aan Roemenie verboden zijn.
ta). FaIr average quality (Slotllotee.. Banka f 19.- 'vraag, f 20.- aanbod.
Zwarte Lampong Dee./Jan. (e.k. Ba~lng in papleren pesos) per 100 kg. Jan.
d t
p')
De gunstlge stemming aan het slot
k T e I0 k .qe
tayla)
f 12.75 nom. (e..
on o
levering 5.88.
der .voorgaande week kon zlch' niet
Dee./Jan. / 12,30 vraag, f 12.50 aanbod.
handhaven. Tengevolge: van diverse
De (heeveilillgen in 1936
Citronella Dee./Jan. f 1.45 gedaan.
DE RIJSTMARKT
oorzaken, waren de markten stU en
flauw met betrekkelijk weinig zaken en
A rr1 s t e r dam, 19 Dec. (Aneta).
DE lUi\RKT TE SOERABi\JA
(We~8eUnk en DfjkhufJJ.
dalende noteerlngen. De week sluit met De, pa,khulsmeesteren van de thee meleen flauwe Londen markt New~York den, Qat op de hier ter stede in 1936
S 0 era b a j a, 21 Dec. (Aneta). De
Rijstnoteeringen van 19 ell
<taarentegens-prijshoudend, hoewel' stH. gehouden theevelllngen verhandeld wertweedehands sulkermarkt bleef onver20
Dec.
:
'
De voorraden in Engeland zijn 'ver- den 267.410 klsten, lnhoudende 12.338.115
anderd en sUI.
kg. thee.
mlnderd'met 3.943 tons.
.'
De Nivas verkocht voor consumptle
Ban g k 0 k: Ketan no. 1 A.k.
Middenprij.s bedroeg f 39.50. Het vo- Batavia aanbod f 5.10 p.p. of 1'8.25 per 1291 tons superieur.
Londen Liverpo?l Totaal rig ja'ar werden verhandeld ,257.437 kis- 100 kg.
Rubbersheets 37% vraag.
Crepe
38% vraag.
ten,
lnhoudende
11.753.580
kg.
Mlddenlava
Ketan
e.k.
Batavia
aanl>od
I
4.25
36.156
49.129
85,285
8 Dec. 1936
De markt was prijshoudend.
p.p. of f 6.88' per 100 kg.
51.p14
89
~28 prijs f 33.75.
37.614
1 "
"\
tons
tons
. tons
K raw a n g: tr. wagon Kra-'-~anglijn (naar gelang v. kwalltelt en
POST\VISSELKOERSEN
3.943
2.485
1.458
plaats V. leverIng).
Afname
tons , tons
,
,
p. p. of p. 100 kg.
tons
Met ingang van 20 December werden petJah K. Boeloeh
'I
J a v a - Mar k ,t.
de vQIgende postwisselkoersen vastgeDec. aanb.
f 3.10/3.15 f 5.02/5.10
De opening op 7 dezer ,was belangrijk steld naar:
Lolosan Boeloeh,
hooger dan het slot van voorgaande
Dec. aanb.
' "3.30/3.35,, 5.341/5.421
Phlllppijnen en
Zaterdag ,(voor . Ja:va std. sheets een
Huller Boeloeh
Amerlka
1 dollar =, f 1,85
,,3.55/3.60 ,,5.75 /&.83
verschll van bijna 1 cent).
'
Dec. aanb.
Australie
1 pond =" 7,26 SliJp Boeh,\eh
Onder invloed der flauwere stemming
Belgle
1 belga = " 0.32
Dec. aanb.
op de Londensche en New- Y9r~che
Duitschland
1 mark = " 0,75 PetJah K. Tjeree
markten daalden de noteeringen, met
Overal verkrijgbaar
,,2.80/2.85 ,,'4.53'/4.61'
Egypte, Groot._
Dec. aanb.
nu en dan kleine verbeterlngeri, tot het
IBrittannle
1 pond '=" 9,12 Lolosan TJeree
pell van de vorige week, waarop de
II 3.-/3.05 ,,4,85'/4.94
Dec. aanb.
Malaya en ~tralts. 1 ~olhir
1,06
markt "slu,lt.
_ I
I

~~

(Zfe verder Vijfde BladJ •
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Staatsspoorwegen

I

Idem van de Exploltatie der Westerlijnen
naar die in 'Zuia-Sumatra (kantoor 'Van den
~:~~~ RnA~;rJ~W}~~.W Palembang) de Ie
B2noemd tot opzlchter Ie klasse resp.
adjunct-commies de tijdelijk waarr/·mend
~<lem J. DE SERA, en de ambt~naar van
bu.tenlandsch verlo! terugverwacht, laatstelijk klerk L. F. p. MLEROP en geplaatst bij
de Exploitatie <ler Westerlijnen.
Id',;m tot adjunct-stationscommles de tij ..
delijk waarnemend id'2.ffi L. H. f. BUR,CHAR'I'Z H E ')IAN PUT, APANDI, SOEBANDI ' III KAMSO SAMILI F eHR
M~A:GDENBEmG,~ B.' E. VAN sTRAALEN:
SOEDARMIN 'en A. A. PAAUW. '
.
Idem tot tijdelij'k waarnemend statIonschef de adjunct idem I. M. ROCHIJAT, O.
VAN EYOK en S. 'NOION. .
Idem tot kas:::ier de idem MOEKTIDIAR..
DJO.

Ontslagen op verzoek wegens llchamelijke
ongesclliktheid, gerekend van 19 N?vem~r
jl., eel'vol en met recht op pensloen lilt
's Lands dienst d'e stationschef H. R. MOTTA.
Overgeplaatst naar Bandoeng ALON,
machinist 3de klasse te Maos.
'
Idem
van Cheribon naar IDjokjakarta;
MISKAN, tijdelijk waarnemend stoker.

--
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22800,

. . _.......

.... _F. '.. __

~_.

j

..... _ .... •

_o-t .",.

"" ...

.,

1
i

D j 0 k] as c he
Postweg Noord 1 5

K II ns Hi rb e i d ,
", -

1

,

•

K E R S T·g.schenken.

.

Telf. WI. 4792

Zeer groote kel,Jze va.n '.NH. EE'MSCHE KUNSTNJJVERHEID
'00'

, j

•

.

bijzond~r g~schik

22817

DE

GOEDKOOPE
.'.

G e b0

II

t.

l'

Onderlinge Hulp

U W

Tel. 3887

Pas Ontvangen,:

PRUlE"
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Bemberg .zijdEHl onderjurken
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pan talons
"chem~ enveloppe
"
"
"pyama's
PI<2ch:t collectie hoedjes Vilt 6 Stroo
Handschoenen
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" ,,1.25
" ,,2.50
" " 2.75
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ponnoisseur cplt.
The Sketh ·cplt.
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Vanity. Fair ·cplt.
. Cosmopolitan' cplt.
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Het West-Europeesche Pact mislukt 7·.
Toespitsing der. Britsch-Qu iische
.Averechtsche gevolgen
De Frunsch-Engelsehe
, toenadering

----.-.--POLITIEKE BESClIOU\V!NGEN

van

het .lapansch-Duitsche verdraq

I de .openbare meening in elgen land te dood veroordceld zijn, daar hij nooit
kunnen rechtvaardlgen.

tegen Duitschland zou kunnen runctlo- '
neeren,
\

Ware een nieuw Locarno mogelijk geweest, dan zou Engeland het met vreugde hebben gesloten. Dat was echter ondenkbaar. Niet omdat Duitschiand dat
niet wilde, Duitschland wllde nlets liever.. Maar het had er andere bedoelingen mee dan Engeland. Engeland wilde
een westelijk 'pact een onderdeel maken
van een stelsel van 'pacten, waardoor
Europa over zijn heele uitgestrektheid
zou worden gepaciflceerd.

I

VILLANUS

6 December.

Men mag het nu wei zeggen : Van

eeen nleuw Lncarno is nlets terecht
gekol11en. Dat het zoo loopen zou
wtst Iedereen allang, Men mocht het
echter niet uitslJrekell. Engeland
dleed Immers nog ZO() zijn best. 'Vas
([lit werkelijk het geval ? '

Men heeft zlch zeker te Louden geen
Illusles meer gemaakt. Men ,kan de
memschen, die daar nu regeeren, van
alles beschuldlgen, maar niet dat zij
llltusionisten zijn. Het is steeds duldelijI« geweest wat zij wilden. In vertrouwellijke gesprekken hebben higewijde
• Enlgel~chen oak nuolt een geheim erv m
gernaakt, Er moest tennduidelijkste be~at Engelanld geen
we:zen ,worden,
schmId had aan het mislukken van de
pO{gingen tot een nieuw Locarno. Daar,oml heeft men de wereld zoo lang aan
de praat gehouden. Er zijn daarbij weI
vreemde, haast komieke, manoeuvres uitgewoerd. Men zal zieh herinneren, dat
de Engelsche regeering de betrokken
vie~r m<fgendheden, Duitschland, Frankrijlk, Belgie en Italie, op koften termijn
t€g;e'n 19. October naar Landen uitnoodig;de tot een conferentie over een nieuw
we$telijk pact. Verschrikt zei men te
ROlme en.te. Berlijn - vooral te Berlijn
- dat nog lange, diplomatieke voorbe,..
rei<ding noodig was.
'Ire Londen dacht men er ander's over.
Nie~ts was toch eenvoudiger, d'an hel
sluiiten, van ~en zoodanig verdrag, naar
hett voorbeeld van het verdrag van Locar:no, met de sedertdien noodzakelijk
g.e\Worden wljzigingen~ Te Berlijn vond
mem dat mindel' eenvoudig, en teJecht.
Hett verdrag van 1925 was gesloten, met
de zekerheid dat Duitschland :tot den
,Vollkenbond zou toetreden. De uitvoering
varn het verdrag was onder controle ,van
dem Volkenbond gesteld. H()e 'zou dat
nu voor Duitschland aC,ceptabel zijn?
En welke zekerheid had men van een
juilste, onpartijdige toepassing, als er
• geemerlei controle was?
DHt was maar een van de vele moeilijklheden. Natuurlijk kwam er niets van
die pijeenkomst op 19 October. De confereentLe is nooit officieel afgezegd. lederleell scheen haar al van te voren
verlgeten te zijn. Het was een diplomatiekt guitenstreekje geweest, 'anders niet,
die uitnoodiging. Maar vooral geen onschmldig gultenstreekje.
E1ngeland had de mislukking noodig,
en nog menlg ander bewijs van onwil
vam ' Duitschen kant daarna, om de
wamrborgen, die het voor zijn eigen veiliglneid Nederland, Belgie en Frankrijk
meEende te moeten verleenen - zeUs
ong~evraagd
te verleenen - tegenover

fegen~tell;ng
,

Op een westelijk pact, met Duitschland als oostelijkste mogendheld, zou
een
middel-Europeesch pact"
met.
Duitschland als Noordwestelljkste mogendheid, worden gesloten, dan een
oostelijk en een zuld-oostelijk pact. Dit
stelsel van pacten zou den Volkenbond
tot overkapping hebben. Door den Volkenbond, n.I. volgens ·het befaamde artikel 16 van den Volkenbond, zou het
heele stelsel van pacten tegen een aanvalIer in Europa moeten kunnen gernoblliseel'i worden. Bit wilde Engeland.
Het zag hierin een afdoende beveiliging
van den, vrede.

Men heeft to Berlijn geloofd, En~e:"
land, en mlsschlen zelts Frankrijk, vo6~, , :
deze opvatting te ,km:men winnen. Men', ~': "
meende, dat men in het Westen ten-. ',~
slotte voor de verleiding zou bezwijken::,
zelf zijn veiligheld verzekerd te krijgen; ,
den prijs 'Van een algeheel loslaten van "
Oost-Europa. Wij hebben er reeds her-. :',
haaldelijk op gewezen, dat men zich over.
dergelijke narvetelt niet hoeft te verwonderen. Waar zouden de' nieuwe
machthebbers ook hun Internationale
ervaring vandaan hebben ',?' "Mein
kampf" heeft indertijd al merkwaardige
voorbeelden opgeleverd van een slmplicisme in de beoordeeling van de internatlonale vraagstukkcn, die met kennis
van de werkelijkheid niets meer uitstaande had.
l\'Iet groote kracht is Den Haag thans in de weer om zich te tooien voor .de huwelljks reesten

1

j I op
het Alexaudctve1ll voor de
Alexamler-kazerl'!4J werden de palen aange voerd voor Ide fundeering def tribunes.

'.~

In Engeland heeft men voortdurend
heel goed geweten hoe tegenover deze
dingen te handelen. Tenminste in het j
Foreign ,Office. Niet echter daarbulten. moeten ons volk duidelijk maken, dat Dit is geen boosaardig spel geweest
In het Foreign Office heeft men ~et werkelijk voor dltdtlemma staat e~ van Downing street, zooals wij zeker
in dit beleid steeds een poging ge- dat is niet gemakkelijk, zoo zeide hij zouden meenen als wij Duitschers wazien om Engeland om te koopen
tot een politiek, waarvan Engeland op verder. ' .
ren, gelijk de Duitscher.s dat gemeend
Duitschland wilde heel iets anders. den duur zelf de dupe wu worden. Men'
,.
. .
hebben van de houding der Engelschen
Het wilde niets' liever dan' een weste- meende daar dat Duitschland, als net .D,e ou~tsche polItiek bleef consequertt. in 1914. Een man aI,s Eden en een man:
lijk pact. Dit echter mocht niet verder Oost Europa geheel beheerschte, met! Maar dit had het gevolg dat ook haar ais Vansittart gelooven inderdaad al segaan, dan dat het de deelnemers tegen zijn eischen zou ,komen voor de heer- verkeerd 'effect hetzelfde bleef. Hitler's
een aanval van een del' andere deelne.. schappij in andere deelen van de we- rede te Neurenberg hoorde ertoe. Daar- dert bijna twee jaar, dat Duitschland een
.
zeer dre'igend gevaar. vormt voor heel
mel'S, welke ook en om welke reden ook, reId, ' die zonder oorlog met Engeland mede dacht, hij indruk :te ma,ken op de Europa Wat e t
t
h' d
.
t
I
d
k
'
,
ah
bb
d
E
'
I
h
d
e:genh moe
beschermde. De vervulling van plichten me vervu d zou en
unnen worden. g£·za r; e en e
nge sc en, e~l op e hebben . zij zicl r' It"d
I I gesc
d' Ie en,
tegenover buitenstaande bondgenooten "Voor ons gaat het erom, of wij onder Fmn:?cl\e politici die tegenover het, aesteld Ee 1 ;a~elJ
ee e~en Ig vo~~
of tegenover den Volkenbond zou niet oogen willen zien, misschien binnen een volksfront staan. Wie zon hem nu nog I?ncord'e' da lr· d ngaatn mle t FtrankHrlJk
. . 't e moe t en veeht en, dan, weI, of ~lj'1 d'urven vel't
I da
t ZIJll
.. hartstochte- belanarijk
'
akon
11l e eers e p aa s oe.
meer, gelijk in h'et verdrag van 1925, Jaar
el en,
d t k"
d M'doe
als geldige reden voor een aanval mo- het erop willen laten aankomen dat de Hjke wo()rden OIl de buitenwereld niet della;dsche Zee ~ 00. zlJn voor e 1gen gelden. Het zou dus beteekenen, dat strijd . over tien jaar uitbreekt, maar even' suggestieve uitwerking hebben als
.
Duitschland, wat het ook in Oost Eu- dan. onder, voor ons oneindig veel gun- Cop lle't puitsche volk? Men weet, het
Maar de Duitschers moesten hen helropa .ondernam, nooit meer lets van stiger omstandigheden", zoo zeide ons resultaat van die ;rede was averechtsch. pen, het Engelsche volk daarvan te overF'rankrijk of Engel~nd te duchten zou nog dezen herfst een Engelsch diplo- L\verechtsch was ook het resultaat van tuigen. OaarbiJ he~ft Von Ribbentrop
he.bben. De Volkenbond zou er mee tel' maat, die midden in de dingen zit. Wlj de zwakke, anti-comm:unist£s-che over- hun zeer goede diensteil bewezen. Maar
eenkomst met graaf Ciano,. en nog ave- bovenal het mishikken van iedere poe=
~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~'!A!A~!_~~~~~
~~ht~her het effedt ~an de Dtii~ch ,glng".tot .e~n Locarno' was daarbij Van'
.ftiprlnsche overecnkoms't. He~ 'spel ill belang.
Spanje, dat ten doel ha.d de wereld te
ove'rtuigen, dat zij slechts te kiezen had
(Nadruk verbodenJ.
tusschen samenwerking met Berlijn en
- -- -- Rome, of overweldiging door Moskou, had
in Engeland niet. het goede effe-ct. En
in Frankrijk blijkt het' bij- slot van re- DE EX-I{EIZER OVEn, D}~ CRISIS IN
kening de positie van Blum te hebben
ENGELAND
versterkt. Het is lang geleden, dat de
Franschen zoo eensgezind waren omDe correspondent van de'" Paris Soil'
trent hun buitenlandsch beleid als nu in 'Den Haag meldt, dat men in Huize
over het beleid van hun tegen~oOrdlge Doo~.n de gebeurtenissen te Londen van
regeering tegcll')ver Spanje, hoe zij vaor nablJ met de grootste belangstelling
het overige over die regeering mogen voIgt. ~lken 'dag gaat een bijzondere
oordeelen.
auto naar Amsterdam aIle Engelsche
ochtend- en avondbladen halen. De
Downing street bereikte dus niet' ex-Keizer zou een brief vol goeden raad
5lecht haar doe!.' De open bare meening, gezonden hebben 'aan ,Koning Eduard
die, hoe anti-fascistisch ook, heel lang in VIII, dien hij gekend heeft toen hij een
de groote politiek v-olstrekt niet anti- kind was.
Duitsch was" wendde zich van DuitschWllhelm verheft izijn stem tegen een
land af. Men moest weI zien, dat er met huwelijk' met mevrouw Simpson, maar
DUitschland niet viel op te schieten. denkt met zachte gevoelens aan zijn
Het werkte een Locarno iegen, dat kon hertrouwen met Prinses Hermine, na
Downing street ,met tal van voorbeelden den dc-od van zijn eerste echtgeduidelijk aantoonen. Het' dwohg, meer noote Augusta Victoria in 1921. Op dat
nog dan Italie, Engeland tot zijn sterke oogenblik was hij het 'voorwerp van
bewapening. Frankrijk ging het Engel- strenge critiek van zijn kinderen, voorsche volk steeds onmisbaarder voorko- al van den ex-Kroonprins. Tegen alles
men' als vriend. En vOolidat dat het geval in heeft hij zijn !Wi! doorgezet en hij
22807 is, moet' er heel wat gebeuren!
bevindt zlch da:ar weI bij.
r
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WEER \VA'r NIEUWS

"De NederI~n~sche Vrijheidsb~weging"

'Op Sint Nlcolaasavond heeft prlns
Bernhard , een cadeau gekregen.' Te
Utrecht kwamen. wat Nederlanders bijeen, zoo vastberaden van aard, dat zij
Zich "De Nederlandsche Vrijheidsbeweging" noemen. De heeren besloten meteen een nieuwe politieke partlj bp' te
richten, die zich keert tegen de democratie, ,tegen het "marxisme", het coinmu- ,
nisme en het "Mussert-fascisme".·
De plu-tij verdeelt 'zlch in' Julianavendets, Oranje-vendel's, Emma-vendel~
en Bernardisten., De' heele zaf:\k kom't te
staan onder prins Bernhard, die ' de '
leider zal zijn en de uitvoerende macht .
(sic!) van de Kroon. Hij zal· "vader
des vaderlands" worgen, enzoovoort.
Het is'inogelijK, aldus. de Msb.;'waar-'
nan wiJ.t he~ bovenstaande ont,leehen,
dat, d~ on~' geiOnden-"'"nlededeelil1g,:."~r·
de pel's' een grap Is. Als de organlsators
het meeneri, moet'men aanneme'n, dat
zij, politiek gesproken, niet bij zinnen
zijn.
..,_._.
,

------;._~_

SLANGENGU'T TEG~N VERI{OUDIlEID

I

I

Slangengift. wordt in den l'aatsten tijd:
steeds me~r 111 de geneeskunde toege·
past. Als, ~ijllstUl~nd middel wordt het
i~?laats van mor~me met goeg result.~a'
blJ kanker gebrmkt; de aanvankehJke
hoop, dat het ook een geneesmiddel tegen deze ziekte zou zijn, bleek onjulst.
Een nieuwe toepassing wordt beschreyen in Die ,Umschau. Bij hardnekkige
verkoudheden 'wordt de huid van de bovenarm met slangengifzalf ingewreven;
de verkoudheld vermlndert 'en al spoedig
voIgt een algeheele genezing. Ook bij di~
verkoudheden, die niet ontstaan zijn' .
door kouvatten als weI door overprik-'
keling del' zennwen. Blijkbaar wordt de
genezende werking van slangenglft in
deze gevallen door de zenuwen naar het
lleusslijmvlies overgebracht, waar zich
de ontstoken en verwijde bloedvaten
sluitel1 en de verkoudheid in korten tijd
doen verdwijnen.

I
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F EU I L l ET 0 N

"Oat geef ik toe, maar in dit geval zijn
de omstandigheden zeer bijzonder. InternaUonale belangen gaan boven die
van Scotland-Yard", zei sir Charles op
erristigen toon.
"Ik weet zeker .dat Graves d'at ook
. weI inziet. Zijn 'beroeps-trots was aIleen
maar gekwetst", riep Desbrook lachend
62)
uit. I
I
Sir Charles deelde hlerop Desbrook
,,~Ik veronderstel, dat ik erop aan kan,
dat~ je ons geen moeilijkheden, van wel- mee, dat er, met het oog op het feit,
kern aard ook, :zult bezorgen. Brock- dat de IShrike de. Emerald zou blijven
volgen, besloten ,was, dat hij' en Graves
dor~f ?"
"
,
. ,,;Dat heb ik ~al beloofd", klonk het niet ,op het jacht wuden blijven.
"Maar sir Charles, 'zou het niet beter
kallme antwoord. "lk wil zelfs nog weI
/ ver"der gaan. lk wil alles doen wat ik zijn, dat ik op het jacht bleef, totdat
kam om jullie te helpen, 'Zoolang ik niets wij Grafton uitgeleverd hebben ?" vroeg
'
belnoef te doen wat tegen mijn 'vl'oege- Graves gretig. :
r~m chef gericht is".
De
beide
andere
mannen
Iachten,
.
,,~Dat vind ik" ,buitengewoon geschikt 'lI'Nant zij begrepen heel ;goed door welk
vam je"en ik 'Zal het niet vergeten", ant- motief hij gedreven werd. !Iij stelde op
wo<ordde Ralph op ernstigen toon en zij zeer menschelijke wijze ,belang in het
drama, waarin hij' ook een 1'01 gespeeld
wis&selden een stevigen handdruk.
had 'en hij' wenschte er ook het laatste
mesbrook zag in de verte sir Charles be!drijf van mee te makell.
;.
stalan te ''Praten met Graves. Toen hoor"Wat zeg jij ervan, Desbrook? Eigende 'hij zijn naam roepen en .voegde zich lijk heeft de Hoofd-Inspecteur op het
I
bij hen.
oogenblik vacantie. Ik vind het dus weI
"Jk heb ,moeilijkhedell met dezen man, goed, dat hij bij It blijft". '
:melrkte sir Charles goedgeluimd op, ter"lk vind het een uitstekend idee. We
'wijlI hij den Hoofd-Inspecteur op den
zullen
,nog weI niet zoo gemakkelijk
schlouder klopte. "Hij schijnt van mee- hebben,hetzoolang
wij Grafton's bemannimg te zijn, 'dat {wi} Grafton mee naar ning nog niet kwijt zijn. Eigenlijk kun. Enfgeland hloeten: nemen om henl daar nen wij Graves' hulp nog best gebrulterlecht te'laten staan. Dat is natuurlijk ken".
I
eclnt bet standpunt van een Scotland"Dan moet hij natuurlijk blijven. Ik
Yalrd man". II
. moet je nog even iets zeggen voordat ik
,,',Het is mijn plicht hem persoonlijk naar de Shrike ga", zei sir Charles, te~naro.r Engeland over te brengen, zoodat wijl hij ,zijn arm door dien van .Desbrook
hij daar terecht kan staan", antwoord'- stak en hem meetrok. Graves verdween
de ,Graves koppig., I \ ~
• vol vreugde in de $ajult.

De Gouden Ro't
•

I

"Er is nog ~ets wat mij hindert. Het
heeft niets met .l~olitlek te m~ken en is
van zeer persoonlijken :aard. Er wordt
een klein drama opgevoerd en 't is ,misschien beter, dat je met den toestand
op de hoogte bent. Weet je dat miss
Peggy Fayrfield een huwelijk' gesloten
heeft met den Groothertog?"
"Neen, d,aal' had ik niet het flauwste
idee van", riep Ralph, ten zeerste verbaasd. "Natuurlijk heb ,ik mij weI afgevflaaga: waarom zij met u mee kwam
in de Shrike, ,maar ik verwachtte dit
allerminst. Het is toch zeker geen algemeen ,bekend feit?"
"Neen, slechts een paar ingewijden zijn
er, van op de hoogte. Maar ik verzeker
je dat het een feit is. Zij Is een :aardige
vrouw en het spijt mij voo): baal', maar
ik wilde je ,vertellen, dat Carruthers,
voor wien lk zoowel ,hoogachting als .bewondering koester, ernstig verllefd op
haar geworden Is. Het Is niet een type,
dat zich gemakkelijk geeft en hij trekt
zich dell toestalld erg aall. Natuurlijk Is
dit geval niets bijzonders, maar ik vermoed, dat Peggy zijn gevoelens beantwoordt. Ik heb een kleine rol in het
drama gespeeld waar ik niet erg trotsch
op ben", zei sir Charles en gaf toen een
verslag van de dronkemans-scene, die
aIleen maar gespeeld was om Carruthers
te 'desillusioneeren.
j
"Men kan niet vooruit weten wat er
zal gebeuren. Wat mij betreft ik kan mij
den Groothertog niet goed voorstellen
als een hartstochtelijk mhmaar en ik
geloof zeker dat Peggy he~n nooit werkelijk lief geha~. heeft., Maar voor zoovel' ik weet ,is ,ZlJ hem altijd trouw geweest. Zoo staan de zaken op het oogen-

I
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blik. Ik heb het je ,verteld, opdat je haal'
mogelijk kunt helpen als de gelegenheid,
zich vooraoet. Het spijt mij bijzonder
voor Carruthers, hij is zoo'n aardige
!
kerel".
Vahaf de ,torpedo-jager klonk een
sein en sir Charles ging naar de loopplank, welke hij, na nog een enkel woord
van waarschuwing, op l1ep en op ~e an...
dere boot overstapte. ,
,Je .kunt natuurlijk per radio voel1ngmet ons houden: lk denk dat wij wei
dicht in de buurt zuBen blijven", riep
hij nog.
(.
Zoodra, -hij voet aan boord van de
Shrike had, werd de loopplank ingetrokken en begaf Desbrook zich op de brug
van de Emerald en seinde naar de machine-kamer: "Met .volle kracht vooruit". Brockdorf voegde zich bij hem op
de brug en gedurende eenlgen tijd spraken zij over technische bijzonderhedert
betreffende de machines. De vroegere
kapitein van het jacht was zelf naar
beneden geweest en was van meening,
dat zoolang er niet te 'veel van ide turbines geeischt werd, zij het voorloopig
nog weI zouden uithouden. '
"Ik kan niet zeggen, dat het weer mij
erg aanstaat", merkte Brockdorf plotseHng op, '"en de barOlheter is gedurende de laatste paar uren hard achteruit
gegaan".
\
"Dat is jammer. Je bent een betere
weerprofeet dan ik. Eigenlijk reken ik
erg op je pUlp. Het is lang geleden sedert ik het commando gevoerd heb over
een schip en ik vrees dat mijn stuur'manskunst niet meer is, wat het ·geI
I
\
weest is".
"Waar gaan wiJ naartoe ?" I

,
"Carteret".
,
,.oat ligt een paar mijl ten Zulden
van Cherbourg, is het niet ?"
"Ja. Ret is jaren geleden dat~'ik daar
geweest ben, maar ik ben er eens vanuit Jersey naartoe gevaren. lIet, is een
kleine haven en beantwoordt volkomen
aan ong doel".
"AIs we daar geweest zijn, gaan we zeker dadelijk ,naar !Engeland terug".
"Onze plannen staan nog nlet geheel
vast, maar ik vermoed weI, dat dat de
bedoeling is".
/
"lk zou je graag iets vragen, 'Desbrook,
al roer ik het onderwerp ook eigenlijk
liever :niet aan. Het betreft Grafton. Bestaat er nog een kans op redding ,voor
hem ?"
"Ik vrees van niet".
"Dat is jammer, want hij heeft ook
zijn goede zijden", zei Brockdorf met
een zucht.
i
.
"lk verkeer ongeveer in de zelfde posiUe als jij, Brockdorf. Werkeiijk ik zou
hem graag helpen, .maar ik kan natuurlijk niets doen".
I
"Zou ik mijn woord breken, als ik hepl
hielp ontvluchten? Naar mijn meening,
zou ,ik 'je daa'r geen, moeilijkheden door
bezorgen. Het zou misschien wel een opluchting voor jullie zijn, als je hem op
die mapier kon kwijt raken".
"Neen. Het is een vernuftig idee, maar
het gaat niet op, oude jongen. Het zou
iets anders zijn, :als ik gewoon Ralph
Desbrook was, maar lk ben llier in de
hoedanigheid van ambtenaar en daar
valt niet aan te tornen. Ret spijt mij",
zel Ralph en eenige oogenbUkken daarna ging hij naal' beneden en Bet de na"

I
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de

Nederland op

Parijschetentoonstel,ling
gen uit den asrd der zaak. Het llgt in
de bedoellng, hier een Indlscn schlmmenspel te vertoonen,
vertoonlngen
waarvan men nog al verwachtlngen
koestert, utt de Ind!sche afieel1ng komt
mer, in den tuin, die om het heele pavlljoen Is gelegen. Daarin zal een permanent:e tentoonstelllng van Nederlandsche bloemen en planten worden aangerlcht. In een aanbouw vinden nog volkshulsvestlng, volksgezondbetd en een model van een arbeiderswoning onderdak.

Groote: ruimte is aan Indie gewijd
Onlwerp Ir.

I

J. II. v.d, Brock

,Het door den' Rotterdamschen architect Ir, J. H. v. d. Broek ontworpen xcderlandsche en Nederlandsch-Indlsche l
pavlljoen voor de van Mei t~t November'
1937 te Parljs te houden wereldtentoonste111ng van kunst en techntek in· het
hedendaagsche leven is een semi-permancnt bouwwerk, dat een totale lengte
van 90 M\ he eft en een hoogte berelkt
op zijn hoogste punt 'van 15 Meter. Te~
gen de groote hal, die op zlch zelf een
breedte heett van 14.50 M., zijn nissen
en verbreedlngen van verschlllende atmetlngen aangebouwd, zoodat men een
preclese maat van de breedte niet kan
opgeven.

I

I

II
I

l

II

opdracht, die lr. Van den Broek
heeft gekregen van het comlte van uitvoering, 'dat, zooals men weet, ir. de Bie
De

Leuvel1nk Tjeenk tot commlssarls-generaal heeft aangewezen, was een pavlljoen
te bouwen van ongeveer 1200 ~P, met atdeellngen voor verkeer en toerlsme, vaor
Industrle- en kunstnljverheid en voor
kerkelljk~ kunst. Teen het plan al bijna
vaststond, aldus de Parijsche corr. van
de N.R.Crt., 'werd de opdracht gewijzigd
in dien sin, dat ook gerekend moest
worden op expositleruimte voor Indle.
De ontwerper heeft aan deze opdracht
uitvoerlng gegeven door onder het paviljoen een verdieping aan te brengen,
wat in verband met het terrein goed
mogelijk was.

.
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De korte wanden zijn van steen, llcht
grijze, gegtazuurde steen, nlet onze
: moote Hollandsche baksteen. Met' opzet
! Is men van onze handvormsteen, die In
I de heele wereld nu weI bekend is, argoweken. Men heeft willen aantoonen, dat
de Nederlandsche industrie bij die traditloneele vormen en kleuren niet Is bllj~
ven stllstaan, doch ook tot andere .opdrachten ill staat Is. Zulk een spectate
steen, van 30 eM. in het kubiek, verslerd Op een der heltlngen van de N.V. 'C. v:d. Giesesn en Zonen's Scheepswerven fe Krimpen a.d. IJssel is het voor rekening
met het Nederlandsche wapen, heert ook van de KOllillklijlte Shell-groep gebouw de motortanksehlp Erodona met goed gevofg to water gelaten, !Iet schip tij~
bij de door onzel1 gezant te Parijs, jhr.
dens den afloop.
Loudon, verrlchte eerste sreenlegging gediend.
I

Onze gezant te Parijs, jllr. dr, J. Loudon,
heett den eersten steen gelegd voor het
Nederlandseh tentoonstellingspaviljoen,
aldaar,

afdeeling, in het algemeen de kunst~
nijverheid onderdak zal vinden. Boven
de meubelgalerij wordt een balcon ge/'
Vermelden we ten slotte nog, dat op
bouwd, waarop cen overzicht In bceld
Het pavilJoon is op het ellorme ten~ van Nederlandsche architectuur en ste- den glazen wand van den voorgevel het
toonstellingst~rrel11, dat zich langs de denbouw wordt gegeven.
woord Nederland wordt aangebracht,
Beine uitstrekt over en lellgte van 3%
welk woord door een roode stippellijn,
K.M., gelegen aan den hoofdweg, die,
Een trap voert uit de hal naar de die ongeveer den vorm van de route van
loopt tusschen den Pont d'Iena en het onderverdieplng, die voor de Indlsche de K.L.M. heeft, verbonden Is met het
Trocadero. Deze I1gging aan de avenue inzendingen bestemd is. Voor men ill woord Indie, dat rechts onder denzelfFerdinand I zal niet zonder teko'ring de groote ruimte komt, aan IndiC ge- den wand tooit. ,Oit 'als een .symbolische
zijn.
wijd, is er links een glazen gang, die voorStelUngi val1l 'den ~auwen sameneen indruk van een pendoppo zal geven. hang tusschen de beide d€e!en van het
In verband met de ligging en den Een pendoppo van bescheiden afmetln~ rijk.
eisch, dat boomen moestin worden ge.t
spa;ard, heeft architect V. d. Broek het
gebouw den zacht gebogen vorm gegeYen, die op de toto duidelijk waarneem- Handig oplichter Hun hel wcrli
Men OOgrijpt ,het resu1taat, en ook dat
baar is.
de recherche werd gewaarschuwd, die
\Vildc Twentsche Bank voor 44.000
qen !boo<lschapper een ,verhoor afnah'lo
Bij het binnentreden van het paviljoen
gulden
oplichten
komt men het eerst in 'een zaal, ingeDeze bleek volkomen t~.goeder trouw.
rlcht door ir. S. van Ravesteyn, waarin
Te Enschede is e~n geraffineerde pO" HIJ was taxichauffeur en op de Markt
verkeer en toerisme hun plaats vlnden.
Hieraan grenst een uitbouw, bestemd ging gedaan om de Twentsche Bank op aangesproken !door lemartd, die zlch als
voor een inzending van. de Holland- te llchten voor een bedrag ryan f 44.500. vreemde'ung voordeed. Daze ,vroeg den
I
Amerlkalljn, die de bezoekers van de
chauffeur hem te rijden naar het moHet kantoor van deze bank werd 10
groote Parijsche exposlt1e ~en indruk wll
demagazijn van de firma Woudstra aan
geven van de plannen voor de Inrich- dezer opgebeld door iemand die :zlch
de Haaksbetge1'straat. De chauffeur aan~
ting van verrehillende interleurs van uitgaf voor den heer G. van Heek, een
. haar in 1938 in de vaart komende vlagge- bekend grootindustrieel aldaar. De man vaardde de opdracht hoewel het ge~
.
noomde rnagailjn dicht in de buurt lag.
schip, de Nleuw Amsterdam.
deelde mede, dat hij in den ~oop ryan
I
Daar aangekomen stapte de passagier
pe groore hal, die men vervolgens be- den dag een bedrag zou noodig hebOOn uit en deed alsof hij den winkel wilde
treedt, is een zaal van 50 M. lang, 14.5 M. ryan f 4000 a f 5000, welk bedra:g ver- binnengaan. Hij rkeerde zich 'echter om,
breed en 9 M. hoog. Deze expositieruim- moedelijk tegen ,vier uur door €en bode haalde een' enveloppe uit zijn zak en
zou worden ge"ind. Teen tegen dien tijd
te Is beswind voor de afdeeUngen indusvroeg den chauffeur deze even af te ge~
dan
ook iemand verscheen met een en~
trie, kunstnljverheLd, meubelkunst, enz.
ven
aan de Twent.sche Bank. Hij moest
De zaal is door tentoonste~lingsschott~n veloppe, \vaarin ~lch een Ikwltantie be- op een antwoordbrlef wachten en de
vond
met
de
onderteekening
ryan
den
in de langsrichting in tweeen gescheiden. heer Van Heek, verwonderde zich op de opdrachtgever zau dien in ontvangst
Dit bevordert bij druk bezoek het ge- bank daar' niemand over. AIleen was nem~n, :wann€er hij zijn zaken bij de
leldelijke voortvloeien van den stroom men vel'baasd over het bedrag, dat op de fa. Woudstra had afgewikkeld.
van het pubIlek. Aan het einde van deze kwitantie was ingevuld n.1. J 44.500 terIfoon de bode eihdelijk met het antgroo~ ruirnte verrijst een bordes, vallwijl 's morgens over J 4 a 5000 was ge- woord verschee'n, was. ide onbekertde na~
waar cen kijk wordt geboden in de at- sproken j schrijft de Msb.
tuurl1jk al' lang ,Verdwenen. Ult het lange
deeling kerkelijke kunst, in welke afdeeling archit~t &schauzler de leiding . rBovendien ontdekte men eenlge arwlj~ wegblijven van den 'mah had hlJ de
voor de"hand Iiggende COllclusle getrok~
heeft, dIe zich van den beglnne af in klngen in d~ handteekening.
ken,
da t de zaak was scheef gegaan.
, verbinding heeft gesteld met professor
GrallJ)re Moliere. Terugkomende in de
'Daarom hield men den baodschapper
De chauffeur is terstond QP vrije. voe~
groote hal komt de bezoeker in de aan de praat en informeerde bij den ten gesteld. INaar zijn opdrachtb.ver
tweed~ helft der zaal, waar de meubel... betrokkene of alles weI klopte.
wordt tha1U5 1jverlg gespeurd.

ttt

zoo talrijk geworden dat de scheepvaartmaatschappij de passagiers dwongel1,
om cen retourbiljet te nemen. Later is
ON'fZE'rtENDE ZELFMOOItDS'l'A'rIS .. echter gebleken, dat ook deze maatregel
)'IEI{
de personen, die voornemens waren zelfmoord te plegen, niet van hun ,rampzaUit de jongste cijfers, die In Japan lig besluit ver·mocht terug te houden.
over het aant,al zelftnoorden werden gepUbliceerd, blijkt, dat van 1931 tot 1935
niet minder dan 15.633 personen op mlsEen 'ho.ffelijk gebthu·
dadige wljze ceil einde aan hun leven
maakten. Voor ieder afzonderlijk gevp.l
Particulier detective van preSi(tellt
Lebrun bij ~Irs. Simpson
heeft men getracht na te gaan, om welke redenen deze aanslag tegen het eigen
De president van de Fransche repu..
leven .werd gep-Ieegd.
bliek, Alb€rt Lebrun, heeft zijn eigen
partlcuUeren detective, Rourer, naar
In 3299 gevallen werd aangenomen, Cannes gezonden en ter beschikking van
dat de grc;>ot-e eHenda 'de slachtoffers in mevr. Simpson gesteId, zoolang ziJ op
den dood gedreven had; 1651 gevallen
Fransch. grondgebied blij~t.
vonden hun oorzaak In een ongelukkige
Rourer kwam te Cannes aan, na den
ll~fde en het is heel merkwaardig, dat
meer dan 500 verloofde paren een einde geheelen nacht van Parijs te hebben
aan hun leven maakten; 1325 gevall~n doorgereisd. Hij begaf zlcl1 onmiddellijk
vlnden haar oorsprong in oneenlgheid naar de vllIa Lou JViei. De commlssaris
in de fam1l1e; 1085 gevallen moe ten als van politie te Cannes, Rossi, vergezelde
wanhoopsdaad beschouwd worden, ter- Rourer en zij hadden een lang gesprek
wijl766 gevallen van zelfmoQrd aan lang~ met mr. Rogers. Ook werd Router aan
~llrlge werkloosheid toegeschreven moe~ mevr. Simpson vdorgesteld. Alvorens de
villa te verlaten, maakte hij bekend, dat
ten worden.
hij beschikba~r 'zal zijlJ. om mevrouw
Vooral onder de jeugd en bij het op- overal te vergezellen, wanheer zlj dit
gJ;oeiende geslacht Is het aantal telf- wenscht, naar elk deel vah Frallkrijk en
moorden geweldig toegenomen; 66 pro- tot aan de grenzen, voor het geval zij
'
cent der slachtoffers treffen we aan in het land wll verlaten.
Intusschen heert Ro)\rer zljn tntrek
den leeftijd van 16 tot 30 jaar.
genomen in €en hotel te Cannes, Waar
Reeds van oudshet trachtten zelfmoor.:. hij in voortdurend contact met de villa
denaars in Japan €en einde aan hun blijft; hlj zal hier weI eenigen tijd blljleven te maken, door in <jen kl'ater van yen.
Rourer is spetlaal commlssaris bij de
den vuurspuwendell berg Mihara op het
eHand Oshima te springen, terwijl ook Fransche 8urete Nationale. IUj' behoort
de schilderachtig gelegen watervallen tot de lljfwacht van den presldeilt en
vail Kevron in de 11abijheid van Nikkon onder normale omstandiglleden vergeeen groote aantrekkingskracht op zelf- zeIt hij den president op aIle diens~rel~
zen. Dat Rouler aan mevr. Simpson Is
moordenaars schijnen uit te oefellen.
toegevcegd beschouwt men als een geHet aantal zelfmoordenaars, dat In baar van vriendschap jegens Engeland
den krat~r van de Mihara sprong, was in deze moellijl{e uren.

Iu het IIeidensch

Jal)~.il

Itet 'lverl\'

'~WHEN
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}Uickey krijgt plezier
.

"

\Vat het materlaal betreft, waaruit het
pavl'Ioen wordt opgetrokken, de lungs
wanden zljn gehcel van glas, dubbel glas
en gematteerd. Dit glas wordt aangewend
voor eenlge Interessante exposltlemogelij kh~d e n : er wordt gewerkt met transparanten, dtaposltleven enz. Op dese
Iwljze vertrouwt men een betere verlleh- .
Iting te zullen verkrljgcn dan wanneer,
wat anders voor de hand lag, bovenllcht
zou zljn tcegepast.
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Ats Mickey in
een vlaag van
\voede zijn emmer met sop omgooit, komt de
vleze ·lnhoud juist
terecht op ,een
passagier, in wlen
Mickey tot zijn
vreugde
,groote
Havikse herkent.

Van schrik en verbazing Is Mickey rechtop
gaan staan, vol ongeloof kijkt hij naar Uavikse,
dlen hij nog op de dokken vermoedde en dIe
hler nn in levende 'Hjve ,vo'or hem staat.. Ondertusschen windt lIavlk~e, die toch al nijdlg is
over het stortbad, zich nog meer op als hij dat'
klelne matroosje hem zoo stompzinnig ziet aankijken.
"Maar kerel! !", bruIt llij buiten zichzelve,
"sta daar toch niet zoo oerstom te kijken I I
Doe toch iets ! ! !"
"J-j-j-ja, me-me-meneer!" stottert Mickey
die nog steeds niet over z'n verbazing heen is,
;,Natuurlijk, meneer, heel graag meneer! !"

En direct tljgt de In~verheugde Mickey
aan den arbeid. lIij diept een groote
schoone 'zakdoek uit een van z'I\ diepe
zakken op en neerknlelend begint htj
ij verig de broeksptjpen schoon te vegen
van Havlkse, dl~ zoo nijdlg als een spin
met de hallden in de zij wijd~ens blljft
staan.
Het liefst had hlj den' onhandigen Iompen scheepsJongen een trap verkocht,
maar hlj bedwlngt zich en wacht met
nauw verholeJ;l wrevel at tot Mickey,
klaar is met z'n werk.
Zich kronkelend. in honderd bochten
van plezier en. ijver wrijft Mickey ult alie
macht. "WerkeHjk, meneer", herhaalt
hij' voortelurend, "U weet niet hoe blij
ik ben !"

"Wat een gaarllng Is dat !" den~t HavikEn reuze in z'n nopjes gaat Mickey
se, "waar is die idioot nou eigenlijk blij weer aan het werk~
.
om! Omdat ik 'm nlet direct een trap
Nu boent hij alsof hij z'n levan lang
gegeven heb misschien ?"
niet anders gedaan heeU; hij begint
Maar Mickey wrij ft invergenoegd door werkelijk schik in het werkje te krijgen.
met een ijver of z'n leven ervan afhangt en En geen wonder!. Terw'ijl hij dacht mijeindelijk is-Ie klaar. Brandschoon is me- len ver van den achtervolgde af te zit~
neer lIavlkse weer en zijn schoenen gIim- ten, is deze nota bene bij hem aan
men of ze pas gepoetst zijn !
bOOI'd! Nu kan Mickey dus zijn detecZonder een bedankje beent hij weg, ter- tive-arbeid voortzetten !
wiJI hij nog over z'n rug roept: "Wees blij
"Het is om je suf te lachen", verkneuda't ik het lliet aan den kapitein rappor~ kelt Mickey zlch van, pret, "ik deed nog
teer !"
weI alIe moeite om van het schip at te
En correct. In de houding springend en komen! 't Is om le gillen gewoonweg !
eell. tip-top-saluut brengend, lacht. Mickey: Ja, ja", gaat hij waardeerend verder, "lk
"J~we}, meneer! Dank u weI, meneer !"
ben, goed beschotlwd, toch nog lang
zoo'n slecht detective niet ! !"
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D~ijvende

'M~""A'"

zie'kenhuizen

Van (lnxeboot tot
schip

~lospitaal.

De groote hospitaalschepen, die het
tloansport van ,gewonde soldaten en z~e~
ken tusschen de kolonien en het moe";
derlahd tot stand brachten, mogen weI
tot de ineest belangwekkende inrlchtingen van de sanltalre organisatie ,van den
jongsten Italiaansch-Abessillischen 001'log genoemd worden. Het ministerie van
OOrIog had voor dit doel van de grootste ltallaansche s~heepvaartmaatschap
pijen acht groote luxebooten van 10.000
a 2().Odo ton opgeEHscht, die geheel en al
voor haar nieuwe bestemming in gereedheld zijil 'gebracht, meldt de Tel.
Een deel van d~ze schepen had de
bet€ekenis van drijvende ziekenhuizen;
de tweede groep diende veor het transport van de zieken uit de hospitalen.
aan het front. Een dergelijk schlp is in
staat een duizendtal patienteu aan.
boord w nemen; het heert voorts de
beschikking over een groot aantal ziekenkamers, waarvan een gedeelte voor
de interne, een ander deel voor de heel~
kundige atdeeling gereserveerd is. Bovendien heeft ieder schip,. behalve dus
de twee genoemde hootdafdeelingen, de
beschlkking over' €en Isoleerafdeeling'
vaor infectle-ziekten, een ROntgen-installatie, een afdeeling voor tandheelkundlge behandeling en een aantal labor~toria ten einde de verschillende
noodzakelijke cllnische onderzoekingen
te verrlchten. '
!
De groote boot, die "Gradisco" is ge~
noomd, vormde cen uitzondering. Zij
was de grqotste van aIle en bevatte drie
interne afdeelingen, twee heelkundige,
een afdeeUng voor besmettelijke ziekten '
en verder een afzonderIijke afdeeling
voor officieren en eenige voor de onderQfflcieren. Een ged€elte van het schip
was gereserve?rd voor de patienten, die
de een of andere zware operatie moes~
ten doorstaan. Ook. aan het weten~
schappelijk onderzoek was, ondanks den
drukken' dienst, de noadige aandacht
besteed ; eenige speciale laboratoria wa~
r~n met het oog hierop aan 'boord 1n~
gerlcht.

De vaart door de Roode Zee vereischte
het aanbrengen van bijzondere koelinstall:;ttles' om den patienten en de bemanning het verblijf aan boord eenlgs~
zins dr.aagIijk fte maken. Hiervoor waren electrlsche Imude-installaties aangebracht, die de ,temperatuur in de rulmen van het· schip tot 21 a 24 graden
konden reduceeren. Ten elnde het nuttig effect van de koelinstallaties te verzekeren, moesten aIle deuren en vehsters
met een bijzondet; isoleermateriaal wor.~
den gesloten. De be:lrijfsonkosten van
deze inrichting waren Intusschen niet
gering;" de kosten voor de electrlciteit,
die voor de afkoeling noodig was, bedroegen per dag meer dan honderd llre.
Voor de afleiding der paW:;nten werd
eveneens zorg gedragen: hiervoor was
aan boord van ieder schip een bloscoop,
'radio en een rijk voorziene bibllotheek,-

..

•
-De tndustrleeten wijzen dus de suggestie van den Premier terug, dat zIj
alle arbelders onYQqJ:\Vaardelijk en zondel' eenige uitzonhll'flng weder in dlenst
zullen nemen alvorens de President van
het Hof van. cassatte zijn ultspraak ats
arbiter doet.

,....
E'lgellllld

---------

De hertog

I

r,
~

va~

I
. Windsor
I

KERS'TDAGEN lOP SONNBERG
'W e ~ n e n, 18 Dec.· (Transocean).
De! hertog van 'Windsor werd door aartshertog Anton van Habsburg en diens
eclntgenoote prlnses Ileana van Roemenle uttgenoodlgd te komen logeeren op
hun kasteel Sonnberg, ill! Neder-Oosten..
rijk.
~
Het verluidt dat de hertog de uitnoodi~ing heeft aapgenomel1' en de Kerstdalgena op kasteel SOnnberg zal doorbrmngen om ztcll d,aarna naar het kasteel van baron Rothschild 'in Waidhofem te begeven.
lIa vas meldt uit Rome, dat de "Popollo dl Roma" uit Genua verneemt dat
de hertog van Win<lsor en Mrs. Simpson
zic:h binnen vijftlg dagen naar Amerika zulleri J:egeven met het jacht "Veroma" van Mrs. Ellys Pringle, dat kortgelleden utt Cannes te Genua is gearrlve~rd.
•
~IRS.

SIMPSON NA./\R EGVPTE

A. the n e,
20 Dec. (Tl·ansocean).
Mrs. S imp son vel' t r 0 k
Z <0 n d a g, van Pat l' a s. Z ij
sccheep,te .zlch op de
"A. t h ina. 't"
J n. Z lj r e 1 s t
imcognito met bestemmin g E gyp' t e.

•

TERUG NAAR

van hun oorspronkelljk voorstet "" -/'1 F'·lll,k,..ijk
Het antwoord dh" lndustrleelen werd
per pond sterling.
I
. , gisteravond ter kennls van den Premier
Het minlsterie van Arbetd heert zich . ----'--tot dusverre onthouden van dlrecte deel.gebracht.
name aan de onderhandelingen , doch
Het Fransche Leger
neert thans een officleelen arbiter beDe pofitieke spanning, en .
noernd, die zal trachten gedurende het
EE~ UrfEENZE'rrlNG VAN
weekelnde een oplosslng te berelken,
DALADIElt
COMMUNISTEN TEGEN SOCIi\LI~TEN
~
\
AR.l\'IE KLEINEN \
Par Ij s, 17 Dec. (Havas). Tijdens
Par ij s, 19 DeC. (Transocean). De
een vergadering van de Executieve Com- spanning, welke momenteel bestaat tusLon den, 18 Dec (Transoceanl. mlssle der radlGaal-soeiaUstische partij schen de Fransche regeering en de com,.He't cndoordrtngbaar maken van kin- .werde n de vraagstukken tnzake de na- munlstlsche partij, vormt het onderwerp
derwagens voor gas",'vormde het onder- tlonale derensle behandeld. De minister In het socialistische dagblad ,;Popuwerp van een belangwekkendeen leer- van OOl'log Edouard Daladier hleld een laire", datzlch erover beklaagt dat de.
zame lezing door den medischen advl- redevoering, waarin hij erop wees, dat 'communistlsche aanvallen: op het kaseur van de Luchtdefensieafdeellng van het kabinet er geen oogenbllk over binet-Blum, die op 5 December j J. reeds
het ministerie van Binnenlandsche Za.ken, majoor Blackmore voor het Ge- heeft gedacht den m1Utai~en diensttljd bijna tot een cr!sls hebben ge:eid, opte vetminderen en eVellmlll de credie- nieuw zijn tegonr.en.
neeskundlg Genootschap te Londen.
ten VOOi' de bewapenlng.
.
.
Spreker vel'klaarde dateen aantal geHet verklaart dat de communisten
s}aagde experimenten is gedaan ine,t een
De minister verklaarde verder, dat de moeten denkenaan de redevoering var
pas-uitgevonden kap, welke ten doel hui1ige militalrediensttijd Frankrijk een Premier Blum in de Kamer van Afgeheeft kindel'wagens ondoordrlngbaar te leger van 600.000 man' verzekert, waar- vaardIgden tiidens het debat over de
maken voor gad.
van 150.000 man In Noord-Afrlka en buitenlandsche politiek, waarln de PreTot dusvene _ ~aldus majoor Black- 50.000 man in de anderekolonH~n.
mier verkliaarde dat het nlet het tijdemore _ kon weinig worden gedaan voor
Het is noodzakel1jk voor Frankrijk - lijk uit den weg ruimen van moeilijkklnderen beneden vijf jaar, aang~zien vervolgde de minister - de integriteit heden, doch het scheppen van een athet ademen onder een gasmasker over van zijn grondgebied te beschermen en mosfeer van vertrouwen en oprechtheid
het algemeen te moe1lljk voor hen is.
voor dat doel moot~n onvermijdelijke Is. dat in de toekomst een harmonische
Spreker voeide hieraan toe dat nleu- offers worden gedaan.
samenwerklng' mogelijk 001 maken.
.
we mogeliJkheden voor het verschaffen
vaneen afdoende bescherming tegen
IIWij moeten stetk zlin opdat geen enHet blad' be.sI9lt met ef met nadruk
gas atln kleine klndere-n In studie zijn. kele avonturler het zal wagen, de ge- op te wijzen, dat het Volksfront zeer
vaarlijke droomen van 1914 weder op zeker een herhaling van de geoourteniste vatten. Wij moeten onze kracht door sen van 5 December j.1. nlet zou overeigen mlddelen verzekeren. Ik zal dlen- leven.
Polen
aangaande nimmer translgeeren" besloot de minister.
D'ORGERES

ENG~LAND?

I

I

De buitenlandsche
.
politiek .- ,

Duitschland
\,

De economise'" he situ....
tie
~
w

Nif)uwe opstqnd vQgr.~ bereld ?

IIET VIER-Ji\JlRK..f14N
i

B e r 1 ij n, 18 Dee. (Trtlnspeeall).
Kanseller Hitler gat hedenavond een
uitvoerig overalcht van de vocmaamsto

18, pee. (TranSQcea~)~,
b e ric ~ ten 1.1 1 ~
kenrnerken van Dultsehland's economt- J ~ r u ~ ale m a ~ ~ d e"p " Il Y. .
sene situatle in {~ntp~~Pfa~~ tJo~ eer 'V.~ ~ e 8, 1. ,a 1> ,h" 9 era me 11 Q, ~
aantal Duitsche zakentteden en In~ys 1\ r ~Q l s ~ h e 1 e ~ ,q e r ~ e ~ 0
trleelen,
n 1 e u.w en 0 ps tan d ~ n f ~ ~
Na te hebben verklaard dat qe~ de .• ~ it f n
taak del' politleke Ielders zal ~ij~ toe
Vill g e n s d es e t e 1 e ~ r ~. mte zlen dat .de belarigen van het In~Hvldq men vio rd t fee n 1 n t en s 1 e '{ e
ondergeschikt worden gemaakt, aan de pro p a g a. n d age v 0 e r rd v 0 0 ~
grootere belangen v,an. de gemeenschap <t e i a: an We r v i n g van k r ij g e 1" s,
als €en g·eheel, woosd,e. kanseller er9p t e 'f VI ij 1 d e ~ l.u 1 ~ h a 11 d e 1.
waarom het n?od~akeUJk Is t~ru.g te in w ~ p 'e n end en 1 a \l:\ t st, e ~
~eererll tot ee~ basi'S vaor de pntwli{ke- t Ij q eve n e 'e n s i s toe g ~ ~
lIng van de eIgen produ,ctie In ~1 h~a.r n. <> men.
"
sferen.,
. "
.
V e r w ~ c h t w o l' d t d a t ~ e
Het woord ,,?nmOg S11j. k· zal. geen A r ,a b 1 s c (h e 0 p s.. tan. del 1. 1.'~.
plaats hebben biJ de uitvo~ring van h.e~ g e n d e ' v ij and e I ij k h e d e :p
Vler-Jaren-plan ..e n daarom -. aldus z u lIe n 0 p 'e n e n 0 p d e 1\
v~rkla.arde de F~hrer :- had hl1 voor ~ a g, qat. d e B l' 1 t .s c h e.
deze zaak genel aal GOring, den man k 0 n ;1 n k .1 iJk e c ,0 m m 1 s s 1 e
v~n de grootste vastbeslQtenheid en v e r t l' e k t
0 f
a nd e r s t ijwllskracht" ~ekozen. '
den s d e v;i e ri' n g van
yoortaan ~al ~l1es wat menschelljker- Neb 1 Mus a hi wan nee l' he t
WljS mOgel~Jk IS worden gedaan om god ISdie 'n s t.l g e f a 11 ~ t Is me
DUitsc.h1a nd s hulpbronnen zoo vol1edlg z Ij n h 0 0 g t e pun t
b ere 1)t t.
mogehj~ aan te wenden.
Dec 0 r l' e f3 P <> n den t v a ~
De FUhrer b€sloot met een beroep om d e "D a 1 1 y Tel e g l' a p h
absol~ut vertro~wel1 in Duitschland's mel d t,
d'.a t d e s 1 u 1 k han ...
stabihteit en veihgheId en om een eens- del I n w a p 'e ne n 1 n h 0 0 f dgezinde nationale krachtslnspannlng.
z a a k w 0 r d t' g e 0 r g ani s'e e l' idl
d 0 0 l' den. reb e I len lei d e .1·
Z\VJ\RE STRAFFEN
f a w z 1 Bey, die n a den
jongst~n op~tand de
E sse n, 19 Dec. (Reuter). 29 Le- w iJ k n a Ill, n a a r I r a k.
den van de Internationale Vereeniglng
van Bijbellezers werden van 1 tot 2 jaar
gevangenisstrat veroordeeld onder beschuldiging te' hebben geweigerd den
Hltler-gro€t te brengen, in het leger te
dienen en bijdragen te schenken' voor
de Winterhilfe.
De Russisch-Japansche :

:r.. 911 d e !l.

V Q 1 g e ns

e

a. . ·

U.S.S.R.

De commissle nam vervolgens met
Par Ij s, .19 Dec. (Transocean). De
vrijwel algemeene stemmen een resolu- Fransche boerenleider D'Orgeres die
IL 0 n eJ e p,' ~O Dec; <Transocean).
tie aall, waarin de buiten~andsche pali- Donderdagayond, toen hij op weg was
De~ hertog van Windsolr zal waarschijnUek der regeering, welke gericht is op naar de HaIles Centrales, wegens het
lijlk a.s. zomer na de· kroning van Ko- \
handhaven van den vrede en het aan- aanzetten van de Fransche groentenbetrekkingen
'
nimg Georg~ Vlf]nftelqpp b~~kcn en
Verbeterde betrekkingen' trekken der banden, welke Frankrijk kweekers. tot staking werd geiuresteerd.
wederom -op het kasteel Belvedere verbli~jven.
.,
.
"
,
binden met de groote democratieen en is glsterochtend' na een verhoor weder
SIIlGE~lI'rSu BIJ LITWINOFF '
War s c h au, 18 Dec. (Havas). De vredelievende staten, wordt goedge- op vrije voeten. gesteld.
nilnister van ,Buitenlandsche Zaken' ko- keurd.
M 0 S k 0 u, 18 Dec. I (TransOcean).
De' ITroQns'opvQlg'in9
lonel Beck gat jvoor de commissie voor
D'Orgeres en zijn secretaris worden
I{ABINETS\VIJZIGING?
Lltwinoff ontving, wederom den Japna..
Buitenlandsehe Zaken nit den Senaat
Voorts wordt de regeerlng algeheele beschuldigd van pogingen een "ongemoschen ambassadeur Shlgemitsu ter be...
MEEK DUIDELIJIUIEID GE..
een' uiteenzetting van de richtlijnen del' steun toegezegd bij het ten uitvoer tiveerde prljssUjging" tot stand te brenB r u sse I, 18 Dec.
(Transocean). sprektng. van de Japansch-Sovjet-Rus.' I
\VENSCIIT
Pooische bultenlandsche politiek en brengen van haar defensie-palitiek. .
gen en valli het "aanzetten der menlgte Volgells geruchtell, die in PQlitieke krin- s~che betrekkingen alsmede de P9Utlek~ .
wees met nadruk op de goed~betrekkin- Ten slotte verklaart de resolutle, dat omte demonstreeren".
gen .'de ronde doen, klUlIlen in Januari sltuatl~ In het Verre ,Oosten, doch het
JL 0 n d tl n, 19 Dec. (Transocean). De gen van Polen met de meeste mogend- de radicaal-sociallstische partij vastbevetschillende wijzigingen in de sameu- verll,lldt idat. oqk thansgeen overe~n..
Britsche regeering aal binnenkort· een heden. Hij noemde hierbij echter Tsje- sloten is de verpUchtlngen, op zlch geOfschoon de staking nog niet is ge- stellingen van het BeIgiscbe kabinet stemini~g wer<;1 bereikt. ten aanzie~ ,~al\
wetsontwerp indienen voor de regeling choslowakije niet.
nomen bij de vormlng van het Volks- eindigd, werden geen berichten van ge- worden verwaeht.
de hangendevraagstukken.
de~r troopsopvolging, aldus wordt in
AlIereerst wees de ministererop, dat front, nauwgezet teO blijven nakomen, welddadigheden ontvangen. De. eenige
Verklaard wordt, dat de minister van.
Emgelsche politleke kringen verldaard. 4e Pooisch-Sovjet-Russische betrekkin- doch vestigt de aandacht op het feit, wanordelijkheld, wel~e zich heeft voorJustiUe 'Bovesse zal aftreden en waarWat de visscherij~~vereenko).ns~ tuslMomenteel is het opvolglngsvraagstuk gen gunstlg ~ijn en dat er geen ern-' dat de sociale hervormlngen slechts met
g~daan, was het aanhouden van wa- schijnlijk zal worden opgevolgd door den .schenbeide landen betreft, verkLaarde
ge'enszins duidelijk, aangezlen vele austlge misverstanden tusschen belde lan- succes kunnen worden uitgevoerd in- gens, die op weg waren naar Parijs, Iiberalen minister van staat Janson.,
Litwinqf,f, .d~~ de Sovjet-conventie ,nog
tOlriteiten op het gebied del' grondwet
den bestaa9.
I
,
dien het economische leven wordt her- 'door stakende baeren.
VOlgells bet Vlaamsche dagblad "Laat-: nlet gereed Is' gekomen .met de. bestu..
de~ meening uit.spreken dat, Ingeval aIle
Uit de Duitsche en Poolsche dagblad- steId. Voor dit laatste zijn de handhaste Niemys" zoU (Ie minister van Onder- de'e~ing van deJ,l tekst d,~r~ over~e~"'!
kimderen van den monarch van het
comnlentaren
blijkt
dat
de.
betrekklngen
vlng
van
de
orde
en
eerbied
voor
de
wijs eveneens ,overwegell at te treden, komg~.-'
vr10uwelijk geslachtzijn, zij allen gelljtusschen beide landenietwat gespanllen wet noodzakelijk.
terwijl versehillende bladen voorts nog
ke! rechten op den troon zoud'en heb- zijn, doch kolonel ~ck sprak de overtulverklaren, dat de minister van Defensie
bem.
gIng uit dat een vrlendschappelijke regel1eraal Deniszijll ontslag zal indienen
lIn dit gevalz.ou ar geen verschU be- g~ling van de J'v~aagstukken 'tusschen
en zal worden opgevolgd door den sociaL ~ n den, 19 Dec. (Transocea~)~
shaan tusschen de rechten van pr!nses Polen en Dultschland kan worden verStaking derMetaallistischen
algevaardigde
Uubin.
Volgens
de "Dally Mail'" werd: In ee"
ElJizabeth en prinses Margaret Rose, de kregen.
EJ,VGELSClI·ITALI./\i\NSCllE OVER..
:
door nadio-Moskou omgeroep.e,n b~tl«l\'
bedde dochtertjesvan koning George VI.
EENKOlUST
GE\VENSCHT'
.
De Poolsche openbare meening ververklaard, dat Sovjet~Rusland tl1~ns: i~
,Aangezlen er ',geen wet 'bestaat, waar- werpt elke pogil1g van de zij4e van het
VOORSTELLE;N VAN BLU~~
.staat is 50.000 vllegt~~g~n en; ~QQ(). 4;>,~'!
do>or dit vraagstuk wordt geregeld, zul- buitenland .om de resultaten van de
,Rom e, 19 Dec. (Reuter). Ve'rwacht
derzeebooten te bouwen:~
lem de juristen hun. besUs.sing moeten Pooisch-Dultsche toenaderlng te verPar ij s, 18 Dec. (Transocean). Een wordt, dat vaal het einde van het Jaar
bm.seeren op precedenten enanaloge ge- kleinen.
een Engelsch-ItaUaansche- 'overeenkomst
officieel communique, dat heden werd
In dlt berlcht we~u ~l' ~enJ;l;a~.~~k.9P
valllen.
:;
1':
VREESELIJKE \VRAJ\KNE3UNG
uitgegeven, verklaart dat Premier Blum treffende de Mlddellandsche Zee tot
gelegd, dat Sovjet·Ruslan<i VQoJ:taaw
jEr bestaat gjen wezenlijk precodent
stand
zal
komen,
op
welke
overeenkomst
Voorts .herinnerde kolonel Beck
in verband met de schadelijke gevolvOlor de huidlge situatie, doch analogle
man in diplomatleke kringen· reeds zinRio d e Jan ell' 0,. 19 Dec. niet aIleen g,ehee,~ ona.~ha,n.k{lllJ~ IS. v:a.n
gen,
welke
de
~taking del' metaalbewer\eraan,
dat
tlet
bezoek
van
den
chef
be~staat in de erfrechten voor
Peer's,
speelt ,aIs op een "Kerstgeschenk" voor (Reuterl .. 8neHe en grondlge wraak het buitenland, wat betreft zijn bewakers in Noord-Frankrijk voor de natiovan den Franschen' generalen stat
waarbij 'geen twijfel 'bestaat dat tegenbeldeie~eeringen.
,1
werd genomen door een Brazlllll'anschen' I;1ening, do~~ OQ.1{ 1~ s~~a~ 1~ ~ij~' y~te<~1
nale defensle heeft~ door tusschenkomst
woordlg de dochters gelijke rechten hebaan \Varschall en dat van den chef
arbeider
in het dIstrict Monte Apra:3!vel den, overvloedige· boeve'elheden 90rlogsDe
overeenkomsb
zal
waarschijnlijk
van den prefect van het departement
i
bem. i
op
Japansche
kolonlsten,' omdat een materlaal te leveren.
van' den Poolschen :generalen staf
du Nord qe volgende .voorstellen heert den vorm aannemen van een uitwlsseJDe voorgestelde ,wet voor de 'regeling
hunner
het
10·jarige
zoontje
Van
den
~.t '.,: .;"
ling
van·
nota's,..
waarin
de
ver?:ekerlng
aan Parijs leid(le tot overeenkomsten
gedaan aan de werkgevers en de stavalll de troonsopvolglng moet daarom op.
wordt'gegeven, dat de status quo in d'e BrazilIaan wegens het stelen van appels
kende arbeiders:
betreflellde denationale defensie en
ol1ldubbelzinnlge wljze de rechten van
MiddeUandsche 'Zee zal worden gehand.. ult zijn boomgaard een hand had afge- B,·itsc!l·llldie
prlnses Elizabeth op den '1)ooon bevcsU .. verklaarde: "Ret contact met..Fr"uk..
hakt. Het jongetje overleed ten· gevolge
haafd.
I
1
De
.arbeid
zal
onmiddellijk
worden
gem.
l .
rijl( ontwild{elt zich op' 'bev~edigell"
van het bIoedverlies toen het de woning
hervat;
Het verluldt dat de overeenkomst uIt- van zijn vader bereikte.
de wijze". ;
2 AIle vraagstukken in het dispuut
~UJriONr.PtQ'fJN(}
Plroclamatie van Kronings- Ook wees de minister op de groote be- zullen ,aan den PresIqent van q,et JIof sluitend betrekking zal he boon op de De· van 'woede waanzinnige vader
C a leu t t a, - 19 Dec. (Reuter). Gis"
van 'Cassatie ;wotden voorgelegd, die ge- MiddeUandsche Zee. Het 'vraagstuk in- greep oon geweer en posteerde zich op
datum
teek€nls van persqonlijk contact tus- machtigd is deze te regelen;
zake de erkenning van de Itallaansche een punt, vanwaar hij den weg geheel teren had oon ondergrond.sche ontplof..
~ch€n staatslledenonderl1ng, waarbij _hij
3 V66r 19 dezer moeten alle noodlge soevereiniteit over Ethlople doo'r ,Enge- kon bestrijken, vastbesloten elken pas- f1ng plaats in de Poldlh-steenkolenmljn, .
IDUIZENDEN PERSONEN AANWEZIG in hoofdzaak doeHe op het ~on!ic~, dat maatreg(}len worden genomen om de land zal er niet in worden aangeroerd, seerenden Japanner te dooden.
nabij A~nsol a~n den ~~,~~ Indian aaUde Pooische staatsUeden heb1len· gehad productie wed~r OIl het .)lotmale pell te terwijl zij evenmln voorzleningen zal beToen de politie\ ter plaatse verscheen way. ,
.
:Lo nd e n, 19 Dec.· (Havas). De pro- met Antonescu, generaal GOring, Van brengen;
vatten betreffende .debeperking del' en hem ontwapende, had hij reeds 16
\
Geme~nd wordt da~ de E~r()pe~3Cha
clmmatie van den kronin'gsdatum werd Zeeland. den Letlandsehen minister van
4 De arbiter zal 19 deier aanvangen vlootmachten in ,de Middellandsche Zee. personen gedood, onder wie de zoons bedrijfslelder Dopbs en rulm 200 mij;~..
heden met tradiUoneele: plechtigheld Bultenlandsche Zaken Munters en den met de bestudeering van 'aHe :documenvan den Japanner, die zijn zoontJe had werkers hierbij z.ijn bmgekomen.
vo>orgelezen vana! het balcon van het Noorschen :mlnlster van l3uitenlandsche ten, die betrekking heb~n 01> de staVoorts wordt verwacht, dat in de over- verminkt.
Het verluidt dat-' ete m1jn n~et, in b.rand
Sti. James -Palace, op Charing Cross, Zaken Koht, alsmed'e het bezoek van king.
eenkomst evenmh,l direct ()p Spanje zal
is
gevlogen. Poglngeil, word.en gedaaIlJ
Temple Bar en biJ de Royal Exchange Premier Koscialkowsk1 aan Boedapest.
worden gezinspeeld. Men wljst erop, dat
om de Ujken der slac~toffers te berg~n.
Kolonel Beck. verklaarde dat de beOp> Ludgate Hill.
de belofte.... tot handhaving ~an den staBLUMS VOORSTELLEN AANVAARD
Vanaf het balcon ,van de Friary Court sprekingen. ~elke door hem te Londen
tus quo aHe vermoodens moet verdrij- Japan
vamSt. James Palace werd de procla.. waren gevoertd,hadden geleid Itot vooorP a r ij S, '18 Dec. (Havas). Het Yen, idat Itam~ Yoornemens zou zijn zich
m,atle voorgelezen door den Garter Prin· naamste problemen.
van een der Balearen meestet te maken.
~ENE.RAAL OSHIMA
cilpal King of Arms Sir Gerald WQllaston. \ Ook wees de minister erop, dat men Verbond van ~taalbewerkers maakte
Dee proclamatle, welke in het tradltlonee- den Volkenbond niet te veel 1ngewikkel- bekend dat het de voorstellen van PreOVEREENSTEM.l\IING REEDS
Bel' I Ij n, 19 Dec. (Havas). De
Ie· oud-Engelsch was gesteld, was 'bijna de problemen tel' 'oplossing moet voor- mier Blum voor de, oplossing der conBEREIKT
fUcten
in
de
metaal-industr~ in het
.Japansche
ml11taire attache te Berlijn
ge~lijkluidend
aan die, welke gebruikt leggen.
'
wEerd voor koning ,Edward op ,29 Mel j.1. \\7:at het koloniale vraagstuk aangaat departement du Nord en in Pompey in
Lon de n, 19 Dec. (Transocean). generaal Oshima, die een voorname 1'01
Hlet eenlge verschU was, dat thans ook verklaarde spreker, dat Polen de vol- hun geheel aanvaardt.
Het MiddelIandsche Zee~pact in den. heeft .gespeeld bij de totstandbrenglng
UI,t Rijs.sel wordt gemeld, dat de af- vorm van een gemeenschappelijke ver- van de Japansch-Duitsche overeende kroning werd aangekondlgd van "Our gende verlangens heeft :
gevaardigden del' stakers in deqletaal- klaring van Engetand en· ItaW~ zal vol- komst t is hedenmorgen naar-, Genua verdearly beloved ,Consort".
industrie de :voorstellen van Premier gens de "Dally Mail" spoedig werkelijk- trokken, waar hij zich zal inschepen op
Verscheidene'l dulzenden
personen
1 Polen wenscht de ~Dl.ogelilk ..
een Japansch schlp om een verlof van
w<oonden de plechtigheld bij.
.
heid voor emigratie van zijn surplus.. Blum met groote meerderheld van stem~ held worden.
nien hebben aanvaard.
meerdete maanden in Japan door te
'Gedurande de ge1;leele plechtigheld
bevolking;
Het blad meldt dat overeenstemming brengen.
steond koningln Mary vooreen der venGOrgel 3X per dag met warm,
2 Polen wenscht acces te verkriJ..
dienaangaande reeds is bereikt als rezou.twater. VQOl. het nl;l.ar, bed
Gen.eraaI Oshima zalgedurende zijn
steers van de eerste verdieping van het
IIE'£ STANDPUNT DEft \VERK..
gaan flink Vicks lOp keel en
sultaat van de besprekingen tU8Schen afwezigheid worden vervan'gen door ka..
,Mrarlborough House.
gen tot grondstoflen·bronnen.1
GEVERS
botst wrijven. en met warm:
:.
kapiteln Eden en den ItaUaanschen am- piteln Jokoyama.
'
flanel
hedekken. Is de keel
De min[ster verklaarde ten· aanzien
erg pijnlijk of het hoesoon veel..
Staking in Katoenfabriek van de hervorming van den ,Volk.enbond, Par .ij s, 19 Dec. (Transocean). De bassa<;i~ur Dino Grandi.
vuldLg,sm'elt dan wat Vicks
dat Polen vreest dat twee blocs zullen werkg:evel~~ in de metaal-Industrle in
in heet water en adem den
o
:
::
!!
!!!"......
W4
.Volkellbolld
stoom met de dampen goed in.
100.000 ./\RBEIDERS BETROKKEN
ontstaan, leden en nietleden van den het de'partement du Nor~ hebben zich
,Volkenbond. welke viJandlg tegenover bereld verklaard. de voorstellen van PreDeze uitwendlge behandellng
mier Blum met zekere restl'lctle,s te aanLon den, : 19 Dec. (Transocean). He- elkaar zullen komen 'te staan.
is vooral bij kindervarkoud..
denmiddag 12 uur ziln 100.000 georganiTen slotte deelde de minIster me de, vaarden.
DE 86STE ZITI'ING ,VAN DEN
heden aan te bevelen, omdati
se~erde arbeiders in de katoenfabIleken datPolen de rechten van Danzig zal
VOLKENBOND
ze de maag der kinderenniet
van atreek bren.gt, zooals bij
il1L Lancashire in staking zijn. Bij deze beschermen en dat momenteel onder- 'Hoewel zij verlangend zijn alles te
overmatlg gebruik van in·
stiaking zi]n' 300 fabrieken betrokken, handelingen gaande zijn voor de bevel- doen wat in hun macht IS om een einda
o e n eve, 19 Dec. (Transocean). V~n
wendige medicijnen
te~rwijl nag 40.000 arbeiders, die n.1et. bij liging der politleke belangen te Danzig te maken aan de staking, vestIgen de
de 19 punten op de agenda van de 86vaak het geval. is.
indu~trieelen
de
aandacht
op
het
f~it,
aangesloten, na de jongste besluiten van den Danvmkvereenlgingen
zijn
ste zittlng van den ,con$eil,. waartoe het;
evreneens de gevolgen van de staking zul- zigschen ,senaat en voor het regelen dat het in Jull ge.sloten collectieve congeschil tusschen Danzig en polen, het
Deelt een van de 'moeilijkheden tusschen d'en Vol- tract is. geschonden door de lll€gale belem ondervinden.
Sanjak-vraagstuk en de fQrmeele herhernleuwden
De onderhandelingen, welke reeds kenbondsvertegenwoordiger en den Be- zetting der fabrieken.
. openiilg van de onderhalldelingen in,Ians toe aan Om deze reden verklaren zij dat zij,
eemigen tljd gaande' waren tus.schen de naat.
zake· het pact van, Locarno, behooren,
a~ het Geel. hoewel bereld e~n zoo groot mogelljk
arrbeiders en hunne werkgevers hebben
wordt verwacht dat het ~ronr.lstoffel'
In polltieke kl'ingen wijst ;men' erop,aantal arbetders wedel' in dienst te neprobleem het onderwel'p zal vormen van
to>t dusverre. niet tot overeellstemmlng
Werkt
uitvoerige besprekhlgen.
gEBleId, daar de arbeiders hun eiscl) voor dat kolonel Beck de Danzigsche probla-- men, n[et in staat zijl'l de abeiders aan
direct
op 2
eem algemeene 160nsverhoogIng van 1/8 men behandelde in v.erband met den te nemen, die de voorwaarden van de'
Men meent echter dat (lit vraagstuk
mani9ren
tegelilk.
per pond sterling handhaafden, terwijl Volkenbond en niet in verband met de collectleve arbeidsovereenkomst hebben
wederom naar de commissle zal worden
'
de werkgevers' weigerden _~! te wijken Duitsc'h..Poolsche betrekkingen. .
genegeerd.
.1.&1 ~2805 tenlgverwezen.
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KEIJZER
PLEDANG 33

BUITENZORG

TElEFOON 94

Het beste en billijkste hotel voor dcortrekkenden en maand-gasten.
Alle. kamers van eigen gernakken en ruilnc voorgalerlj voorzien.
schttterend uitzicht op den Salak.
Prijzen vanaf f 4.50 p. dag p. persoon.
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Ook verkrijgbaar:

"ROTBART LUXUOSA
.'

The uxe-sch aerrnesje van d an kenner
N. V. Behn, Meyer & Co. Handel - Maatschappij.
22802

OOMBINA TIE SLUYTJERS & 00.
, , BATAVIA - SOERABAIA IANDOENG - MEDAN - '- - ~

BRAND..

F

SEMAItANG
MACASSAR

---

AARDBEVING-

. De ""vofle:- zochte geur - vann
li
..frisch gepfukte bloemen, dia

TRANSPORT.

INBRAAK.. BAGAGE.. EN ,NOODHAVEN..

"Bcldocts lovendel brengt,'t
'~werd ' door hen verkozen
boven iede' onder porfum.'
En diezelfde heerlijke geur I
I dl
re onze grootou d
ers 'In I
verrukking bracht, stroomt
. U tegen uit iedere flacon'
Boldoots tovendel en uit
'aile lavendel toiletortlkelen
die Boldoot maakt. ~'

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

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

GRA-~T'

I
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----------------......,--._------...-'---------------

SCOTtH',WHISKY

TJIBADAK.
IVoor abonnernenten,
klachten om-

Boldoott
~~~~~~~A~~nHzle~~:~~~:~~~ , LAVEN·O E La

~-u# ~.

trent bezorging van het

~
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Telefoon . No. 7 (zeven)
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I~j ~E;~rt";t~iE~tTt·VERVANGEN.

Scholsche Whisky is de beste ter '
'we rei d. EnG ran t ' s gee ft i n

Ve rwl S,S el

'niet
oOI"zaak
en,

Schotland den toon aan. G~en
betere Whisky dan Grant's Whisky.
.

B~J/lJt

dq D/jltJtq

gc/'otJclt(/
.

, .

Wj,lJ.~y

- ,:p gevo· g I·

~

~UWf.I4tiMW4~Ml~~~

.

22811
- - _ ___

1Jl!?7u

~~~:
r~~~~ "

........ ~

:=::...-,

-pID4tUW d " !

22822

.",A;,.......... _

LOSSE

Iederen keer, dat ik een ander waschmiddel dan
~~Persil probeerde, was het een tefeurstelling.

'.

lAVENDEL BRILLANTINE.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , . . . .

If< raat me niet nog ,ns ompraten met: ,,'t is
'net' Per s u: of ,,'t is' betee dan-':~ ~ r s i'I,".

PSJ,

---

,

NUMMERS

van net Bataviaasch Nieuwsblad zJjn
verkrljgbaar a 15 cent bU :

Boekhandel KOLFF & Co
te Batavia-Centrum en BataVia.

2e-hulldsch
"OBUZ"
SluIsbru~straat

BoekbandeJ

BatavIa-Centrum•

Boelih. B. \V. \VIGEI{INI<
Rijswljkstraat 16. Batavia-Centrum.

Kntholieke
Boekhandel
"VIIlIBUS UNI'fIS"
Cltadelweg.

Pijn iseen gevoIg van ziekte:
Het is eel} waarsch,uwing dot
er iets nlet in' orde Is: Niet

de pijn moet bestreden worden
'-mao! dl! ootzoak. "AS PRO", het gen~esmiddel in de meest hygie··
'nlsche verpakkjng, last het kwaod in den, wortel aan, neemt de'
,pilne,n weg en brengt direct verllchtlnq.. Neemt "A~PRO" - het.
heett geen onaangename rtawerkirtg.e111~zaloo~ .U· helpen.,

2e-handsch Boekhandel

"I N S U LIN D E" ;
Pasar Baroe, Bandoang,

'

STATIONSI(IOSI(EN
en in de

REsrrAlJRATIE • RIJ'rUI.

GEN
der 8.8. en Z.8.S.

Moppen.
.-/

Hoofdpijn
Rheumatiek
SIapeloosheid
Zenuwpijn

Kijk, kijk r ••••
Een slukje

Holl a nd r ••••

22828

- Ik zou geen man willen hebben, 'die zijn tijd in een cafe doorbracht.
- Och, .waaronr niet 1-" Kijk nu
eens naar mijn man: die Is er den
heelen dag nlet uit te krijgen. .
- Dat meen le tach niet?
- Ja' zeker; hij is buffetchef. '

.*.

-

- Ik heb haar eersten man heel
goed gekend. Een knappe kerel;
jammer toch,dat hij zoo vroeg
gestorvel1 is.
'
- .Ja, dat zegt haar tweede man
ook,

BUITENZORG
Abonne's van het Bataviaascb
Nleuwsblad te Bultenzorg gelleven
zlch voor klachten 'omtrent nIet,
dan weI ongeregeld ontvangen van
de krant te wenden tot den Agent.
den Heel'

~lo.s~oo~weg

Koortsigheid

•

.

Amersloorl

mwmJD~m

o.

Influenza

Keelpijn
Ischias
Jicht .
Lumbago'
I

PH0ENIX~~(l~~~S~H BIER.
ult

Ktesplln
Verkoudheid

•••

DA V I D
22818

1, tel. 389 Bultenzol8

...

~.

- Och man, kun je me niet even
helpen aan een stukje bruin papier?
- Zeker, vrouwtje, wacht maal'
even, dan zal ik een van die sigaren uitrollen, die lk van je VOal'
22804 mijn verjaardag heb gekregen.
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Waarom Lombok vraagt
~

Desiderata voor een vergeten eildnd
De Rijstexport een alles overheersehend helang

Onze correspondent op .,Ball schrijft den, dat het Bestuur op Lombok zlch
onlS:
}
hiervan ten volle bewust Is.
\.
.
Er zijn In ;Ampenan nlet mindel' dan
Negentlg procent van Lombok's be8
rijstpellerijen, waarvan 6 In handen
vcolking woont in de vlakte, die het elland van W~,st naar Oost doorsnijdt. van. Chineezen en 2 in handen van BallDeze bevolking neemt, evenals die van djareezen. De elgenaars del' laatstgeBlaH, onevenredig en onrustbarend snel noernde labrieken zijn nlet aangesloten
toe. De vlakte waarin zij is saarngedron- bij den rljstpellerljenbond, zoodat er een
glen is, met name in het Zuidelijk (leel, gezonde concurrentle bestaat bij den opomvoldoende gefrrlgeerd. De uitvoer van koop van de bevolking. Gelukkig voor
riijst, die uitsluitend in deze vlakte ver- de bevolking! Ret Is .mede daaraan te
danken, dat de padiprijzen dit [aar op
bouwd wordt, bedraagt 50% Ivan den
gianschen uitvoer van Lombok en deze Lombok zulk een heugelijke stijging vertoonden.
I
I
I
riJjstuitvoer is enorm groot.
Aan het slot van deze mededeelingen
Thans is men bezlg aan de sate-ra- vermelden we dat nieuwe aanvragen tot
vlijnwerken, waarvoor f 150.000 Is uttge- oprichting van rijstpeller1jen gedaan
trokken. Het geheele werk is in drie werden. Men :kan slechts hopen, dat deze
jaar gereed en zal 9.000 bouw bevloel- niet zullen worden ingewllUgd. We bebiaar maken, die thans geheel afhanke- hoeven hter niet te wijzen op het dublijjk zijn van regen. De dam dezer werken bele gevaar, dat voor de bevolklng geIs; gereed en men is nu be~ig met 't twee- legen Is in rijstpellerijen. Het thans bedre deel van de hoofdleiding. Opvallend staande aantal van acht kan ruim voIis; het, dat men voor dit werk in Zuid doende !geacht worden voor de behoefte,
Midden Lombok koelles (ongeveer 1.000 zoodat uitbrelding In wezen slechts een
man) moest aanwerven in het Oosten nieuw gevaar voor de (bevolking geacht
en Westen. Droeviger Illustratte van de moet worden en geen aanwinst in het
Juitlcosheld del' Sasaks in hun mlsdeeld economlsch verkeer. !
gcebied Is weI niet .mogelljk.
Een verdere aanwijzing tdat Lombok
Oost en West Lombok, waar men op
dre )kaart de rivleren zlet loopen, zijn er beter komt voor te staan, dan eenlge
e1l' veel looter aan toe. Ook Idaar echter [aren terug, Is het geheel Inloopen van
vsalt nog veel te doen en het is te hopen, den grooten belastingachterstand van
dlat de arbeid aan de ,sate-ravijnwerken 1934, terwijl de belasting van 1935 voor
door middel van reserveering uit het weI- de volle 100% binnenkwam. Ook dlt [aar
vaartstonds nog gestimuleerd kan wor- laat zlch uitstekend aanzten.
den.
I
I
.....•
J
Het,- wachten Is dus voorloopig slechts
In N. en O. Lombok worden poglngen op meer aandacht voor dit misdeelde
tot transmigratie gedaan, waartoe bosch- eiland, meer voortvarendheld bij de ultreserves zijn vrljgegeveh. De werkzaam- voering van bepaalde werken en het
heden tot dit doe I zijn in voorberelding. aanvatten van andere, die thans lang
Oiok hier zou men het Bestuur op Lom- genoeg zijn blijven Ilggen.
b<ok gaarne meer bewegingsvrijheid en
rmkidelen gunnen. Zij zijn zeer noodlg.
~._-------Etn zij zullen in zeer nabije toekomst
wrelllcht te laat komen .........
De Huwelljksfeesteu
Het geheele Zuiden van Lombok is onbewoond. Een lang gestrekte heuvelrug
Oproep Oeteldonksche Club
dcoorkruist het efland wederom van West
naar Cost. Ret Boschwezen is hler beMen verzoekt ons, de volgende oproep
zicg te herstellen wat door de bevolking (in het Brabantsch) te plaatsen :
vernteld is, namelijk het regenvasthouderide woud. Voor de reboissa\ie van
Toevallltl' ben 'k an de wjeet gekomdEen Goeno~ng M!aredja is een bepaald 'Ule, de 't Bestujer van de Societeit "Conbedrag uitgetrokken. Ook hier zou men cordia" (unne skwonne' naam he) plangm~rne tempoversnelling
en ampeler I ne makt um unnen gezelligen aovond in
rrniddelen aangewend zien. I
elkoar te zette op Zaterdag den niggenden Jamlari, wor iederJeen welkol11 Is,
. Wanneer het- op de reede van Ampe- mer zJeker zfj die zlch in hun elgeste
nean t~ ;fumoerig is, dan gaan de schepen volksdracht loa ten zlejn. 'K docht zu,
tQ)~ ladmg en lossln~ naar de Laboehan dol' moe'k ut mijne van hebbe, want die
Tirmg, iets Zuldehjker.. In d~ll w.~g Limburgers en Broaballters zulle dor nedmarh~en Ugt een brug, ~le tegehjkertljd tuurlijk nie ontbreke te mjeer umde'k
acquaduct Is. Deze bru a verzakte vele, wjeet de de fjest geviejerd wordt noar
vele jaren geleden. Reeds even vele Ja- oanlelding van de treuwerij 'Ian ons
rem derhalve is vrac~~verkeer over de- mjeer dan geliefd Prinseske en onzen
zen weg ...... onmogehjk. \Vederom een t k
t·
P i'
B n rd
b€ewijs. dat men (het met dit Lombok oe oms 1gen r jns er a .
z{])o nauw niet neemt. Men kan slechts
Ik ging dus is hjeuren en al was ik
0lP verandering en verbetering hopen,
gjeen lid van de Boos 'k moe zeggen
omk hler.
toen ze hjeurden de'k unnen OeteldonHet wegdek van de verbinding tus- kel' waar wjier ik mi open erms ontvansc~hen Oost en West, tusschen Ampenan gen.
Aljeen waar 't spijtig de unnen
em Selong, is Ivoorts in een staat, die menhjeer de dee; 'k ha Hever 'n vrodll'ingend herziening behoeft. Men be- mensch vastgehewe. Ik was nle den kllaagt de houders van autobussen en jurste. er waren er al vur mij die an de
dEe particulieren, die hiervan gebruik gang waren plannen in elkaar te peu.nuoeten maken. Er zijn groote stukken teren um op de fjest goewd vertegen1m, die den toets eener milde kritiek niet wordigt te zijn, mer...... d'r waxen er nog
dmorstaan kunnen.
maar een kleen bletje.

I

I

Overigens -

staat Lombok er
niet zoo slecht voor !

Di\t jaar werden goode padiprijzen gemlaakt en het was onmiddellijk merkbmar aan een groelend aantal Mekkagmngers, terwijl een rit langs den weg
Mrataram-Praja voldoende is om te doen
zilen heeveel moskeeen daar nieuw gebouwd worden, dan wei herstelUng vinden.
Als een typisch voorbeeld van de goedEe lVerstandhouding tusschen Mohammledanen en Hindoe's op het eHand mag
wlel gelden het feit, dat aan een dier
M[ohammedaansche gebedshuizen eell
Bmli·Hindoo als metselaar werkzaam is !
Veoor de veeten en de excessen in het
voorkeer tusschen aanhangers dezer beidfe religies, zooals men ,die in BritschImdte zonder ophouden en met Ide bloedilgste gevolgen schier dagelijks ziet,
bllijven Lombok en ook Bali gelukkig geSlDaard.
I
I

I

Het is in hoofdzaak de padi, die hier
mleer welvaart brengt. El' is een aanzienlijjk groote uitvoer, oak naar Europa,
Wlaar de Lombok-rijst een zeer gewild
'vmedsel is en een uitstekenden naam
h€Ceft. In dit verband moet zeer stellig
geawag gemaakt worden van de goede
zo)rgen, die de Agent van de N. I. Hand~lsbank te Ampenan wijdt aan <iit prodmct en dezen export. .roe heel' WOlfe
zl(et aLs met arendsoog toe op de kwaIitteit.
De heer WiOlfe verricht zijn, arbeid ter
pltaatse bereids ruim twintig jaar, naar
Wle meenen. Het is qe vraag of, WannEeer hij eens ;mocht heengaan, een opv())lger ·zou beschikken over evenveel
aaandacht en energie, waar het betreft
hEet hooghouden van de kwaliteit van
deze rijst. Een terugloopen van Idie kwalittelt zou, in onze dagen jVan alIes overw(oekerende en dlkwijls veel-verstikkende~ concurrentle, een' verlies van
een
uitterst belangrijke markt kunnen beteekemen. Waakzaamheid is hier geboden
em ,het is aangenaam te kunnen mel-

Er moetell er dus nog veul mjeer bie.
De mjesten hebben het zeker no nle gewjeten, mer zij die dur di stukske in de
keraant wijzer zijn geworre wjeten het
nou en kunnen zich nog opgeve qjj -den
Sikkretoaris van het Soos B~ttljer die,
as er genog goesting is van ok andere
groepen, elke groep l§ bij elkoar zal
trommelen um nog is over de zoak te
proaten.
Ik vur mie hoop dan ok de de Limburgers en Braboanters nlet zu errig
lank op zlch zulle loate wochten. Welke
flinke vent of wlef blieft er nou thuus
mi zu'n fjest. Ge behoeft het nerges vur
te loate; as oe skoewne kepot zijn kunde gerust op oe klompe komme as oewen
hempdsllp mer in oe hoos zit want die
deruut is nle zu skwon. Er Is ok unne
malle-meule-un petatfruutkroan en 'k
weet nie allemoal wa. Dus 101 zulle we
genog kunne moake. Over biejer en zult
behoef ik nlet te proate, d'r is vanalles
mjeer dan genog. Ge wittet nou allemoal, nou kunde komme as ge wilt. Mak
mer efkes un kleen brlefke klaor, stujer
't an de Sik van Concordia en we beginne zu vlug mjeugelljk ml un vurpruufke.
Nou houdoe wor en tot kiek.

--

&Wi"

. . .··,nse

•

T
• •

I

llandoengs Vrocden hijeen
De

J~arbeurs

in debat

De g~meenteraad' van
Bandoellig
heeft een openbare vergadering gehou..
den onder voorzitterschap van wethoudel' ir. H. Biezeveld, meldt on2€' Bandoengsche correspondent.
Een voorstel van den heel' W. R. van
Nauta Lemke om de steuntrekkenden
tel' gelegenheid van het aanstaand hruwelijk eenl extra uitkeerlng van een
rijksdaalder teo verstrekken, werd! aangenom1en.
I

ker I verwees ;naar de woningtoestanden
in de kampongs.
Ir. Waasdorp (V.C.) Ivreesde, dat
wanneer de suooidle niet wordt verhoogd l, de kans bestaat, dat de Ja:arbeul'S begraven zou moeten worden en
bij opheffinlg ervan derft de gemeente
OQlk de ve!l·makelijkheidsbelasting. Sprekers fractie wu zeUs een suwi'<iie willen verleenel1l tot het bedrag ,del" vermakelijkheidsbelasting. Hij bepleitte
aanncmen van het voorstel opdat de
Jaarbeurs voor Bandoeng behouden
kal1J blijven.

\ De heoc Sijbers l1chtte toe, dat wanneer er sprakel is van ,.,to be or not ro
Van den raad van beheer van. de be" hij voor de subsiddeverhooging is.
"
Jaarbeurs was een verzoek ingekomen
Zaterdag 2 Januarl zal in de bovenDe voorzitter betoogde, dat men nlet
zalen van Maison versteeg een groat om de bestaande subsidie van 2400 gulHawal"ianoand·col1cours worden gehou- den te verhoogen, waarop B. en W. naal· de vermakeliJkheldsbelastlng moet
voorstelden het verzoek in te wllligen, zien. Derft men deze, dan wordt dit
den om het Kampioenschap 1937.
alhoewel een bedrag nog niet kon wor- tach we'l op andere wijze goedgemaakt,
Het concours vangt des a vonds te 10 den genoemd.
doch gelet moot worden op het ideeele
Mr. ir. Janssen val1l Raay (I.E.V.) be- belarug van de stad en. dan moot ?Ok
uur aan.
toogde, dat wanneer de gemeente de getracht worden de Jaal'beurs weer op
Verschlllende fraaie prijzen zijn hier- subsidie verhoogt, het dan ook ge- de been te helpen. Als de gem~ente
wenscht is, dla,t zij meer zeggenschap met dit voorstel accoordl gaat, 'Zal ook
voor uitgeloofd.
Dienzelfden dag is er in den voor- en in de Jaarbeurs krijgt, het,geen zou het departement van EconomiSChe\ Zana-avond in de benedenzaal van Ver-.j kunnen geschleden door in den raad ken meer welwlllend\ staan ten opz{chsteeg een groot Potpourri-bal met at- van beheer een gemeenteraadslid te be-I te van de Jaarbeurs. Door een geme,entractles. Tijdens dit bal zal o.a. Miss noemen.
I
teraadS'lid in den raad van beheer" te
Coney's dansgezelschap optreden met
De heel' Sijbers (I.K.P.) vond het be- hebbel1l zal de zalak voor het gemeen~eeen uitgebreid en uitgezocht Nieuwjaars- tel' eerst eens at te wachten wat de bestuul' duidelijker worden.
j fI,
progl~mma. De dansmuzlek zal verzorgd Jaaribeurs elgenlijk zou presteeren. Bo'I '
worden door "The Musical RhythmiCS"'l vendlen zijn er andere zaken, die vee I
Het voorstel I tot subsiq,leverhoog in tl
Het oa! oegint om () UUf.
\
meer spoedeiiSchend zijn, waarbiJ spre- werd z.h.o$. aangenQm.en.
.

Hawai'ianband-concours in "Versteeg"

I

AnOp'C"

De heel' Dessauvagle <I.i.v.) betreurde den gesproken aanval en tartte den
Bij de rondvraag informeerde mr. ir. heel' Sijbers te !b'ewijlZenl, dat het I.E.V.
Janssen van Raay of het waar is, dat niet de belangel1l van de gemeente of
de gemeente een proces voer~ ten be- van het personeel heeft gediel1ld. Wat
drage van 25 mille betreffende teeke- de caJdiaverdi~iplLne betref~J wees sprenlngen, waarvan door gebruikmaklng ker erop, dat het r.E.V. ~och ook weI
het iauteursrecht eou zijn geschonden. verschillendl gestemd heeft.
Zoo ja,' dalll had spreker Igaarnel gezien,
De heer Sijibers hednnerde aan de
dat de ,raadl erover was ingellcht.
houdinag van het I.E.V. betreffende het
De voo~itter antwoordde, idat het buitenlandsch verlof <De I.l4,1.V.-f~aC?tle
een zeer juri(iische kwesti'e is en dat I stemde toen voor het verleenen vall
allicht de raadsleden er toch niets van I buitenlandsch verlof oak aan zekere
snappen! (vroolijkheid>.
Inheemsehe \ gemeente-a~btenar~n).
Was dat ook algemeen belang? J vroeg
Mr. Visser <I.E.V.) vond het eveneens spreker.
I
t
noodlg, dat de raMl:sleden eenLgermate
De heel' Dessauvagle: Ja, abs'oIuut.
zouden worden ingelicht, speciaal in
Tenslotte wees de heer Sijbers er nag
verband met het begrootingsaspect. OPt dat deze partijd1scipUne. die bij de
()QJk meende spteker, dat de betrokken I.K.P. niet lbest.aat, oak in Ikleinere dlnfirma, (Geveke te SOeraba:la)
moeite gen wordt doorgevoerd'.
heeft gedaan om de 'Zlaak in del' minne
Vervolgens werd het openibaar gete schlkken, maar ook daarvan weet de deelte del' vergadedng gesloten.
raad niebs.
ROllltvraa.g ,

De heel' Sijibers besprak nog de gehouden stemming over I(fe vaststelling
van het salarls van den gemeentelijken
inspecteur van financien en betoogde in
verband qiermede, dat de I.E.V.-fractle
herhaaldelljlk voor voorstellen stemt,
die later door een hoogere instantle
worden afgewezen. Dit stemmen is het
gevolg van partijdiscipline. welke spreker cadaver-discipline noemde. Men
dient eehter het algemeen belang te
behartlgen.

,

•
o

I{alcnderstroom

Van den vertegenwoordiger del' Phoht
alhier ontvingen wij een zeer artlstiek
uitgevoerden kalender voor het jaar
1937, waarln de Phohi haar 1!)-jarig bestaan viert. Deze kalender wordt toegezonden aan aIle Phohl-clubleden, die
over het jaar 1936 hun bijdrage aan de
Phohi .hebben doen ,ooekomen. alsmede
aan hen, die alsnog lid van de Phohl

worden.

,

I
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Voetbal

Sport en Wedstrljden
~.

I

I,<Y

C. V. V. - Stonnvdgels
Exc-elsior ~ Blauw Wit
Xerxes - R. O. H. .
A. D. O. - D. H.C.
Ajax - D. It'. C.

Strofschop de qencdesloq
U. M. S. delft onderspit
Resultaten .der V.B.O.-colupetitie

DOOr deze overWinning op zaterdag j1.
heeft Vios zich sterk aan T. N. H. opgedrongen en is de indeeling op het ranglljstje slechts een kwestie van doelpuntengemiddelde, ten gunste der Chinamen. '
:
Oerust mag men echter aannemel1
dat de Madoera-weg-mannen zlch nu
volkomen in velUgheld hebbell gesteld.
I
Dat succes Is vel·diend. Met elk optreden is er vooruitgang te constateeren, ook in het team-work.
W'anneer het aanvullend werk in de
de back-liple nog wat meer verzorging
krijgt, dan zouden we nog verrassende
uitslagen durven vocrspellen, ook tegen
de top-plo,egen, tegen het einde dezer
competitle.

terhoede. Alles vloog tegelijk naar de
bedreigde plek, hindel'de elkaar zoodat de bal tergend langzaam in de kool
kon rollen.
(1-2) ,
Enkele kansenvoor de B.V.C.'ers
volgden. Zoo werd een geweldig hard
schot, buiten bereik van den keeper. bij
toe'val door een der backs opgevangen.
De laatste perlode gaf den B.V.C.aanhang weI hoop voor Ide rest.

Rust: 1-2.
I
I '
Die hoop vervloog reeds in de eel'ste
minuut na de hel·vatting. Het ging in
een adem op Hartkamp af. lIet schot
kon onvoldoende verwerkt worden zoodat ,bij tweeden inzet de leiding werd
vergroo't.
(1-3)
I
Een kans op beteren stand v'erkn(;>elde Pippei- weI heel opvallend. Van dlcht
bij (er kon nog verder . ongehil\derd
worden opgebracht) werd hemelhoog
De Oeel-zwarten hebben zlch nog o'vergeschoten.
juist, door het eene doelpunt, vaar, op
Strafschol) tegell B. V. C.
de voorlaatste plaats kunnen handhaven.'
I:
Een ..strafschop" gaf den B. V. C.'ers
Dat idoelpuntje viel echter bij verrassing; ook nu heeft het optreden der toen den genaJde-slag. Bij een doelworvoorhoede weer geen enkel llchtpuntje steling sprongen doelman en back de
Jong tegelijkertijd 11ao.r eeh hoogen bal
doen gloren. '
!
De alle'rzwakste bezettlng Is zeker die en werd deze door de Jong. met 'de
handen aangeraakt.
I
van de l1nks-ulterst-plaats.
Dubbel Olmoodig wijl de bal vIa de
Pipper is te langzaam en leeft ook te
weinig met het spel mee, zoodat zijn lat zou over-gezeild zijn.
Van TUijl plaatste onberispelijk( 1~).
start steeds .te laat is en de voorzetten
De fest was een geweidig ploeteren
steeds een gedekt veld vinden.
Als geheel weet deze vool'hoede ook del' B.V.C.-achtel'hoe<le om verder doorgeen ,cpluchtlng te brengen zoodat de dringen te voorkomen. En (Jut gelukte.
verdediging het op den duur nlet houS. V. B. B. - U. ~I. S. 5-0
den kane
I

, Goede verdediging
De verdediging in haar geheel mag
, geloofd worden. Daar is veel en vaak
goed werk verzet. Men speelde. aanvankelijk 'met vier halfs, ,va-aryan er
cen speciaal de bewaking van Van Tuijl
was opgedragen.
I
Het had in zoovene resultaat dat het
kansen voor dezen goalgetter sterk beperkt werd,en. Oeen derde van het aantal dat hem geboden werd in de ontmoeting ,V. I. O. S. - U. M. S., verleden week.
Voetbal Is echter en blijft een spel
van lukken of niet. Wist v. Tuijl toe n
heel wat eenvoudige kansen om hals
te brengen, n u werden <Ie allermoeilijkste kansen benut. Twee der drie
doelpunten (een ontstond uit een strafscl1op) waren het resulta:at van pracht
werk, v9lkomen concentratie.
dverlgens was het een ontmoeting
In de beste verstandhouding gespeeld;
er behoefden slechts enkele overtredingen te worden .bestraft.
In dat opzIcht had scheldsrechter
Mols, die over het algemeen goed lei·
dinggaf. geen zware taak. ,
I

De opstellingen :
B. ,V. C.

'

Dat belde ploegen - die in den laatsten tijd desbetreffend nog al eens over
de tong zijn' gegaan - oak kahn kunnen
spelen, hebben zij Zondag :beweien.
Scheidsrechter : de Vries Foltynski,
keurig werk doend zooals steeds, behoef;..
de haast nooit in te grijpen.
B. B. heeft zlch door deze overwinning
~tevig op de derde plaats genesteld,' en
U. M. S. moet met dit zware verUes voor
B. V. C. in doelgemlddelde onderdoen.
Hoewel B. B. doorloopend weI het beste
van het spel heert gehad, moest men de
rust toch ingaan in groote onzekerheld
over het verdere verloop.
Een voorsprong van 11-0 zegt niet
heeL veel.
De tegenstanders kumlen nadien weI
eens anders uit den hoek komen.
Dat deden de China-men echter niet
en vast en zeker konden de Blauwhemden de score opvoeren.
Opstellil1g
Aan het spel namen deel:
S. V.B. B.

Mattheys
E. Meeng en Michaelis
Lasso - Tan: - ILIppelt
Onong - Heine - Tomodok -=-- Manusama - F. Meeng.

0-0

1-1
2-2
~-1

0-1
.2-0
Herriles - D. V. S. - Z. F. C. 0-0
D. \V. !B. - Feyenoord',
4-1
2-3,
V. S. V. - Sparta
0-1
N. E.' C. - Tubantia
Wageningen - ,P.E. e.
4-3
Enschede Boys - A. G. O. V. V. 2-3
4-2
Z. A. C. - Ensche'de
1-2
Heracles - 00 Ahead
K. F. 'C. -

:1}

I. O. S. 1-4

'

"

Aneta selnt uit del' Haag de volgende
ultslagen van de. de atgeloopen Zaterdag
ptaats gehad hebbende wedatrljden :

Vias klopt B.V.C.

v. c. .-:.. v.

l

Spanh~lnae 'kaiifp Om

D. \V. S. aan de spits van ald. II

"

ond~r-I

moest Black & Yellow net
Cricket
spit delven. .Ook het ,2e team van Khwa,l
to wist op elgen terrelh S. Y. M. A, 1 .met
3-2 naar huls te sturen. Met zeer spre- l '
I
kendecijfers sloegen de studenten het
De lwee.. le testmatc 1 ~
3(' team van C. R. C.enconsolide-erden
daardoor hun, toppbsitie; zoowel turn- .IIi\1\L'~O'Nb Mi,;\k-r ZkJN 2000 VOL
d/Ori·~·t\t~b<ekl~'r
keman als Qoppert ondervonden weinlg
l"
.,.'
'
•
-.
(~genstand van .hun tegenstanders.. D~
Na het slechte begin van de AustraS·. P'. I(o;f! lleJillitief iit bezlt strijd tusschen de twee zwakke breeders llsche tour heeft, zooals reeds werd geill de B.-afdeeUng elndlgde In een wel. , V("~
~lt~
verdlende 4-1 ze.ge van Horas i, ~tetwijl selnd; de, M.e.C. mede dank zij de meG. T. C. 3 op het i'llppertj~ een~3 ne- dewerklng van het weer de eerste testAfgel'o6pen Z~hdag6chtehd ,~ij.~ ,~~'fl de~,~~gi te ),sl~k~~n ~re~g XflU" 9· g. A· match gewonnen. Thans'is de tweede in
aanschouwe vaneen~leine maar .en- ~ .. ~l~rpp'd~! laten we de volhidige ult- gang. til d~ eerste in~ing:s' maakte d'~
thouslaste 'gro'~p' vailbeJangst~'l1ende'nd~ slagen volgen :
,"
1\1:6.6. 426 ~oor6 wickets, toen voor de
laatste .wedatrijden 'om d i6rtent-b€ke:r
verspeeld,
,'
"
i
A,(g;e nt )jp ,~d e 'k fa sse ka in· regen gestopt moest \vordel~. Hammond
Begonnen werd met de J>artij Oob~e/ ploenscllap:
lrt:1akte van dit aantal niet mlnder dan
Alt. Siberg. (-)5.3) tegen Boeghelm/Ba2~l; hlj IS nQ~n~et lHt.. , Toen. hij 162
1611\on (+. 3/M. De R~kenkamer-du.bbel
B~Y~' k :& ~
91W ~ i qa,~r' .!clofulWe~~rde hi]. zihi tweede (.lUI:was ~lie't :l>3Pa:ald 'op~re~t. XQOr.~l'Alt. Lo 3 1-4.
zendtal r\)~S In testcrtcket tegen de
Siberg was geheel ult vorm, Ull'!wijl GQHlj Isdederde Brit die dit
bee soms "missel'S" sloeg op 'de 'gemak..
~1'e ~~ie ;~~~tt1 ,-;-7 Yo ~ing lntt,n 3---6, '"AU':;;sles'~.
k\tp~~st~k'
lh~'~fP, ve~dci)t., ,Iioqbs: en
kelijkste balfelt
'
1-6. KwaEl1g K.wie - 'N. N. 8-6,~~,
3~6. Pouw KimLI-e - 'Kho Yarit Oh 'S,uthcliffe zijn zij1.l. voorgangers geweest.
Het laat zlch In ieder geval aanzien dat
Al s~~dig ko.n<t~nEo~ghelm e'n ptut- 6-1, 6-,-,-2. \
,. i
'd~,sombete voo~~~llingeQi ,over de op"
ncr op: 3-1kon;en, maar dl,Jor good
do6rzetten, van O:obee IWerd het. 3--:"'3.
L~~ ,S~le:LIa:tU/~o~¥i k(l~ b~\ ,- i Y~ eenvolgeqde ~eQacles. Welke de M.C,C.
SaIomon won hlerop '?ijnserv1ce (4-3); Pi~,~ ;Hran;1~; ~, JiT:',6,3~~: ~Wa ,En~ t~,; WAc~~en I ston~en~ ook 'n, de tweede
t~rw!jl ()okde volgende ga¢e met 'Siberg ~'Y.IWJ5:hp ~~~, Br.au\V--;-~~Q Yalll Oh/ t~s~¢a~ch "p~~,t~n . verv\llllng, z:ull~n
~a~~.1 .Ir}t~sch~nJs Ij.et .niet weI begrijaan service na Ivele 'deuces een prooi oey (Boan Kit 8-3, 1-6, 4~.
,pe;l,iJk. waar ,q~ Austr~lie.rs blijven, die
werd van de EScolnpto-mannel1 (5--3).
~09we':VJ;at:,:bow,Ung ,ats; qatting betreft
Met deoverwinning in z'tcht werd dol<; in
? 'd e. k l.~f d. 113•. :
z€er,s,ter,~ ~chen~~. Zij hebben bel1alve
devolgehde game ;door de Ssc~~upto.
th~ Ashes ook een reputatle te verlledubbel . goed aangepakt en 130egheim
K,h Vi 'a 1 L () 2':':" S. ~. M. A. 1 zen!
smaakte het genoegen Onl met goede 2-3.
,
services de overwinningmet 6-3 binnen
Tan Tjoen Hoo - , Tan OOan Tjoan
te halen, waarmede hij en zijltpartner
3-6, &-1, 6-3. !Tan ~joen 1Hoo - '.Irija
zich in d'e finale plaatsren.
Kiat !Slang 6-4, 7-9,.4--.-6. Morttl1l1g Irttussch,eh hadden op ee~ ~ndere Kho Ya~ Ooan 5-7, 2-6.
baart Lilli keng Khh/Kho 'Sin Oel (-30.3)
It. ~r. ~V~(hvkDSTIUJ'D i U.
en Llepl/Pang'key elkaar partij gegeven, : Tan TJoeh Hoo'/Slberg· - Kho Yam
<)oan/lnj()
Kw't
Siang
~,
6--2,
1,-,-6.
de laa,tsfen met scratch. De zware hanli sho't lilet ~l1e Ongeluk
dicap bleek -voor Kho Sin Oelen part- Monttmg/Yap !Glok 1m - OU\v Tjioe
Tiang/Lirrt
Toan
8etlg
6-:"'3,
6-3.
ner geen bezwalar te zijn om de parti}
~6h.,da&~otgep p,eef't cen; 123;-ta~ atl)lemet 6-2 te winnen, Waardoor zij In de
,ten'fde,elg~llomen aan een 10K. M.~we~
2
d
e.
k
1.
a.
f
d.
C.:
volgende ronde de S.S.-dubbel Wesseloo/
strijd dwars door BataVia, uitgeschreven
V. d. Linden (+15) ontmoetten, die tedoor het Bes(uur van 'de afdeellng BaC.
R.
'C.
3
B.S.
T.
O. 1 0 -- 5.
voren hun clubgenooten ~e Vrles/Budtavia d:et N. I. A. U.,de Ned. Ind. Athlewilowitz (0) van verdere deelnarne hadLinl~ng, *o~g
LUni~ema.Jl" 1~, tiek Unle. t
den uitgesloten.
~. 1;'~n T~k ,Pietl~ ra~ ,B(jert ;~~qg
1-6, k6. Tan oiok Poo - !Doppert
Da t het attl1tal deelnemers, dat zlch
De Kolff-c'ombinatie moest weI zeer 2-6,2-6.
'
's mOl'gens vro€g bij 't B.V.C.-chibhuls"
zuinlg zijn met haar !outslagen, d,aar ~e
waar de start plants had, verzamelde, zlch
S.S.-rnannen in elke game met
15 Lim Eng Hong/Tan Te,k Plet - Lum- tot ehKele tiehtaHen hepaalde is in
beg()nnen, terwijl zij ~lf in 3 ~an d~ keman/'fan Boen King 3--6, 2-6. Tan kerel1 zln een gevolg van de ~instandlg
6 games op -40 en de andere 3 op -30 Oiok Poo/lran E'ng ojin - DOppert/Da- heid dat medische keUring van de loovis 2-6, ,2-6.
moesten beginnen.,
Pers indivldueel verelscht was onl ttan
den:wed:strijd te kunnen deelnemen. Van
2 d e. k 1. a f d. B.:
Ook deze zeer zware !handic,ap was
de 23 loopers die tenslotte het 10 K. M.
voor Kho Sin Oei eil partner geell belang-e traject hebben afgelegd waren er
1M ina h a ss la 4 - u 0 t a s 1 18 lid van, de Niau zoodat deeerst aanzwaar.
kOlnende, Rengkung, va,n de Me.estersch~
Door tactisch spel van Lith keng I{lm 1-4.
mllitaire Athletiek Vereenighlg, behaldanda - Pdnaligiun 1-6, 1-6. Nel- ve de uitgeloofde baker van Ge;'1'it.sen ~n
aangevuid met knaHende ddve& vall, zijn
partner kOll de wedstrljdhlet ~3 wor- wan Jr. -:-:- Tg. Siregar 3-6, 3-6. Saerang Kempen, oo~ het schild in ontvangst
P. H~uahap 3-6.~2, ~.
den geWonnEm, wodat zij zich In
nemen dat uitgeloofd was voor het
nehg~hiMangind:iah Ng. Harap/ kon:
eerstbinnenkomende jN. I. A. U.-lid.
.
De hhale G.H~rahai> 3--:"'6, 4-6. Nelwan/Pantow
-., Tg. Slregtu-/Panat1g1an 8-4, 6-3.
pe.'dOor het· Bataviaasch Nieuwsblad
zagen geplaatst teg(m Boegtleirn/8alouitgeioo,fde,, prijze,n vielen ten d~el aan '
· k' 1. a' f d·. e .:
e.
3
d
mon, in €en vollell wedstrijd om ,,.the
de :a13 No.3 en No.6 binnenkomenden.
best of three long sew".
O. C. T. A. 2 - G. 'r. C. 3 3 - 2.
\. '
',
.
n~pgk\1~g, Np. 13, heeft het 10, K. M.
, 'Na eenige oogenbllkke,n rust werd met Tjla Tjln IBok -.:.- Stins 4-':'6, :1-6; The lange
t,raject afgelegd in 31 minuten en
deze match een aanvo.ng gehtnakt.
Ooan pauw- Roz,enberg 5-7, 11-9, 1021~ ;see.
finish was uilgezet vpor de
_ Onmiddellljk boekte de Kolfr-clnbbel 6--4. Lauw Wie Hian - Perkins 6-2, tripuhe, van het, raceterrein van de
B.,ia: W~ ~., l~aar .vele ,toeschouweFs geeen nuttigen 3-6, voor~pro~g. Vl~, ,4-1 6-3.
Tjia Tjin £Ok/The Gonn Pauw ~ tuige zljri ge,weest /Van deuitelndelijke
en 5-2 werd de ie set met 6-:2 gewonheri. . In de 2e se tsch(m~n ~oegheim Stlhs/Rozenberg 57'77, 6-4, 4-6. L.auw re~ultat~n iYa.n dezen wegwedstrijd. pe
en Salomon heel wa't vah plan. Wij \Vie lIian/Tan Tek Dj1e - Perkins/PlaY' twe~de prijs, een..statuette, werd gewonnen door W1aturandang, die als tweede
110teerden van het racket ~l1it l30egheim 3-6, ~2~ 6-4.
binnenkomepd N. I. A. U.-lid tevens eert
eenfge keur1ge drives, waarrnepe, zeUs
3
d
e.
k
1.
a
f
d.
B.:
)Jeker
ontving. De derde prijs was voor
Kho Sin del geen raad ~ist., d'oetl geO~ll1al)l. De we<1strijd Is op den weg zeIt,
stet1nd door Salomonkoli .de E~c.o~pto
P. T.e. 3 - B ,a. nk U 4 3 - 2.
waar op bepaat1e punten conttole.pos..
dubbel op 3-:-2 ,konieri, en op 40 minus
-raUb ...:.- N. 'N.6":"-t, 6--1.. SttrlonQ. _ ten waren opgesteld, uitstekend \Terloo·
30 in de 6e gante.
Esthtda 2~6, 2-.,.6: Hahlzah ~ KoeiH~ Pen da'ar,ook de verkeerspolitie ;voor een'
2
goode regeling hadzorggedragen. Direct
De Kolft-martnen gaven zlcij ~deh(ge
heel en inderdaad. geluk~ he~,lie.li nog ~~1itH~mzah ':'-N. ~./E:strada 1~9, na lafloop heeft d~ prijsuitreiking plaats
gehad door den heet· de IVries, vlce-voorna eerst. de hal~dic'ap v~h -~~. ~~ heb- 3-6. 2de. double ·w.d..yoor P. T. C. 3.
zitter ,van de N.J. A. U. Het orkestje van
~n verwerkt op de,tice te kodwn ~n
\VedstrlJ'(tprogranul1a 'qe Brandweer, dat zlch welwillend ter
vervolgens degitil1ete wiilnefi (~-3j.
beschlkking had gesteld, zorgde op het
Door vermoeldheid yah iibegheiril,. 4etHet Hrograinma '~oor 21 Decembei' B. B. W.B. terreill, waar tenslotte de beWIji ook de steun van iijii partherrliHi.i
langstelling zich concentreerde, met op·
der werd,' kond~l1 Lim e~, K~o h~t s~l luidt: v
\
gewekte ntarschen voor de vrOOlijke
geheel in handen ri¢men ert wOUMI)
' ,
stemming. '
'
verder onbedreigd de festeereHde' 3 ,2'de. 'k1• ald.
A. : ;
games.
Never Mind -i - tSteady ;2
Meer vl:dt er over dez~wedstrijd.nlet
te zeggeh, die door liet geri~ge .aah tal
, ~de. ki. ald.
4eelrteri1e~~ ;vee~ ~'}i1 marde ~eeft, Ing,~~
boet en rliet voldaan atin de verwacht1rt..
S. Y. M. A. 1 - M1nahassa 4
,Qnrniddellijk hierna wefd o~ergegaan
IDe!. 'v.d. Bosch A. ien van het 'Niau-bestuur dat zich ~er
tot uitreiking van de pt1jzeli.
voor deze, wedstrijd had uitgeslOOrd en
IKhwalLO 2 - .Horas ·1
Det. v.d. trosch a. zlc4 Ya~.~emedewerking verlek~rd ha&
De voorzitter de heer de Man gaf diyan .pqHti~ ~n van o.a. de, N~tiQnale
3de. 1<1. afd. B. :
rect het woord aan den heer ZimmerJe.ug(JstOrmers die ~lch verdlenstelljk
man, Hoofdredacteur van "d'Orient",
Slieli 1 \~
C. 3
maakten"met het afzettenvan den weg
die met een ·toepasselijk wootd d~n
'tahah AJj~hg west bij begin:" en ein,1punt.
I
lnooien beker overhandigde aan de dubbel Lim Keng Kim/Kho Sin Oet, voor
I
Het gros der deelnemers werd u1tge..
de S. V. Kolff, die thans voor de tweemaakt door leden der M. A. V. die onder
de achtereenvolgende maal en daa~mede
de deskundige eil enthouslaste lelditig
definitief in het bezit van den beker Is Scliiete,I,
van kapiteh'l yan DOOrn tot groote presgekomen.
taties in staa.t blljken te zijn. ZIJ haalVervolgens deelde daneer ~lrririlerman
S.. V. DE "DATi\VIER"
den de meeste prijzen weg en sl6egen
mede, dat de Directie Vail d'OrlClit tereen keurlgi fLguur tegertover andere
1Ve<l:itrljden om d~ll "Velodrome"-beker athletlekive,reeniglhgen die of slecht of
stolla
piEmw~n wisse1beker had
in het geheel nlet vertegenwoordigd
schlkbaar.. gest~l~, ,Vl.~a~op, (~e liee.I- de
Zooals . te doen gebrulkeliJk, hield waren.
Man, die Pll het\Vo~~d v~r~,ee~ ,~all1~,ns
dell B.K:rrIJ., dank brac.ht aan ae Direc· 31st~ren bovengenoemde ver~eniging op
tie tJoor
sympathieke geste waar... haar banen te Meester de maandelijk- \ Van de stijl der loopers karl fiiet feel
door deze wedstrijden weder voor een Sche wedstrijden met als hoofdschotel gezegd wordert; daar het allel1 amateurs
reeks van jaren bestendlgd zunen blij· de mat.ch OPl den Velodrome-beker op zijn die blijkbaar het begril> tempo nog
P!stool no. 11. Ret ging weer tusschen niet kennen en waarvan er verscheide;..
Yen.
de beid~ scherpschutt:er3 C,ijfer, en Bus'- nen beurtellngs in looppas en gewone
Lhil Ken,g, ,~lrit ,.eri ~~rtn,~r; t#ochi~n selaar, die e~kaa;r ook dezen, keel' niet wartdelgang liepen!
nog uit han-den van den ~eer de .l4an vee} toegavel).; .08 l1,eer H; Cijter won
met slechtgeen punt verschil boveng~~
Ook ·dient opgemerkt dat verscheideelk een RIehl b~kettje in ontvan~st
noemden beker met een serle van 87 ne deelnemers of het traject nlet nauwmen dts pets'oonlljke hertnrteflng
deze wedstrijden terwijl $3,10111011 en punten, vQOr <le tweede maal. Mevf. Bus- ~~4i-I~ besiud~erd iladdei1, of geen, ~e ..
noe.gheiln: elk werden, b~dac1it lhet €en selaar pafte 80 punten bij elkaar en de detlandsch verstoridell. Bij het B.B.W.S.Jonge de Wilde maa.kte een ~rie. v~n terreinadngekomen althans 'waren de
keurige illectallle.
66; dlt w1ren de ooste pistQolschutters hieest~n .zdodanlg in de war, dtlt i.e in
van den dag.,
eet:l,kr~ngetje i~~dllepen e~, nu e~rts
lartgs dewedstrijdb:Hin dan Weer tangs
0111 h~t killiipiO'eiis'cliaV
Om den buksbe'1ter glng het tllsschei1 de tralnb3:iin op en af draafd.en! Dit is
3e kla8se
den heel' en ntevroUW :Bus~\o.ar; de te~e,~~ ~~ b~WIJs da,~ ,de weds,trl~d. n1~t
he·er Busselaal' begon met een serie van serlei1s beschortwd wetd, dan lmmers zott
RESULTATEN DEtt B; C. t. T. A.~7 punten, en zijl1echtgenoOte wilde de ie YOlgeil rotitezqrgvuldig be,studeerd
COMPETITIE
hem er l1U €'enS afSchiet~n, \vat ze dan en riieehnalen bel00pen di~men te zijn.
ook prompt deed met 58 punten, Waarna
Khwal Lo 3 behaalde dez~ week \ve- ie elkaar sportief de harid druktel1. De
Wei heel sche'rp sfak llierbij af de
derom SUcces in de wedstrljden om h~t Wilde Jr. gaf blijken vall s~r1euie· o~fe.;, iorg,vuldlge etl lliul\vgezeHe organ1satle
algemeen
3e klasse kampioenschap; met Mng; het was een geslaagde dag.
van het bestuur en officials I
•
(I
,
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Voetbal

B.

~-4

in' N ed~,fJ(t1111

P. S. V. -

V. U. C.

2-3

M. V. V.

2-0
3-2
5-1
3-2
3-2
7-2
1-2
0-2 •

Longa - N. A. C.
R()el'n'iond- Juliana
,B. V.V. - Eindhoven
Bleyerheide - Noad
H. S. C. - Achilles
Veendam - FriesJ and
Sneek- G. V. A. V.
Velocltas - Be Quick

De overwinning van D.W.S. op Feyenoord was:' volkomen verdiend daar
0,0.. de D. W.S.-voorhoede stukken beter
was dan die van Feyenoord, waarin
slechts Vrauwdeuntzich onderscheidde.
-In de D. \V. 'S.-vcol'hoede viel vooral Jaap
Mol op ctoorz\jn snel en tactisch spel.
iii) nam twee doelpunten van de vie!'
vOOr zijn rekening. .
.
De ned'erlaag van Ajax, die technisch
beter speelde,' was ncirmaa.t; duar de
Ajaxieden hun taak te g'emakkeliJk'o~·
vatten.
ne, overwinnlnlt van Sparta was ver-'
dil;nid daulciij de actlevevoorhoede
waal'bijSeton 2 doelpunten voor zijn rekening n'am.
De ',ved~trijd tusschen lIermes D. V. S.
en z. F. d. eindlgde tegen, de verwachHng ill lil eengelljk spel. \Vel was Herhles sterkel', maar de Vool'hoede was onproducUef hetgeeii de vooth~'Uimste oorzaak was van' het purttlooz~ spel.
IDe overwinnirtg van A. D. O. was te
danken aan het st~rk aanvallend optre:"'
den van de geheele ploeg, terwijl aan
d~ andere kant he~gemis van Van Nellen zeel' sterk werd gevoeld.
'
DUITSCULAND'S PLOEG '.fRAINT

<De ,voorbe.r.eidi~~ van,qel} wedstrijd
tusschen DUltschland en Nederland, die
31 Januari zal plaats hebben, wordt door
de Duitschers blljkbaar serietis opgevat.
daar zij van 4 tot 16 Januarl een cursus
hebben opengesteld voor jongere spelers,
terwijl de iriternatlonale spelers van 18
tot 23 Januari in practlsclie oefening
zullen g a a n . '
.
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'De

werk van Manusama die een afgemeten
vCiorzet van Qnong voortreftelljk wist te
verwerken. (5-0).
Competitiestal1d
De competitiestand luidt thans:
1oelp.

.'

~

. .s '

g.~ ~

'5, §

~

~

~

~ ~ Ot:>o..g ~
Jong Ambort 7 7 0 o 14' 36-16
Hercules
S.V.B.B.
T.N.H.
V.I.O.S.
U.M.S.
B.V.C.
O.L.I.V.E.O.

7 4 2 1 10
7 4 1 2 9
7 4 ~ 3 8
7 4 0 3
7 1 1 5
7 1,0 6
7 0 2 5

8
3
2

-d
~

~

c3

2.23--11 1.43
24-16 1.30
26-26 1.14
28-31 1.14
12-26 0,43
13-26,0.29
9-19· 0.29

2
Hartkamp
U.M.B.
de Jong en Jut' de Bourghelles
VERDEItE UITSLAGEN
Walanggitang.-:-van Minos~mits-lfle Jan seng - Eng Siang - Oiok Slen ,
Yoeng Boon - Kwat Shun.
Knape-Kreuyzer--de Rooy - Pipper.
De uitslagen der overige weostrijden,
Liong Tong - Bing Lie - Hoen Bok
gespeeld in de V. B. O.-Competitle, luiOiok Seng en Soen Liang
den:
,
K10e sen
V. I. O. B.
1---2
V. V. M. 1 --. C. H. 1
Het begin verl!ep al heel kalm, met
I Halir
3-5
U. M.B. 2 - Hercules 2
B. B. in de meerderheid. Het spel was
Sheilds en ,Moehono
0-6
';['.~. ~.3 -,~parta 2
nlet slecht, maar dwong toch ook geen
I
S0111armo-80lelman-Auwar
4-2
B. V. '1.2 ~ S. V. B. B .4
bewondering at
\
1~5\
D'eln'laat-ToUb-B. V. TUijl-ge~khout
B. V. J. A. 5 ~ ,C"
3
'
/De leldlng no.men de gastheer~~ al
-Romer. heel gelukkig. Een schot. van Heine
0:-2
V. K. J. 2' ~ SParta 5
iO-1
l;{er~uI.eS 3,- d. ¥.
4
veranderde tvan richtlng doorrdat Tomo·
3-3
S. V. J. A. 4 .:- T. N. IH. 4
iIet terrein was bespeelbaar, doch dok er even zijn voet tusschen bracht en
2-3
11.. 'C. 3- iSparta :3
dr~sslg, een handicap voor de zooveel verraste daardoor Kioe Sen (1-0>.
5-3
C. iI. 2 -..:... V; K. J. B; 1
zwaardere Oeel·iwartell, in hetaIgeVan de rest viel niet ve~l bizonders te
1-8
Sparta 6 - b1iveo 5
meen.
vertellen. Slec,hb di~ dat U. M. S. een
Na verdeeld spel een stetk opdrlngen "strafschop" heog over joog.
,.
det Vlo~~rs, een vOOfzet van rechts, ell
Na de hervatting, zag het er aanvan.
&liN VOETBliLBO~iD
hoewet V. 'ruijl sterk gehinderd wetd, kelijk niet naar uit <lat'men: het ,bij het
wist-Ie' lliet eeil kop-bal delt doelma,n scoring-bord nogz09 dru~ lOU krijgeni
De Dl~irietswed$~rijden van, deten
geen schijn van kallS te geven. (0-1) Het bleef bij verdeeld veldspel. .
bond, die nlet de I{erstdagen ter~epa
Prachtwerk ! !
Heine kreeg de eerste kans om de zaak ling van het kampioenschap van WestWeer volgde een verdeeid spel, De te deen opleven; doch joeg den bal, ter- Java te BandQen~ zullen w9rden gehouGeel-zwa~temiddenlinie ';deed \Vat
ze i wijl de man voor open doel,stond, hoog den, vlnd'~n j;>la:'l:\ts OJ> het S~rtparlt Te'kon OUl de voornoede tot daden aan te over. '
,
.
'
gailega.' ZijbelOven: ze¢r hiteressatit te
zettel1. Kansen deden zlch d~n ook vaor
Oelukkig voor den brave kon hlj even iijn~ aahg~z'i~n paitljen v<in gel1jke
doch welnig gevaar school in de af- later die lout herstellen.
,
sterkte zijn. Batavia wordt vertegenwerkIng.
, ,.
Het was weer op voorzet, van, F(ans w()()rdlgd door he~' bekende U. M. S., dat
Ell' weerom was het, bij z\vare bewa- Meeng dat-ie zoo'n mooie gelegenheid zal toonen wat, wedst,rijdroutine 'beteeking, dat v. 'tuijf de leiding kon ver- kreeg, en dit maal was het schot een k~nt. Cherij)on h~eft het Y. N. H.-elftal,
grooten. Blj onvold6end wegwerken van eendvogel. (2-0).
dab voor negen ot tien m~n uit bondsden doelman wist de Viosser zich een
Uit 'zeer goed opgezet drlehoekspel wIst spelers der garnalen!t\ld bestaat. Ban·
ondeelbaar oogenbUk los te werken en Manusama den man van het 8corlngbord doeng is vertegenwoordigd door Y. M. C.,
den bal, buitengewoon beheerscht, weer werk te geven. (3-0). '
,
die Immel' vaor verra:ssingen zorgt.
over den aanvallenden keeper heen ,in
Waarna we weer een zuivel'e herhaUng
De muzlekvereenlging Tiong Hoa 1m
de ,kool te plaatsen. (0-2)
kregen van het tweede doelpunt.
Oak Hwee 'luistert de wedstrljden op
,Aan bijval, over de geheele Unle, ontEerst een missen van Heine op voorzet met blaasmuzleI<. He~ progr·amma is al'
,
brak het niet.
van }I'rans Meeng, waarna volledig her- dus:'
steL (4-0).
,
. "Rolleml" doelpu,l1t
Het overwicht van B. B. verliep in een
Vrijd'ag, 25 December 1936.
verdeeld spel waaruit de Stadsmenschen
4.30 n,m.' Batavia (U. M. S.) - BanK.ort daarop een' succesje voor de langzamerhand gingen domineeren. Voor doeng (Y. M. C.).
aeel-zwarten. Knape wist den bal vrij doel1ukte het echter niet.
;
Zaterdag, 26 December 1936.
diep op te brengen en bl'acht met zijn
B. B. werkte zich toen los en voegde '4.30 n.m. cheribon (Y. N. II.) -.:... Banvoorzet verwarring in de V.I.O.S.-ach- er nog een goaltje \aan toe. Zeer goed J doeng (Y. M. C.)~
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plaats op het Sportclubveld.

ploegen verschenen In onderstaanere opstelllngen Ln het veld :
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staverman.
Hemmes.
Panhuls,
Rompe.. K~st. Strooba~h
cromnnelm. Pondman. KUljk.
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Een aan.val v~n Ungei~r ,was Panhuis
te malchtig en met eeil ,goed schot wist
eerstgEenoen1de , Re'~per S~verman het
nakij'kcen te ge,vfto.
N~ 'leel}, tijd l!een, ell, weer, te he;bben
g~spee~ld ging 'he1t, flultje v~or halftime.
Rust 19ing in met een gelijken s,tand.
E~n ~nelle aanval van Sp,ortdub werd
door, Rompe beeindlgd met een hard
schot, doch Bolan~ wist de kogel tijdLg
te kee~re,n.

De uitvaal"t ivan lU. A. G. van ,d\er Leeuw, onzen zoo noodlottig o,m belt lezen g,ekomen tSpot'hlieglell. .De ,:toet op wer ~aar lid
.
crcmatol"ium. In unitobn !.f.n.r.: de iJistructeunJ Van lder Graft en De l\Iul en ~jes (gedeeltelijk zichtbaar).
jJ::::J

Kort achter etkander ~reeg Sportclub
eeri tweetal corners te nemen, welke belde 1W~~ werden genomen, Q!och het parde ho:bbeHge 'veld gaf den Oranjehemden
weinig kal1s tot zuLver schieten.
Lang diwurd:e het nlet of :wedero,m kreeg
Sportdub het heft in handen. Onophoudelijk zwlerven de Oranjehemden voor
het B.V.C.•doel, waar de .verdedlgers~,di'k
wijl!s goon anderen ultweg zlen dian out
te'slaan. Zoo ontstond'en wooero,m enkeIe corners, waarult e.veneens gene doeipunten geoboren werden. I
•
plotseUng een sneHen aanval van De
,Rooy en Boldy. doch thans Is het Nailer
dIe eeil goede "safe" verrlcht.
I Met ,Sportclulb in den aanval kllnkt
het fluitje voor d~ rust. die alzoo Inglng
met eell' blan!ke score.

Ret spellVerplaatst ,zlch dan naar den
ove~kant. wa:~r de Haalen een, corner t~
V'ervolgens gin~ Hampel te water om neinen krijgen. Van den Berg weet
te trachten het Tndisch reco~d, dat met met een kellrlg boogballetje gelijk te
-'een tljd van 15 min. 40,2 sec. op Zijn maken.
eigen naanl stond, te 1erbeteren. Gezlen de zeer goede tijden doqr hem in
Wanneer 'kort daarop H~mp~l ,b~~ !Va-:
den laatsten tijd behaald, leek het nlet ter moet v~riaten~ weWh de Hagletl van
ultgesloten, dat het record een stuk hun tij~ejljk~ o~erin~cnt
,pr~tite.e~~~.
naar beneden zou gaan. Dit is intus- Ret is :Van Raay, dIe de 'itrtalel1 de leI.:.
schen niet bewaarheld geworden. Het ding 'beidtg~.
l'ecord werd met slechts 0,3 sec. verbeeen nienWen aanval del' .Haal~ri,
terd en gebracht op 15 mIn. 39,9 sec.
dIe In deze petldde besl1~t ~e~ overwicht
200 l\teter vrije slag (tantes hebben, schiet Karssen met een achterwaarts schbt jutst tegen de b9venlat.
Een poglng door Wiep van ·Nlfterlk H:linpel l)rO~et~ h~t ~a~rr~~ mC,t eehige
geda,an dlt record, tdat met een tljd vall verre schoten, welke evenwei geeh suc2 min. 50,4 sec. op haar eigen naam ces opleveren.
stond, te verbeteren. had' geel1 succes.
Bij' een volgende aaiwal Is de Rest geNa de rust Vermoedelijk was een val, die rle eenige lukkiger, wanneer van DrUten uit een
oogenblikken te voren gemaakt had, goed aangegeven bal vaJl 1 H a m p e i R:eurig
voor den gelijkmaker ZOl'gt.
Sportcluib valt aan, Scheepens komt hier lweI van invloed.
in d'en ring. keeper Hensen loopt ult
Van Raay laat het hler niet bU zitten
l\Iosselen - Rest 0- 2
doch SCheepens 'weet de bal nog net
en weet nogmaals met een mooi achnaar Krlekenbeak te plaatsen. Deze
Vervolgens hadden de polowedstrijden terwaarts schot de Haaien de lelding te
schiet de bal keihard op buikhoogte op
plaats. Allereerst ontmoetten elkaar de bezorgen.
het doel. Id'ooh hier verfi.chtte Soot FrljHet spel verplaatst zich snel heen en
me!sjes. De Mossels bonden de strijd aan
hoff een pracht staaltje van reddingsweer, maar belde keepers weten ,verder
tegen 'de Rest.
werk. Hij. wist de kogel met zijn body
Te ongeveer half negen floot scheids- hun doel schoon te houden, zoodat de
te hou'den, waarna de !bal over de outrechter Giel de volgende zeventaIlen in rust met 3-2 voor de lIaaien Ingaat. '
line rolde, zoodat een schotcorner aan het water:
'Na de rust hebben de Haalen nlets
de Oranjehemden werd toegekend.
meer in te brengen, ze schijnen In de
cerste zeven mlnuten al hun krult verTenslotte flQot referee Simons het
Mossels
j
scl10ten te hebben en met het snelle
eindl.
N. W:eyhenke
spel
van voor de rust Is het afgeloopen.
Ret aanwezi,ge publiek heeft ten volle
D. Kaiser B. Hulst • P. Rikkert
Thans is de Rest bijna voortdurend in
}{.unnen genieten vall dezen vlot,gespeelA. 'Baars
A. Arends
L. Brlnck
den aanval.
den en tevens ,spannenden wedstrijd.

Een aal1l~al van Sportclub. keurlg samensp)e} van' ii'oTlalldier, die na halftime
voor, $troolbaoh
irugeva lIe 111, met
Pon(hrrtan. Pondlm'all: Sc'hoot tenslotte
schi,herend in.
Van, ee:n scrlmmruge tu.~.schen Fond~
mart ren keeper Boland wist Cronu'nelin
handlfg \1tebr~lk
m,a!kep, en met e~n
gelU!k~cl~e, pUsh wer~. de' leklip.g d'er
Orahj'reqemden veI'lgtoot tot 3-1.
De "BogorJap,eri, l1eten ~l,ch ,hlerdoor
slec~ts kort ootmoe9Igen. spoedig vielen
zij w~r f~nt1ek aan.
'
Kah~sen helbben
Bultenwrgers zeer
AIle'spelers beschik'ken over voldoende
zek~r, ,gekreg'~". maar ~~.werking en snelheid, goed~ halcontrole en allen,
schut tIers ontbrak'ert in dez~l\ tljd.
zander onderscheid, ogaNen 'voor iOO%
Kortt hl'erop flo'ot r'eferee SlthDns eind. hun krachten. Beide ploegen waren
werkelijk homogeen. Men gunde de teS~OHclhb I - B .V.C. I 0-0 genpartij geen en;kele kans. Deze draw
met de Iaa,gste: cijfers is danook een
In,Ue'gertWOord~heidv'an 'een vrij groat tamelijk zuiver beeld del' krachtsver·
aantall supPorters en toesCl11ouwers had ho.udingen.
deze beiiUngl'lj1'ke We+dstrljd tusschen de
twee l~el<,i'en;die club.<$ vall: Batavla plaats.
De ,competitiestan(1
De ll~ld,ihg b'erustte bi] '(fe he~ren Kist
en SirtnOlls.
De competitiestandi heeren
luidt
AIS
vljf UUl' refer~e s~mons de elf... than8 :
tall~~ ht he't V'eM! fhIlt, stel1et\ de volgend'e plo'eg'en zlch '01>:
doelp.
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Dlreic't na het begin kwamen de
OranJ 'ehemdel1l ve'rwoedl 'Opzettel1', en het
duurd'ICt nlet la.ng of Kist gaf met een
moole aangeefib~ Crommelin een kans,
die nnet ean mooi iSchot zijn club na
enkele~ Inunutel1l dte iewtng gaf.
NU 1w,aren
OranJehemden 111e~ meer
van, hlet Bogordoe1 te ihouden. Aanval
op al~alnval voIIgxie. DOOr eell ongeval
moest, Stroo!bach Ina tlen mlnuten ~et
veld: vrerlaten. In belde voorhoedelS w.as
het gtebrek aan Igoe<te ~chutters ook
merkblaar.
,
• Laugzameflhand 'kwamen de Bogorlanen e:r Ibeter in.
E€n mooie voorzet varf Kist wer:d
glansf'ij1k gem~t.

-I

Mr. C. p. O. E. ;3teinmetz.
Bencemd tot Gouvernemerits Indisch veearts bij den Hurgerlijken VeeartsenijkundlNaal' Amsterdam
gen Dienst JOESOEF KOESOEMA, arnbt.
op wachtgeld, .laatstelijk die betrekking beW.
M.
von Aese,h H, Ali~k, H.' Alink Jr.,
kteeo heboende, met bepaling, dat hij t~r
beschlkking gesteld wordt van de ProvinCle mr, N. A. M. van Aftena,
West-~a'Va,.
H. H. J. BandeH, dr, J. p. Bannier,
Vpo, den verderen duur van het aan den E.Mevr.
Baudoin. mevr, Baudoin en, ~ -klnderen,
teclinisch-commles bij den Indischen Cen- K.
Baudoin, A. J. d'a Beer, mevr, de Be~r.
tra.en Aanscltarrirtjsdtenst iHi. ItAX voor W. F.
F. G. van der Bel, p. Berends, ;1.
den tijd 'van een jaar verleend v~rl~f naar mann,
N; Bessern, rnevr, Bessem en 3 ,1)}~
Europa, tijdelijk h~last met de. waarr~emlng deren, E., B'qst, mevr; Best, ,Ii', W..., ie;tvan genoernde betrekkihg J. REI'TS:M:A, heuvel, mevr. Biesheuvel en 4. ktnderen, J.
ambtenaar op nonactivitett van Eurcopa te- H. B. Bloernendal, mevr. Bloemendal en
rugverwachb, laa t.stelijk technisch-ccmmles kind, me], mr, ,W. E. Bochove, me], H. Bo...
bij genoernden dlenst,
daan, rnr, H. E. Bolesevain, mevr, Bolssevaln,
Benoernd tot opziener bij de Landsdruk- mevr, O. A. M. Bos--PoeJrnann, P, van de
kerij W. SAiMUELS laatstelijk adjunct- Bl'aak, mevr. van de Braak. O. den ~ra~r) ,
bOeJk!houder bij genoemden dienst.
mavr. den Braber en 3 kinderen, G. O. deil
Met eervolle ont'heffing van zijn tijdelijke Braber,
J. Breet, mevr. Breet en 3 kindel'eQ-,
t~rbesQhlkkingstelling Ivan
de' Prdvincie H. J. Brink, A. M. BUchter, mej. M. S. Bu1s~
West-JaNa
belas~ met den dienst in den
'.
.
vee~rtoonijkundigen ambtskring Taroetoel1g mej. J. Buis.
met 5tandplaats van dien naam (residentie
J. Deeken, mr. J. A. Dekker, me,vr. Dek~~f.
Tapanoe11) d-a Gouvernements veearts p. H. W. DUg;, mevr. DUg en kind' J. Ph. v~n.
HOEKSTRA, thans gedetacheerdJ te Buiten- Driest, mevr. van Driest 'C'n 4 kind,e1ep. ',_
zorg, alwaar hij tijdelijk tel' beschikking is
J. J. van Eggelen, mevr. van :eggelen
ges~ld; van den directeur van het Veeartse- 3 kinderen, J. J. 'van Eggelen Jr., O. H.
rlij!k.~nqig lnstit\lut.
Engley.
Met il1gang van den dag. waarop de GouFeenstra, mevr. Fee'llstra en kind j tn-eJ:
Yernements Iveoearts PJ HOEKSTRA den H.A;Ch.
Feenstra, ir. F. J. B. p. Ferdldienst in den Iveeartsenijkundig~n ambts- nandus, p.
mevr. Ferdinandus. ' ,
kring Taroetceng zal hebben overgeno1rnen
G. Gelling, mevr. Gelling en kind L. M.
eervol ontheven 'van den <dienst in dien
amQt~kring, de
Gouvernements Indisch Geluk,. p. H. Giesbers. J. L. de Grool, mevr~ ,
de Groof en 3 kinderen.
veeatts te Ballge O. OH. TH. ISTEIGINOA.
I

Nooy.

u 1 ten Z 0 r g.
Wilmmr. Ul1Igere,r. Drle.sma. v. Loenen.
SOegriwo.
v. Hooigendorp. Ha~obiant.z. Hennekamp.
zei\manlS.
MassLnJk~
I
Bolland!. ,

\
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Eeonomlsche Zakell
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Overgeplaatst van de Exploitati'e del' 003"Johan van Oltle~lbarllevelt"
terlljnen te Djernber naar die del' Westerlijnen Ullspectie III) te Bandceng en met
Gezagvoerder: M. 1<'. Mdrzer BrUilns,: y~J\
ingan? van den dag del' orrtcteele overname Batavia naar Amsterdam 23 December 1936.
vall uen dtenst oclast nret de tunctte van
ilP.spec,teur Ivan Handetsaaken, ald'aar, de
Naar Singavore:
Inspecteur
Ir, W. M. H. ENGELBERTS,
wordende hij met ingang van den dag der
Dr. Maas, mevr, Maas.
off1cieele overgave van den dienst eervol
ontheven van de runctle van Idem te Djembel'
Naar Sabang
Idem van de Exploitatie del' Westerlijnen
(Inspectle III) te Bandoeng naar het
Go :Sin Hit, rnevr, C. ,W. ,Joenoes en !iin'd.
Hootdkantcor tdlenstonderdeej verkeers- en
Handelszaken). te Bandoeng de in.:pecteur
Naar Colombo:
A. 'W. BCHOT, wor<iende l1ij met ingang
vall den dag del' offich::ele overgave vall
J. ,R. Bell, mevr, nen. J. rientall~ mevr,
den dlenst, eervol ontheven van de runctie
Bentall, A. A. Pauw, mevr. Pauw.
van inspecteur van Handelszaken aldaar,

Boqorionen lijden
nederlaag

ft
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Rest

L. Peelen

.

Ret ~ begin va.n den iStrijd' was zenww.
achtlg:. SpQrtclub hald! zich het eerst
he~ste))1 en liet eenige staaltjes, van Sa- Ovel·,V;IlIl(lltrs der COlnpetiiie
mensp.el zlen. Vooral de middenlinie,
geslagen
met Hroekstta en TimmCl'mans aI's uttbllnkelrs, braoht den bal 'enkele keeren
Ten besluite van de ond~rlinge pologoe<t 01>, wal:1rd6or de verdedtging van competitie van de Z. V. M. vOllden ZaB. V.Q. alle zelle~l bij moest zetten om on- terdagavond in het 'Zwembad "Manggahell te voorkom'en. De ,betde backs van rat" polowedstrijden plaats van de overB.V.
~peelden een zeer goede partij 'en winnaars dler competitie tegen de rest.
onderVlondelll e-en zeer goede ste'Cm vall' Te~6ren vonden eeilige Indlvldueele reden sttablelen linkshalf Bond.
,cordpogingen plaats.
Lan{gzam,erhand kwam B.V.a. los en
opendee het spel. Horninge op den 1in300 !\Ieter vrije slag dames
kerwiQ1g llet ons, gesteund door Bond.
van ti,ijdl tot tijdJ superieur spel z[en;
Waar tot nu toe nog geen Indische re~
hij gaH ~iJn binnentrlo kansen, doch deze cords best.aan voor dames op de vrije
speler$ wisten geen der kansen te be- slag-nummers van 300 meter tot 1500
nuttem.
meter, moet het eigenlijk verwonderlng
Spor'tclUlb .zat tliV'ers,e m,alen goed voor wekken, dat reeds niet ,veel eerder tot
he~ B.. :v.O.~dioel. Steeds wag het Soet vestiging dezer records werd overgeFrlJI:0fff. die aHe bal1en keurig reto'llr- 'ga~n. 'Met de 300 meter is dan thans
neerde~.
'
eindelijk begonnen en hlertoe .ging
G6edl vOQlrzetten van Kriekenbeck en Poppy Ie Roy Zaterdagavond tegen on~
van Lmer vonden geen goede afwerking geveer kwart voor 8 te water.
'
en de schietcrupacltelt van het blnnenDe jvoor haar geregistreerde tijd betrio d~er Oranjehemdell was van dien droeg 5 min. 8,7 sec., een tijd, welke
. aard, wiat aIle moole :kansen te~oor gin- nog voor veel verbetering vatbaar is,
gen.
aIs men in aanmerking neemt, dat het
In di'e vool,hoede van B.V.C. was een Nederlandsch record (tevens wereldregebrek: aan goede binnenschutters merk- cord) met 3 min. 50,4 sec. ten name
baar.
;
:'" :
'.
staat van Willy den Ouden.

j

Van Druten komt nu eerst echt los en
tot vier maal toe Iweet hij Maassen' te
dc-en visschen. Hampel probeert het
weer eenige malen met verre schoten,
doch aangezien Maass~n hiervoor op
zijn qui vive is, hebben deze geeh resul..
taat.
Tenslotte weet Ardaseer nog een keel'
den keeper te passeeren, zoodat de Rest
welverdlend met 7-3 won.

Ilaaien ,-:" Rest 3-7
, Vervolgens gingen de jongens in de
volgelide opstelUng te water.
Haaien
A. Ma·assen
W. Kooy
M. Kuyt
Rest

J. de Jong

J

K.

Geerling

F. van Raay L. Karssen

"

F. Klerk A. van Drutell W. Ardaseer
J. ,v. Ouwerkerk R. Hampel A. Cramer
T. v. d. Berg
?ooals gewoonlijk weet Hampel blj
den ultgool de bal te bemachtlgen en
dadelijk gaat de Rest op het doel der
Raaien af, waar van Druten tegen de
bovenlat schie~. De bal,blijft gevaarlijk
cHcht bij het Haalendoel en er is dan
ook nog ge'en minuut gespeeld. of Klerk
maakt met een mo.oi boogballet)e het
eerste doelpunt voor de Rest.

Frovincie West-Java.
+~n96ri1d tot adjunct-refer~n<iari3 R.
L.L,1:IV~ en. 'K. 'U. HOMMES.

H.

.tterbehoeind tot opziehter en geplaatst te
Tastkma.taja J. H. 'DE BRUIJN.
,r~em tot opzichter en geplaatst te Cheri'l>oh J. A. CORBET,
,Iuem tot opzichter en geplaatst te Soebahg J. R:EUNNIOKERS.
Verleend, wegens \langdurigen 'dienst, 8
.rpaanden vel'lo! naar Europa aan den mg.
II. R. lfA'IJLFJR en aan den opzichter L. p.
ANGENENT.
,"
"
~ijdelijk belast ,tn~t d~ waarneinillog qer
betr~ van opzichbet',.t.t. JOk1$OEF SOEMODIONO, R)~ OFJBE~O ROmsGE'M:.\iIAOtREDJA, MAKDOEa4,ij, TQEI;l4\doE:$ MOEOHAMA!D, A. B. C. REPEL, D. J.,RUMAirLAIsmLAN.
,
,
Weflkzaam gesteld als ,Q.pz~chter de ol~der
opzichters R. SOE\M,tTRO" ,V. E. IPSEN. G.
R. VEEN en M. lJ.\1A:¥ (t~. WdJ."
B'cnoemd tot;. landO:o,u,wop~iCl\ter de ,tq.' wd.
landbouwopzichter . RO~MANA KOSIM.
/ Benoemd tot Istle COil1lnies <fe coinmies
Q. J. I. GIROT;H.
Post- Telegraaf- eli TelefOoudienst ,
Benoemd tot ing'enieu.r tbij den P03t-. Telegraaf- en 'l'elefoohdienst iI', E. It, p. DINGEMANS,
am'btei1aar van J~Uitenlan'dsch
verlof terugvel'wachb. 1aMIS1)e1ij'k ingenieur
bij genoemden dien.st.',
,
\
Benoe'md tot mi<tdelbaar techhisch. aOlbt.
bij den P03t-, Telegtaaf- en Teletoondiel1st
K. A. BRANDENBURG, ambwnaar van bui,tenlandsch /Verlof terugverwacht, laa~te1ijk
mlddelbaar technioch ambtenaar bij genoemden d1enst.,
Wegens zesjarigeri dienst acht maanden
:v.erlo! naar Europa ver1eehd aan F. 1{APTEIJN, two oontroleur Ie id. bid P.T.T.
dienst. Ingaande 16 Junl 1937.
I

,

Scheepsberichten

Prijsuitrelkil1g

.

,

---~--_.

Na afloop der wedstrijden rlepen de
HawaUan Players de danslustlgen naar
de lobby alwaar tegen 10 nur de prijsultreiking plaats had'.
, Wimpels ,werden ultgerelkt aan Elsje
van Vugt. iIeni1y HUlst, Poppy Ie Roy,
!Aug .Peelen, VIc Giel. Frits Ohler, Wbn
Ardaseer en Freek K1er~.
'
De Sneepstatuette kwam in het bezlt
van Wlm Ardaseer, de Kuyt-beker bij
Poppy Ie Roy.
Vervolgens mochten de Mossels en de
Haaien de voor hun bestemde wlsselbekers in ontvangst neI1l(~n.
Nog lange.l1.-'tljd daarna bleef men gezelllg bij elkaar.

punten ult te drukken. Ten slotte weet
Wlep van Nifterik met een vel' schot de
keepster der Mossels, een invalster, dIe
oveerigens goed ,voldeed, re verschalken.
in den stand komt geen veranderlng ,.
rlleer. ·zoodat de Rest met 2-:..0 een welverdiende overwinning behaalde.

Manggara,i

I '

\

5 10 0,66
1 3 0,50
Ook lla de rust blijft de Rest overwe1 4 0,50 gend sterker, al weet zij dlt diet in doel-

Njeuwe records In

y.

-

D. Arends
I. Ohler
L. Peters
W. v. Nlfterik N. Weeber P. Ie Roy

a

1
1

en

te

Al dadelijk is de Rest in den' aanval ;
goed samenspelend konit hun voorhoede op het IMossels-doel aan, maar I. Ohler schiet juist tegen 11et gezlcht van de
keepster. Een goed opgezette tegenaanval der Mossels stult op de zeer sterke
achterhoede der Rest, die de bal naar
de vrij voor thet doel llggende T. Ohler
speelt. Deze weet met een keurlg ho~k
schot de -Rest de lelding te bezorgen. Oe
Rest is overwegend, sterker. WeI weten
de )\tassels diverse doorbraken te for~
~
ceeren, maar deze stuiten echter aIle
8
~
~
P
~
Cl_... af op de hechte ,verdedlging der Rest.
1 8 ..2_-,,75 De voorhoede der Rest is echter welnig
9 6 1.- productlef, zoodat de rust met 1-0 voor
1 _ 4 5 1,- de Rest Ingaa t.

Z,Velll111en

Van Lm.er Jonckheer Soheepens Funcke
Krfekenbeck
Th'nnnerrtu\ns
M~urer
Hoekstra
Nailor
Admirtlal
stavel'lman

1000 l\Ieter vrtje siag heeren

"·.h';' " j ' "

, j

.Off. Ber'ichten
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DE IIAVEN

vAN TG.-PRI()I{

. Aahgekomert

19 Dec.'

N,I. s.s. "Plancius", gez. Stooker, van Soerabaia en Semarang, Agt. K.P.M.
'
N.J. S.S. "Reael", gez. Kouwenberg, 'van
Singapore. 'Agt. K.P.M.
S.S. ,,speelmart", .gez. Raap, ,van
N.t..
OOOthaven. Agt. K:P.M.
Erlg. S.S. "Na1m Yong''', g'ez. Christie, van
Singapore, Agt. K. Gwan.
Aallgekomen

2~

Dec.

1{.I. S.S. J3idajoe", gez. Oleveringa, van
Noenookan, Agt. K.P.M.
N,I. s.s....,OP ten Noort", gez. Res. van
S6erabala en Muntok, Agt. K.P.M.
,
Eng. 5.S. ,~Rhe.mius", .gez. Itethesington,
'1m
van Hongkong en Pamanoekan, Agt. M.
Watson & Co.''
;
N.ll 8.8. "Both", gez. Hofman, van Oheri:bon en PamanO'ekan, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. •,Pau\a", gez. IMderman, van
Pladjoe, Agt. B.P.M.
Ve~trokken 19 Dec.

Onderwijs

Wegens zevenjarigen dienst neg~n maanden 'Verlo! 'naar Europa. verleend aan mevr.
A. M. O. THONUS, Eur. hoo!dondel"wijzereS
bid openbare Eur. Ist·c la,g. school B te Batavia, met bepaling, <fat zij haar 'betrekking
den 16den Juni 1937 zal nederleggen.
Op verzoek, wegens volb~achten diensttij<\
met ingang Ivan 31 December 1936, €\?rvol
en met recht op ~nsioen uit 's Lands diens-t
ontslagen J. E. TH. ANIJS, Eu\'. schoolhOofd
del' Holl. A,raibische scMol te Soerakarta.
Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlof naar Europa verleend aan J. CR. W.
VAN 'T SANT, wd. Eul'. hoo!donderwijZ'~r
bij de openbare mula-school te Madioen. met
bepaling, dat hij zijn ,betrekking den 16den
Juni lW7' zal nederleggen.
. Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlof naal' Europa verleend aan F. BASTIAENElN, pLv. ~llspecteul' van het We8tersch lager onderwijs in het 2de ressorb,
met bepaling, dat hij zijn betrekking den
16den Juni 1937 zal nederleggen.
Wegens zesjarige'n die'llst acht maanden
verlof naar Europa V'erleend aan F. D. HEUVELINK, Eur. hoofdonderwijzer bij de openbare mUlo-sc,hool te ,Bandoeng, met bepaling, dat hij zijn betrekkil1g den 16den Juni
193'1 zal nederleggen.

Weer trekt de R,est er op ult en weet
~en corner te forceeren. welke do{)r Ar~
daseer goed genomen wordt. Maa.ssen Is
l\Iarine
echter op zijn post en weet tijdig in te
grijpen; de bal wordt echter onvolBelast' met de waarneming del' Ibetrekdoende weggewerkt en ult de scrimmage,
king van klerk bij het Departement derMadie voor doel ontstaat, schiet van Druten .rine HI'DOEP ell R. ISKANDAR, beiden
naast.
maandgelder bij. genoemd Departament.

N.t. s.s: "BUnjoel \ gez. Keuker, naar Sing~
kawang, Pemangkat en Pontianak.
Eng. S.S. "Laomedon", gez. Peard, naal'
Singapore, p .. Swettenham, Colombo, Suez,
Marseil1~, Londen, Rotterdam en Hamburg.
N.!. s.s. "GeIl. van Geen", gez. Dopheide,
naar Toboali. Munto'k, Palembang en SorenI
gei-Gerong.
N.I. 5.S. "PlanciUs", gez. Stooker, naar
Muntok, SingaPore en Bel.-Deli.
'
Ned. :?S. "Palenl'ballg". gez. Braspot, naat
06sthaven, Singapore, Bel.-Deli, Suez. Port~
said, Marseille" Londen en Rotterdam.

J. Hamtycl, mevr. Hampel, mevr. J. E.
Hanssens, p. Harkema, D. Harmsen mevr.
Harm~en, ir. Hartman mevr. E. E. de Haze
Winkelman, R. H. de Haz.e ,Winkelman. meJ.
P. H. de Haze Winkelman. Jongejuffr. L. E.
van del' Heyde,. N. A. F. Heyl, mevr. Hey}
en 2 kinderen, J. M. Hlddink, A. Hofman,
M. B. Huisman,
W. J. T. Inen, mevr. Ill'en en 2 kinderell'
dr. Kurt Iven.
,
"
D. J. C. Jansen, mev!". Jansen, D. Jansen,
mej. J. G. Jansel'l. J. B. H. Jansen, mevr
Jansen en kind, meJ. H. M. Jenkins.
•
.Me~r. A. A. v.d. Kam-Starn. meJ.,,4) J.
y.d., Ram, J. A. v.d. Kam, J. J. ~arst~je,
~. Kei'Zler, J. Kerkhof, m~J. !t. Kl~illegr1s,
llieJ. M. ,Kleim;gris, mevr. W. O. ,~Ko&1 en
~ind, J. KooI, mevr. Kool, dr. J.I".W.)<:Uilman,
mevr. .Kuilman en 2 kindefin F
Ktitl'~, mevr. KWIZ en 2 kinderen.
,'.
, S., Lainminga, mevr. Lanunlnga. K. ,tax,
m~vr Lax, dr. n. Lazarus; A. 1,.eruan" O.
van ieuven, mevr. van Leuven, A. J. Ley ..
telJ5.
,
.
•
','
; t, H. C. l'4aan, mr. A. ,van Maun'en ~ meiVr
vah ¥aanen en ~ind, mevr. J. iI. iJfac, ¢oli
~n kmd~, F. M. Maronnier, mevr. J., MarsVisser, R. M. O. Maurer, mevr. M~tire~l en
kind" K. Meulmeester, J. Mills. mevr MUs
M. Moeksis, mevr. Moeksis en ~ khld~ren"
ir. O. J. Moll Schr)itzler, A. MUdd.e,] H. D:
MunueU, mevr. Mundell, mevr. dr. ~. 1\. M.
van Munster.
,
M. J. Nl;t~im, nievre Na~stril
J.
v,ali No;artwijk, mevl'..van Noortwijk, J. "'an
N'oortwljk Jr.
,
'I:
,~. O. OcMe, mevr. Ochse, P. J. Ooms,
mevr. Ooms-v.d. Eyk.
B. J. ~adshah, meJ. P. Pat-kef,' A" ~onsen,
mevr. Ponr:.en en 2 kirideren" n. A. v~n ~.
pel, dr. Z. B. Przy'byl,kiewicz, R. PUik, D. N.
P~U1ter, mevr. Punter en 2 kinderen, j. J.

en. kind..

,
;'
~. Radstak.e, L. F. italriaker$,' ih~Yr.{Rt\4!
maKers en kmd, '.1. liavell, mevr. Haven en
a kinderen, mej. L. B. J. Raven~ G F. Ra~pcr~

v:'.:nek, J. H. J., vari, Ravesteyn, mevr. van
~aveste n
en 2 'kinderen, ~. G, Rob;mus
Maan<fag, me'vr. Roban~ Maanda~, elj kind,
H. 'Roemer, meyr. Roe.mer en ~i#~eren P
Ronteltap, mevr. Itohtettap eq kJ#u mevl':
L. B. M. Rottier en 3 kinderell" me . A. E.
Rowell.
G. J. Saiemink, ir. O. Z. van saildlCk, 'P.
van del' Sar, mevr. van del' Sar en 3 kind'eren, F. W. Saunders, mevr. E. F. SchefterYerzandv()ort 'cn :) kinderen. mevr. It. M. o.
Scheltema-van del' Burgh en 3 ktnderen
\V. N. SChmidt, F. Ph. Schnitger, Th. 'L:
Schreuder, mevr. &hreuder en 3 kinderen"
A. ~huI~, rnevr. Schulze en 2 kinderen,
mej. E. Sc~u1ze, R. ,SchUlze, dr. H. ~al,
mevr. Sea~} J. E. Skelton, mevr. E. A. \'9n
Smetna-IXtckelmalm, mevr. Smith meJ. c
L. Smitn"
A. Smith, mevr. &nl£h, i'~ S~
Smith en 2 kinderen, Lee C. Solomop, mevr:
Solomon, E. O. Sparkes, mevr R SPtm~rk
Jorisch. ds. J. O. St.reefkerk,· mevr. $iree.f...
ker~ en 'kind, L. Th. Struick, mevr. atrut~k
en 6 kinderen.
J. Talens, mevr. p. E. 'Thieme-Cniger ~n
kind,., p. ,H. Thieme, E. W. Thi~me, mr., J.
P. Tiddens, mevr. Tiddens p. G. Tideman
A. 'Z. Tikoalu. mevr. Tikoalu en 3 ldhderen'
G. Timmens.
I
•
J. C. van Unen, mevr. iVan Unen I
J. K. K. Valkier, C. Veenenda~J, meVr
VeeI,le!1 daal, C. Verstraten, J Visser, /. ii:
Vlaswmkel, .L. de Vos, J. de Vrie~ Kzu.,
mevr. de Vne8 en 2 kindoeren.
Mej. Grace Wade, Jongeh. J. O. W~r..
menhoven, O. J. Weers, :It. Oh. Werlemann,
mevr. Werle'mann, E. van Wessem, mevr.
van Wessem" G. A. Ph. Weyer mevr Weyer.
mel. G. 'Wilmink, D. J. Wolhoft, mevr. WOl~
hoff.
.
W. H. van Zadelhoff, mevr. van Z~Qe1bQ(f
en klnq, H. E. Zanders, J. D, JVa:n ~~r Z~~'
J. W. H. ZeUs, nievr. ZeUs en k1r10
A. M. ZeUs. mej. A. M. Zelis Jr.
'
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r

meJ:

\

N.J. 8.S. "Ta.sin~p.", gez. van Dlerendonck,
naar Singapore, Saigon 'en Hongkong.

E,mig in zijn 500;.. ,,_._

Vertrokken 20 Dec .

over heel de wereld is onze maU-eoUfilfii

De

Indischman

N.J. s.s. "Gen. Michl,els", gez. Meijer, naar
Pontianak. '
N.I. 8,S. "Gop ten Noort", gez. 'Hes, 11aar
S~marang en Soerabaia.
N.r. S.S. "Gen. van Swieten", g·cz. Speel- Verschijnt in Nede,rland telkens na aan~
man, naar Semarang.
Eng. s.s. "Nam ,Yong", gez. Christie, naar komst van het K. L. M.-vltegtui8. dU4
Ohetibori en 8emarang.
tweemaal per week.
.,ROTTERDJ~ISCIIE

LLOYD"

T h 'u 1 s rei

S :

"Kota

19 Dec. vertr. Penang.

Inten'~,

Ultreis:
"Tapanoeli", 19 Dec, vertr. Suez.

Sleclits clrie gulden
per kwartaal in Nederland en I ....- ld
llet buitenland.
4.~ 1Sa~. lj~W.~Jili\~1 ~~)'1i-Q,
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FOllOW THE fLEET
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Hedenavond
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-- CI~rEMA PALACE
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o NG ESC HREV EN W ETil

THE TRAIL OF' THE

LONESO~AE

PINE

(Nlet voor kinderen)
Frankrijk's grootste karakterspeler

DINSDAG en WOENSDAG:

HARRY BAUR

en

EE N HART

SUZY VERNON
VAN GOUD

-

MEC
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HEr., ARME ·RIJKE MEISKE

SL 0 T A 0 0 0 ORD'

n
n

3' • •
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met LII Dagover, Willy Blrgel, Marla' von Tasnady, Peter Bosseen het beroemde. orkest der Berlijnsche Staatsopera.
De roman van een gevierd orke~t.dirigent - d e levensstrijd van een
jonge moe der - een maesleepende handellnq ~ onsterfelijke muziek.

X 21841

(THE POOR LITTLE RICH GIRL)

,

,
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In... een uite rsl geestige comedie
0
•
MIJN. AMERIKAANSCHE VROUW
(of: MUN HONGAARSCHE GR AAF)

SHIRLEY TEMPLE--

Magneetjes Trekken_.
a

,

Heden en m orqen voor het Iaatst

FRANCIS' LEDERER en ANN SOTHERN

rijke Amerikaansche wordt een Hongaarsche
,gravin· om'i'" society-kringen te komen •.•
Vooraf: EEN INTERESSAN I EN AMUSANT vOORPRQ GRAMMA (Aile lel';!tijden)
Vanaf Woensdag :een grootsche fllmlsche schepping der U'fa

(NIET VOOR KINDEREN)
ons grt)ot Kerstprog'ramma

I!I;;!II.---.
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VANAF WOENSDAG:

CA P ITOl:
~

SPE'ED REPORTER -'-

-

tt

i

met RIC H A R D TAL MAD GE In een
sensatloneel verhaal ult de journalistleke wereld.

?2843
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Heden en morgen voor het Iaatst
een film met humor, spanning en actle ' tot het eind
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V endetta In de BLUE RIDGE MOUNTAINS
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voor het laahl
Paramount's baanbrekende kleurenfllm
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MIDDERNACHT-VOORSTELUNG MET' 'VUURWERK
31 DECEMBER IN "R E X"
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.FRED ASTAlAE - G'INGER ROGERS
-----~
gJ,.~_..__.._
&!liB

..

•••••••

•

H

D

L

-

4WW"~

."

•

r_

I\J

~

&8

SIMON
....
-_ww
- __......_...
__....
.
.....
ZIEGFELD, DE GROOTE-

...

met al de geestdrift en de romantische geesl van Frankrljk, haar
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vaderland, In haar eerste Hollywood... plcture
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van

.,

rassche schreden nadert de opening
MET R 0,' S ongekende attractle :

w'

o .E CA. PAR K
~

~~~~~~~~~~~~~~~d Spoedig

HEDEN VOOR HET LAATST

REX

20th. Century-Fox

"Geheim Tusschenspal"

)t.PRIVA T£ NUMBER X

Warner Bros', doverend lochsucces, dot" volle week endavonden maakte :

met ROBERT TAYLOR en LORETTA YOUNG
.
(Niet voor kinderen)

0, MOEDER, diE ZEEMAN! (Miss Pacific Fleet]'

VANAF MORGEN
Een groote surprise van 20 tho Century-Fox

met Joan Blondell, Glendo' Farrell, Allen' Jenkins, Hugh
Herbert, Wanen Hull, Mary Wilson,' e.e,

. ,' ..._.

'~.. g];~

Amusement van de aang.enaamste.soort - go deze kostelijke comedie zien/en Uw ovond is gem66kt.! .
22848
Goedgekeurd voor aile leeftijden•.
•
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I

Eerl oorkornische film, welke 0
zal doen schateren zonder ophouden!

en morgenavond:

HE DE N-

in GL~BE"

~

Een KERST .. DI,t.fER
.

in den gezelllgen Wlnlerluln Vii?

~"""_.h'mri='.
~

........ _ _

@lHOTELDES
INDl,::S ~
. ,; ,~
@f Is voor U en Uwe ga~ten een geslaagde K,entavond ~

@l

~

Vrljdag

Zaterdag

25 Dec.

26 Dec.
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Dagelljks mal/nee
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r.s •••e.ren 'an la'ehT.L 1468-1473 toed.1 168
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De eindvoorstellinqen van dit machtig Metro-succ'es, dot
zoo 'n enorrn aantal bezoekers getrokken heeft in de

~~
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~
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S.y l V[1:..STR'.Lr

".8d.en..
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FRA~ICISCO
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Jeanelle Mac Donald en Clark· Gable

~Ig~~elde rlJsllafel ~

DOND£RDAG It DECEMBER -
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" KERST.,DINERS
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,.ZOndag
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a.fgeloopen tien dcqen, naderen.
indien her nog niet gebeurde !

I

Men go de film zien ,

22847

Niet voor kinderen.
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H. A. W. HlLVERDINK
22451

met JEAN MUIR, MICHAEL
WHALEN,
SLIM SUMMERVILLE, CHARLES WINNINGER
GQheel opgenomen In Ide Yukon met zijn indrukwekkende uitgestrekte
sneeuwlandoschap pen.
. 22841-
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STEEDS VERSellE AANVOBR.

PARAPATTAN 27 ._' TELEFOON WELT. 721 -122

H~T IS UW EIGEN SCHUlo

4

Indlen U nlet tevreden Is over h~t
geleverde, als U bij bestelling nie'
nauwkeurig heert opgegeven, wat U
verlangde.

;UITSLAG SHIRLEY TEMPLE OPSTELLENWEOSTRIJO
.' Na ,het bestudeeren van de vele inzendingen zijll de drie Shirley
, Temple-poppen als voigt toegekend:
Eerste prljs: Greetje van Waveren~ Noordwijk 5a·

of

Tweede prijs: Stans. van Oosterzee, Salemba 34
Derde priJs: Moud Joshna, Mampangweg27a ,

heslaal nag ,Iechts ee~rge maanden en
heeft toch reeds vele relatles --~-

· De poppen worden aan de gelukkige prijswinnaars toegezonden, ter~ijl
, de overige inzendertjes ieder een vrijkaart zullen ontvangen voor een
, matinee tijdens de Kerstdagen in h'et
,

DECA

m

.0s.1 komi

PARK

· ~orrespondentie over dezen uitslag wordt niet gevoerd.

2:!840

-

-BENZINE-T ANKOOPPEN
44

•

AFSLUITBARE
Beveiligen tegen diefstal en verlies.
,VO'. & Co.
Telefoon

ParClp'l1tt.n

7

iME

.

.

Een

Wi! • •

-rr e ==rm

W. arner Bros'.

_fA.
"'8"

Nederla~dsch.lndisch Fabrikaaf

.

•

sc.hlager, welke spoedig op een ied~r.s lippen ligg9n zal

r

drukwerken . door

Bad I s k a bezorgen I

S I u I 5 b rug s t r a a t

..

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

~3

.... Bat a vi a-C e n I rum

L--------~-.&I![lII--

HIiM_

......

•

J.

'~

met Uw favorieten

.W-.,•• r.i;;

-~,.,../ ~.

C HER I BON.
Voor abonnementen, klachten omtrent de be20rglng van het Batavlaaseh Nleuwsblad gel1eve men
ZlCh te wenden tot den Agent, <len

J,

C. B L 0 K'

."ferefoon 108 -

,a

..

Tianakol .35

A'

~O RE51 ,; LESLIE. HOWARD en .BETTEOAVIS
~

Wi

Uw

, ...... ,2,1911

I

Bad i s k a faalt nooit I - - - - - - - - - - - -

17

THE PET R I FIE 0
•

Laat

Heef,t Uw langganan toevallig onze
artikelen ni~t in voorraad~ vraagt dan
even verbinding m~t
Teletoon No. 2329 WeItevreden.

M.w.f. "LOURDES"

betrouwbaar Is

Fracon No. 90
met schroefdop
(5~ gram) fO.3O

3923 VII.

' . . . .mt.:;Wi!!"'"C'P. . ." • •

•

doordat 8 a dIs k a goede servIce geeft
en Inde,allereerste plciat, - - - -

22256

I

Indiell U LIMONADE
AKR"BLANDA 'bestelt; blj Uwen Iangganan.
is he,to beslist noodig, dat U er 'biJ Ope
geeft, dat het van "LOURDES" moet
zijn, dan is U e'r zeker van iets good3
te krijgen. Waarom zou<lt U lets riskeeren?

Spoedig in

REX!
22850
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BLAD

Z,vare ~isch, Iegeu .
Huutzauiers
Pe rsdellct van Sjainsoeddin en Hoe..
dh\rto

~f'V"'':'lIf":,~.:>P

,

••"

tJ())iid~J:Hdg~H61'g~H:. b~~~t~ : ~~ S~m,a-

rangsche- Raad van Justitie de behandellng Vail de rechtszaak tegen de
beklaagden Sjamsoeddin en mr. Boedlarto, beschuldigd van haatzaaung tegen het gezag,
.De Raad is samengesteld uit de neet~li\: rti~~. \~ililiiNk" presi,~el~t .;, 1111'. Alb<\l'd:~,eli )1ur ))'ijell, I(~den; alsmede mr.
Uerbens, gfiffl~t.
'
AI~, bff!cier vaii JUstitie treedt op mr.
Mieriemet:
Mn'. BoediartoJwordt als ecrste beklaagde vrerhoord. Beklaagde Olitkent het hem
tenlalstcgclegde, aldus lezen wlj in de
"Loc .."
,
Belklaagde is zesm:aanden lang vaste
~)le~~wbXk~,l:,,aa~ ll~t )?hid" 'Y.a<}ri~l het
g~dis)eHihiH€ertle lirtHte1 vers~hlmen is,
gewe1es't..
Op, een vraag van den president, of
bekl31agde aan de hand van enkele door
hem ge'mau'kte vergelijkingen, geweld
aanp~rijst, antwoordt beklaagde, dat dit
niet :het geval is, aangezien volgens hem
landcen bestaan, die zonder vrijhcidsoorlog z~ijn vrij,gekomen.
Pl'CCs.: ;,Waarolrt he~ft J, cnkele woorden liit bectd'elct ~rti~el latcn wegval-

,

ied :/ij,

t3eikl. : ,;,dmdat .het andel's te schel'p
zoii zljii;"
Pres.: "In hoevcl'l'e te scherp '?o"
Belklaagde IUln hlerop geen bevredi-:geud antwool'd geven, waaro!> de presidemt hem vraag~ of hij het niet met
h~m eelis, is; ,da b d~ \VfJorden "het koste:
lhet kQsV' gelijk staail ll1Ctt het be-

wat

gt'lp ilgeweld"l

Belkiaagde ontkcnt zuiks,
frEes.: "u viiidt, ~at de rijpheld van
zelf lllloet gr.oeien. Wdarom dan die uitdrtik:khlg, "het ·koste, wat het kost"?
De ui'tdqikkbig heteek,eh,t toc,h: teger:
•alles"" wat die dH>held k~iii leg~llhou,·
tl~it'ti'~
....,
Bei~1.: ;,zeker."

Hierna geeft beklaagde toe, dat er iets
kan zijn, dat, die rijpheid kan tel?!enhoudlen.
Belklaagde geeft vcrvoIgens een overztchti van zijn leven, In Holland heert
hij zlijn meesterstitel gehaald. Hij heeft
ook doelgenomen aan de na,tlonatistisehe beweging,
"
Pr~s.: "Hoe heeft u deelgenomen aan
deze 'nationalistische beweging?"
Be:kl.: "Ik ben be:stuul'slid geweest
van "Jong-Java","
•
GOJ,k is beklaagde lid geweest van de
p.N.n., de organisatie van Soekarno, onder llneer is hij voorzitter geweest van
de u\fdeeling Batavia. Na het jaar 1933
heef1t hij echter ni~tmeer atcief deelge110ntlel1 aall deze beweging.
Ml\'. Abell: "U vindt, dat de randstaten 1Vrijgekomen zijn zonder ool'1og?"
neikL: llJa/',
Mn-. Abeit: "U z~gt, dat het moment
gelulkkig niet athaHgt van de Nederland(e1's, l11aa1' ill laatste instantie van
l1et wolk zelf, oJ} het oogenblik, dat het
zelf :het 'eigen lot in handell lleemt, Deze k:westie gaat over de' onafhankelijkheid.. Hoe stelt u zich dat voor? Een
volk" dat onder een ander yolk staat,
rteennt het eigen lot in handen. Oat is
toch opstaild? Beklaagde geeft hierop
geenl antwo{)1'd.
Mrr. Abell: "staat u nog in verbinding
met de l{omil1terrt 1"
13e~klaagde ontkent di't.
MIl'. Abell: "Heeft u, toen u in Hollandl was, een uitlloodiging ontvangen
om naar Mos-kou te gaan?',
Bekl.: "Dat was e€n algemeen verzoek: aan de Indonesische studenten in
Holl:and,"
Verhoor Sjamsoeddill
A31n dezen beklaagde is ten laste gelegd, medeplichtigheid' aan het misdrijf
van m1'. Boediarto, door het artikel in
zijn blad te doen opnemen,
Bmklaagde erkent dit, maar ontkent,
dat hij den' opzet heeft gehad. gevoetens ~ van haat te uiten.
V<Urvolgens behandelt de president met
dezem beklaagde de kwest.ie van het "rijpen<de volk". Uit het verhoor blijkt, dat
bekltaagde - reeds eerder een persdelict
heefft gehad,
Requisitoir
V£ervolgens wordt het woord ver~eend
aan den Officier van Justitie.
1m zijn requisitoir merkt spreker op,
dat
oeklaagde in zijn artLkel enkele
zinsmeden heeH geschreven, welke niet
doorr den beugel kunnen. Enkele van
de~ zinsneden heeft hij laten. verandermn door den tweeden beklaagde,
V<olgens den Officier is deze zaak dus
het product van de samenwerking del'
twele bekJaagden, zoodat ook beiden
aan,sprakelijk gesteld moeten worden.
~Bleklaagden hebben het tenlastegelegde ~erkend, doch· den opzet ontkend:
DIe term "koste, wat het ,kost" heeft
geemszins een wijsgeerige beteekenis en
metj den vrijheidswil bereikt men nlets,
wari'lt de wi! moet altijd gevolgd worden. door een daad.
Tlen slotte eischt mr. Mieremet tegen
eerssteli beklaagde een jaar gevangenisstr3.l.f en Itegen tweeden beklaagde zes
ma~nden.

Ejerste beklaagde houdt dan zeIt zijn
pleildooi. Hij dankt den Raad voor zijn
voolrloopige invrijheidstelling op 7 Augus1tus jl., waarna hij uitvoerig ingaat
op de conclusies van den Officier van
Jus1titie en vrijspraak pleit.
O)ok tweede beklaagde houdt zelf zijll
_pleiidooi.
Untspraak op 24 Decemberot

, i

Bultenzorg ,

.'

- Woensdagmiddagomstreeks . zes uur ] Het College. van B. en W. heett ~eil
had ta ,.Pd~,eiL,een.autp,-o,pgelnk plaats, :Gerneenteraadsleden tel' < vaststelll~g
dat in Jit, hi een tahQ~l1bp.~~e,-~~~el.:nming'aangebo.den e.~nO'ontwerp watervers~r~k
verkeerende, bergstadje heet wae eon- klngsverordenlng, Z\u~ks naar aanleldll~g
sterna tie' veroorzaakte,
vall. in de ve~-gadenng van 4 Nov. J1.
Een auto, bestuurd door den heer B, genomen IbesJiS'.5ln~, waardoor het vastasststent-wedono van Mengantl, Goe- recht voor wat.~rverstrelkiking aan be~o
noeng Kendeng, kwam in langzame ners van hulzen boven 1 40 htiur
vaart uit de rlchtlng Tretes gereden. 'smaands met 10% verhoogd zal worden.
Daar de h~Hh),g In de. buurt. .van het
'
, ts.en he t bovenZoo'a!':> men ztch zal hertnneren, was
Hotel Prig~n, ;z~wr ,st~iI
dien ioo jiilst wd~ .b_eg,~nn~n.,teJ.e~,~~en, dit het gevo~g van eeru voorstel van. het
had de bestuurder den wagen yoorzleh- Raa'dsli'd n 0 11-1 €I ben en werd de
tigheldshalve in de eerste versnelllng beoogde v~rhooginl! feitelijk genoemd:
gezet. Beneden aan de helling, dus een een l' epa l' a t l' e del' watertarieven
paar Iwnderd meters vaal' de eerste: w.elke door de :kolossale hUishuurver~~
scherpe bocht, wildehij den wagen op ,gmgen niet meer aan den oorspr?nkel~J
de tweede versnelling zetten. Maar dit ,ken opeet vQlldQEln. De v 0,0 l' 'Z 1 t tel',
gelukte hem nlet, Wl:!lke pogingen hij . destij~~ ~lOg burgemeester Bee~s, was tedaartoe oak aanwendde., Intusschen ~ gen WIJz1ging en: wel omdat IUj meende,
stond de a1l,to Q~ '/rijioop I1n_ kreeg snel .dat de ta'rieven zijn vastgesteld' toen de
O'roote vaai':t: de h~"e'r S. tdichtte door 'belangriJkste huurverlaglngen reeds hadkrachtlg rem'men het vehikel tot stil- den .plaats gehad. Dit werd! echter door
~tand te brengeil; plotseIing slipte de de heeren [j d tt 1 e b '.e n en D i ewagen naar den rechterkant van den del' i c h ,tegengespToiken, waarop de
Nep' oin een tlental meters verder weer voorzitter opmerkte diat verdere verlana~~ het midden en daarna weer naar gingen na het o.ogenblik van v'aststelrechts te schuiven. Stoppen bleek nie.t ling del' bedoclde ta~leven dan toch maa'I"
!l1ogelijk te zijn, de vaart werd integen- in ze€r 'bepaatde gevallen zuUen zijn
deel groote'r en.grooter. Zoo naderoe men YOQl1g€ikomen en niet voor aHe grbepen
ie bocht.
van wpningel1.
De heel' S. r,aa:~te' ,h& $tUUl' kwijt, de
ilet vool'stel werd aangenomen met
Hagen vloog de bd<!l,1t ui't
van de1~
weg af, sloeg een, halven slag om en 7~5 ste/lll1men. T€igen stemden de heedrong met deri .acht~rk~nt' de Chinee- i.'en Ka,pr81wi, Mar.loelki, Van del' Goot,
)che toko, welke pre'cies in de bocht ligt. Moh. Darsa: en 'rhe Kian Boen. Dr. V. d.
binnen. En passant werd een zwaa1' he,k Goot was er tegen omdat z.1. op deze
van dikk~ djatl palc'n e'n, ijzeren pijpen wijze een te kJ<eine,' groep van pers-onen
'.Ou worden getroffen: en omd'at ,hij de
~era'Seerd.
maatregel 110g niet lioodig a(ihtte. '
De linkervoorzijde van de toko werd
Het aangeboden ontwel"p-beshiit bavat.
~inaal ingedl'ukt en binnen werd een geIlU de vo!gende tarielven:
weldige ravage aallgericht! Verscheide'\e blikkell petroleum en klapperolie
Bij een woninghuur per maand, getI."
verden ingedrukt en ploft~n uit elkaar.
Kee·rd: op t/m 1 5 e3n vastree:ht pel'
~oodat alles werd overgotcn met een almaalld van 1 0.60 bijl een maximum toele:sbehalve welriekend mengse1._ Blikken
vel'bru~k volgens vastrecht van
kalk welden ingedeukt, en tol kalzan- }8staan
3
<1: m ;
boven
/ 5 Vm / 10: / 0.75 met
~akes vel'wei-itt; st6ptlesscheil, drink:hoven / 10 tim / 15: / 1.05 met
11azen, bordah, di€r6ei<pci"s,eri ~1gegen :) uP;
7 1113 ; bOvan J 15 thn 1 20: r'1.50 met
';ot schel'ven, een gl~zel1 kast \v¢l'd vernield en met desastreuze gevolgen te- 10 nlf3 ; :boven f ~(j tim f 25 : f 2.10 met
1en een rak vol flesschen bier, creolinr 14 m ; bove.n I 25 t/(ll1 J 40: 1 3 met
20 nlf; boven f 40 tim J 60: J 4.95 mee
'~n spiritus ges1ingerd; zelfs een soUde
3
brandkast werd gedwongen tot het ma- 30 m3 ; boven 1 60 tim f 80 : J 6.60 met
.41'
m
; boven 1 80 tim 1 100 : J 8.25 met
ken van een sHppertje en hing half
3
f 100 t/ni I 150: 1 9.00
door den achtenvand tusschen winkel- 50 m ; 'boven
3
;
met
60
m
boven
/ 150: / 11.55 met
vertrek en ...... slaapkamer. De auto was
70 m 3 ; en 'voor aHe groepen een prijs
intus~chen met het rechtervoorwiel teper lU3 bij meer vel'lbruik dan het vast'~en een telefoonpaal tot stilstand gekomen, na dezen ietwat uit het lood te recht van 10.15,
hebben geslagen. De inzittenden, de
Het vastrecht vool' woningenboven de
heel'S., de raden ajoe en een 'kind, zaten versuft in de auto, doch ble.ken geen f 40 Ihuur zal het eerst worden tc-egepast op het watervel'bruik dat in Janoemenswaar~ig letsel te hebben bckonuari a,s. z,a1 wordlen opgenomell.
~en,
J

en

---,--~-

De elgenaresse van de to~o, mevr. G.,
een del' oudste ingezetenen van Prigen,
was, lets vaar dat het ongeluk plaats
had, aan de voorzijde van den winkel
op een bank gezeten met een van haar
kleinkinderen. Toen zij de auto zoo verdacht over den weg zag Iaveeren om
~en slotte met groote vaart op haar ne;otle af te stuiven, vreesde zij, zeer terech t, het ergste, greep haar kleinkind
beet en nam kwiek de beenen om in een
meer veillgen hoek weg te duiken. Net
op het nippertje, want een oogenblik
later ma~k,te de ongenoode gast zijn
entree! In de toko was' het op dat moment vrij druk, doch door het angstige
~egn van de oude vrouw en haren
alarmeerenden duik, was ledereen op
~ijn qui vive, zoodat niemand eenlg let~el bekwam, behalve dan het petroleumen klapperolie-bad, w"araan slechts weluigen' ont~wa.men,

Fnmilie-Berichten
....

Ovcrwcgingeuiv,'ll Ilaad V,l.l Justitie Inzuke "test C"8e~~

Bi\TAVI.t\

ta~ve~\'

I

Dell dans ontsJ)follgcU

Hoe men niet mag adverteeren

Nieuwe \Vaterleiding-

Auto rij(lt toko-inventaris in
gruzelementen

BEN \vONDERDOENDE RIVIER

Centrulll v";ll1 bijgeloof in Nga.l1djoek
In het bergplaatsje Liman in het regentsehap Ngandjoek stroomt de kali
"Sedoedo". De oorsprong van deze rivier
is een "bron" in de goenoeng Liman. Het
water van deze kali is ijskoUld.
Deze rivier is zelfs tot buiten het regentschap bekend; om het geneeskrachtige water. Beha1ve, d,at ~nellJ or genezing kan zoeken, kan men daar ook een
of andFare wensch dQen,
Zoo komen er behalve menschen, die
behept zijn met eeru of andere ziekte,
ook gezonde me,nsc he no, die om geluk
13n voorspoedl in. het maatschappeli,Jk: leven vragen, , .
I

l

"

l'
"

Gebo:ren

I '

De "test case" welke onlangs door
den Bataviaschen Radd' van Jnstitle
is behandeld inza-t-ke de' beteekents
van het strarwetsarttkel tegen "on....
eerlljke mededlnglng" voor hef
plaatsen van mlsleldende advertenties, is' Valr oo;rlng~ VOOI.' elken adverteerder. Wij hebbeIiJ thans van den
heel' W., directeur van den "Ooe\f-'
~oopel1l Winkel", Inzage .gehMl van
het tegen hem gewC'zen vonnis. Wij
laten de belangrijkste ovel'wegingen
hierond-er Vo~gel~ :. I

beklaagde

niet is ten laste gelegd -"'tmmersatsbednegelljse handellng ults1uitEH1d 1S :genoemdl heb doer» plaatsen
en opnemen van de gemcrlmtneerde advertentle _ zoodat hetgeen beklaagde
daarna heett gedaan niet terzake dienende is, terwijl cok de i n ten tie
kl ' de toe hi' d
dve tentie
van:b e aag e;
u
J' e a r
plaatste om' eventueel arctius te werk te
gaan rechtens iVan geenbelang Is, nu
artiJkel 382 van het Strafwetboek etscht,
dat de han~fel1ng , 0 h 'j el C' tie t misleidend' iij ;' .

io Dec. A. N, P. Belle - M. D. Massing (z).
11
11
11

'" H. Kajuwatu - ,E. 1M. Kailola (z),
... J. H. de la Rambelje - A. Huffenreuter (d).
a,A. Overbeek Bloem -- H. A. Twiss
(Z).
•
,., A. .!Pangeu1anani 'r- ~f.. 'I'intingon

I'

,14
,
1~
11
12"
13
15' "
16 "
16 "
16

(Z).

H. 'Frees - E. on. Wilke (d).
0, T. Ong _ Sioe Kim Lim (d).
G.W. Tio - Oey Lena Nio (z),
W. L. IDekker - .Ohr, Wasch (s).
W. L. 'Dekker -, Cor. Wasch (z),
V. J. ,Vexdonck - E. C. Comelis
~~)M, A, BOl'sboom - A, C. Veldman
(z).

Overwegende" dat belklaagde tei~ aan... 16 ,. \V. Th. H. Njio - Tjoeng Siang Nio
(z).
zien van debeide ovel'!ge e:ementen van
16 " A. L. R. L. Bochem - 'fan It Nio
het bovengenoemd strafartikel he eft er(z) •
kend, da.b hij de .a;dvertentie heeft doen 16 " A. A, de Kleijl1 - L. Tan (d).
plaat~el1l om het handelsdelbiet van zich 14 ., G. p. Frackers - A. A. Bergmann
(z).
zelven .en van 'zijn compagnon Erreich 16 " H, 'E. van Lingen - C. .J. Agerbeek
te vestLgen en; da~ zijill advertentie als
(z).
gevolg had, dat de consumenten van
hun g€.'wone leveran'fiers werden afgetro~ke.n, doeh boveit,dien bedoeld oog- .
't d
. h d'
....
'11 Dec W I. F. Scholte (v) 33 jl',
merk til ell! In ou 'del' gemcnmmeer- '14 .. ' L.. C. Toni.l1ie (v) 67 jr.
de adlvertentie zeIt voortvloeit, terwijl 14 " J. H. Nicolaas (m) 81 jr,
dit evel{eens het 1ge,val is ten aanzlen 16
M.L. L. Franz (v) 31 jr,
\'Un de mogelij'kheid van eenig ,nadeel 10 " D, F. Noya (m) 72 jr.
11
A. Spruit (m') 67 jr.
VOOl" .colliCllrrellten, da'ar "Ond'erIil1lge, 12
H. 'JJ, 8tellnekes (m) 60 jl\
Hulp" eell 1geve'sttgde' naaJl11 heeft geh'ad, . 14 :~: II, \M~ ~YllS.t (IV).. 78 jr.
welke nog een Igroote dosls goodwill: 16 " F. W. Goedhuys (m) 85 jr,
vertegelllWdo.rdigt, zooals, iblijkt uit de
Gehuwu:,
hal1'dhaving e,rvan op het geboow en
het tel' rechtzitting aan beklaagde voor..
gehouden SiChrijven van. de Neder- 17 Dec. C. F', Bl'akk\~ - ehr. Baudoin.
1'1 '1 J. Chr. de Bruyn ._- Lhn Beng Nio,
lands'Ch-Indische Escompto Maat.schap- 17
M 'Bl'uo'o'eman _. Ch J J F Bla.n.
piji,liquidatrtce vall "OnderUnge Hulp"
"kei1,
(Wa'arln evkend werd dat bij de verhuur 17
H. 1<'. O~aser -' E. C. M. Helle.
18
C. W, Mangindaan - A. E. G.
van het gebouw aallden h~<!l' W. 1n" Specht,
derdaadl de gocdwill van OnderUng een 18 ,,' J. M. W. OclH:endor{ - M. O. ~"l1.e ..
1'01 spec,lde).
rcr,
i

Overwegende, dat nu het 'doen opne-'
i men in bedoeld'e' blade'ri van de 'ge: incrimineerde advertentie in dezen vorm
! n.1. "Ondel'Hnge Hul'p" gtoOt en "de...
! bouw"
klein ge,drukt - naar 's Ifuads
oOI1deel een' beddegelij.ke handeling a:ls
bedJoel'd in art.· 382 pis van het Wetboek1
van Stl'afrecht daarstelt, immers be-doelde' adiverten tie ni,lslei:dend is in dian
zin, da t d~aardoor een normaal mensch,
die Ide gehrui,kelijke mate van oplettend~
h'eid! betracht, in d6'l11 valschen waan
wordtgebracht, dat de aangekondlgde
ultverkoop goed€ren betrot.,. at'k<On1stig
van de voormaUge Winkel Maat~h)a;ppij
"OnderJiinge H'Ulp", daar toch, do6rd-at
de wool'd~n,,,OnderUnge Hulp" grootet'
en vetter ,gedrukt iZijn, de aal1!d~ht van
dan lezer daderllj-k da,arbp ge.'Vestigld
wordt, waarbij het kleiner gedrukte
woord! "Ge,bOUlw" gemakkelijk OlVer het
lloofdl wordt gezlen; , ,. , J

I

00

Overweg.end~, dat blijikens de dagvaarding de ge'incriminee:rde advertentie, geheel afgeschelden datll"Vall, of het pub1iek' d'aardoor 1111 d~n waan' wordt gebracht, dat de aanbied~ng betrof gaede,l"eI'l, afkomstLg Ivan de gel1quldeel"de N.V.
,Onderlinge Hulp", ook nog daardoor bedrlegelijk zou zijn, omtiat daarin gesproken word t van uitverkoop, aangezien
taa'kur:dilg onder uitvel~koop te verstaan
is het o.pruilllen van aanwetlige V<Jorra,ad en derhalve uitNerkoop aIleen de
hand'eling van e3n Igevesttgde .zaak kan
zijn, zuI,ks terwiJI beklaagode's zaak nog
niet Ibe.stol'lid althans nog, nleuw was;
Overwe.gende, dat voorts nng, ,blijkens
de dagvaarding, de ge"incrimineerde advertentie ook daarom misleldend wordt
geacht, omdat, zooals het onderzoek ter
l'€chtzitting nog heeft uitgewezeu, beklaagde telkens nieuwe goederen in zijn
verkoop heeft opgenomen, dat naar
's Ra,ad's' o,ordeel zeer 'zeker onder sommLge om~tandilghe:ct.en het cen beddeglij:ke handeling kan zijn, indlen men
Voorgeeft: een aanwezigen· voorraad uit te
ver'koopen - i,n casu op te ruimen terwUl men daadwerkelijk telkens nieuw
bij,getkochte goederen in zijn verkoop opneemt., echter eelll dergelijk handelen van

UB'I' 'IRJL'IONG"~LUK IN GANG
I{EIlNOLONG

De oorzaak van de trambotsing in
Gang KernolOli.g was niet, zooals wij
Zaterdag jl. meldden, een verkeerde wlsselstand.

Op de Asemka werd een Chineesche
wiell'ijder door elgen onvoorzlchtlgheid
door een vrachtauto aangereden, waardoor hij kwam te vallen en een hoofdwonde bekwam. Zijn opname in de
C.B.Z. bleek noodzakelijk.

'1',

•

Takahashi - S. Tsukino

o

•

(~.).

v e r 1 e dell

15 Dec. J, X. Adeboi 21 jaar,

Academische

De motorist van een del' tra~ maakte de onverantwoordelijke fout niet te
wachten tot de andere tram gepasseerd
was,
i

WIELIUJDER GEWOND

•

Geboren
15 Dec.

sa.....

•

CUEIUllQN

Op I}JOvengeno€mde ,grond,en veroordcefde dc raad: den he,er \V, tot een geldhoete van f ,50.

Exomens

IN NEDERLAND

utrecht

28 Nov. - Gt.:slaagd VOOl' het cando Ind,
recht: J. E. L. Burgemeestre; doct. rechtswetenschap :' mej. Ii. D. van Oorde; cando
Nederl. letterel1: A. C. M. Me:enwess,en;
keflkel. voorber. exau}en : A.M, C. Franken;
semi-arts examen: S. S. Hmgst; arts-exail1ell'~ D: Bakker, J. J.Koningsbel'gtCr,J, W,
A.Losecaat van Nouhuijs;, tand-arts examen: ,mej. G, J. Lin<leboom. F. Stallel'.
Geslaagd V001' het cand.-ex, l"echten: S,
de Lange.
30 Nov. -,. Heden promoveel'de tot dqctol'
in de W1s- en natuurkund'~ op een proefschrift, getit'cl:d "Beitl'age zur Aenntl1lS del'
Gattung Spirillum EHBU", de h'eer G, Giocsberger te Djokjakarta.
Geslaagd voor het Econ. doct.ex. wis- en
nat. 11001dzaa,k natuurklillde: I!:. A. p. W,
I,ll'iJda; voor lIet cando examen wis- eil
nat. K, : P, It'. van Heerdt, F:M. 'I'll, 'feune,
f..:: H, J, v.d. ,Bold,
2 \.'JDe, - Heden promoveerd-e tot doctor
in de rechtsgelee.rdheid op een pl'oefscltl'ift,
getit.eld: "Met einde van het lIdmaatschap
valli d'cll Volkenbond" mej. m1'. J, C, H. H.
de Vmk, geboren te UtreCht,
3 Dec. - Ueden promoveel'de tot doctor ill
de Ietteren en wiJsbegeel'te, op c--en })l'Oefschl'ift, getiteld:: .,De g1'Onaslagen (ler COllstltutie, van Nederlandseh-Indie, De wor<::hl1g
van het Reg'ceringsreglement 'van 1315", de
heer P. J. ~latteel, gelJ, te Utrecht,
Geslaagd voor l1et doct.-ex. rechtswetenschap: M. J. Lokker; IVOO1' doct.-ex. vrije
studlericllting in de l'echtsgelee1'dileid: 11,
W, J, Wijl11101dts.
4 >Dee. - Heden .pl'omoveerd'B tot doctor in
de L'ctterel1l enWIJSibegeerte op cen pl'oefschntt, getlteld: ,.De Vietse Vel'tallllg 'Van
Uerlacn Peters' SOlIloquium", de ileCl' J, J,
Mak, g'ebol'en te Rotterdam.
l

Melkrapporten
.

. . . .- -

---~--"41,

Over bet tijd,ak"

tot ell ,met 10 December 1936
abc
d
e
1. H. Dehir
I~oeningan
7,87
10" 8,90
13,60
2e klass\;
~. ~><lj1d Abdoeloh Daoemar
Prapat-an
Mampang
8,37
10
9,10
13,2e
3. H, Hamzah
Mamp. Tegalparang
l:J,45
10
13,10
~e
9 1"
4, AnQlwar Ibm Si<Jcn
>!antjoran
'187
8,10
1~,.--30
5, H, Nawi
8,'12
Kalibata Lt, Agoeng
1~,3Q
8,20
10
3e "
6, H. Tabrani
Koenmgan
",87
10
1~~
8,d-0
2e
,.,
7. M\~lkenj "Kesel1atan"
Be ndoongan
8,12
9
1~,10
8,80
3e
"
8. H, Hoes1n
Koeningan
'1,'15
9,-10
2e
13~50
"
9. U. Moes1am,
Mamp, Tegalparang
7,5D
10
(j 20
8,4e
lv.H. Mohd. Ali
8';J7
b'60
9
80,80
3e
Prapatall'Mampang
Rameli b, Ali
'/:~J7
10
10,'/0
8:'10
3e
"
Mampang
1~. H. Raune!i 'b. H. lIanapl
8,37
10
8,60
12J 3e
"
Tegalparal1g
13. H, Moestopa
. Kalibata lJoerentiga
8,12
10
6,60
9,~e
,.
~~rloeloll
"'I
opkoopmelk *) .Laatste opg. 3e Cll 4e kl,
14, H. nVU
Malll'p. Tega parang
8 12
10
75Q
(\8
3
kl
15, 1I.t Abdoeraehim
'
",
.", u
asse
"
8,50 . 10
5,,30
7,40
4ee
i'
d
S
h
1
K.~llo111'nO'oan
vpkoopmelk
~)
Laatste
opg.
30e
"
16. Moenama
8,;J7
10
6,80
8,~e
0 e1
17, Saril1i
Kalibata Doerentlga
7,8'1
1 0 . 6,80
7,40
~e
"
18. H. Abdoelwahab " Mamp, Tegalparang
8,~5
10
W,lO
13,60
2'~
"
19. Moehama<l 'b. H. 'Sarbini
812
10
96'0
13 40
~e
ZO, H, Abd~loh b, Arip
,
8~37
10
~40
8;'10
3e
"
21. H, S;Hnill
' Kemang
8,12
10
9,00
11,30
3e
~, Ta11bll1 '
I,
Bangka
7,8'1
10
10,70
14,30
2e
"
23. A. Ciaascn melkdistributie Bida,ra;"l'jll1a
7175
10
11;10,
18,8'0
Ie
24. H, 'MO'o:hajar.
Petjanderan
8,10
8,10
l~,~O
3e
a, Deugdelijkheid (in cijfers) v.d. samel1stellin, doer mclk (max. 10,)
b,
"
" " . v.d, toestand,der melk (max. 10,)
C.
" v . d , inrichting der m~lkerij, (max. 15) '~*)
d,
" v . h , l:1cdrijf (max. 25) ""')
e.
Eindbeoordeeling uit hygiel1isch oogpunt,
1e klasse 48 tim 60 punten, mits voor a en b tezamell minstel1s 17% behaald wordt
2e
,,40 lot 48
" a en b
1~'%
3e
,,32 tot; 40
" a en b
I 14'h
40e
" bel1edell 32
" a en b
13%
;,
,~

Deze bezcleken moe ten echter steeds
gebeuren in de maal1ldr'8001'0.
Van lleinde en ver komen In die
maand de menschen naar de kali Se, Veel bekijks doedo, in de desa Llm.an, nlet alleen uit
Ngandjoek, maar .van SOlo, DjokJa, MaEr werd, zooals te doen gebrulkelijk ~ioen en Kediri.
is, op frenetieke manler op de kentonOnder deze geluk- en genezing-zoe'~ans geslagen en weldta was de belangkenden zijn, ook prijaji's, Europeanen
stelling overstelpend,
.........
en Chineezen, aidus de Ind, Crt. Een
Ook het Inlandsch bestuur kwam een klein offer in den vorm' van geld tot
kijkje nemen. Later 'kwaiii de comman- een bedrag van ten hoogste 1 0',10, ondeI
dant del' veldpoHtie van BangH tel' de mindel' gegoeden en tot een grooter
plaatse. Deze stelde een grondig onder- bedrag tot :zelfs 1 0,20 voor de gegoede
zoek in en weldra bleek dat de wagen prijaja's, Chineezen en I Europeanen
van den heel'S. in zeer on voldoenden wordt aan den "djoeroe koentji" (hewatoestand verkeerde althans met het oog ker) gegeven, die dan onder het branop het zware bergterrein. Van de vier den van "doepa" en stroolen van bloeremmen pakte slechts de rechter-ach- men naast de kali de verschillende wenterrem, zoodat het nlet vie1 te verwon- schen van de menschen aan' "Kjai Sederen dat de auto bij krachtig afrem- doe do" overbrengt,
l
men was gaan slippen., De heel'S. zal
Is
deze
ceremonie
afgeloopen,
dan
zich dus voor den rechter hebben te
moeten
ze
een
bad
nemen
in
de
kali
verantwoorden,
Sedoedo,
i
I
Expertise
El' is daar een speciale mandi-plaats
Overigens bood deze heel gul aan de gemaakt. Begin Soero wordt dOO1' de beschade in den winkel te vergoeden. Na volking van Lhnan aan de rivler een
lang loven en bleden werden beide par- groote slametan gegeven,
tijen, die, onder presidium van het InVolgens' ;zeggen van' de bergmenschen,
landseh B. B., werden bijgestaan door is de oorsprong van deze heilige kaU, de
een commissie ad hoc, bestaande uit "bron" in goenoeng Liman vroeger een
diverse Prigeniers, 't eens op het ronde nederzettfng geweest van de lHindoes.
rJedrag van "honderd gulden, wat elgenlijk, ,gezien de schade te geef is.
/
Maar als men in aanmerking neemt,
VERVANGING WlJLEN KAP. GOOS '
dat daar nog de auto-reparatie- en andere kosten bijkomen, dan is de familie
Door den plotselingen dood van kapitein
S., die een vroolijk Nieuwjaars-uitstapje Goos van de Nishm, dIe door een ongeaan het maken was, toch niet zoo erg luk te Medan am het leven k.wam, was
goedkoop uit !
Belawan-Deli zonder sleepbootkapiteln.
De Nishm hee'ft hierin op de snelste
wijze vool·zien.: denzelfden dag reisde
kapitein Amiraal van dezelfde MaatWIJLEN ,lU, F. STOLK
schappij te Soerabala, per nachttreill
Men b~engt onder onze aandacht, dat naar Batavia om hier in het Knilmde heer M. F. Stolk, wiens overlijden wij toestel te stappen, dat hem meteen naar
jl. Zaterdag hebben g-emeld, nlet de eige- Medan vloog.
Kapitein v. Nifterik vertrok luet de
naur was van den Rijwlelhandel "De
Concurrent" op Senen, doch van den "Tata" Haal' Medan, welke sleepboot de
Rijwlelhandel "Het Fongershuls" op Pe- ,,'reddy" zal aflossen, Kapt. v, Nifterik
keert met die laatste sleepboot t~rug.
tjenongan~
t
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Grollingeu

v'\,;

28 Nov. - Oeslaagd Noor het doctol'aal
exall1en letteren. ell wlJsbegcocne lhOOl<1Vak
ULl.i,LSOCll) lllej. H. Klynsma.
Aal! de l"IJ~sUlu\"eI'Sltelli alhier is hed'en1l1l'daag oevol'<lcrd tO~ doctor in de lettel'en
en wIJshcgeene., op een pl'OCIscnritt O\"Cl'
"Het wel'~WOO1'<i blj v1jsoert \Japi,cx", ete
neer W. L. Braud"sma, ge,omen te Vrachl"'~ll.
30 Nov. ..:- UeSiaafj'U VOOl' l1et candlttaatsexall1en rechten: de neer E. W. H. Baron v,
a. B04'ch Vel'walde, cum laude.
1 Dec. - Aan Cl'c RljkslWlVel'Slteit alhier
werd bevol'del'd tot <.loctor ill de W1:5- ell natUUl'KlUlde, op een proelscllXlf't ove!': ,;fl1e
Ull1belliferae ot the Netherlan\is lndie:;' de
heer P. 13u:walda, geboren t,e ~xmona U""1') ,
2 Dec. - Geslaagd vc;or het candidaatsexanr'=l1: klassieke tau 1 en let(eren mej, T.
C. Schwanel"
3 vee. - ueslaagd voor het doctoraal exaGeen class1ficati'~, wamleer de me!k ondeugdelijk 1s (van samenstelling en/of van men in de wis- en natuurkunde lhooiclvak
toestand) of bij vervalscl1ing.
wislmnde) de heel' I, I. G,rall1Sbergcn. Geslaag<1 Ivoor Ihet candidaat-sexamenill de
*) Van door een vergunlling gedekte mclkerijen,
Romaansche taal 'el1l letteren U'rallscn) de
**) Volgcns de laatste opl1ame,
neer F, M. P, 005OOrI10£.
I
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Delft
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BUl'fENZORO
lUdkrappOl1 vall dell
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'tJ~

Naam vall dell
Leveral1cler

~~
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"Esperance;;

Batoetoelis

"Gaudok"
"Daisy"
,,!MQ,elia"
Borneo"
Oedeh"

Gandok
Djeroekotta
Soekasari
B'atoetoelis
Koepoelweg

::oe

3dell December 1936.
I

l::

~'g

27 Nov. - Geslaagd voor het prop. ex.,
voor werktuigk. iug. de heel' J. de NIet,
3 Dec. - Geslaagd ,voor het cando ex. voor
werktuigk. ing. de lleer H. v. van ElJb-enhorst
'
Tcngbergen,
4 Dec. - Geslaagd voor het cand, ex. voor
werktuigk. ing. de heeren : J. J. de Jongh en
H, J, Kolkman,

5.2
3.2
3.75

3,5

3,7
6.15

~

'\j

S

~

g<H'

o~:~

'~'~'d

I

:~~B
&'~oH~.8

8,5 Goed

Goed

~~

:e~

~~
~

Goed
8,6 Zeer good
8.5Zeer goed
8.8 Good
8,3Voldoende

9.3

Vrij goed
rzeer goed
(rt)ed
Vrij good
Vrij goed

Opmel'kulgen

Deugd'clijk van samenstelling en
. toestand,
i-dem
idr,;;m

idem
idem

i~em

Tilburg

2 D€c. - Geslaagd VOOl' het dcctoraal examen aan de R. K. Handels Hocgesc'hool in
de ecol10ll1ische en sociale wetel1schappen,
de he'cr p. M. L, Willemsen uit Heerlen.
3 Dec. - Gei31aagd aan de R. K. HandeIshoogeschool voor l1et propaedeuLiscll ex:amen in d'B economische en 'so(:iale handelswetel~schappel1, de heel'en: B, F. J. Bauel',
te Spekholzerheide: J, W. F. van Meegeren,
te Venlo en F. A. J. van Ni.Inwegen, te Helmond.
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alle opzlchten met een [ulste herwaar-

I

deering van de daarvoor 111 aanmerking
komende actlva in;
zou zijn geweest.

Handel
en NUverheld
...
.

overeenstemmlng

"

I

Kololliale Bank
De Kapitaalsafschrijving van 50 pct.
De "N. R. Crt!' schrijft naar aanlelding van het reorganlsatle voorstel:

Na hetgeen er omtrent den gang van
zaken bij de Koloniale Bank reeds in

I

het j aarverslag
was medegedeeld,
kanI
,
I
men de. thans voorgestekle afstempeling van het kapitaal met 50 pet. nog
nauwelijks een reorganisatle noemen.
De eigenlijke reorganisatie had immel'S
reeds haar beslag gekregen. Ten dee Ie.
in verband met de saneering van de
Javasuiker industrle, ten deele ook met
het vrijwilUg sluiten van sommige ondernemingen, waarvan de koffieonderneming Ophir weI de belangrijkste was.
In haar verslag gar de bank op een en
ander eenige toellchting. waarbij men
deeduitkomen. dat een herwaardeering
van haar cultuurbelangen noodzakelijk
zou zijn.
De eigen cultuurondernemingen kwamen met I 9.2' milUoen op de balans
vool'. de deelnemlngen in andere onder-,
neming~n met f 8.8 millloen, de vorde-.
ringen inzake ,de deelnemingef\ met
f 3.6
millloeil; in, totaal
derhalve
I 21.6 millioen. Thl vorderingen kunnen,
naar wer,d opgemerkt, met inachtne~
ming van de daartegenover
staande
reserve, als g~dekt worden beschouwd t
terwijl de pOst
deelnemingen, welke
vool' 7.8 mlllioen nominaal uit a~ndee
len in sulkermaatsehappijen bestond,
voor dit gedeelte niet 'vool' herwaardeering in aanmerking beho'efde te komen. Voor, welk bedrag deze deelnemlngen precles op de balans voorkomen, werd nietvermeld, doch aangezien het nomlnale bezit del' deelnemingen in andere ondel'nemillgen ca.
t 2 millioen. mocht men aannemen,
dat het grootste gedeelte van deze post
nlet te hoog gewaardeel'd was.

~

..

'

Zoo bleef dan in hoofdzaak de post
elgen .cultuurondernemlngen ad / 9,1
millloeil, welke vermoedelijk vool' een
ingrijpende herwaardeerlng in aanmerking kwam. Om dit ult te voeren zal dus
nu 50 pet. van het kapltaal worden afgeschr~ven. of / 8.25 millioen, zoodat
men mag aannemen, dat hiermede in
voldoende mate een saneering van de
balans kan worden bereikt.
De toestand bij d~ Koloniale bank is
vrij overzlchtelijk, ook daarom,
omdat bij deze reorganlsatie geen sprnke Is van belangentegcnstelltngen. De

d~rhalve

gewone aandeethouders blijven [urtdlsch
de elgenaren van de maatschappij ; prererente aandeelhouders zijn er nlet. Door
de extra aflossing, welke 1 Januari a.s.
op de 5 pet. obllgatieleening plaats
vindt, zal deze leenlng tot f 3 millioen
zijn teruggebracht, een bedrag derhalve,
dat rulmschoots in liqulde mlddelen
aanwezig Is. Deze toch bedroegen, blijkens de balans per 31 December 1935,
onder artrek van loopende verpllchtlngen, Incl. de extra aflossing op de obligatieleening, ca. f 5 millioen:
Kan dus de financieele posltie del'
'Koloniale bank alleszins gUllstlg worden
geacht, haar balansposltle zal na de
afstempeling stellig bevredlge'nd genoemd kunnen worden. Deze afstempe..
ling is dan ook feitelijk niets anders
dan een balanstechnlsche handel1ng,
waarmede aan de rechten van aandeelhouders In geen ehkel opzicht iets 'ta
kort behoeft te. worden gedaan. Een
verrassing 'kon het bovenbedoelde bedcht daarom nauwelijks opleveren eI\
het is dan ook weI merkwaardig, dat de
beurs op het eerste geru~ht van de afstempeling met 50 pet. in zoo onguns1ti..
gen zin heeft gereage~rd.
De opstetlling van de balal1isposten' ~m
de daarbijgaande toellchting in het jaarverslag Hewn immers aan duidelijkheid
nlets te wenschen 'over, zoodat er feiteliJk .weln~ toodeed, met we:'k .percentage
deaandeelenl 'Zouden worden afgestempeld,. De In de toekQffiSt te, maken win..
sten blijven geheel voor de gewone aandeelhoudersg-ereserveel'd, en l1aarmate
er meer op de-ze aande-elen z4>u worden'
afgesoompeld, zou uiteraard het uit te
keerenl' divIdendi
OQk grooter kunnell

zijn.

I

'

Bij beoordeeling van een aal'l!deel als
dat det Kolon1al~ :bank dient dan ook
veel meer gelet te worden op de toe.komst
va11l de . Javasuiker-lnduslrle,
waarbij
het
concern J immel'S
in
overwegende mate is betrol<kenhet staat nog niet vast, welke nieuwe
cultures o.a. op de ondernemlng Ophir
tullen! worden oogonnetj - dan op het
thans voorgestelde afschrijvingspercentage. Blijkt dlt te gl'oot te zijn, dan zal
dit vanzelf In de innel'lijke positle tot
ulting komen, in dl~lli zin, dat reserveering ill de toekomst minder dringend zal .zijn en dus eelllgrooter gedeeIte van de winst voor " ultkeerlng
beschlk:baal' lromt. In ~en, ,geval ZOtl"
men er evenwel mede gebaat geweest
zijn, Indiel1l een oood·anig percentage
ZOl1 zijn afgeschreven, dat het nlet In
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I{nlocll voor !{uslalltl

bljpassen tusschen de productiekosten
van synthetische olle en natuurlijke olle,
Ifhans zijn slechts twee parttcullere
concerns voornernens over te gaan tot
de .productle van synthetische olle, te
weten het Mitsui-concern en de Chosen
Nitrogen F'ertllizer CO., welke - wanneer
het bovengenoernd plan wet wordt vermoedelljk : aan de groote corpora tie
zullen worden verbonden, waarmede dan:
de regeertngscontrcle 'over de brandstotlndustrte zal zijn gecompleteerd.

M 0 sk 0 u, 19 Dec. (Transocean). De
So'vjet-katoen-invoer, die de laatste [u-'
ren geleldelljk is teruggeloopen, is in de

Dat de bank over het thans loopende
[aargeen dividend uitkeert was te verwachten, aangezlen het bedrijf nos
nauwelijks op een rendabele basls izal
~ijn: aangeland. In! tegenstelling met de
twee andere groote cultuurbanken ; de
Nederlanidsehe Handel Maatsehappij en
de NederlancLsch
Indische
HandelsHet plan -- dat ten volle wordt gebank, oefent de Kolonlale bank ntet het
steund
door de' ministerles van Oorlog,
gewone bankbedrljf uit, zoodat uit dlen
hoorde geen wlnsten worderu gemaakt, Marine en Flnancten , - voorziet in de'
welke na de saneerlng zonder bezwaar .prcductle van nleuwe oUe aan het elnd
aan. aandeelhouders zouden
kunnen van het fisc ale [aar 1937/'38, of in het
begin van het ~lscale [aar 1938/'39.
worden uitgekeerd. '
!

~ __ ~_~~~!!. __:__~

stand del clearing per 8 Q~c.

De stand del' clearing met Duitschland
is als voIgt:

eerste tien maanden van het loopende
Stortingen in Nederland / 205.832.000,
jaar nogrneer verminderd.
waarvan bestemd voor ach-

terstalllge vorderingen, "ren'In deze periode werden slechts 12.887' tedlenst en: vrije rekening
ton met een waarde van 3.950.000 goudReichsbank
" 45.946.000.
roebels in de ,Sovjet-Unie geimporteerd,
Bestemd voor nleuwe voxtegen 41.643 ton met een waarde van
. " 159,886.000.
16.250.000 goudroebel in hetzelfde tijd- derlngen
Stortingen in Dultschland ; 195.359.000.
yak van 1935.
Uitbetalingen in NederTerwijl vroeger de Vereenigde staten land ·op nieuwe verde" 158.979.000.
,~,
het grootste deel der katoen, die in rlngen
" 35.500.000.
Achterstand
Sovjet-Rusland werd germporteerd, leverden, was het grootste deel del' in dit .
[aae•. ge'importeerde katoen afkomstlg
DE .CLEARING ;.MET IT./\LI~
PRIJS-INDEX
uit Irak, vanwaar in totaal 11,205 ton
SYllthetische 'olie
waarde van 3.330.000
Den
H, a· a g,
19' D~c. (Aneta). met een totale
Lon d"e n, 19 Dec. (Reuter). Heden
De clea.ringkoers van de Ita1!a;ansche goudroebel in de eerste tlen maanden
Verkapt Staatsbedrijf in Japan
lire is tot en met 26 deze·r vastgesteld: van dit jaar naar Sovjet-Rusland went 176.4. Gisteren 176.3. 4 Weken geleden
162.2. 52 Weken geleden 143.9.
verscheept.
De Osaka. Malnlchi schrijft, dat het op 9.65.
__.'"
..,._ - •._ ... _ ___"f'_
depart.ement van Handel een semi-gou~
vernernenteele corpora tie, 'met een kapitaal van 100.000.000 yen in het leven
Verkotte BalaDs van doe Javasche, Bank
zal roe pen. genaamd de Teikoku Nenryo
Kogyo
Kabushikl Kaisha (Keizerlijke
) oil den 19den Dec. 1936 des :1Vonds
Brandstof Industrie).
" 9.000.COO.~
, KAPITAAlJ
)ISCONTO',8 BETAAlJBAAR IN NED. IND. UncI. v~achot~n in
4.828.300.65
RESERVEFONDS
Rekenlng -Courant).
De bedoeling is gedurende zeven htar
BIJZONDERE RESERVE
2.905.887.31
Handelspapler
( 10.202.061.4l '
PENSIOEN- EN ONDER·
een hoeveelheid vall' 2.000.000 ton syntheVendupap1(~r
,. 139.518.5.2- r. 1O.341.5~0.8TANDFONDS
It
5.138.568.68
tische oUe (ruwolie en benzine inbegre~ WlSSELS. eUn'EN NED. IND. Bg'rAALl)AAR
lJANKBIWETTEN IN OM.
LOOP
.162892.440.111 dlsconto
pen) per jaar te produceeren.
"
Oe.kocM
f 1.691.703. t4
BANKA~IONATIEN IN
At: verk~ht. maar
OMLOOP
,,510:253.14
Het kapitaal zal zijn verdeeld In
voor de Ba'nk. nog
REKENINOftCOURANT SALOl:
2.000.000 aandeelen vap 50 yen elk, waar'!...--:.
1_.6_)_1.703.14 , 1.691.703.1'4
niet afie190peu
Van het Oouv't. t
396.931.14
van de helft vool' rekening komt van de
'!an
anderen'
31.892.113.813"
32.289.346.aEL~~NINOE.N UncI. '{oorsohotteo tIl ~k.-Crt).
Regeering en de andere helft zal worden
Ooederen en Do ..
OIVERSE REKJUUNOEN
11
2.223.'S13S.3~
cumenten, ,
3.276.721 f8
gefourneerd door particuliere be'langen.
,.
48A3C.24
;.91
Eft.
en
W1~14
Als eerste termijn zuBen deze beide par,
t fSt.701.018.65
do. pro!. in Nederl.
~.-.
"
tijen elk een' bectrag van 12.500.000 yen
134,058.20
8ypotb.calre Vorder1n~ltQ
leveren. D~ regeering gar~ndeert een dh •
Andere
voor
overducbt.
of.
beleentna
'
vldend van 3 ~':! % per j aar voor de eerst~
vatbate en bJ,J ~~1lrltte Aangepnt
drle fiscale jaren en va~ 5% p,er 'jaal' n~
1nSChUlden
~1.221.859.02
het vierde fiscale jaar, dat het bedrijt
Munt en MWltmatertaal
functionneert, met dien verstande, dat VOOR&CHOTl'E~ AAN' HE'f GOO-V.
de regee"rlng haar aandeeL in het divi'; 8EU~O'D, KAPi'rAM".
4.388.073.46
den'd nlet zal opeischen, afvorens dit ~n
JUfect<tn
4.388.013.45
_ _ Jt
percentage van 5 moeht overschrijden.
8ELEOD. RESERV~~ND8
Eff~wn
4.573,~98.17
HYPothelten
Tel' ratlonaliseering van den steenko..
4.573.993.17
lenvoorraad tel' winning van de synthe'; NED. iND. MUNTwrtntKJll1
(roud
tische olie, zullen Japan en MandsJoekwq
J
t 21.895.420.ZUver
i .J
als een geheel worden beschouwd. lIet
17.09-1.016..•
pumunt
publlek zal worden uitgenoodigd In t~
169.9H.87 It 45.1 >9.421.81
H1~tlleken
schrijven op de kapltaals·,emissie, doch
\r{UN'I EN MUNTMAT.
men verwacht, dat het grootste deel
Munt. soud
t 43.13~.7t30.11
daarvan in handen zal komen van de
60.co9.c31.7J
MUD.tIll&ter., gouc1
" 11.530.811.06
financieele magnaten in Japan. '

.

-.-

.~:'::'

-.-

Munt. I1lVtl

_._

Muntmater.. SUNt
70•..:..-.
~
60.669.701.77
Dlijkens de dool' het blad opge.~omde
punten van het minlsterieel voorstel, BELKO!) PENBlbEN. SN ONDg-R.,....'8'l-·AO""tl~·.u-ro!'"':- N-oa----5.128.121.12
n
,. 6.174.883.46
mogen partieuliere belangen, die synthe~ OEBOUWEN Jm MEUBELEN DER SANK
29.449.010.12
tische oUe wenschen te produceeren, dlt DIVERSE RE.K.ENINOEN
doen na verkregen goedkeuring door dtS
219.783.36,t.13
regeering, terwljI de regeerlng eventueel
I 27.382.~28.1 t
ann zulke lndustrleen het verschH zal
II

Zenders: GSJI 13.0', GSF 19.8~. 'OSB 31.55
21.30 Big Ben. Henry Hall's Musl<: Ma"
ker".
2151: Dansmuzlek.
22:00 ConceI:t.
22.30 Blaawrkest.
33.00 Instrumentaal ,'rrio.
23.16 Verslag cricketmatcl1.
23.30 Sonate..recital.
24.00 Nieuws en mededeelingen.
0.20 Hotel Victoria-Orkest.
(),30 Bluiting.

................
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i7.30 Llcht-e gramophoonmuziek {~ellders
PLP en Soerabahl U.
18.03 Kinderhalfuurtje.
18.40 Holiandsche cabaretliedjes.
19.00 Persherichten.
19.20 Dansmuziek.
19.45 Barnabas 'yon OC'czy-Ork~stj
20.10 Engeloohe conversatie-cursus j
2Q.30 COllcert-Kunstkl'ing-Orkest.
21.3Q Phohi.sPQrtpraatje.
21.50 Amst. Openings.koersell.
21.55 Oramophoonll1uzlek.
2'J.OO Slurting.

D. R. V.

:IJ!\ta,vla tJ 190, lIrlo!l

~9

2:l.00 Oambang·Orke-st (vel'volg).
23.00 Bluiting,

Bandoen6 II 103
17.00 Hawaiianmuziek.
17.20 Soendaneeoche Ih:derell.
Baudoeng II 103J P~lIl 45
18.00 Maleis~he lied'eren Uit Singapore,
18.30 Kookpraatje l
19.00 Nieuws.
19.1{) Javaansche gamehlnnluziek.
20.00 Herdenking Tang Tjell', causerie.
2Q.45 , Hokk.!anmuzlek.
21.00 Gambang-Orkest.
Balldoeng II 103, P!\lN 29, YDO ~O
22.00 Oa:J.ll.bang·Orkest (vervolg).
2"J.30Kl'ontjongmuziek.
23.00 Sluitiug'.

.8af.ilvfa I 151.89 ~l .. 8.ltavl$ II «U.66 1\1.
Phohi
1,7.01 Gtamofoonmuziek. I
..,25,51 ,1\1.·
17.30 Persberlchten.
17.45 Vel"Volg gramofoonmuziek.
21.00. WUhelmus.
18.01 Hawai'ianconcert.
\ 21 05 Gramophoomnuziek.
18.3Q Gramofoollmuzi~k.
211:10 ~rsberichten.
18.45 Or'k~stmuziek.
21.20 'Piano-recital.
20.00 Saxo!oonconcert.
21,30 Sportpraatje.
20.45 Trio"OP. 99 ~o. 1 in B-majeur (Fr.
21.50 Oedichten ,vertaald en voorgedraSohubert).
gen.
.
21.15 GramoCoonm\tziek.
.
22
10
J,Willem
van
Oral1Je'" Cabserie.
21.30 Phohl-relay: Sportprl1atje.
2'2:30 Gedlchten (vervolg).
21.50 Gramotoonmuziek.
22.50 Dansffiuziek.
ZUO Phohi-relay: Causerie aver II Wll..
2'3.00 Sluiting.
tern van Oranje".
•
~.30 Dansmuzlek.
23.00 Sluit!ng'.
I ..

Parls·Cololliale
~iider

•
18.26.
18.30
19.30
19.45
20.15

20.45
21.30
21.40
21.50
22.00
23.2f)

23.30

TPt\

~,

19.68

~I.

VotksUed.
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws (Engelsch).
\
Concert (vel'Volg).
Nieuws.
' !
Concert (·verva-lg).
Actueele causerie.
Causeri'~ VOO1' de dames.
Kolonial-a koersen.
"
Concert met solisten' (vocaal en
stl"wnentaaD.
Koersen.
Shlitlng.

6.00
in~

Rottle (E. I. A. R.)
GoUlengte 25.4 ~L Adi5-ult:iendin.
W.30 Nieuws.
2Q.4() Conc<\ft Politie-Orkest.
2'0.50 Causerie voor dames.
2t.15 Nieuws (Engelsch).
21.30 Wlo·recital.
22.00 Causerie.
2'2.15 Zangrecital.
2~.30· Nieuws.

DINSDAG,

.Zeesen

18.40
11).00
19.3()
19.5Q
20.00

20.30
21.00
22.30
23.00

I

Nirom

(~Ialeisch)

Bata.via. II 190

17.00 Javaalloohe liederen met zang van

hofzangeressen ,uit d~l1 kraton.
1'1.40 Soendaneesch orkest met zang.
18.20 Krontjongmuziek met soli van Oost.
Ja.va.
19.00 Nleuws.
'
, 1920 Arabisehe muzlek.
U~30 Beantwoord'lng rapporten.,
20.00 Oamballg-Orkest ..,Ngo Honr Lauw l "

~.OO

10.00

H.OO

13.00
15.00
17.00
18.00
18.20

18.4-0

f 219.788.364.13

B. B. C.
Zender$: GSII 13.91, GSO 16.86 ,
18,30 Big ..Ben, "Turn ronndi".
19.02 "The' policeman's lot", causerie.
19.11 Haydn Heard met zijn Band.
19.45 B,B.C. Dansorkest.
20.30 Nieuws en medede'elingen.
2Q.50 Versla'g crl~ketmatch.
~l,lg ijluitlnf.
...\

Batavia I 126 M.
6.30 OYffinastiek.
6 45 LU~htige gramophoonmuziek.
7:00 Gramophoomnuzh~k (all~~n over de
5 archipelzenders).
8.00 Bluiting'.
1'1.03 Kookpraatje.
11.30 . Serleusprogramma.
12.00 Weerl>ericht.
12.00 Instnullentaal allerlei.
12.30 iMatinee Nirom.Orkest.
13.20 Persberichten.
13.30 Vewolg l1llat111~ Nirom·Orkest.
14.00 Dansmuziek.
H.2()Persberictlten (herhaling).
14.30 Sluitirtg.
18.03 Engelsche taalcursus.
18.30 Lichte muzie~.
19.00 PerSberichten.
1920 8erieus conC'ert.
,
2QJj) Avondwijdillg ;~I.K.R.O.s.-sp-,l~ker).
20.30 Populair con~ert Nirom.-Orkest.
21.30 Populair pl·ogramma.
21.50 Amst. openingskoersen.
22.00 Dansmuziek.,
.
22.00 Pop U!laire , gramophoonmUZlek (zen ..
der8 PMN. Prl0k·. SoerabalL\ t en

progr,am~a.

(l\Iul~i8ch)

~3,OO

YOO).

S,l\lltini.

I

17.20 Javaansche oPera. Praboe Menak
Djill~go en de Wasiat Wes1 Koe..
bing.
18.00 Arabische muziek.
18.2Q Kinderuurtje.
19.00 Nieuw~.
,
19.20- Belloni en zijn Orkest.
19.30 Bij'bellezing verzorgd door de 0.0.
R.O.
·19.60 ,Gewijde klank'en~
20.00 SOendflneesch Oamelan·Ork&St.
22.00 Sluiting.

Bandoeng II 103, PLP 21
17.00 Maleische li~deren.
17.30 Krontjongmuziek.
Baiidoeng it 103, P~lH 45
I~OO Java~ns'Ch~ gamelaUtnU1Jek. t
1&.46 Gambang-kromongimuziek. J
19.00 Nieuws.
19.15 Krontjon8m~iek.
2Q.OO Soen<ianeesch Gamelan Orkest.
22.00 Slulting. "

'P'hohl
17,O()-18.30 fOJ op 1&.11 M.

,-,-

'.- -- ..... '.: ..

20.50
21.151
21.30
21.45

Causerie.
Nleuws <£ngelsch):
Nleuws (chineesch).
Vocaal en instrumental'll program·
rna.
I'
22:30 Nieuws.

AND.ERE

ZEr~DERS

Nirom: Buitenzorg 182 M., Cheribon 105

M., Pekalongan 92 M., SOekabaemi 193 M .•

Bandoeng 120 M.,. en de i\rchipelzenderJ
Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
tusschen 8.00'- 14.36 en 31 M. (Y D A) van
6.30 - 8.00 en's avonds, Tandjong Priok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14,30 en op
99 M. (Y D A) van 6:30 - 8.00 en's avonds.
Nirom Oost· en l\1~dden-Java.: Soerabafa
II 196 M., Bemarang 122 M., Malang 191 M.,
DJokJa. 181 M.~ Solo 188 M., TJepoe 186 M.
B. B. C.·
Bft. V.: Buitenzorg U6.2~ I ~I.. Soekaboe ..
'
Zentlers: aSD 25.53, GSC 31.32, ~SB 31.55 ml U2.l8 1\1.
Radio·Ver.
lUlddell-Ja.va:
161.29
M.
en
6.3·() Big Ben. Verslag crlcketmatch.
8S· M.
6.41 Dansnn1ziek.
Alg. RadIo Ver.' "Oost-J$va" J 109.89 M.
7.00 "Londen bij. avond".
~n 61.29 M.
'I; ,
•
7.30 Kerstverhaaltj'a.
LuyklJ BatavIa. (OJ 143.01 M., aIleen wert7.41/) Piano-tecital.
dagen 8%' - .to en 5~ - 8 uur.
7.55 "The policeman's lot", cau~erie.
Erru. W.-Java Bat. Y. D. O. 4 106 M.
8.10 Nieuws en mededeelingen.
(regelmatig op uren, dat de overlge zeod •
8.30 Bluiting.
stations zwljgen).
Van Wingen, Pekalongall: 91.74 M .• BoeZellders: GSII 13.9'7, GSa 16.86
rabaJa. 14Q M., Semarang 103.09 M., Ml\·
18.30' Big Ben. Harold Coombs <'orgel).
6e1ang 91.7·1 M., Madl6en 107.63 M.
18,150 Kerstverhnal. ,
'
Radio 1101V:lS t, BoeraJ>aJa: 15~.6 M.
19.00 Vioolrecital.
Singapore, Z. H. I .• 49.9 M.
HU5 Concert.
Penwg, Z. H. J oJ 49.3 M.
19.30 "Empire magaZine" no. 11).
Kuala Lwnpur, Z. O. E.• 48.92 en 110.10.
2Q.15 JackWilsoll met zijn Orkest.
PhilipsjRadio, Eindhoven, elken Woens20.30 'ijieuws en 'mededeelingen.
dagavonu op 19.'11 M.
20.50 Verslagcricketmatch.
Pitsburg <U" a. AJ 48.86 M. vinal t uur
Zeuders: aSII 13.97, aSF 19.82, OSH 31.6& 30.
Volkenbondszender (RadIo Nations> 33.41
21.15 Sluiting.
en 31.27 M. resp. ZondaSo' 6.09 - 6.45 en
21.'30 Big Ben. "Imperial affairs"', cause.:. 8.13.-.9.45 uUr.
r~
"
lIongkonr, 31.49 M., 15.40 - 22.40.
21.45 Concert B.B.C. Emplre-Orkest.
,Rio de Janeiro (BrazlWn 31.58 M. 6.30 2'2.45 Londen :bij avond.
6.15 uur (onregelmatig).
23.15 Verslag ~ricketmatch.
Metboq.lne (Austra1i~) 31.65 M. Woen323.30 Fl'ro Hartley met zijn Novelty.. dag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag 17.30 QUintet.
19.30 UUJ'.
24.00 Nieuws en mededeelingen.
R9nie 31.l~ M. en 25.4 M. resp. Zondag
0.20 OramophoOl~muziek.
Ml1a~dag, Woensdag, Vrij~ag vanat 6.300.30 Sluiting.
8.00
uur en dagtllljka 20.45 ~ 22.46 t. 6.30
, I
1.30 \lura
';, : "~I
Madrid 30.43 M. 6.43 - 8.30 UUJ' Zonda~'
1.30 :- 3.30 UUf.

l

19.00 Dansmuzlek.
1920' Esperanto':cursus.
19:40 Concel·t deor de ge-broeders Steiner
en hull. Wiener orehest·cr.
21.30 Zigthme.rklanken.
21.45 Opera-aria's.
22.00 Tango's.
22.{1() Oramotoonmuziek.
23.00 Slulting.

Nirom

Zeesen

Volkslled.
\ l
;Lichte muzlek.
Ni'euws (El1gelsch).
Lichte muziek.
Groeten aan de luisteraars.
Nieuws en ecol1omlsch overztcht.
20.45 Vool' de jeug{1.
21.00 Recital (cembal<)l.
21.30 Nleu'yVs en economisch overzicht
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA en
PJB>.
,
21.45 Radio-journaal.
2'2.00. Bceklbespl'cking.
22.15 Concert.
23.15 Actu-cel ·praatje.
23.30 Sluiting.

~

53.03 M. en 90.63 ~f.
Oramofoollmuziek.
IJichte tl11Uzlek. '
Concert.
Sluiting.
'LtUlchc0l1cert.
Sluiting,. ,
Theemuziek.
WerkeJ,lvan TlSchalkows~y.
'l'he Mills B.rothers!.. the Boswell
Sisters en de Betty tlOOP girl.
Persberichten. Op go M.: Muzlknal

,

18.25
18.30
19.30
J.9.45
20,25
20.30

11.00 lIonimoa Hawaiian Playocr$.

Nirom

58,03 1\1. ell 90.63 !\J.

1800
18:20

.

Ztnders: DJE 16.89, OJQ J9.63 (van 20.30
uur). ·DJB 19.11 en DJA 31.38

Batavia 11 190.

Dandoeng P. ill. Y.
1'1.00

B. R. V.
Batavia I 16'7.89 M., Bata.via II 61.66 1\1.,
7.00 Ochtendconcert.
, a,30 Bluiting.
10.00 Gmmofoonmuziek. (Alleen op Batavla 1).
11.00 Vervolg gramoCoonmuzlek.
H.W Sluitiu!J.
17.00 Gramofocmmu'Ziek.
,
17.30 Pers·berlchten.
17.45 Vervolg ·gramofoonmuzlek.
18.00 I.nstrumentaal programma.
19.15 Fluitcon~ert.
20.00 G.ram:ofoonmuzlek.
20.45 Bl'idge-halfuurtje.
21.15 Orl1mofoon~mI21ek.
21.30 Hawaiianconcert.,
I
23.00 Sluitin8.
' ,"

Btlluloellg P. 1\1. Y.

I

Zel1ders: DJE .16.89, DJQ 19.63 (van ~O.3()
uur), \DJB !19.H ,ell pJA :31,38
18.25 Volkslied.
TheemuZi~k.
18.30 Lichte muziek.
Haliaansche mE!lodie~ll.
19.30 Nleuws (E'ni'els'Ch). '
Da11smuziek.
19.45 LiChre muzlek.
Persb'~richten. Op 00 M.: Muilkaal
20.25 Oroetenaan de ltli$teraars
programma.
20.3Q Nieuws en' economLsoll ovel'zlcht.
Orgelconcert in de st. Petruskerk.
20.45 Nieuwe stemmen V001' de micro ..
Causerie over: ,De zon".
phoon.
•
Harmouika-soU. to
21.30 Nleuws en economi~h overzicht
Vroolijke muziek.
(E11g. DJE ell DJQ, Ned. DJA en
Barnabas von Geczy'g orc1hester eb
DJ.B).
crooners.
21.45 Radio-joun1aal.
Klassiek concert.
22.00 ,~el' Baum", hoorspel,
Oramofoonmuziek.
22.15 C<mcert.
8Iui,ting.
23:15 S'portoverzicht.
23.30 Sluitin8'.
..

'!f' - !

DE CLEARING ME'!' DUITSCIILA1'iD
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Radio-programma's

f_-.

i

•

Paris-ColonJale

zender TPA 2. 19.68 M.
18,,25 Volkslied.
RADIO.NIEO\VS
18.30 Concert (relay Radio-Paris).
19.30 Nieuws (Engelsch).
•
19.45 Concert (vervolg).
PlIOIII- Ul'!'ZENI)fNGEN
2'0.15 Nieuws.
20.45 Con~ert (ver:volg).
211.30 "Le mouvemellt social".
Hedertmiddag 3 uur Amsterdamsche
21.40 IMuzhkale causerie.
wintertijd
zal de Phohi eeu causerie vall
21.60 Kolonialekcersen.
2'2.00 Tooneeluitzending. Fr~g~nel1t-en u!r prot. dr. H. Brugmans over WHlem van
"La dame aux camelia~·'.
Oranje uitzenden. Woensdagmtddag 1 u.
23.25 Kcersen.
50 A. W. IT. wordt de beeedlging vall
23.30 Sluiting.
Prins Bernhard door ,den commandant
:1 '
van het veldleger uitgezonden en Maandag 28 December 3 u. nam. A. W. T.
voIgt de ,uitzendlng vall een causerie vap..
den heel' K. D. Koning over, ,.huWelijks..
Oolfienlte 25." ill. AJl~ ..ultlendll1l
plechtlg1Jeden aan be~ Nederlan~sche
20.30 N1enwa.
", I • "
~,W VOCijlll illtermeaao,
HoC".
i
. i l ' ) ' . . . -J

Rome (E. I. A. R.)

.. ..

~-_._

. . _ . . - ....... --.,...,y .....1t
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