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Moord en Zelfmoord

IIet Ludlnguunhorl
EenJge dagen jgele'den meldden wij,
dat de Java-China-Japan-Lijn in 'ver\
band met het groote ladlngaanbod het
voornemen koesterde om schepen van
andere maatschappijen te charteren.
'fhans vernemen wij, dat er inderdaad
drte : schepen zijn gecharterd. Evenwel
n i e t door de Java-China-Japan-Lijn
N. V. zelve doch door de Java-Japan-

worden

De vlucht

van

Whitehall

Over de politiek, die Nederland ten op- Vrachten...conteuenete,
die) gevormd
zichte van Indonesle voerde, acht de wordt door de J. O. J. L. en de Nanyo
.schrijver zlch tot spreken bevoegd en hij
.
'S1 ••
doet dit in een enkele veroordelende zln- Kamn Ka:bu..hikl Kaisha.
.
snede : "Oat is een politlek zonder for-I De drle schepen zijn gecharterd voor
maat en zonder uitzlcht",
'
t h" d d
ra
.< h
. l de afvaart naar Japan in Januarl a.s,
Da a an knoop IJ an e waarsc uwing
v~st. om toch voral. n~oet, ge;ijk dr, Colijn
Een dezer 'schepen is de "Ombllin"
d!.,t wenst, de verkteatngsstrijd t,~ voeren van de K'P. M' De twee andere scheonder de leuze: "Tegen het staatsabso-i :
..
lutisme van rechts en van li?k~ en laat de pen zijn Jap~nsche vaartulgen.
\
economlsche ,~rieven en. griefjest l) . maar I. In totaal zullen zij ean kleine 20.000
Voor wat ZIJ ZIJn !" Terwljl de 'heer Rltlnan
.
voorts ,ten sterkste ontraadt om, nl\ de I ton. aan ladmg 'vervoeren.
verkiezing~n. op deze grondslag een nieuw
----~---kabinet te vormen, met wederom dr. Col1jn als l~ider, of aIleen maar als formateur.
Javasuil{~r naar lIolInlld
"De tijden zijn' rijp 'yoor iets betel's. Wie
het oogenblik miskent, zal de gevolgen
Bij. de Tweede Kam~r is thans ingeondervinden" - aldus besluit d'c schrijver
zijn oospiegelingen. Zeer verstandlge taal. diend het wet,f:ontwerp tot regeling van
Alleen staat te vreezen, dat de conclu- den suikerhlVoer, hetwelk ten doel heeft
sies, die de heel' Ritman hieraan zou wil- de suiker-import tot haar huidigen omlen verbind'~n, van geheel andere aard zi.1n
dan de gevolgtrekkingen, die wij noodza- Yang te beperkel1' zoolan~-de' regeUng
kelUk achten.
voor' den invoer' van Java-lSuiker-.
welke, gelijk bekend, is vastgesteld op
Misschien zou het achteraf nog meeeen quantum van 85.000 ton IJer jaarI
•
vrallen. Een beleid~ van politi~ke expan- nog niet in werking is' ,getreden. Aldus
s;ie", van uitbreiding van "rechten" en een Aneta-Telegram uit Den Haag.
,~.hevoegdheden", zoo'n beetje in het wll_
, die weg, ter bevrediging van allerhande
. J
. ti
is voor het voeren van waarachtige w~l.wage aspna es ...... nee,n, aan de waarde
vaartspolitiek, tot schepping van koopeli a a r van gelooven wij nlet. Wat dit
kracht, die de basis zal vormen voor een
metreft heeft Indie teveel Ieergeld beeigen-Indische 'bedrijfswereld dank zij welke hter een koopkrachtige binnenlandsche
markt ontstaan zal.
t:aald. Een politieke opbouw zonder fun'IQ

I
1

•

cdament is even onoollede en voor zijn
Ja, dat is nu precies wat de overlgens
mmgevlng gevaarliJk als welk revolutie- zoo scherp'zlnnige hoofdredacteur van
bouwse! ook. Maar overigens? Op eco- het Nieuwsblad ook vlndt... en strange
raomlsch gebied zouden wij het misschlen a~ it may seem ook wi! bevorderen. Het
ttot zekere hoogte nog weI eens kunnen spljt ons; den geachten schrijver in het
\Worden met Het Volk. Op voorwaarde Indische Volk te moeten teleurstellen.
ma~uurlijk dat de heeren in Amsterdam Wij ~len de voornaamste mogel1jkheid,
lKunnen gelooven dat ook anderen dan wat aal1gaat dat "overstag gaan", aldus:
~ij het waarachtig belang van Indie in Idat de industrialh:atle met kracht wordt
lhet oog kun.nen hebben wanneer zij j bevorderd, speciaal nu ook met .het oog
Qlaarover .schtijven.
op het vacuum dat, door de sterk stijWij zeggen dlt nag eens, omdat wan- gende welvaart elders binnen on3 001meer wij over een politiek van expansle gebied, op de bUitengewesten namelijk,
spreken, dit in dien hoek telkens weer gaat ontstaan. WiJ denken daarbij nlet
'wordt opgevat als een. sluw en llstlg In de eerste Pl~ats aan de f a b l' I e k snnlddel om ten koste van ,de bevolking nijverheld, doch juist aan het kleine inlhet ondernemersdom te dienen.
heemsch bedrijf dat thans reeds een
Onlangs heeft, toen wij aan de hand productle levert tot eel} waarde van
'van ee'nige gegevens over onzen ultvoer ongeveer 180 mm 's jaars...... een bedrag,
(en Invoer de ontwlkkeling van den toe- dat de waarde van' een rijstoogst over~stand bes~raken, het Indische Volk ons treft. Van heel dit kleine bedrijf w~st
cdat ook al (in keurige tenhen overigens) men tot voor kort practisch niets dan
conder den' neus gewreven. Onze "onbe- dat het bestond. Pas in den laatsten' tijd
Igrijpelijke kortzichtlgheid" kwam daarbij Is men met de exploratie van dit terUn het geding. Die opmerking keert zich rein begonnen. Wij hebbell da.arover
jtegen den schrijver die, wanneer hij ons reeds herhaaldelijk geschre"ien, en treIblad geregeld volgde, op de hoogte kon den Hever niet in herhalingen.
:zijn van het feit dat wij een ietsje minIn totaal bereikt de industrieele proIder e~g de zaken bezien dan hij zonder ductie van Java een cijfer van 260 mm.
:nader bewijs aannam.
Daarvan gaat t han s 36 mm. naar de
Het glng toen om de vraag, watt voor buitengewe.sten. De rest ve;Prufkt Java
,Java: met zijn steeds toenemerid bevoJ- zelf. Hier ligt een enorm terreln braak.
Jkingsoveroohot gedaan zal mooten wor- De milliQenenweelde ~van
rubber alIqen, nu daar de ontwikkeling van het leen reeds zal-na Januarl de koopkmcht
,agrarisch grootbedrijf tot staan is ge- op de buitengewest~n enorm ve'rsterken.
komen wegens gebrek aan ruimte, ja, Kan ~at, een afzetgebied worden voor
:zelfs afbrokkeIt, onder Invloed van het Java of niet? Hier ligt een van de kernfeit dat het de suikerindustrie slecht gqat vragen van' kolonlaal heleid in deze
'en voorioopig sl~cht zal b 1 ij v e n periode. Omschakelen is niet aIleen
I gaan.
m 0 gel ij k, maar ook 11 0 0 d z aAch, dat Java "vol" is heeft Helfferich k e 1 ij k. lIet is best den'kbaar, dat, zooals
in 1923 al gezegd, zeide het Inctische dezer dagen elders liS opgemerkt, men,
Volk. De "aardigheid is er af".
zoodta de opleving .wat doorzet, de hidustriaUsatle v,an Java weI weer 8poe. De heer Ritman zegt het, niet, althans dig Ml "vergeten". Dat zal·ons dan aInlet zoo, maar denkt er eigenlijk precies
leen maar kunnen spijten. Want dat zal
zoo over.
Java "vol" I Het buitenlandsche 'kapi~ beteekenen een verzuimde kans, mistaal dat in Indische ond-ernemingen gesto- schien, de kans, om tot een h~rmonl
ken i5, wordt in totaal geschat of 3 a. 4
milliard gulden. Stellen wij het totaal ~e sehe ontwikkeling van dit reuzengebied
drag der .investe€ringen. op Java op f 2 te komen.
milliard, dan zullen we niet ver van de
Wij meenden dat wij op deze drinwaarheidt zijn. En dan vragen we: Wat
gend
geboden noodzaak al zoo vaak gehe-eft een ~drag aan' investaties ;van, fJ
milliard eigenlijk te beteekenen in een laiYd wezen hadden Idat het niet noodig
met een bevolking van ruim 40 milliO'en was daarop telkens weer tertIg W komen.
zielen?
Maar wij' willen nog weI eens zeggen dat
Zou daarmee nu werkelijk de grens van Carthago verwoest moot worden, en
Java's economisehe mogelijkheden ibereikt Java gelndulStrialiseerd. Niet om re-dezijn? Het Is nlet denkbaar. Als er een
grens bereikt Is, dan is het die van de nen van c r i s 1 s n () 0 d. Juist
mogelijkheid van toenemend-Ioonende ex- n 1e t. Maar tot het openen v'an nieuploitatie In de vor,m waarin deze tot dusver we welvaartsbronnen: in tijd van. 0 pplaats had en heeft.
k 0 m s t. Juist 11 u dus. Nu men de·
Oit staat in verband met wat wij zooeven kans he e ft.
constateerden : het gemis van een binnenMisschien zullen wij het althans op
landsche markt voor de producten onzer
Westersche ond'crnemingen. Het is on- dit punt eens kunnen worden met, ja
begrijpelljk, dat deze toestand dIe toch zeUs met Het Yolk en zijn Indische bijeen wantoestand is, door een overlgens zoo wagen. Indien het zich een oogenbl1k
scherpzinnig man als de heer Ritman
als normaal wordt aanvaard. Er is geen los kan maken vall de gedachte, dat
sprake 'Van, dat Java -een .,zorgenklnd" achter dit denkpeeld waarschijnlijk weI
voor. de regeering zal moeten worden, - weer een of andere kapitallstlsche
indlen maar ingezIen worden zal, dat men truc verscholen zit.
overstag zal· moeten gaan. pe afnemeIide
beteekenis van Java is een "Mene tekel":
R.
een aanwijzlng, dat than~ ,de tijd g'ckomen
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(Vier Bladen).

Fumilledruma ' in t Buitenzorg
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Het Volk heeft de artlkelen, die wij
onder den titel "In Holland" qnlangs
hebben gepubllceerd over de polltteke
verhoudlngen overzee, van een korte
cornmentaar voorzien. Wij wille'n het
sllot van het stukje even clteeren :

Welt. 2886: 2887 en 2888

BINNENLAND

ontzettend familiedrama in Buitenzorg.
III dell atgeloopen naeht heeft zlch ill
De prauwroovers van Bali reeds aangehou..
Bultcnzorg ten huize van den gepen- den.
sionneerden gezagvoerder van de 1{.P.,M.,
BUITENLAND
(len heer G, R. in 't Veld een ontzettend
"V,·eellul en t/foevig" - zegt (l(fflSbi~scltolJ Vlllt Cuuterburv I drama atgespeeld.
De nationallsten hebben een nieuw offensief Ingezet. - De Witten zouden verscheiAneta selnt hierover het volgende :
dene successen 'behaald hebben. - Regeeringstroepen vernielen wapenfabriek. Toen de baboe hedenmorgen op den Hitler zal 5 divlsles naar Spanje zenden, _ ..
gewonen tijd binnenkwam, ontdekte zij Russische oorlogsschepen naar de S'Paansche wateren. - Soong uit Sian-fu terussedat het Intis, in tegenstelling met de keerd, - Besprekingcn tusschen SOOI~g ell
gewoonte, nog gesloten was. Zij waar- Chang Hsueh-iiang. -- Wordt Chiang Katshek spoedtg cp vrije voeten gestetd ? .' sehuwde een buurman, die op zijn ~lop nuttentandcis te Sian-fu veilig.
pen geen gehoor kreeg en teen de politie
BIJBLADEN
waarsehuwde.
•
lIet Oerde ,Blad: De moeililke keuze van
Nadat men de wonlng was -blnnengeEdward VIII, door Villanus. - Allerlel utt
drongen, vond men ill de sJaapkalller Ned'crland en het Buitenlar.d, -- Luchthet lijk van mevrOllW In 't Veld, wier vaart.
Het V~erde Blad: Vergf)le~ing Ool~ge
hoofd geheel bebloed was, en tevens
van Gedelegeerden. - Herinneringen aall
het lijk vall haar echtgenoo'i, die deh l"ebruarl 1001. - Handel en Nijverheid. door opbanging van het leven had be- Van het Kinderboekenplankje. -- Ruwolie..
motoren In het vIiegbedrijf~ - Sport en
l'oofd.
Wedstrijden. - Uit de Provincie, - PersoOok de beide hondeu van het' bejaar- nalla. - Scheepsberichten. - Radio-pro..
gramma·s.
de echtpaal· - man en vrOllW waren
reeds over de z.eventig - w~rell opgehangen.
Ivan Bali
De Boekunietts
De vrouw was dell laatsten Hjd ~waar
I '
ziek. lIaar ech tgelloo~ heeU den dienst
Door kruiser "Java" aallg,ehouden
der K.P•.M. reeds in Mei 1900 met penHet departement van Marine deelt
sioell verlaten.
mede, dat de belde Europeanen, di~
Zaterdagavond een prauw op de
\Vij verllemell telefonisch uit BuitenEen reproductie van de handteekeui ngell van Koning Edward. VlIt en zijn
Oostkust
van Ball hebben geroofd,
zorg:
broeders onder de ac te vall trooJlsafstand.
/
thans
door
den kruiser "Java" ten
De politie heeft reeds voldoende aanNoorden val\ Lombok zijn achterZooals een telegram reells meldde,
sedert zijn kind-~heid he~f,t ge'kend, die! wijzingen, dat het Wer geel1 dubbele
haald en aangehouden.
he eft de aartsbisschop van Canterzijn, charme he-eft ond:ergaan en zijn moord, dien men heeft willen bemanteDe prauw zal te Benoa worden afbury na de abdicatie van I{oning
g~ven bewon4erd, 'kunnen deze woorden len, maar inderdaad moord en zelfmoord
geleverd, terwijl de zeeroovers te
Edward een radio-rede gehollden
l).let d~' laatste ~ijn. Hoe kunnen wij _de betrett.
hooge ~erwachtlUgen vergeten, de oe..
Soerabala tel' beschiltklng van de
over "Verleden en toekomst van de'n
Ioften van zijn jeugd., zIjn zorg voor de
De oU4e heer heqft nl. alvorens ZIJn
Justltle zuBen worden gesteld.
Britschen troon". Zooals reeds 00armen, lijd,enden en' werkIOQZen, zijn ja- daad Ite bedrijven een brief geschreven

248 Jaar qeleden Jacobus - thans Edward
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kend, gat de primaat der Anglicaansche Kerk daarin ollomwonde»
uitlng aan zijn afkeuring van de ~e.. "
..1
d' s a~ca~ie
. ' 10
d en~ll, dt e, t 0 t E ~w,ar
hebbe~ geleid, en verder bewonder:' r ,
de hij Koningin l\lary, h(ddigde hij
den ni~u\ven Koning en zijn gemaliu, ell sprak voorts een woord ~an
dank jegens Baldwin,

i

ren van trotiw~rt diens~ in het binp.en- aan een fanullelid te Batavia en die op
lan-d en' de 'andere deel~ van het rijk? taiel achterg~latell.
Deze l1erinnerlng is het, die uit onze
..
..
hal-ten ~de 'treet doet opstij e 1 • h
Alle fan~~leJeden. ZIJll ~ewaarschuwd
,
.
'
.
g
1,
oe
'"
h~
t
.
h
Janinret;' hoe" Jamu1er).· . ',' ,:,',
en. l~~~ .,v~.(wac "da ze J,l0J1
\&e( I
en t e
'~:".
".1DtUlellzorg zulten aankomeu.,
Lot voor Baldwin
De brief zal ol~getwijfeld de veddaDe 1aartsbisschop sprak verder over ring van de ~vanhoopsdaad bevatteu.
konihgin Mary, die "gedurendl8 al de
De oude h~el' In 't Veld hield erg veel
dagen'van spanning en zorg, toen ha,o:r van de bei"de bonden en vermoedelijk
leed zoo zwaar was, toel!" haar wondl3l'.
.
lijke kalmte, zelfbeheersching en vast- heeft luj ?Ok hen om het leven gebrael~t
heid van oordeel heeft behouden". omdat hlJ vom1 dat ze tot d~ famlhe
"Dankbaarheld en ~wonderlng verdlent behoordell.
.,
ook Baldwin, glng hlj voort. Met grooten
lIet kan hier niet de daad van een
roped heeft hij den geheelen last zeI! J krallkzinnige zijn' de beer I. 't V. was
ged'L·agel1'. De geschie-denis zal boekst3...,
'
Yell, dat.hij de loods was,' die met Gods voo.r ZlJn Jaren nog zeer scherp van verhulp het schip van: staat heeft gestuurd stand.
door mpeilijke stroomingen, langs ge-----_ .. "Nc'"
vaarlijke rotsen en zandbanken, naaf
de haven, waar het thans veilig is verDe I'lanlers-rcgelillg
ankerd".

.Aan de Hollandsehe bladen ontl~enen
Wlj ter aanvulling nog de voigend81 ged~€lten van ~eze g'cruch'tmakende1'1'a-.
dlo-toe,spraak .
"
,
"In de afgeloopen tien dagen, zoo
begon dr. Lang, hebben we vreemde
(tingen 'zien gebeuren. In zijn lange ge~chiedel1is heeft E'l1,g,eland ~elden een
zoo verbijsterende week beleefd. In 24
uur is een koning gegaan en is er een
,andere koning gekomen. Toch Is er geen
~rerwarrlng geweest, geen botsing van
partijen. Dit is een prachtig bewijs geDr. IJang huIdigde voorts koning Geweest van de :;;terkte en de stabiliteit orge VI en zijn gemaUn. "ne nieuw& klJvan den troon en van de standvastigheid niilg is rustiger ~n gereserveerder dan
van het Brit-sche Yolk.
zijn broeder. met wien hij door ballden
van: de hartelijk.ste genegenheid verZonderlillge CO'illcidentie bonden was. Hij kent het leger, de vloot.
bestudeer'de de problemen van het rijk
Maar welk cen tragiek, roo ging de' en hij heeft een hooge opvattlng van
aartsbfSschop verdeI', omringt de cen- zijn plicht. Hij' erft den naam en hij' zal
trale, figuur van dit mel wisselend 'too: het voorb~eld volgen van koning Georneel. Op den I1den December, 248 jaar ge V".
geleden, vluchtte koning Jacobus II uit
Whitehall. \Door een zonderUnge coInKOllinklijke ooodschap
cidentie was het eveneens op 11 Decemi
.
ber, dat koning 'Edward VIII, na zijn
In het Hoogerhuis heeft ·Lord Cromer,
laat.ste wOQrd~n tot zijn yolk te hebben opperkronerheer van den nieuwen Kogesproken, Windsor Castle verllet, het r.ing, een koninkUjke boodschap voorcentrum van al die nlOoie tradities van gelezen, luidende:
.
zijn voorouders en zijn troon. In het
ciuister verliet hij deze stranden.
"Ik heb den: troon bestegen onder omstandigheden zonder precedent en op
Zelden heeft eed vorst <;len troon ee- een oogenblik van groote persoonlijke
ste;gen, die zooveel 'aangeboren gaven droefheid, maar ik .ben v,astbesloten mijn
voor het koningschap bezat. Vrijwillig pEcht te doen en ik word daarbij geis hij gegaarr. Met de hem kenmerkende steund door de wetenschap. dat ik den
openhartLgheid heeft hij on8 zijn mo- steun van den sterken goeden wil en
tleven verteld: de hunkering naar per- de sympathie van mijn onderdanen heb-,
soonlijk geluk.
hier en In de geheele wereld. Ik zal er
Vreemd, en droevig Is he't. dat hij om voortdurend naar st-reven met de ,hulp
deze reden, hoe zwaar die hem ook van God en met den steun' van mijn
woog, het groote vertrouwen, dat in h€'Il1 beminde echtgen06te, de eel' van het
werd gesteld, heeft teleurgesteld en zijn koninkrijk te handhaven en het geluk
¥an mijn volkeren te hevord-eren".
hooge taak heeft opgegeven.
Nog vreemder en droeviger is het
echter, dat hij zijn geluk zocbt op
eell wijze, die onvereelligbaar is met
de christelijke hllwelijksbeginselen
en in een kring, weJks opvattingen
en levenswijze vreemd zijn aan de
beste instincten en tradities van
zijll volk.
Laten zij, die tot dezen kring behooren, weten, dat het oordeel der
nati~, die van koning Edwarl. heeft
geholldell, hen heert gevonnist.
Ik ben er eerst voor teruggeschrokken
deze woorden te spreken, doch ter wille
van de oprechtheid en waarheid moest
ik da~ doen. Doch VQor ie,mand, die hem
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Het gestolen vaartuig Is een zeilprauw.
genaamd "Artlnus" en toebehoorende
~an e~I} lijs~pel1~rit~~ ~e~Qa.
,~~. " .
,

.'
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Nader wordt uit Soerl1bala geselnd, dat
een der beide·. zeeroovera InmiddeIs Is
ge'identlficeerd als een marine-schepe..
ling, die sind's 12 December Jl. 'werd ver..
mist. Zijn metgezel is nog niet bekend.

*

Zoo Is dit fantastisch avontuur reeds
ten einde. ~n' mlsdrijf kunnen wij het
eigenlijk met eens noemen, want daarvoor lijkt de opzet al te dolzinnlg, en men
zou geneigd zijn te denken aan een ruwe
grap, een weddenschap of lets dergelljks.

Het moet overigens verbazing wekken,
dat de resident van Bali het Soerabaiasche marine-commandement in actle
heeft gebracht, en nog weI zoo onstulJ
mig, dat het de snoodaards met een
GedeJegeerden contra regeering
k r u i S e r liet achtervolgen. De zln
voor verhoudingen werd hiermede weI
Het College van Gedelegeerden heert volkomen uit het oog verlOren, en het
hedenmorgen de opni~~lw ingeidi,ende geval maakt daardoor bepaald een opeaanvullende
P.1antersregeling
zonder rette-achtigen indruk.
hoofdelijke
stemming
aangenomen,
Ooch laten wij hopen, dat de resident
doch wederom met de belangrijkste
een volgende maal kans ziet om het kar..
amendementen, waarmee de regeeringi weitje door een van zijn gewestelijke
zich bij de eerste :behandeling van deze vaartulgen te laten opknappen. Het staat
materie reeds nlet kori vereenigen, n.1. wat mal am voor zulke simpele koddedie hetreffende den minimum contr~cts beiersdiensten een grooten oorlogsbodem
duur en de geconverteerde verloven. Bo- te bezigen.

vendien werd de motie Kerstens in zake
de InstelUng van bedrijfsraden aangenomen.
SlichliJlg~ Rubbel'Ionds
Handhaaft de regeering haar stand'ren behoeve van. de bevolking
punt, dan dient de minister van Kolonien de Plantersregeling bij algemeenen
Bij de Tweede Kamer', Is ingediend
maatregel van bestuur vast te stellen.
het w~tsontwerp tot stichting van een
rubberfonds uit daarvoor te reserveeren
gelden uit het bijzonder uitvoerrecbt,
'rocspraak van den PUllS waaruit na 1 Januari a.s. (lnvooring van
het nieuwe restrlctieplan) voorzleningen
ten
,behoeve van de bevolking kunnen
Oproep om den vrede te bewarell
worden gefinancierd bldten bezwaar der
begrooting.
Naar Reuter uit Rome seint, zal volgens een officieele mededeeling van het
Ofschoon het in de bedoelln~ llgt, 'dat
Vatlcaan de Paus op 24 dezer om 11.30 het fonds op 1 Januarl in werking
uur middelbare Greenwichtijd de wereld treedt, zal de vaststelIlng van den datum
In he·t Lagerhuis Is een gelijkIuidende uit zijn bed toesprelren op een golf- aan den Gouverneur-Generaal worden
overgelaten, aldus seint Aneta uit Den
koninklijke boooschap voorgelezen.
lengte van 19,84 M. Naar verluidt, zal Haag.
De koning .zal -dit· Jaar met Kerstmis de· Hellige Vader een oproep om vrede
geen redevoering voor de radio uit~pre- doen. Gerrieen<t wordt, dat deze toeken.
spraak in de plaats komt van de toeDE POSTVLUCHTEN
spraak'tot de kardinalen, dt.e in verband
Uitrers
De
·(lel.
met den gezondheidstoestand van den
Van
Wijck-..alnp Paus is afgelast.
De "Ibis" Is vanmorgen op Tjililltan
I
geland.
Naar wij vernemen heeft het duikerHet Vati~aan weersprak heden de
De "Nachtegaal" is gisiteren te Gaza
onderzoek naar de oorzaak van de ramp alarmeerende berichteri. omtrent den aangekomen.
met' de Van der Wijck totdusver geen toestand van den Paus, die, gedurende
Thulsreis
verrassende resultaten opge[everd.
het einde der vorige week de ronde de, den. Het verklaarde, dat de Paus da.,
De "Kievlet" is gLsteren te Jodhpur
Het onderzoek vordert goed en, al;;j gelijks mgr. Pacelli ontvangt en zich
gearrlveerd.
er- geen ruw weer optreedt, zal het spoe- voortdurend met de staatszaken bezlgDe "Edelvalk" heeft oponthoud te
dig getHndlgd zljn,
houdt.· .
Marse1lle.
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ik lljk 160 tot
van 223 k i10, tegen ge bru.. ~
.
l80 Kilo.

Met nieuwsten vogel, uit iK.L.M.-volie~e

:De

Onderweg is het maximum aantal passaglers vervoerd, de ;,Ibls" namelljk had
op een traject 10 volwassen reizigers en
een klein kind aan boord.

lb; IS· rr: bewonderd door' de .
Beieviescoe ieug~

"

De passagters, die wl]. spraken, roem-

den bovenal de gerulschloosheid in de
cablne, ,waarin geen last meer van de
motoren wordt ondervonden, terwijl zij
Van medio volgend [aar at zal de
verslaggevers kregen nlet eerder gele- aan het gerlef nlets meer verbeterd
halfwekelljksche dtenst tusschen . genlield tot een praatje 'met Parmentier wenschten, Jt.rn over de service van steAmsterdam en Batavia der ~.L,M.
_ captain Scholte
bleef bezet vcor : ward Oosterhuls, den eersten steward'
de Indle-Iljn, die velen zlch oog' weI
wor<;len onderhouden niet riG~~~ maloor Versteegh - voor de "Ibis vrij- [op
zullen herlnneren uit den tijd dat hij
vllegtulgen. De K.L,M, zal dan een
weI leeggeplun().erd was door de post- (~1€1nde aan boQrd van de ,1Marnlx~',
vloot van elf dezer vlle~enqe Pullen de bagage-menschen. Toen vertelde hoorden wij niets dan lot.
'
mans bezltten, van welke het groot- 'd'e eerste offlcier, nadat hij een groep
IDe plloten zijn vooral opgetDgen oyer
. $~~' deel dlenst zal',doert
de .Ind'te- . al te enthousiaste scholleren uit de het landingsgestel dat nlet langer met
lijn. ~ eerste ult het nest, de ,Jbls,.,.
machine gejaagd 'had, dat hij eigenlijk €el) handpomp ingetrokken en uit-geniets anders te ve'rtellen had dan dat legd behoef,t teo worden, ~bch door. .midis vahmorgen op "Tjllilitan" ·nee~.i.'
,
.
.
' '"
del van hydraullschen olie<lnik b~wogestreken, met een deel van' de
net fijn geweest is. Oat de "Ibis op gen wordt, <.loor de' QlIeJ)<>lr. p op 'den mokerstpost uit NederI~nd.
deze eerste rndie-rels maar op 55% van tor. En dan over l1et·.raQiQ~i1s,tation:aan
~
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Enorme drukte in de binnenstad

Naar Aneta uit Den Haag berlcht,
verkeert .de ,Reside'title thans in een
voortdurende teeststemmlng, welke 'In
de avonduren' toeneemr naarmate de
geleidelijk gereedkomende proetverIlchtlngen ontstoken worden. Vele gebouwerr' baden' In floodlight, andere in
contouromlljstlngen,': terwijl elders open
gastoortsen ontstoken zijn.
Men genlet alom van den geur van
het aangebrachte sparregroen en van
het ult de lichtvloeden opbloelend kleurenspel van vlaggen, wapenschllden en
kunstbloemversleringen. In de binnenstad komt 'de -menlgte slechts schutrelend vooru1t.
De drukte is zoodanlg, dat het auto..
verkeer In vele straten verboden is.
.Sinds Zaterdag laait bij het monument van JUllana van Stolberg de
vreugdegasvlam, gel1jk aan de Olympische, op. Deze werd door Prins Ber:q.hard
ontstoken en zal gedurende den bruidstijd blij'Ven doorbranden. De, straatversierin~en vatieerim' van groenoverkap·
pthgenl en paalguirlandes'.to,t'.feestinasten:en 'wit; oesc,nel1en' denneboomen.
"'. 'zii' zijil :. tot; In' de 'buiteii\viji{en' aangebracht. Vele·. pat,t1cul1~re ·.hUiZen', zijn
bekrarisd 'ert me,t groene: sUrigers verslerd~ D'e Ingangi van het stad,huis is
l
o-mgebouwd tot een '. glazelf, . v(!stibule,
gedrapeerd' me,t rood en' gaUd. "- ~

BSfYfSktm },~ !,~t"Y$l,9Ie for hi~h life"
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Voor den Raad ~all Justitie stond heden terecht :E. H. E. F. K., ouo 32 [aar,
geboren te Djoojakarta. Beklaagde
wordu ten 'laste gelegd, dat h1j a18:boekhouder-kasster In dlensb 'van de firma
Arnoldt. & .Co .te .aatada 'op niet met
-julstheid aarr M g'¢ven "tU,dstipPen,' ge:'
durende het tijdvak van 2' Ja't'luari 1934
tot en' met 17;Junl 1936 opzette1ijk van
aan'ge~m~e firma. ~e.beh~or,en~e, ondler zijn beheer zijnde gel~en ver~c.hnl~'nde bedrageIt' tot' ee'n gezamenl1jk 00~rag van'l 6839)7 of daar6mtrerlt zlch
wederrechtelijk'1 heeft ; ~geelgend'" ,Er
zijn drle getui$~Hll ge~agyaard.
,
.
De Raad is aldus samengesteld: Mr.
Van Nieuwenhuiien president, Mrs. van
Olst eu, Lugt, lOOen, Griffiet Mr. Frank.
lIet '0. M. wordt waarge,oomen door
Mr". , de' .Greef. . "
"' •. ' .
""'-- is geen verdediger. ,
I

"

~1'

<,' •

Bind 1934 was er een nadeellg verschil van J 600 ~n het volgend [aar
t :3400.
.
Gevraagd, hoe hij de fraude bemantelde, geen bekl. 'toe, dat hij niet wllde
knoeten in' het rekenlng-courantbcek,
maar hij boekte dubbele uttgaven ten
laste van de onkostenrekellng of verhoogde de debiteurenposten.
.
" Beklaagd~ v~rklaart nog, dati hij eenmaal:' met' de fraude begonnen zijnde,
er -mede is doorgegaan zonder voornemens de gelden aan te zuiveren.
;. 'Mr. Lugt v:taagt, ',hoe de i fra'ude we'rd
oritdekt.'··"
; ,./'
!Bekiaagd~ deelt mede, dat er controle rou zijn van wege het Accountantskahtoor B. Wolf, waarvoor ,hij de kas
moest afsIuite·n. Hij heeft toen alles goed
overdachb~ 'begrijpend dat de' fraude
toch eennlaal moest uitk6men. &klaagde· schree! toen' een briefje aan den heer
Arnoidt. Er was nog'lliets ontdekt:
I
Getuigen-v:er.. ~ol'
I.'

"

,

I

, Z:~terda~avorid' 'Was· ,'het '~utoverkeer
Verhoor van Beklaagde
Als eerste getulge wo'rdt gehoord de
~lechts toege'staanl'voor de gMtenJvan
.: heer A. Arnoldt'van de firma Arnoldt &
het ga~aballn de' Wit:te. l~et: Pale13 op het, iBeklaagde, die sed~rt 25 Juni j1. in Co; de~ deert mede~ dat beklaagde in
;rf6ordeinde was',rtlet ,te be~el~en d?pr de preventleve hechtenis zit, bekent vol- SoerabaJa Wer'd ontslagen omdat· hij als
enorme'samenpa.k.kingen van, menschen komen.,
verkoopertniet geschikt bleek, 'doch nlet
1t~(,tii~wo.n~.rig· :v a0": ~~: s~,re~,a~e ..·,;' :.:
Hij is eerst pij v;rschillende firma's wegens zijn schulden. .
'
,. net Is opval.len~,· ~o~' .<.I e .Versier,ingen wer'k:zaam geweest, tenslotte bij de
Getuiga vertrouwde beklaag<1e en
zi~Ji aanpassen"aan de' arc?i,te~tuur van ·B. P.··M. waar hij J 300 v&rdiende. Toen verkla.-art, dat' hij gewone kascqntro,Ie
de'! olugeving - en ' het 'kara,~ter ~a,n de tiegon' beklaagde in 1932 voor zich' 'zelf hield:"
.
'. .
].luutt.' ~<?O O.a; in 'd~ 0!Ugevin~ v~n den in olle, te ~rabaja,'. Em' rlchtte de 011Jtofvljver~ waar ~e'llc~.toml,ljstjl1gen der Refining Coy op; ',als kapitaal had' hij
Ret Accountantskantoor B. Wolf had
ramen heriili1ere'n' ,aan . Ve,tpotjes, die J 1500 aari' spa'arpenniiIgeil.·' ~.,
" \' de' controle, met .uit<Zondering van het
zlCh spIege,leh', hi'· het .watervlak: Het
' .
,', .'
, .. '
.
crediteuren-boek en eventueel voorraauitenl1o~ "en het Voorhout "zijh VOOf'Maar de zaken /zljn misg~loopen. Be- den-bOek, welke er butten bleven.
namelljk verslerd' met'.vaif'de g'eve,ls: af- klaagde, werd verkQoper blj de ~irma . De' preside'rtt wijst' e~ get. op,' dat de
hangende' Oranjelinten: inet'dehllegrcen. .i\rt;oIdt &. Co. te ~oerabaja, op ee~l sa: combinatle' van' boekhouder en. kassier
Elders :doen de . straten ; denken: aan larlS van·.J, 175. Hlj bleek niet geschlkt funest is; in vele gevallen loopt dat op
sparrelanen vol flonkerende' kleurlicht- voor verkooper ,en .. kwa~ in Januad fraude uit.
1934 also employe blJ r de' fIrma Arllloidt
je
s.
& Co. te Batavia. Met een paar honGet. deelt vervolgens mede, dat hij
detd gUld'c!n<~chUl~ verllet ,hij- 'Soera- ddo .. 17 Juni 1936 een briefje van be,- .,. :
baja.
. ' ,'" , . ..' '.. I.' ... ·,
klaagde ontyirig,' lnhoudend ziJI1. l?ek.en, IIel uitzettillgs-incidelll
''In Bat,avia begon beklaagde met een tenls; waarl'la'. get. met' <:len he'et Wojf
.. ' : '
'" .' ~
sa!arls van / 150 en in: Maa.rt "19~4 kreeg eel'l: ,voorldopige' controle instelde.
'
1 4\Naar Aneta seint ui·t Den ~Iaag, meldt hij J 165. De heer A. Arnoidt gin.g met Den' "ia:a:tSte'u' tijd 'h~d get. v~n verde regeeringspersdienst, dat de ouitsche verlof, de heer Fl. Atnoldt uib Soerabaja schUlende kennlssen' waarschuwingen
regeerh)g thans is overgega'an tot intrek- nam waar. en beklaagde, kreeg het ge~ gekregen, dat bekl; veel' uitging. BpI". Is
king' van de maatregelen,' wel.ke eenigen beele . kasJ>ehee~·. ~on,t'role wer9 ultge- echter· niet ,op· het idee gekomen, de
tljd geleden hebbell geleid tot uitzetting cefend' door' het' Account.ant~kant()Or kas1)oeken grond1g na te gaan.· .
van een viertal, Nederlanders.
' B . ·,Wolf.··,
~. , (;
... ".:'.' . '.
\;: ..."." , ,,'
. . .. " ,
Q~t, maa~regeJen werden destijds geno- ,"', . "
Op een yraag, van mr. Lugt verkla~rt
men als, represaille voor de uitzettlng.
'. • .
get. dat hI}, vqor beklaagde blj. hem in
In Juni of JuU 1?~~ Is beklaagde met ~len~,t ~am; wist, ~at bek~. in ~~era.baia
. vap, ~~n v~ertal,nUi,tsc.h.ers uit Lim~urg.
, l~ Nederlandsche regeerlng Bet tDen de- de fraude begonnen na <:I'~ geooorte v,an sC!lUl~e.n .had. ~ekla~g~~ s vrou.w was
, .~~, U.1~zettln~~kw~~Ue 'nade,r .0J:1d~~zoeken Zij,~ (ier<;e ~ kind 1'-' H!j : be~on.~ ,~rap! te ~f~ II ~.~g~~ ·,~~x~~~s. .,
" , ,'. , .-,
'
'!!t , ....
'~'.,.
,'to '~
, . , . " eh daarbij rees' twiffel; of het wel'nood- ten ;·uam· bedragen ,van'.! 25 a J!30 uit.de
~e't
stelt nag eenige vragen. Get.
De bemanning van;4e ;,Ibl~':'~~ litlks."naa'rreChl\s'deeersfeofflcierK.., D.pannentier, gezag~oerder J~
Seh9lte>steward
:?a~ellj'k·Yias,.de.·ultzettlng.te bestendi- kas, wat,hij .verdQeze.l,de do~~ f9,uUe.~e ari~woordt dat be:kI."i~ ~aart !9~5 saOosterhufs len mar~O)lfst.l'~tman,",ne·b~~de bool1Jw~rkhug~undlg~ wer4~n,geheel door .hun. werk In beslagge.nomen· en hfld~en,. gen, "hoewel de ,~'aatregel op het'mo- cpt.el~i,~~~n in het·~~~,bC?e~. ~e~~wa.s ,nl~tllarlsverhooging tot f. 165 kreeg..
• "~, •.• ,, " ' ' ' '
",
""., I.
" " . •:-.:." •.•.. \'
, •• ·geen'l$econde'.oyer.oni te poseeren.
,
.:
"
. ,,,: ',~"t meht, dat hij geno,men werd, vol-~omen z1jnpl~~zlch~eze~~~dento~"teei~e~eJ.l' ; ','" ~:".- '.' .
~,'
gemotiveerd . was. .
hij . zou '~et later ter'!g' be.talen:·'
, . , Met' beklaagde's particullere omstan- 11
'. :WlJ heb.beu re~ds' eerder. ~e bjz0!1:~ere ,h~ti to~alvermo~en.1s ,~e?roef.~, tenein- I boord, zoodat men vQOr pei~lngen n!e~ ;..~:P~ Ne'derla~dsche re&eerlng, heert "'B~kiaagd~, 'die zeer'~enh;a:~htlg wor~t ' di~,h~ed,en !t:.~ft· get. ~i~h ~et ~emoe,l~.
E-igenschappen van q~ ·DC-3,. ~e k,~~mer- .de voIg~ns' het gebruikel~jke schema te, ~anger a,fh,ankelljk. is van dr' g.ron.4~ta- ztc!i ver,voJgens be.r~id v.erklaa.~d, ~e,en en :-in tranen ultbarst~· antwbofd't' gewil':' -.: Mr. De Greet vraagt, of get. dat niet
~e~~~ ~rrs~,~i~.le~ -ll1.et, .h~.a~ 'yoo;rg~,n,g- 'vuegen;, ,Tusschen begroeting?,n' van t1?»s."
'.
,
\' _ b~z.\f~a·r ,00 ',ma~~n tegen ;terugkeet ~an llg 'o'P\ de" hem 'ges(elde~'vragel1/; ;.' a1S··'zijh·'.pl~:Ch~ Lb~sc!t()uwde ~n 0.1 ge~.
g~er, de ~-2, g~'pu?l~ce~!d, Ea Ireden collega s door bevestigt ,){oen aIle In
Dat Is "betcel" alles zegt Parmen- de d~i~ r~ds Ul.tgezette Dultschers. De .: U1t 'h~t kasboek ~ blljkt' dan; dat be- het vert,rouw~n In' bekl. gesteld met
!.i.~~bel~ ~ll 4~e,· .~oor zo~Y,er ~ogel,iJk ~~ pers r~eC;ls opgesomd~ verbeterlngen tier, en hij nQodIgde ons '.daarop uit om vierde was in Nederland geblev,e:f:l, om- klaagde "met eel}" sa,laris , van f 'l,pO per .f 165 voldoertde betaald achtte.'
ill ~e~ ~?~~en t,i).d ~~l,'1 ~e~ toe~eJ en v??rd;eelen lin c~pac.iteit en comfort cen kijkje aan boord! te nemen, "om het dat hij ,ziek was.
maan~ -1,456,50. noodlg had. Zijn cpef, Get. merkt op, dat' de raatste jaren
,,~jiHlit~~ ~~~pl~et a,l.~~rens d~ ret~ .Oh~erwe,~ heeft,·zooals reeds geseInd Is, zeIt maar eens te zlen". :oat- moe,s,b alle-' , .
du#~e ~if 'ni~t' .~~.: ,'~}arlsvr~p~gip,g zaer. slec.ht wttren. "Het salads a-chtte
~~ar . ~~~do~.n~ v~~t t~ ~tten, per de "IbIs overal g~oote belangstell1ng maa} In enke-Ie minuten gebeuren, wa'nt "
vrage'n. .
" . , . , J .,.'. <
'Splr weI voldoende;, hlj meen~e bekJ.
1500nhjk rnogen ~anschouwen.
mogen ondervinden. na het vorstelijk er was heusch nog veel te doen! de
DE ~~\N9KO,ENt,GO~O
' ;- . ;,
uit ' medeHjden'" te hebben geholpen.
i
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was op het vllegveld veel beJang-

s~eH1ng.
VooraJ van ge" zljde: <;Ier ~ho:o,lj eugd die'vacantle heert en dus'die

,~~~~ ~~ ~~~~~~I~~~:O~o~n:~~' machine ~oest 1mmers op
in Jodhpur de Maharadja.
'
. '
., .
En ook de collega s van de Imperial
Airways he~1?e~ ~';l,n o~g~n d~n kost ge.
geven.
;H~,t grooter Iaadvermogen is op deze
reis slechts ten deele tot zijn recht gekomen':: de verVoerde 'post' 1's Inderdaad
gtooter, maar:tQch ~le.t zooveel meer d~n
geWoonIljk·geweest.· Batavia kreeg daar~. -, .
~

tijd teO Ban- ~ Prlnt"es Juliana li~t ~iste~mOrgen bij
zijrt.
de . d~hter . van den Mangkoenego'ro,
' . .
"
In h~t ~t,ationnetje spraken ~e dan {aden a4jeng &iti', een zakje ·me~ bIUldnog even gezagvoerder ~holte. Olen ·suikers, ge,bonden in een oranjellnt. be-'
vrQegen wij nog even naar de kwestre zorgen, aldus seint Arteta uit pen Haag.
v'a~' he.t 'ovetvUe~et:l' der ande~e DC';'3- .' Qe Mangkoenegoro bezocht, een ·con....
to~~te,nen v,an ~merika na~r ~~derland. cert ,van dr. Will~m Mengeliberg, en~ ..
,;?QU best gaaa'·,· m~ent dez~ captain, yens wordt meldmg gemaak.t van zljn
,.maar het zal e~ nlet .van .~omen','"''
bezoek. aan het fe-estelijk ve1s,ie~de
De demons.tra.t,ievIuc~~n met de HI~1s" 'karilp ~e Waalsc;lorp, wtlar hij I.n zljn
zu.llen overmorge~ pl~a.ts heb~n,
.
!eugd als grenadier heeft ge,~iend.

doe~g

r'

De president wijstJhem erioP,~~t het , :; De hJ~r 11: Woif, accountant; wordt als
e n, get:Ul¢e-d~s:~un<:tige' g~~oor<:1'.'
t~h
ni~,t n~~.iJl'l·:,V?~s z,oo r~,1.!\ fbe'.'tevll
~n , noemt .een ge pOstell .. a
a ng _ ,r, >., . "
"i

er

I"
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•

r'adio' 'J 2'1'
maand: afbetalihg" olide '
.huldr:J 20'~ .r maand vervoer / 10.
·Bekl. was bij Arnoldt & Co. eige'nlijk
~,
'
~'" ,; ,
.
,factotum,; hij, was boekhoude'r en, kas,I~klaagde verkl~ar~;' da,~ hiJi ~e~v~~~~ sier. Get. heeft er op gewezen dat dit
ger rUi~e:ve~~W~?~a':::,~ie~ jin ellcht. f6\1t was. Bekl. had bovendferi eeri b'ehee~t hlj
,. ~, : ~ .. ,_ .' , '. g
(r~~~e~i~~ ~a.~g l~~.'; '.' '
UI~voerig' gee!t be)daagde dan aan de 'oesg~vraagd verklaart ·bekl. dat hiJ
hand ,~er, ~k:~den~ef~ ei~?~?htl~,~~,n ook·'oog,Jander wetk' had, hlj 'moest d.a.
~~Je~ ~,e ,to~~{~~ ~.I
~
~.:.:~
naar den Residentlerechrer"voor' pl'ocegur~s/ al,had hij d~arvan geen verstand-.
Get. 'Wolf zet verder ulteen, dat hij
De locale ressorten zul!en de volledige geen-o voiledige controle uitoefende. Door
[)
d-esag€,meenschappen overgedragen. Ook hu!s'uest"lg t:."'bbe·n voor he't ondel·-nriJ·'S. omst.an<i
., . {h'
"t" d
.
g eden hee~t
ge . rom er con,
. .
r- ~cen
in de buitengewesten exploiteeren d e r . . , U
,llll;;!
.n
. t
.
."
'I 1936
~a$'.t-v~legtitig 'gade'g~sIagen;' li~schQuwd . ~
~ ..
J
.re,lljke . gemeenschappen. aI" zeel'" lang V~f.ts kri)gi?-'~d~'.~'ut6,n,~~''~~~¥>~,te?' ~~ tro e k\Innen 'oefenen; in Juh
.
becrltiseerd,·· 'daaritisSchendoor' kre':' ....'.".., " ,~\ '} (1 J t ..' ~~ tJ i,;:' 0., 1 j .. :f:: t ~
;'l J f
T.
' •• " . t
~
"'''''no':.. ....... i n' cI ~'an" het ..()·~er.J~.tzend .per- sttlurde ·g~t.j temand' om te teHeri.· en to~n
.
scholen met overhelQ~teun. Zoo'!t grO(J,,\
t:11ll <:; y
U
WIJ
•
gen de verkeers- en ~portmachines de
te' nieuwigheid . krijgen wij dus met-.'-1 $Oneel in' handen, 'hetge.>en een zee·r,be.... bl~kelt, niet alle boek'en aanwezlg, zooJ.
hangars een beurt;-werden elken aanko- Lezing voor het Indisch Paedagogiscb
,Januarl a.s. nlet.'· ,
. . ' ."
langrljke bevoegdheid -1s;:- ,Verder" zullen da~ get.· besloot- den volg~nden dag ,zeIt
menden, wachtenaen en vertrekk(mden
.. ,., ," . "li . I .. l
",':
'
"
<'.. :'. t,'" t .' ~ - :' ~ , ' ' ; ' " ,; ( • Ook' bIer is men tot de conclusie ge- zij besllssingen h~bben te ,ne~en om-- teo gaan. '
plloot,· mecano en m31conist; zeIts het'
'.
. ..
komen, dat de overdracht vall het on- trent de kwantltelt" van' het'·onderwijs.
(ie·t. heeft meermalen aanwijzingen
grondpersoiIeel, handteekenlngen' afge-' J.a.~l.·.v~rga(l~J;i~lg t.e l}a~l(tqeJlg de oplossing wordt medegewer.kt. Mogen (f,erwijs nlet moest .worden uitgeste~~. Ongetw~jf.eld ~Ul_1~i1. ~ir de . uitb.re~d~n,~ gegev~n voor een betere administrat.ie,
be<leld.
·"L..
.
t· , . I:,
•
..'"
we aldus meer dan tevreden zijn over voor 1937 en W~, krijgen de autonome V~IV heft on,aeJ:iW~s ~r han~ n~.~en. ¥e~ maar de heer Arnoldt ging daarop nboit
;J
,
Maandagavond begon in het gebouw de plaats, die ons genootschap'lnneemt ressorten de gelden uit.betaald, d!e het auder princ,lpe' lS!·~a.t een autonooID re~'- in~'" '
, II - , . . ' 1
: ,.
, p~ ,,~.b\ls" ~,ll z,,lc,ht der jH()llandseh-Indfrehe Kweekschool te ill 4eze, zijde, 'er i.$ 'een kant aan het land' er anders' aan ten kost.e hau ge- ,~o~t z~Jf', ~e-., ~~tell van. ,heh' <:>nf;lerwlj3 'De' president gaat dan verschille.nde
A
tndtsch onderwijsleven;
die' lijkt.
ons ·nog
,wordt
' m".
oe'~ be',ta.l,en .en
b.ii h.,e.t d.er,,d,e,..orin.
Ban~oeng'
'de jaarIij ks ch e, bljeen k oms t ste€-ds',onv<>ldoende'
verzorgd
Het ·J.egd. ,Een fillancieele verhoudinll
~
.
t"
1 ~ c.J~.
If It posten ~e.t get., na. Ten aanz ien van
'. peze ~ruk,ke bezIghe~en wer<;len plot- van' het Indisch Paedagog1sch Ge- is'meer de' openbare 2ijde- van oilze oIi- la·t,er vastgelegd. Men meEmde ook, dat ~~f,t yoorgeze, en om ZfX!v.~e. mo?e J, een bedrag valli f 8.09 twijfelt get. of
sel~n~ atge,?t'o~~?; '.'t.oerr ~e' ;,Ibls" ' ~l:1, no 0 t:sehap, meldt onie' Bandoengs~hel
het- ollderwijs eetst· moest worden ge-. o~er' t~ 'dragert. ~anneer scholen"nle~ d'aarbij. van opzet .sprake Is.. "
.'
z~ht· k:vant .Toe~ ~~,e~~e.n ~~l~l~ zlc,~ correspOnden,t~, Onder de !belangstellen- ~~w~:~~~i~d~o~~,d:i~a~~~~~~~~~reorganJSeerd~ echter 1s}oCh a,l tot over- zijili overgedl'agen,' waren er i.eer, beI?aal- .~,,:.\ ,'. ~ , ... , .
ntihf .net platform, ~ da~, v()orzichtlg. <ien bevonden zich onder meer, de heer VOOr de.- verdere ontwi'kkeUng van' het dracht per 1 Januart'besloten. De over- de! red'enen'/~Qor. ,'} ". ' I " , t, '.' , . ; , I Het salarls voor een betrekking als die
'heldsh'al\re,: 'met' ¢en sfaa.Jkatlel'
door W. SChmIdt namens den directeur van ollderwijs achten. ' ','" ' .
":', dracht beteekent dus nie~ e'en reorgal1'tHet ~filiandsch vervolgonderwijs en va~ (b~'~l.: steI,t spt. op f· 300:
'
~)t'u~ 'vrtJ ge~o(jden .w erd : " " ", . . On<1erwljs 'en:' d~~ "regent 'van' iJ'al\doeng, J.k .'l-. ....doel, vervolgde spre'·AT, het ont- satie van het onderwijsstelsel. Aan de
~
d
"
."
.,.,..
.J.X::
~
"
lijk 00 k we1 het' 'Iman'dsch
' vakol1t1etwijs
'\vor
en
~
de heer R. A. A. Wlranatakoesoema ~n breken
van. o-roo'tere, algemeene
onder-' overdracht
waren na t uur'
"
.
...
~eqllisi.toir
Een hoera'tje steeg op, toen de nleuwe l~dthl··ti1b~ BataVia:: r •...; ,.-. . ,
w.ijScOngresse~.. Van.' d~' congressen div~rse' moellijkheden 'verbonderi, maar ov~rgedrageh aan' regentschappen en
DQugla~ op het platje, met den lleus .' " . '.. " 1" ' , , ,
g.a.31t,' een "zegenrijke' invlQed uit' op" he.t ioen 'heeft de' 'gouverneur-generaat de stadsge~e~nten. De H9Ilan~sc~-rhnlanp'lIierna is het- woord aan het O. M.,
Hali{ het 'od$fen stllIlJe14·~ Par}jlentier,
'
. .
Opellingsre<Je ond,er.wl'js in, ZiJ'll' gehe~l e" .wij achtell kn60p' doorgena.kt·i en thiris is, - per sel1E!'; scholeu" !lad·' m'thl toeg.etd~~ ti·a.~.n~ wa.'argenom.en' door' ini'. de Gteef.t' ".
Ufe- leerstO" off{cH~r ;'!g aan' boord" Van
do '
'" U
J
I
'J
A
M'd'" . d d' de :provihcies, doeh" dat Is' nell:' dOurge~
i.,
"t
,
\'
met aIle kracht mede te 1 tanuar,
ak Oda. e . e- gaail';-: het 'e'en[g~
" wat,r ziji'k\'ij'gen
. '.
r..t·i) t<ue t ~ j6pr~
'co'n'stateert
dat,1e bekelHe'nis van
:,~iblS'l, \vas
:ltet eerst t~' herken'nel1
,hlJ
In zijn o~ningsrede zelde de voorzit- hel-U onne taak,
Ii tl '0"
l't t ava
t en
d
).
,
,
:
,
1'''
w-erke'l'l" 'aa w terugkeAr "van ·dlt·. vit,ale cen r-a sa e', 0 s ·an .ge omen. ,.
,
'1 A
tekl:
wO~dt bevestigd: door de getulgend~e'd' 11alnelijk' ver'geet~cl\e l>og.l»,gen oni tet, de heer' P. Post,"dat: h~t 1. P. O. een eJ.elment o~zer'" Onde;wijsgemeenschap~ !$preker' .~hetste dan ~en drietal prin- n:orl11aals~hooloh<;letWijs:" De' ::'P:r0v nl:~e verklaringen en wijst op de oms~ndigtljden's Iden"~iiitl60ifh~t K. I;;M':,:..vla:gg e::' genoo~hap Is, ·welks'Jedet1l'zich',met de Spreker eindlgde met de hoop uit te cipes, 'waatop"d'e 'geheele overqracht be- wor(it· echter',oolast met het toozlclit o}> heden ,van 'ookl. ' ': '
' .'.
'
tJe te bevestlgen, wat hem eerst· ge- ~tu(;tIe d~r, 'theoretlsche en practlsche spreken, dat' ook deze z'esdC' j~~rvei'-ga- rust. Ret oo'rste' prindPe' is, ''dat' de ih- he~ I_111and~h'ol1~:~rwi~s. q~ ipseect~,~r~ :"'"
lukte, toen de machine nagenoeg stll- pa~dagogiek bezlghouaen, en w}ef 'arbeld derl·p.g·' il"dit'O>'v7fcht e,en schrede "VOOf- rlchtlng 'vau'h'et onderWijs.: blilft benis- wordeIl'dus,'ter beschl ~ing' ges eld van
SP.r. acht het wettlg en over,tuiston d.
.
i'n€n tit' velerle1 'vorm verspreid 111 " ~
VLU
t n b'j het l. ... nd Uet stelsel van het de' provii}cie~:' De desascholen g'aah lHet
\ :!
waart.s zal beteekenen.
\"
e
,1 :
JJa.:'
,
I ,,1.,...
,~~
~
gelid be:wiJ's geleverd en requi.recrt
.
, lltdlsdie 'ondeiwijswe'reld:: kfiil ferugviri':'
onderWijs
blij1t
<,iusp hetzelfde,
ook'
de .
over' naal" de regenl'sc h al>vcD'j
zuodat· ue
, Onder de passagiers, die uitstegen, den.·'Wat In.<iie 'werela.-door' verschil in
forhlane' vaif leerkrachten. Aan de on- pOsiti~ van'de desascholeri onv'eta'ndet<J
wegens net voodgezet' mis<frijf van
wMJeni de heer Ishisawa, consul-generaal! prlllcipes en levensbeschouwing dik,wiJls
"De decentralisatle van het derWij'Zers' bUfven;;deielfde else hen ge- blijft.· Alleeli wotden:- de stibStdleS hi het
verduistering een 'gevangenisstrat
van- Japan, die terugkeerde van een ,be- liageiioo'g gesClielde~ leeJ£,: vtndt: In' de
ollderwijs" r ,
steld. De regeling van de leerbOekEm vervo1g door het regentschapl gegeven'.
l''jaar ell 4 -maanden niet 'anrek
z6ek 'a'art ZUid:'Stinl:itr~(
de·he~.r" y~n ~ete~chap~lijke ,sfeel'" ,van ~~~ I. P.~. Hierlla hield dr. 'I. J. Bru~mans van blijft centraal en de'dlrecteur van 'On- Voor de overdracht zal het prlncipe-moe- viin ·'p·.r.everit.ie~e hechtenis: I'., ,
Karnebeek, van de, N.J{.P.~.
,"' '.. gelegeln,heid ;'tot:-gezafi1ei1liJ~e studi~ en het d~parte1r.ent van Qn~erwijs een . le- derwij~ bUjlt bepalen, welke leerboeken ten' 'zljn, dat een: sc.hool van belang·.Is
"
.
r~' J " '': ~ '. ' : '1.:,' ',.!
~e.~c!l~~nw.lssel~.· yele ~mzer' "'leden, zing oyer: "De decentl'aJisatle van llet worden gebl~uiKt: "" " ,',
l...
v<?or een bepaal<J r~tt. :,' :.;:' ~<.. "
J3eklaagde, hierna het woord verkriJNauwelljks uitgestegen vormde zieh ~~l,~~ sl?re~~,r, Zlj~ .d:oo~ ~e !,~eerl?,g of 6nderwijs", Iwaarih",n,ij ulteen~et,te, da~
",'",' . .
, 'Spreker eindigde
~Is z.ijn meening gend;: toont: zich ,zeer ontroerd,; hijl' 00om geza:gvoerder J. B. Scholte. en de .a~r he~ ~~p~~~~~nt . ~n.oem4 11} de de 'central1satle hler te' lrtnde' zoo l,ang
,,~rchitect ell aallllemers" ui't"te sPreke'll~ Qat 1ie~ systeem, dat"~90t 1'eri,t icJWild .en- ze.gt te zullerr. ti~~~t~n
overlge- 'leden der bemannlng - 00- ortderscneidene orltletwiJsc~mmlss.i~S,di~ heeft. geJduurd, 'omdat' et' 'vtijwel ge~n
P1QUj' gekOzen is, J:1e,t julSte' 1;3" en 'C!~t
lhaterieele. schade aan de fIrma -<\rstaande uit: K. D., Parmentier" e~r~te heden-' ten dage'de plaatS',varr deh ouden locale ressort,en waren om onderwijsin'l,'Och wordt er meer overgedragen dan \ve' met' gertistheld O'p <lien- weg kunn~h de'
rt914t '& ·Co.' te 'vergoeden, ,al ,wee.t hij
'offfcier: M.E.IIf.· auitenhuls,' mecat\J- on4erWijsraad'lnnemen~He~'is'duldelijk richtjngen over te 'nemen. Wil hadd(m ~eri e,lgenlij,k' weI ~enkt•.De qirecteur "lOortgaan.
." .'" "
_!,
nlet· of'h€t'gaan zaL: Hi} roept t.ell slotte
~len.,; J. Luymes t'Y~.ed~ ~~c~n-?: ll?'a.r- 9~t ~e ,~ra~~,t~~k~n, ,t€~r .opl.C?ss,i~.li .aan- hier. weI het gesupsi(j1eerde ouijerwijs en van OooerwUs heelt, binnenskamers,
t
conist Pestmah en steward' J: Oosterhllls gebOden, In de 1. P. G.-krfng' in. groote, sinds 1907' hebben wij )let, q..esa-onder- geiegd {. 'het: land bUjlt de al~ch~,tec~,· d!3
pe vergadering werd dan geschorst de' c1~mentle' van den'iRat'id in. "
, uf~pni~'k 29 Decembet: a;.s,··
' r - eell d~om' van nleuwsgiertgen,
, be mate' de aandacht trekken. en er·'aan wijs met steun van "s' rands' ':kas 'a~\n IQ(iale' ressorten"' worden de aannemers.• tot Dinsdag.
\
\
.
"

,

,

,"

.

.,,
scp,i~teren~e . gel~gen.hei~' benut~,e" Olll
}1aa~' ,hart op teo h~.l~n en zlch ~e, wij<;t~n.
aan·een va~'pare,llelste )iefheb.ber.ijen:
e.en ~ansch~~ ,m~rgen <;loo~b,rengen op
pe~ vl~e~yel~. lJ~t·
aantal flet8en',blj .h~~
~ni':nst,atio~ .9v,e r,t ro f ~e . 'YacJ)t~n4~
auto s vandaag d~~,k ett~N.~~ keeren,.
De jongemenschen hadden, alvore113
de"li1die-vaard~r')n zicht wa:~, meer'dan
vOldoel-Ide' t~'zteh,'te bekj~keil en £e"dOeii.
i
~lahgsteI1~nd
werden aankomst eli. veri'
•
"
,
~reItSdel' Knn, m:'lijners vail"e~I1""qan':'
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..,Tat~'t. schoot vuurpijlen af wegens
, " i ! ' -, maehlrteschade .'
~ '. '. "'
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\
zaterdag 9 Januarl zal op Ihet B:Y· C.terreln (J{oningsplein-Zuid) de hU,lde·be:'
tooglng pla.atsh~b~en. van ± 2?OO leerIlngen van inrtchtlngen voor mlddelbaar
en ander voortgezet onderwijs. ~anvang
7 uur' v.m. prec ies.
. 'In verband hlermee rl}st mogelijk de
1.. d
t t lnkh ld
vraag : "H()e. k an 1l\. ere ees e J ei
bljwonen ? " , '

, •

Historische

q~

~

't·. , . •

l'

..

r

No 0.dseinen nit 'rzee
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. ~cdsa. flegging
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~gen~a

Scheepswerktnigkundtgell

Optoch]

Arbeldsvoorwaarden in bespreklng

aan den Qpper-Couver ne~il:~·Generaa]

IJATAVIA

Gisteravond yond in de achterzaal van
"Trianon" een ledenvergaderlng plaats
der yereeniging van Scheepvaartwerk-

De "Tata", een sleepboot van de Nishm,
\. "
;.+
Bloscopen hed~navon~
die, ~zodaIs wlj -reedsmeldden, glstermld' .
dag uit'Tandjong~Priokvertrok, met beSchouiospel OIJ Suulhulspleln Op het bordes van het ~tadhuls wordt tulgkundlgen,
G lob e: ,.~an Francisco"
aternmlng Belawan-Deli, ter aflossing
Zijne Excellentie ontvangen door den
R e x- T h 'e a It'e r :' "dh, Moeder. <lie
Zeemah" :
',
" ;. "
Eersten
Raad
en
andere
hoogwaardigDe
zaal
was
geheel
gevuld.
van de "Teddy",· is" in den afgeloopen
Z'o6als \vij reeds meldden is de in.
. ,~
,
.
C 'a. p' i t o 1 : ;,Mijn Amerikaansche
:nacht met machlne-schade te Prlok tesC.hriJ·ving 'voor'dtiehia'nle aa.n"den
~el1dsbekl:ederg,;hna even inhhij~ttStad- 28 Leden die toelating tot-de vereenl- Vrouw"~
. . <' ' - '
hu s vertoerd te . ebben, versc n Gou-: glng hadden verzocht, werden, geballoDec a - ,P ark :' ,,~itta:h, de Grijze
.ruggeb rae ht .
'. ..
Historisehen opto, cht ' g"e:slote'n :
I
e Generaal Va der Parra weer
. .
Wolf".
.
.,
vern ur.' n
teerd '
. •
"
C 1 n e m a: ,.De 'Dood langsden Weg".
De "Tata" voen te omstreeks een uur
.thans worden aile deelnemers Ingeop het hordes, waarna de Eerste Secre.
Cit Y: "Een Hart van Ooud~'~'" " .....
..1eeld.', '..'~
tals van de Oompagnle de eed voorleest
De heer van Lonkhuyzen, het woord
,
k
' 'Het beperkte aantal zttplaatsen op de
lUlt, nadat tevoren nog een onderzoe was tribunes Is in" .de eerste plaats bestemd
\Ii
en de plechtlgheld verder afgewlkkeld voerende over de aangekondigde medeilngesteld'door de havenambtenarenvooe voor den oouverneur-oenereat en eentEr zijn .fond vlerhonderd deelnewordt.
deelingen, maakte met groote InstemI~ote\l i~er ,~ed(e~la.~~e~
:afgifte der verschll~el1de::papie'r,~Hl. ",' ,: ge 'autoritetten.' "
mers, ~€ii1: aantal dat aan den eenen
ming gewag van d~ verbetering 'der arProgramma van J"let groot vooravond.con's Avonds, omstree'ks kw:ht ov'er zeven, ,'De 'overlge z 1 tplaa:tsen zullen v e rkant zoo groot is dat er eell allesHet Stadhuls werd daarvoor gekozen, beidsvoorwaarden blj de J. C. J. L., voo~- cert onder leiding van 'Julien Foorman, he:zag de Uitkijk, dat v'er in zee vuurpijlen foot worden.'
'
omdat op het plein de troepen en de ge- al wat bet~eft de in trekking van de voor-j de~avond.7'.3(): ,! '.
".',' - ,'I . ", " !
.
. .
. A ' d ·
zi.ns in~eressante stoet l11ee s a m e n · ,
k tl
d h
lljk j.",
,
.
werden ·afgeschotet;l. ! Onmrddel~ij.k::wcr " ; 'I'e'd e'r, :die aan deze .kostelooze loting
heele burgerlj gemakkelijk een plaats genomen or ngen op e uwe
slNe"H~nd in Hand"
('Marsch). _ Fr. von
Itoen de .onderhavenme'ester te Priok;'<;le wehseht deel te nemen~ dient dlt voor 3
gesteld' kall' word,en,' doch aait den.
konden vlndel} ; . op het 'Kasteel was de lagen, waardoor vooral het jongete per- ' Bion~
. '~.
lheer Buttellng, gewaarschuwd~ Deze,ha'd Jan1uari 19~7':s c hr 1 f t e llj. k aan te
ande,rel1"kan,t weer'lliet zoo g:root is
ruimte daarvoor te' klein.
sorieel zwaar zou zijn getroffen;
,
n(An~lkreon" (0l;l,v.erture). _ L..~,h~\~Ubllechter' v~nuit zijIi huls aan den' Zee:":'
b'; d' se t i
h t C mi
d t
et h t
Q b··t
kk
0 0 '
. "
vragen 1]' en
cre ar S van e
0
a nl
e vo r IJ re en een Z
Het uur v,an vertrek van den stoet
Vervolgens worden in bespreklng geno,,'Morge,n~Hitter (Walzer). -- Joh. strauss.
(a;llge tijd genl,o,eid
zijn dat de
d A t d
h P
til
"LQhengrin'J (Faritaisle). ~ Ii:' Waghet:·
lboulevard, evenals andere bewoners van te, 'den heer F. A. Relnts-Bok' pia Gevan e ms er amsc e oor: s, zooa s men het aan de Regeering te rlchte'rire..:. '"VOllJ, .~hein ZUf' .D0nau'." (Potpourri); _
Idle bu'urt, de noodselnen zelf opgemerkt meente-Secretarie, Konlngspleln-Zuid 9,
len maatregelen genomen. Een kwartier
d id l"k
Idi
aandacht.op den duur zou verslapmen weet, zes uur" Itm.
I quest Inzake de arbeidstoestanden blj de 'M. Rnode.
.
, ; .
onder u e IJ e verme ng' van n a a m ;
I
,,Suite L'Arleslenne". ~ G. Bizet. ,'.
llater voer de "Pief",' een andere' slee',p- en ad res' en onder opgave 'of c~e'n dan
pen.
Het ligt In de bedoeling , een beperkt' K. P. M. en een drietal daarbij behooren"Chant· Hin<!Qu"; ~ Rimsky.Korsakow. '
aantal tribunes te bouwen op het pleIn de bijlagen. Een en ander' werd door de
..Da.s'Nactitlager in C~nada" (Ouverture).
boot van de Nishm, met genoemden on- weI twee zitp'Iaatsen verlangd worden.
derhavenmeester en den loods ,Qlesber- Zij die ,een zitplaats lot~n, krljgen het
De opoocht stelt het volgende voor: waarop men tegen'j 2 per persoon ee~ vergadering· onder veel blijke~ va~ i~- - C/Kretitzei\
' , ; .,... ,,' .....
1gen aan boord, uit, naar het noodsei- j."'egangbewijs hiervoor toe'gezonden.
plaats zal kunnen bekomeil, terwljl voor stemmhl{(' ontvangen en" 'goedgekeurd.
IN
In' 1766 was Prins WiUem V meerdert b t ft hi
t d t
WAT IN DEN "i\ETHER IS
:nen uitsturende vaartulg, dat de "Tata"
Het llgt voor de hand, dat zij die een jarig en' Stadhouder geworden, waarna de autoriteiten afzonderIijke plaatsen He e re .' er een requ~s ~ a geza')',.
.; l '
'i:~.
;: •
zitplaat-s wenschen bij deze lotipg een de Oost-Indische CompagnIe hem het .tegen een hooger entree beschikbaar melijk door de VereenLglng van Gez'1gIbleek te zijn.
DINSDAG, 22 DECEM,BER
De "Tata" werd te omstreeks halftien dub'bele :kans ,krijgen ten opzlchte van Opper-Gouverneur-Oeneraalschap aan- zullen worden gesteld.
voerders en Stutlrl1eden en door de Ver.
eeniging van Scheepswerktuigkundigen
Nirom
21.30 ~pulair. programma.
1berelkt, op ,ongeveer negen mljl afstand hen, die er twee verlangen.
bood. Nadat de Prins dlt had aanvaard,
Intusschen .valt ,e! nog ve,~l te. ~oen a,an ,den Gouverneur-Generaal 'za,l wor19.15 Fluitconce·rt.
'
B.R.V.
'van de kust. Het bleek, dat de machine
Verder kunnen bewijzen van toegang werd, daarvan bericht naar IndH~ ge- aan de. Indeehng van <:fen' s,toe:; "'?,lji'd~~ dEnt aangeboden, en (rat:wow~J' de" ar18.00 ,Tschalkowsky-proP.~.Y.
defect was, als gevolg waarvan de sleep.. tot de s t a a n p 1- a a t sen t rib u- zonden.
Inlichtmgen' betreff~I1d.~ dIe In~~el.1n,?
...: beldsvoo,rwaarden a~s 'het' '¢t.k~nilt1?~s:,
gramma.
Zeesen
19.45 Lichte muziek.
ib.o6t zich niet meer voortbewegen kon., 11 e s na 27 December 1936 zoolang de
wenschen ,t~ llebben, kun~en zlcp, we,n. recht' de'r'~personeelsotganisatre'Sbetreft.
B.B.C.
22..45 Londen Ibij 'avond.
.
. voorraad stl'ekt worden afgeihaald op de
Hier moest men eerst alle buitenkan- den tot ir. Willekes '~~c10~~J~" ~~t:, ~~. 'Verschi.lIende ledenIegden er den ·lladru.k
Par
1 s - 00 I. 20.45 Concert.
..'
Volgens den kapltein, de heer Van Nif- Gemeentesecretarie op de uren, da't het toren op de hoogte stellen, tenelnde de 2678 of Bt. 403. "
~.
b,P; da:f'irten pat' dieride.te st~iih:'a6,ht~r, Rome
21.45 Vocaal en instrum.:n1terik, stopte de machine reeds . ~n de Gemeente-kantoor geopend (so Zij dIe eedsaflegging aan den nleuwen Opperhet gecombil1ee'rde ';,urge'ntielpro~ra'm)),
taal programma; , . ,,~,
"
I, ."
"
.'
middagur~n, ongeveer te drie uur. De I aan de loting: deelnemen, doen goed zich Gouverneur-Oeneraal overal op denzelfInllchtingen omtrent costuJlles worden een bijIage vari ·voornoemd\:t'eqti.es~. ',Oo~
.;".,,,Tata" heert echter geen radio aan desgewenscht zekerheldshalve ook van den dag te kunnen doen plaats hebben. verstrekt, wat de dames betreft, door w~en so.mm:i~e?·· ~~ o;p,":~'~t\)~leh z~~~
l\Iq~G~'l ~IAGNE~T.J~,~
.t '. \" t .. .t. .
....; ~ ~ ..t
,
"" . "
lboord, zoodat geen hulp van den Wal of een staanplaats te, voorzien.
Als datum werd daarvoor gekozen de mevrouw Ja.nsen, Westerpark 28, tel; WI. door de per 1 Januarl a.s. te vetwachten
I}'~:van sch,epen in de buuft kon worden
Aan leder, die zich aan de Gemeente- lste Mei 1767.
6056. en wat' de heeren aangaat door aallstellingen In hoogeren rang'. fdoord.at ~e~~{!?~:~~!.~~_~~n~.!!!~'=r~
~f ling~,roepen. Toen de .K.P.M.-boot "Me- se:::retarie m~idt, worden h 00 g s ten s
Te BatavIa trok op dien dag de Gou. m'r. BIQYs van Treslong Prills; Laan dan- leder dIe daartoe 'in' de gelegetlhel'd Is'den',f ,
werd Zlj door mlddel van t w e e~' van d eze t oeganasb ew1·Jzen a fge- verneur-Oenerafll Van der Parra,' vet- nl'e 3~A "', : tel. ·WI.' 861, ell den he'er ',ret'te'- dlenst met vervioe'gd' pensiooh'ver.laa.t)
'
,
: lrak passeerde
"
Jf' eerbericlu
'vlaggeseinen in kennls gesteld met het geveIi.
gezeld van de troepen ell van hoogere I~ar/Kwitarlg 9~ t~L WI'.. 3~77.·
nlet van de voorge'nomeYl actle' moet· HiIgebeurde. Maar de "Merak" heert even,
.
.
~
." ;
. ' ,\
'
t' ....
(VA
INS'
,~ le'ens g,een radio a'an boord en' glrig jUlst,l' Del e e r lin g e n, d• .1 e a a n en ·lagere functlollnarLssen, naar het ,'. Deelnemers; wIer costuum nog niet In ten aflelden, aangezieil he hier' zeUs
N D
DAG 22, qF.O. 1936) ..
J
d
d
s t r t i m e e doe n stadhuls,·op welk~ hordes in het publh~k 'orde 1s, wordt verzocht,' z1ch zoo spoedig voor de betrokkenen een verbeterlng 'be:"
1
den "verkeerden kant" op, namelljk n1ar
e. tle ,m
0 n
.
Boven China en Kor,ea bleeJ hooge
~." lSemarang Zoo kon die dug ook nlets e n
ep
a .d •va i n ed..e r s, dIe" .de eedsaflegglng plaats had. AUe dle- mogelijk tot eeil"
van' deze beide
heeren tr'eft van zeer tijdelijken aar'd • . , ' , .
~ 'uitrichten:
.
hun h u 1 P t ij den s wd e h u. 1- n,ar~n: ond~r 'de, Gompagnle en voorts te .wenden.
{!ruk" fleersche!~ (Ttimtstn 774.0 l1Uri.,
(:,.1,
:
•
~
dIg 1 n g v e r 1 e e 11 e ·n, ontvangen de geheele btlrge)71j, namen era an dee], t·
,
"~~.=.
a
Na afhandellng van deze~ aangelegen- Pelzgpu .715.0 mm., lchanng 774.0 mUI.,
'.
Er bleef to.en mets anders over, dan tiJ'dig al,leeri voor htm lOuders een toe- don.r ria de vOQrlezing van den eed in
Alle deelnemers zuI:en voorts tijdlg heden werd nameps het bestuu¥ voot hun, Wen·chow. 772.Q· mm., iCheinulpo 7Z2.3
'I
i t ern 1s a f t e wac I1 t e.n ~n h e t me_t gang,sbewIJ·'" tot de staanph\ats,"en.tr.,l,bu- ter stemmen met het "Vivat de Prins'..j een plattegrond van de samensteIllng trouw aan de organ 1sa ti e d an k ge b rac ht I mm./.
..:.. ,Id,e; d u.s,
an hieru it neem t d e d ru k 0 ost ,
van zij
deninnemen.·
optocht ontvangen'
at
s 'vijftlental hoofQwerktulgk,und'1- u;aa; ts en Zuz·d·
t .J
'
pljlen teo probE:.er~n. I:re t gee~l d ~ gel! ,ne via de ~ scholen of de padvmderlj. waarulede de eed bezegeld werd. De"'st.oet a.!ie
:1,vuur
;. ell'de
'.
: p
. "l aaan
een
waar sa. (Sakai 7Q7.2
~';i~,~nschte mtwe~kl~g had. pe ,,~ata: ,'Zij 'behoeven deze derhalve nle ,t l:lap nu, die verondersteld wordt 'van 't Kas~
gen - leden der vereenlging - die per m~n:, Hakodate 763.5 mm., Tokio 761.5
, ~~~rd ,deor de ",~lef op sleeptou~ geno- te vragen ,bij de Gemeente·Secret~d~,.•,· 'teel te komen: wordt opgesteld bijL de .:lom alles vlot te doen verloopen, z:ll 1 Januarl a.s. den dienst der K. P. M: met : 'rf:tm.~ l!O!!,Ykong 7.6~,~ ;mm., ~,?-!.gon 7~r2
lIDen, daar reparatle te.r ,plaatse Ilwt mo--I Voorhen dIe zich' niet in ,het bezlt Amsterdamsche Po'ort, om z.lch vandaar e'en repetltie worden gehouden ;:"voor de vervroegd pensioen, verlaten..,Twee hun., ~m., 'Manila 756:8mm.J.
. , . , '.
eHj~ ble€k.
,hebben km;nen stellen van een itoe- via de Prlnsenstraat naar het Stadhuls- Uoofdf.lguren op 2 Januari· en voor de ~er waren te.r ~~r~a~erlng aan~e~lg. .. ,.:. Ben ,ge~bi~ van '~aJ/en . qru~ omvat
-i' Oe belde sleepbooten waren omstreeks i gangsbewij:s blijf,t nog 'een speclaa-l ge.,. pIehl te be~e~en.'
.
~verlg~~~eeInem:ers op' 4 Januari a.S.
Het bestuursl1d; den heerLouws, werd qost-J(}Jva,!lJorneo~ .Celep€s en Mindanap
tt~ "iddernacht ~eer veilig in Prlok~s h~v~n' deelte der,staanpIaats,entribune beschtk!'I.
.\
stjJ.ande de verga<;lering een sotivenlf'~e,t .(~o,era,bafa 753.7 'lltm.;' Wa{ligapoe!15j.5
g~l eruggekeerd.'
,
'
baar. Deze 'Z.g.. Vr ij e t rIb un e Wordt
"".
Inscriptie uitger.e~kt, den ;hoof9-we.r k,tul.g- m!n.:. ZamboaTi,g,a l7~4.! ''J!lllf;, Ifalau 754.4
De oorz-aak van de schade is waar-, op 9 Januari om 6 u u r . ·v. m. geopend.
kundige, den heer Verrijp, de ,bond.sp~a- 1n1!!'.J, en st:'~kt zfc'fl, tUi~waart8, tot
::. ,schijnlijk, dat een der vitale onderdeelen, Zoolang er rulmte Is, wordt daar" dan
:pc ~Iailbool
pc llic.UlVC ~"~lrY8lcrs
9uet,te.
.. '
Y(.~.~t-Aus~ralle utt ,,(l~ot~ 'lfe~.~C!n4 7§~';,9
Warm' geloopen is. Dit zou heden nog ieder zonder toegangsbewijs· ooegelaten:
'
t
. :" . "
mm.). ]11) Noord-A.1fstr.aU,# 13 4e 4ru~
'ver;hol'Pen w~rden, waarna men 'morgen f ' De ingan,g
deze ~rije trIbune is aan
~Vie morge~l veltrekken
Firma Fuchs ell Rens exposeert
Blj de hlerop volgende rondvraag werd ?/estegen (Wyndham '757.:J mm., ·.Qa1.'wfp,
",opnieuw naar Belawan-Oeli hoopt te Koningsplein.-Z. tegenover het Savoy~',I ' ,.:.',
""\I·t',!;t 'l"l?'M
door de leder, ~.ehcorende tot de Oou- 7St.! mm.J. De gisteren 'P'ls''t'fiph6orf''g~; ,kunnen' . vertrekken. '
,"', .. ,. hotel. '
"
' .Met de "Johan v~n 01~e~parrl1'avelt",,",' p~ ~n:terl:ka,nen zljn bizonder v~oeg verne~entsmari~e, 'sterk' .de aandacht . l!ie!fle 4eJ?ressie ..b~w.eep~ z!c[t VI~s!!,-!f;lar~s
De slee·pbooten der Nishm hebben voor
!
.
.
d;e ~orgenm,~~da-~ .12 ~~.r"l;ut sg·-~r~o~., .JH~.~ ~,u,n~ nleu?',e auoomoblel-creat~~~: gevestigd'op, de zlch O?~ biJ' dle,n ?,ienS~ :1, over 1!r!.tsph; Noord-l1orneo; rtnaar is van
~kl· 'i- .". rd·'··
b rd' e':.,
Ver\SieringvanPasarBaroe.n:a.a r 'Eunl~, vexhekt"~~ak~n.de,, ~,eis'"z90; kon glst,¢ravond·,· Fuchs e nt()espits~nde .verh.ou~Ungen. In:d\tver·;I{~ti~g~.be~eekenJ$.,,,.{,,.,
~
~~ m~~n~l~e &:n ~e;~ ~b~~t:~~di~o hi;l'::' ~e
.'. ..... ".
",':~, .:: ", .":, .:,.;", ;.
~~~:: qJe 'b~er. ~.: a. ~J:l ...~eJjer, Y,~::~J~¢.: ,~,~:~$! ...', ' a.l~·e~~ ree~s' 'tl.er . modellen a l3'l tba-ndt werd g.e~.raa.gd :of'" net pers~erlcht, j' iI60gicioi~en ':' " Irl 'het 'NdJrden' en
' t
,......
,De buurj.
te'" viel·inaoder,ter'.. y,an ·den ;rndischen.,Onu.errtemers,,:, van'de Ch·r·.ysler Plymouth meldenie,d'at de huidige hoofdll1s,pec-~We' t' 'he'
JJ
·~d· dO' ·:'t·
k us
varen
,'I "
, '
.'
~
l'
~
b ' d' '0 . If .' '8 0 'ri:;.,h' '<Odi t~"
1' . . . N'
'
,. ' t "
'h
be t
d i s en
ersc{(oen u)m en. ze me onze
"
.
__ •
huYJ,elijksfeeSiteil·. te 'pa~'ax' j}~roo ,.de,e,l~ '~,n.;,·,.e:: eer. ". ~, ,~~,.s~~' . ~~.c '}:!f ,~,~:,\:t: ~ ~.y.s)~? r exposeere.n.
eur van Sc .eep~aart voor s em . ,s,o~~ westmoessonovereellkolnen. 1Jlantla O.
121
bns,\· illtede dat zij·. totdliisver, ',onU f,llJl1fabr,~ek ",~olygoon f'·,d.~ .~·r,· ~,a.n- ."i·'· ;" , .
'.'
"
"
lld va~ d~ dlfec~le ~er ~. P. M. ~e. ~vo:~· N.O: ma.x. 11 icm. erj!tur Ball 'kOk~(jst
' \I;'. '.'..
vange'n" hreeft een,. bedra'g' . va'it . ruim' nier, ,waa:rne~~,n~ dlre,ct-eur,,"s,~.re1t~,r~s .' ~n" ~e eerste plaats vra,agt ult de den, jUlst IS. pe' voorzitter zegde toe, de.ze." ' 3'7' kw." '. P " At" St g o· ", 0'
' . . JI:I..t,~ ~J."~g,,.,o,~,~,~.ee,f.~.:,,~.,.
1'1'"f1200.·0~heelewlnke:straatvanPasar:
.
' "
, .
"an het"Oel ~orig H:am,ncncer~; 'de k ·
}' ti t t
. t Id"
.
·t"'" lj
t··..:1
t b
de max.
"". per 1tur,
or. ar . . .
E ' ~.~,~.~.a,.,,~!r
:",iel,~
"I~'.1··'
..
,'-1,.: , ~",,' .~.urlge,C? .. ec,~ enoongese ewagens vraag.c z ner ,IJ.:.,l en
3 ,evo~g ,.r max. 36km.·per uttr, Medan tqt'15()Om .
.'
'{
"
Baroe, beginnende bij:de,bru~ eni ei.t:i:... heer J,. :~:>~I chef .van <;Ie .~.I~e.elin, d~:·a~;n~a.~,rt d~. Chrysler de Luxe 'Six. plaatse te ~.~J.e.n h.~!ha~en.
zu5ak N: W.; ~pal~mb~iig,fW.N:W. max.
.Wlj hebben onlangs de aandacht ge- dlgende 'bij den. pasar; z~l m~t ee~ebogen Ins.pectie der, S.~. Nede~fan~,
.heer. FJJ:',~~t l~v;e~ In .e.k~ Iljn,,van.deze nleuw~
--.
41·ktn. pet Ul~t; Bq.n,ctj~tinastn'West niax.
k vestigd op :een ,gevaarlljk gede~lte van versierd en, schltterend, worden gell1u- p.. J. Oo~s, refe.renda~IS bij ,de Fravin.. ~.~epplng; de wagen leeft, oak als het
,; ~ ..
4$ :[ctn. 'per uur. '.
' .' .
den Poentjakweg "en weI het 'gede~lte mineerd. Er zullen twee "eerepoorten elale .secretarle, Qd~ ,hee~ H.
D~~g, h~rt, de motor, st~lstaat. De fraale, op
C
1
CI
II · I
" I;
•
t~ tu.sschen ~e 'HectometerpaaltjeS':90,5 en worden' opgerlcht, ~elka ',S ayon,ds' even- ond~r-adminlstr,at,:,ur der B. P. M. t~ het eer~te gezlcht ie~wa.t gewaag,~ lijel~~l~~t·~. i .. ;~~!~l~ fl~~~"\~
,9p Java. hJee!s~~t ,k.en;t,l!ting " met
r~:~O.6' blj huize):,;Mistbank''', '.::-,' I. " '., ~eeniverHcht worden': Op de gisteravond Pladjoe die te, Singapore embark;eert, ~~nde hjnen, de la.ge neus geven ~eIl}
~wfZkke Zuzdwestetiwlnden tot ~uiden...
,I ",
te ..
ir. 9· z.. van ,San'dl~k, Q.h:ecteur derff· v. ifiderdaad' iets" blzondetS': lets 'waar ,de
~let J{ershnis bet zevende eOlIgreS
,winden.
"
"".'.';"
~ i Hier namelijk, bevlndt zlch ·een dlep gehou:den vergadet:mg ~erd b.e,slo n o~ .Vereenlgde . Jodiutr,-fabrleken·
mr. J:
'.','
, .'
,
• . ~..
>,",
.11·...,· ...'~ ......"'.; ('.,' .,.'.
,.!
.
'"
_ .
,:ravijn naast een:hi e~n 5cherp'ebocht op,'den huwelljk~~~g d,erpri,nses, 7Ja~ C. P. C~ E. Steinmetz hoofd 'van det,~Yen aan m.o?t w~nnen, doch daarna
Gedurende de Kerstdagen zal de Cen-: In' Kpepang is de i n d O.N.O. Wa;p.
. .Iloopend. weggedeelte, waa·rvari·l'iet ·weg:.. .nuarl 1937, de .toko's te slul,ten. '1'evens '0 ium- en Zoutregie; de heer' A. A. z1l1~ ge opget'Yljfeld mO~1ll~~ uw oo,g.e n er tra1e. phung FJ;s.ioh'.,~~ar'congr~s j~<?r de 34 km.. ~e! (l}!-.': ,C?nJflr !rFplp~1 'l(lJlJ,...h~t
': <1e~ ni~t In 'voldoende helling ilgt, ten-\v. erd aan'de tokohouders v'erzocht, .hU,n piuw directeur' ~ederlandsche . Handel ..y an a~ ~u~~~n ~ouden; ,
'eerste'maal te Batavia houden. In ver- ,toeg~nol~er; :drukverval.'!J.ove~~~ r~~,~r
;. !gevol~e' waarvan het ,slipgevaar g,rootetalages gedure~,d,e de ~eestdagen te ver· Mij; 'de heer F. rho Schnlt.ger, ,proc.u~' Oo~ ~et l~t~.~ieuF',is van een n!eu~~ .band hierl1?-e~ \villeil wij' lifer het een :z.ee.·.,
' . ' " "' .. ';'. ~".' :::." '.'
:' )s.
.~
, .
.;
' . . , ~ichten of hun gevels t~ wlllen lllumi- tatiehouder van -Reynst &, Vinju· dr. sch~onheld- ~n com,f9r t. De bekleedmg is en' ander mededeelen over deze in de. verlpacht,i!!g. !!t {let N. ,\V. van l(eq.:J.~ Langs den weg zijn hler geen wItte 'neeren.
Z. B. Przybylkievlcz, vice-consul ~ van ge:ll0tI:den' in'; bruih"vpor <:e' zitp!aats~~n Chirte-esche maatschappij zco bekende :I1t,q.!~ . z.wakke ~e~~!Jl~o,~~~,~?lr I~·P.,~~·~,.J?
!<;paaltjes aan~gebracht, noch is ~en volPole'n~'
.'
.
'
ren ivoorkleur voor de zoldering.
organisatle.
kenfermg. .
,~r doende stevIge wegberm 'aanwezlg.
•
.
I
.'
.
'i:?
.".
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"POLYGOONY·PLANNEN
~et da~hb,. ord val,t op, d.oordat er.ogeen
De C t I Ch
H J hid
d t
~,'
--.....-.........
...
Tot ons genoegen k.un.nen. Wlj m.ede
k,n,opje op te' beshAtiren Is: ' men behoort
ung so. s e ou s e . -1:r;\'{li~1, ,inA Ai ~",.:::~~ HU. ,~~
.en ra e
d
i
dd I
d
ADVENT·AVOND IN CrfY
~"
<;ter drie Chlneesche Jeugdyereenlgingen
~',
'," .' ,':. . ,,' >: :..' ,:
!t deelen~at e prov nCle Inml.e s lee s Dh'ecteur Ochse terug naar NederialUl
ht~r alIas ui~ te trekke~. I?it heeft o.a. (de twee andere zijn: Hu'a ,C·N.a()~Ts:ng
~~maatregel~n heeH getroffen. op het
I .',
"
~ '<'. ';,
. ",
Van Inheelllsche ell Chineesche kerken het voorde·el, d'at bij"een eventueel
Nlen Hul en Shlong Tih Huf) en omvat
~.I" .u ~} -'"'"
VI bewust~ weggede€llte worden tha~s Met d.e "Johan van Oldenbarnevel~" . . , . "
'. ,\,.'
'geval geene verwondingen dpor uitste- de westersch georiehteerde 'Chlneesche
~ioveral p~l,en' aangeb~,acht.
. keert de hG'er :B. o. Ochse, Dlr~cteur
Het t,Comite perkoempo~lan Besar",' kkende ~oorwerpen ~oor den bestl:l':lrd:~r jongeli~dert; het Nede~la:ndsc,Ii Is': er ' G~scbellk van Sultan van ~oetai
r-i ,:
van de N. V. Filmfaibrie-k '"PQ1ygoon" en een o~nisatie van Inhe'emsche en Chl- ~nen ,~~tstaan.
danook'de voertaat .. "
N~ar wij vernemen, zal de Sultan' van
~i~ \~..
I·
de N. V. Nedetlandsch-Indlsche Film noesche Protestant.sch cA ke ken Van Ba
Koettal aan Prinses Jullana en Prlna
STUUR~~E~E~.EX.~l\,~E,~s .
~
,.
'I
r, cr
"Het res.,ervewief is listig verborgen In
' .
~
t~ "
- ,'.
. . , ...
l\:faatschappij, :voor korten tijd tetug tavla, Mr. Co:rnelis, 1{~mpoeno Sawah den achterkoffer, welke geheel in Iijll
De grondslagen werden gelegd na de Bernhard; ter' geIege.n.he.ld v~n Hun ·p·u..;.
Uitslag van de op 28 Novemper ~t en naar ~l;lropa'..
.
'.
en Tg. Priok, heeft, g.ehjk ook thet V?rl~ is' gehouden, .terwijl er nog een groote oprichting 'der H.C.S.-en~ waardo9r 'st>oe- wel}Jk' een:"gel1.~~~; maifsf.~t ~O~den tHeeri'met 19 December 1936 te" Batavia geNaar WI} vefnemen, is de' heer <Xhse jaar geschiedde, g.istela~orr~ een ~d~ent- b~rgiuimte· oven:chlet.
t
: dig op de' middelbare "'scllole'U" 'eeri vol- servles ten gesche'nke' aanbleden. Dlt
~I h d
x ens ter verkrijglng' van etm op" zljn.', Istudlereis door Nederlal1ds~h- avond gehouden l~ he.t gebouw vanpe~ ':''',:::''') .. '
doend aan4iJ Chineesche leer)lngen kwa- .serv~e~ W9~4t-:'Uitg~"vo~rd~in~'stij'f'~d~::'
~ 0t!- en e lim
rudle,·tot de! ovei'tuiging gekom~n~ dat City-theater
.
men, die weldra vere~nlglngerlln het'le- wijid XIV en zal' vervaar.<ligd·worden bij
, diploma v~n stuurman ter Koopva~r~iij. Nederlandsch-Indie ;bij" ultstek .geschikt
,
,,' ,.
..
Wij vlelen ·ons nlet ~et de' gedach~e yen riepen:' te Semarang in 1912, te Ba- de 'N. V., KonlnI<HJke )ie~'erjan4~J1.~ f.i:l"
~ Voo'r het Aanvullingsexamen van len is IvOOt d~· v~rvaardl-ging van flIms,"iJOO;;.
Om half ze'Ven~begon.de blJeenkomst t .oo~·,ma-a:r'ln de verste verte vo;ledl~'te tavla ,In '1915, .te Soer'aba.j'a 111 1916, te brlek van Goudeh"en' ZUve're'u"Werk;en
~j
t.
'.' ,
die onder leid~ng stond v~~ J'andeta I.. zijn g.eweesb·in de opsOmmlrtg,·.van d e ·
,i
• .
" ...,
I" . "
• ~
.
~'Istuurman voor de groote sto.omva.ar . wel docu~entaire· al$'speeIfHm's;' eO")1iJ S,!,a.gta.u, ,va.n de, M,.alelsc",.he ,G. t\r.e, f..,~. erk. 'ze"e,r QP.tn
..erk,enswa,ar,d, la,e. " eigert,,scha.p. pel~ J3andoeng in 1918 'en" verder 'op' andere GerritSen & van Kempe~' te( f"elst..
"g
is thans reeds-'bezigmet"de uitwerklng
.
l ? , pla~tsen, 'welke in ~923 zich vereenigden :
",'
.,.1 . . . . . ,
~,\ Geslaagd met gunstlgen mtslag. M. van :enkele' 'scenari';)'s,' .<;lie"ln,4eri"loop
De zangkoren van de Bataksche kerk; der nleu,~e"pro~uct;e~<y~n'~e ChrY~ler- in een gro'ote bond. 'Behalve mlddelb'are I.E.Y. Arlllellzorg
_.
S
. wytema. '
'i
,
van het volll~nd jaar, alS"de heer Ochsa de Kwitang.- en Wlllemskerk brachten fabrle-!<.' Op. de nleuw~ . vlndll,1·gert o.a . ., h 11
l~ltt
""L,:' r""" 't" d
'.
'\
~
~ ,
.
~
verschUlende 11ederen ,t€ll gehoore. Een toegep~st bJj den ,motor,' ~b,mel.1'we na- sc 0 ere~ li en er ~u dOp. a .ges,U eeFNaar Aneta ult Soerabala relnt geeft
:~ Voor ~en S,tuurman voor de groote ~~o,ertdeZhij~lv'eO?fnilammd~."s.~af terug'komt, zuBen Amboneesch nultorkest' bege'teidde het 4er ' terlig. "
. ' . . ,.' , .' '
. . den in, ja zelfs academiC! 'en ~andere In- I. E. V. Armenzorg aIda-ar 'op aen'.'hurwet
t ' 't
1 a d
t ' · ':. ;,'
J.
\
• • '"
tellectueelen.
1 :} ~ ~ ( , ' ' , . 1 . '
lijksdag der Prinses een feestmaaltlj'd, ,
: is
oomvaar . ges a g me:
.' ,'\.' , ..
geme,ensohapelijk gezang. De' zaal was' De tentoonstelllng, welke glsteravon::l
aan 'haar bede~lde~.
~
• .\
.'
.
verslerd~ met groote transparan.ten n;~t reeds groote belangs.teHing trok, is geDe' Chung Hsioh is bedoeld als leer.
.J) U 1 tnt u n ten d. !I.~. L. Hoomans.
KOTANI 'NAAR JAPAN?
vo.<>r deze, gelegenheld toepasselljk~ Zln· opend tot en' met Donderdag. ;
school voor de a.s. 'lelder'S'l'en de' iritel~I
spreuke,n.
"
485 Doualle-sollicitanten
~lr z e erG 0 e'd: ~. H. Gerritsen, ~. A. De heer Kotani, 'Vlce-COl1JS~~ van Ja·- ; Tev~l1S was er naast het podium een
....----lectueeIe laag ill d~ Ohll1e,e·sc.he lllaat·
Te Soerabala hebben zlch 485 candl,x~V~nringa, O. Van Beu$ekom 'eh' P. o. J.
groote en aardig, verslerde' Kerstboom
scliappij. pat zij ~lerin vrijwel g.~slaagd date'n aangenield vo'or de opleiding tdt
,', .
' . pan alhle~, zal, naar ;hij ons mededeelde, opgericnt... '
,
JJI'~~ L.qYE AGAIN" .
ls\ .moge blijken' uit' de 'vo,braanstaaride ,douAne...verl·ficateur, ald"s sCI'nt Allet J •
, initti:maar.
,,"S
naal" : aIle' waarschij'nIijkhel-d bij geletl
dl
1 Ch
H 1 hId
e
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a
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hid
ddt t
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. Deheerendr.E.A.A;deVrede,PanIi'
P,Osl.e,s,evee
ung so e en n ""\
,';" ."
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I:':'~,"
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t:~'~" Go e d: J.~. ~~azelhoff, J. S.teln- gel1 e "ane vr~ es en oons e. m~ e ~ita P. Tamboenan en Gouw Thlam Kiet
In Ka Got werd een Inlander door leiders op velerlel gebied' bekle~den: . 130 lUekkagangers
r;
t H. J. '0,orsman,
" II..'
A'Sch eylJe
"1er, 'l\A'ef
Nagoya,
de·<maanden
Maatt,
,.<\!irii
en I!~11"'lden
toes'praken, nrelke
verband' hiel-, ehee1t1 rliallSkgeerooglloot vmet
eedn, \traar
kap~desoorond.e.,r
) het ~lg"r1msschip Poela" Brast,
~_•..: o.rs;
van hiIhet
voIge'nd jaar,'
'Zich
daar:.
C
YY
erwon
zlJn J ' AIs ,le'e"rsch',' 001 l"n' 'de ~la"'a:t'sc~.app~.I·j i~ '"Met
~i J G D
t Veer J M A pIa ltfeber J.Yt
\
.
,
den met el t .f<e. rstfeest.
'.
." "'f
ht' algemee.n Is de Chung' Hsloh 'u.it den
,~....
'0" ,
"',
i~:·
~~n, .... I ' , ' , ." • ~ ,I.,,; , h:een belge\iell. Echter'.zaI z'Ulk~ afhangen 'De be
voor dezen advent- opname 111 de C.~. Z. nOOdzak~Iijk bl~e~. I aard der zaak pOlitiek neutraal. ~;.
zljn' 'glsterenmididag 130 Mekkagangers
'langstelhng
betrettend,e a vond, die tegen half negen elndlgde'l De. dader Is
.,..
" I'
' , ,
'
""·:·~rey.· ,:.: ".',' .:"', ". I .
- ' ! ", ""'oe'heer: Kotani 'zelde', dat men ver- was zeer groo1t:. ·ong~veer vijftlenhonDe oorz~ak is een vrouwenkwestie.
Het Cnupg Hsloh-congres z31, behalve
t'J.;,t.
!
wacht dat ook vooraanstaande journa- derd personen bezoch.ten deze stlchteOok· k
l'
'
'I de vergaderlngen, omvatten :
. " .
be kalenderstroolll
:~:H" .Vo 1doe n de: .G..
Kooger, H. J. 11 t
it N d I d h I di'.
lijke' bijeenkomst.
.
ill
ampon~ P sangan, ~a~o~ te
'
,
;'-h
E
De
V
G
J
H
V
sen,
o,a
.
.u
e
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sc
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e.
naar
M.eester
Cornells
heeft
een·.In.lander
een
WedstrlJ·'den
op
velerlel
gebled.
~;o.<jr,vIsser,.
rles,...
an
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D S SkI d
1937
t
J. De Lange
•.
Ri\AD VOOR DE SCIIEEPVAART
mJi\
·-'d:
t
r'
'
,
.
;, ~ \ .
.
en aan den neus, wa'ardoor ook dit
.
s.s~ art uitgevoerd door het' reprbdu{f:..
'I
'p.~I.t~S~~~P~~ 1I.1J. s.
Nieuw rechtskundig h.·d
slachtoffer In de C.. B.~. moest \\iorden
Reunie en diner.
tiebedrijf van' den, Topogral1sche:n
~i:~ Af~ewezen: 3 c~n~ld~ten.
opgenom'eil.' De dader "is . g~arre's\tqer~.
?advinders :all Y.
~
ql,~,~st"·I?aatt €en ~ !orwhformaat" :a,~*
~.";:,:,, ~
q
Zooalls bekend, zaf de Vereeniging voor
Wij meldden reeds dat mI'. ll. W. Fel- De;'oQrzaak Is wederom: een: vrouwenOpenbare, v"rgaderlngen met LZlngen(,~n duldelljke letter.
. -i;.
l\:I'Vo()r 2en Stuurman voor de groote Chrlstelij,ke' SchQ1en,fa Batavl~ me~ '1n:.- de'l~hof ,'als rechtskundig lid van 'den kwestie.··
over h,et· jeugdvraagst,uk.
' 'Vo6~t;·. 't~~fieri' ~ij tu~chen den tekst
i~~st,~orwaart geslaagd ~~t:
gang··.van . den ctirsus 1937/1938 'over- ~aad voor de SCheepva'art per 1 Jam1arl
.
een aantal fotografische opnamen aart
g~ail tot'de oprichting Vall' een: Chrlste-. onhslag heert aangevraagi1 als zoodanig,
Het wordt gehouden op 25, ?6 en ~,7 van het.lnterletlr' det' nachttrelnen. <
G 0 .e d: J. G. Dasla.
lijke H. B. S.
•
in verbancl met zijn drukke werkzaamGeneeskulidige lIoogeschooJ
DeCember' 1,936'. '
~
..
'. Pie't :van de'r' He,m teeRende' en kleui-, Het bestuur del' V. C. S. d'eelt thans heden als auditeur . miIltlair' bij d e n ,
" 'Als cong,resge~ouw zal wor,dep g,ebrulkt ~~ d·~ ·plaa,t.jes . va'n 4el) kaJender van
Vol doe n de: J. H. V~~ de Weyer .. mede, van d~n direcJ,em· val\' 0.' en~. Krijgsnlafi ·te·''l'j!mahi.
Oeslaagd voor het lste deel candl-', het nleuwe gebouw van de Chineescne Llndet,eves-,Stokvis. Ais van OUQS ont.:.
Voor 3en· ~tuurman vo.o~ ~e grOQ~e '. be,richt·~
hebben' ·on.tyangen, dat aah " Verliloede1ijk~zal in zljn plaatsworden d~~\tsexamen de heeren G. Djauhar, Handelsvereeniging op Molenvliet' West ~ breekt het hem niee l:Ian den ge,est, die
Stoomvaart g~slaagd. met.
.,
f de op te richten school geIij.kwaardlg- benoemd m r. T h. van de l' L a ani J. C.:E. Hel'le, R. Iman Soedjoedl, R. SOe- ;No. 175 te Batavia Stad, d:iartoe welwlI- . deze prentjes zoo' uitzonderl1jk' ko-:..~
Vol d o·'e n ~ e: 'If.~. ~ar~~~,~~'
n~i.~ ~~. ~,~l'~~~~Q,
substl,tuut..officier .van jus,titie alhlei~"
ba~lddo en 0; Bpruyt.
' . : : '. "
lend afgestaan.
" ,~" ,.~ ", ': " '.' ,
Ul1sch doe.t zl]ll, "
'. ~ ", ", " ~:. ,\.~~

'e'n

I

I

zou

1.

i

,.J

I·

, , ' '.

.'.

",

I

',0

'."

'

.

I
~

I

I

,
I

V'

I

U

~

tot'

i

0'

:tJ"

nommlssie

'1'

1"""

y.

",

?e

w,.

I

~

'j'

<

','

.""

....

,

.

.

'

.:'

,

01

u:

~

I

ril

Korte aer.cLt.en .

on-

II

I

l

{yv

I;

.,.
';'·~r~~.Vd~S~~ds~he~:::~~.rn~nAcr;~ ::n~~~~elS~~~~r::i~e~ken
r,' ~,u~r:e~~~n;·. ~an D~~~, ~.

I

,,'

)

I

I,

I

•

•

~8J~,?~a ~~ ie~ .~~~~.

<

•

11.

gearre~~ef~"

~~I~~~ool~

'.,"~.

u~t ~~~~~~~I.~('~,~r~~,~~~~~1 ~~~~.~·~I~,~!.~.:~

e;~v~a~~~s b~~S:lg~::~ I ~~~~~~:s~rgaVond.

pe'n~ 'd~r

I

,e~f::el~:Fpu'bli~l~~ew~~;

",: t ,

'.,

l

te'

1

l

1

fiit"jt.;

....

-

'

,

\,

"

IfATAVLUsm NmUWSBLAD yan Dinsdug ,22 December 1936 - EERSTE BIAD'

Froscher & Co.

V001~

Telefoon Weltevreden 1958

UW MEL1BELEN:

RENJOSILK

KERSTBROODEN
KERSTKRANSEN
ECHTE DUITSCHE
WEIHNACHTSTOLLEN.
OKKERen' HAZELNOTEN
ITALlAANSCHE KASTANJES.

meubelmatlakverf met zljdeqla ns.

R9TTANrllf:'UB~·L VfRNIS,
in diverse kleuren

150dlv

1 ••

BERICHT

VElU

Vrijdag ~5 December e.s.,
Eerste Kerstdag, zal het Bctcviaasch Nieuwsblad NIET VERSCHIJNEN.
Advertenties, welke· in de
krant van Zaterdag 26 Decem·
ber opqenomen dienen te wor·
den, behooren uiterlijk om 10
u~r von dien ~ag'i~ on~, bezit te
zqn MagneetJes uiterlijk negen
uur'v;m.
"
'~
,
,
DE ADMINISTRATIE.

," .ct..,...__

,-

•

l~~

,

Bet resultaat is

Reserveert

. . ,

Uw tafel I

VERRASSEND.
Ook verkrijqbaar in
24 December

CANOl[·lIGHl·OIt~N[R

22887

25

I'

KERST·DINER

beter Hooren

26

II

•.J." IPAR bfHdes

it I,. en 1'2 KO. ,
PAREGHAUtf
~~~~R__.~~.~~~~~~~~~~~~~
•

-

~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~

H·'ooglO' la'at U
«I

.

ELECTRISCHE EN ,NIET' ELfCTRISCHE HOORAPPARATEN
VRAAGT GRATIS PROSPECTJ.
H. If 0 0 G £', DagQVleg5, Bahdoeng telefoon
22~84
------,---~.
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HEDEN KIJKAVOND

MORGEN VENDUTIE'.

. ten hulze v.d.WelEdelG. Heel'

,

CORNELIA ELISABETH
I

Serangweg 14
Batavia~C., 21' December 1936.
22903
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fen, enz., ,enz.

229{}6
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22901
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OUD(JAARS-AVOHD·~OUP[R

llL DAGOVER

PiHMI~riE

MORGEN
'
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WILLY BIRGEiL

CA P I TO L.~
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• NfllI!O'-en,&WiIl,.4»ililUM

VIER r UW KERSTDAGEN

ot e I Wan a s a r i

, 228'~9 ' _
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2292

,

,

RADI{) EN PIANO
Koopt men bij voorkeur in een op dat
gebied .oud gevestigdEf Zook, welke
ook in staat is aile repcrctlen u i t
t e' v 0 ere n. Radio laat men zich
niet.· thuis demonstreeren evenmin
een Piano, moor komt men eerst een
keuze doen, a/vorens een beslissing
,
te nemen.
Bij,' ons hebt U een keuse uit meer dan 60 toestellen

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
ten hulze v/d WelEdG. Heer

J. VALK
,

Soekaboeml
I_~

'1J!lIPCi' ''It.1\!Wlhd.tilhifi!Q.=='~''''''··.''II~

4

....

.~.........:.....

in J~
Inllchtlnqen Hotel Cramer, tel. 2(00 Welt.

.Zalen in 'Kerststemming,
•

d

"

. ,

mel

C. HARDER

BANKAWEG No. 13
ROTTAN en SALON-ZITJES,
SLAAP,:" KINDER- en EETKAMER-AMEUBL'., SJNGER
TRAPNAAIMACH;INE, rijwle-

I

·5.L OTACCOOAD"
"
.

,",,'" "

. 58 farapattan Koningsplein Oost

geven met blijdschop kennis von
de geboorte von bun dochter .

••

KfRST·OIN(R

I'

VENOUKANrOOR~JY~E LTEVREOEN" i

FEIKEMA·Camerling Helmclt

St. Carolus

'.

'r,;llf
I' .. ::
'it ! I , I '

\

FOOR'MAN'S NIEUW ORKEST

\

"',R. L. BRANI'Z ,::
De Heer en "\evrouw

haden

nog

SUMATRAWEG 31
Sp«ft(catle :

'Moderne kantoor-, SLAAP-~
SALON- en EETKAMERAMEUBLE¥~,:NTEN, "grarnofoon H. M.· V:, 'tapliten, AUPING BEDOEN, DAMES- en
HEERENRIJWIELEN,
enz.,
22925
enz.

ERR,E S·p HI LI'P S Blaupunkt
GENERAL ELECTRIC 8~ ttd. of LONDON

KOI(

N.V, PIANO-, EN MtiZIEKhANDEL'
aalavia:C. .: Rijswljk'19. Naa'~t de Soc. Harmonie, Tal. 180~ W~
B a 0 d 0 a' n'g ~- B r' ag iJ w e 9 29,0 a as t G e r zoo Tal, 1241 Bdg.

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

Person
0e10 8al astI ng
b k d
kO
d
bO

OnderfrOUWd :
,P. IJ' I DE BRUYN
'
P dik ' t t B d
re I on .re an oeng
en
- J. F. RIEBER

)

22~21

I'

Tj ikiniweg 22, Bandoeng

schoonmcck.
Oe e en ma Ing er meu 1-·weqens
.. ' k
lairtarieven voor de per.sonee.le Vacantre- a.orten. ,
belasting 1937 zal geschredenln Neemt zwemlessen bij Mang·
de Nieuwsbladen von 2 Januari garai.
1937 en niet in December zoo- '
156di
als in een deel der ocnqlftebiljetten is aangekondigd.
QlQiiie
De wd. lnspecteur von'
Fincncien der 1e Klasse
HOOFD DER INSPECTIE
WELTEVREDEN.
Ontvangers en ofschepers vcn lading wordt hlerdoor beleefd
22923 ,
~
_
medeqedeeld, dat ons Tandjong-Pri<;k bedrljf p 1 Januari' 193·/
wordt verplaatst von loods R. '3e binnenheven naar leeds B. 1e
bipnenhaven.'
.
!
,_~"
'
,
DE
Voorts zal vanaf 1 Januari 1937 ons Priokkantoor gevestigd
WERELOBEROEMDE
zijn in het gebouw gelegen aId grooten weg hoek Dwarsweg.
,

Sluisbrugstraat 7A, Batavia-C.
Huwelijk~inzegening, op 12 Jon.
1937 te 9,u. 30 v.m. iri de 'WiIlemskerk'te Botovlc-C:
Receptle op 'Maandag 11 Jan.

1937 van 7-8 u. n.m. ten huize
von Dr. E. A. A. de Vreede, Koningsplein Oost 10.

Hamburg-Amerika Linie.
0,

Wm. Muller & COr N. V,.

,

, Kleedtng lictit,

"

,

:

22919

Y"

22905

MI . . .. . ,

'Dr. E. H. ~~n HASSELl'

....

Een vlagyoor ieder huis !
Een oranje-wimpel op iedere auto!
Vlaggen, kleurvast f 3.75
WimpelS'I'
f 1.-

A F W E ZIG.
,Vanaf 25, tIm 28 De~ember
I 'tIm 3 Januari.
I

Spreekuren voortaan : '
ANNA ZELITA
;VoormlJlciag'7.30: ~ 9 uur, , SCHOONHEIDSPREPARATEN
Namlddag

5

-

6 uur.

22924-

q"

Oranje oufo-wlmpels 15 cts,

zijn verkrijgbaar bij

f 12.-, f 15.f 20.-.'
l

Tropheeen
.en

Marine-vlaggen wel, long
2.55 M., met wimpel en
'koord f 15.-.

Vlaggen,
22889

Vuurwerk

HET\ WOONHUIS
NdordwlJk 23
,

Telefoon 302 Wert.
22920

(

TOKOPOPULAIR
Pasar Baroe 93
22933

i

I

In de huizen van mannen,
waar goede smaak, vriendellikheld en
-gastvrijheid de hooqste deuqdenziirr, daar
zult U een b,eroernde whisky :vinden, oud'
en alom geeerd - Johnnie Walker.. ~~.l1)ak7.
kelijk te koopen; ge'inak,kelijk te openen;
en ,zeker hat allergemakkelijkst te drinke!1!

t
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Born 1820"';"

'''8M11111'.
Waltl..ER
Older and better than ever
•
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Still going
Strong I
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Te· Nankinq heerscht optimistische stemming
Soong confereercle

.

mel

·5!.

Een telegrani »un. 'Chitto
1
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naar ISpuuie
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tco n iie n,

21 Dec. (Tran$ocean).
8 Ondetzeeers,,3·torpedobooten en
2.'destroye18 zfjn 20 aezer uft 'Odes- '

',..
I" ,
hl
. t S·.. " f r ,
korru
H"
. Idt
pe.r: y ieqmoc me UI, " ,I~n:- ~ .oonqe omen. I IJ .,me,
~'.e~t 'C"h:a.:,n.g','Hsueh-l,r9,',~9 ~e,·~Qln,,:.f.,¢reerd te \h$~JJel~, te'r~'i)1
hem gi~,t'eravond,.~e\n:. . R-a,rlt."i~u.llie.··,r onderhoud ~e.t.· ,~.hi,<?~g
~
Id
h
K'ai-shek werd 'toegestoan. Soong dee e ec ter a:1~t
r'n.ee ,'!i9 t hi j bespr<*et1 hRd ,'dole h hi j ;verk Iaa rde in ee:n
interv·iewi . dqt ~e·ti... p~xre~r~~t~'qe 'regel ing VQr). he!-. i'nci.
I'
,
I,
,.
d-ent en de vrij'latin'g van Chia'ng "zee-r wei 'm'o~ielijk" is'.
i
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Rlisslsche
'Oii, r·Co·gssc'lleiie·it
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tuui Clilillg :
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meen.
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wordt,

zfnk,en. ,bre~g.;n, v.an, h~t

~--~--------------
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,.o~/,lt

mada~!', C.?la.~il:,~~i.-

T. V. ·s;,;,,;g

sam,enwerk!ne' met de commun\s.tlsche

:shek Oln haar rapport uit te brengen troepen tQ~ atand bracht, Bij wijze, yan
voorz,orgsmaatregel heeft hij den ee.nlIOV,er zijn bezoek a.an Sian·fu. Volgen~ gen weg voor een eventueele vlucht,ldie
'w.~in~,elichte kringen zijn belangrijke van. Sian-fu naar Lanchow, dooJ; zijn
'vorderingcn
genma kt'III d eric
van
..
. ht'mg
,
.troepen streng la t en lbewa'k en.
'een vreed~ame rcgelillg van den opstand:
:'
.
'. ". (.
CIANO \ 'lTA
als gevolg va,n SOOllgS reis. Er heerscht
t',
i \RSCHU\VT CIIANG

OPSTAND ZORGVULDIG VOORBEHElD
T 0 k i 0, . 21 Dec. (DomeD.' U1t
Shanghai wordt gemeld" dat Chang
Hsueh-liangs coup zeer zorgvuldig is
;.;s

u. s. S. R.
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de ho'0 idst'ad, alsine'de a'an Barcelona en wordt, op ·te kunnen nemen.
andere.~entra van den.Spaanschen burgeroorlog.
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'., 'P.'Q'r ij s ,2.. 1 Dec.. (Havel's) .. ' De. Witt$n .'m'~rd~
'cl9 t z'iJ :.~ i j n o~e~g~~6~n tbt hetof~~riISi'ef 'd~ arYe' f(~th~;r;
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H~~Y,a!ti?;9.J~~r ~r~r~ttes
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~ ~ ~ er.~: ~ ':p ~ \ a.r;
A'n"dafuSle'. 'H<et ~:; 'e'
~'f
a~

{~~:

l (' De
corresportdent·,voegt: 2 Weraan···· toe,
dat de Turksche regeerfng,"~ ten. eillde
geen ,precedent ; 00 schepPEm, ofnate-el
heeft: gewelgerd' dlt verzoek in ta- w1ll1gen, doch in werkelijkhetd de.~ :rechten
nlet heft van SpaanS<lhe koopva'ardijschepen.

.,

.~ (J

)!.... ~

',' In' dtt rapport' wQ'r<lt verklaard,: dat te
. ,Dardanellen , ' .
~adrJd twe.e categQ~ieen. ge~angenlssen
t::... ~
.:~ ~ ~
~. ~
!
' ..{; ;:":
besta'ail, n.!., d~ officieele. e~l de'" nietVRIJSTELLING VAN RECIITEN
offl~.1eel~· of ge~ei:me gevangenissen. De
'gevarigeni~sen,,:b~hoorendetot laatstgenQemde categori~, word~n b~heerd door ",) ~ 0: ~ ~~, ~ .. ;~ . D~C·. (;~~~~~~~') ~ ~e
eorre~pond~nt·: van :<ie,.. "Messagero".~lte
bepaalde revolutionnaire organisaties.
Ankara verkllarfi ult betrouwbare,· bron
, In de of·flcieele. gevangenissen~ die on- te ,heb?en vernomen" ,dat de. roode,:.reder toezicht van den staat staan; bevln- g~ering te'· Valencia :de ·Turksche ~egee
den zich· ~volgens het,·'raj>porb momen-' rmgt '. heeft . verzo~ht Spaansche, ,koopteel 14,000 gevangenen" die.. nog nooit vaardljschepen vriJ te stellen van .de '00b
ht r en die eveninin weten waar- tal1ng der rechten, welke. overeenkomstlg
V:~e\lj. ~~~hUldigd worden. Zij zijn bij de; conventie: van Montreux: '100f,'; de
elkaar gepakt In de g~vangenlssen, ,on- doorv~ar~_ door' de, Dardanellell: m()eten
geacht leeftijd ()f sekse.
w~~de~ betaald. . .." .
. '.:. '. !. ~',

'Het rapport zeg.t verder d'at tallooze
gevangenen, die op vrije 'Vo~~en wetden
gesteld, iblj het verlaten del" gevangenis
t. l ,p ,'n'71 i:t<.. ~ ...) ~ J' (t t t ~ 1 ~ r e:;: .~
werden neergeschoten, terwiH, 'bet _gebrutkelijk is dat gewapende mannen de
~.ellen, blnneIldr~geI). e.n de .:. gedetineerGEVECHTEN IN ~IADRID.
den medenemen, wIer lijken later op
,
Sal a, man c a p • 20 Dec~. 'Trans- straat ,worden..; tel:uggevonden met een
paplertje op de borst gespeld met het
~~an)'~ .,H.e~t r.~g ~.n a c.h ~t ~~, opschr1f~' "verradef~' of "Fascist". .
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RllSsische oorlogsschepen JUli,r de S/JlUtll$che Ivi,terel( ,.
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meldt.
Jlit..
manca.· dat- de ..Commisste ..voor, ,de Levensmiddelenvoorzlening te ~r~~lona
van de Catalaansche regeering opdr"cht
,kr~eg.. om de. ralltsoenen voor. de . be'V~l-

e~n

~d'·a.~tP,.p.~r~eslide:n.~~.G:,.:
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,ne· "L.. n,.
'1 n
i ..h~
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ZlJl1dan
ve,()in over
z
,kl" ~~ • • ~
ne.JtQes,tandell,.
w~,lke
... mome.nte,el.i~ M~- Qreidell.'en i.nieuwe
teo r~. _.
wet
de. Kamer·terugkoll1en,
+of,
,
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.
d bkampen
hikb rop. gevan~e
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19 Dec. (Havas). Na
debat dat' vljt. uur dUlude, heeft de
Kamer he't YOO;l'ste!
hefting :van

,.. ,'..

•• ' : -

w'aay,

'j:~~r, ~v~~~~~:~~_'.:
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H a van a

~en
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naar
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tis~a ' h.~t .~weeder~e.. gede~Ue ....v.an .heJ e~~ ;rappo~t v,a11 6 J~ln~els"c .~: ager l;l, d~Jl om.,,'11,et{ stee9.s grooter ",~.9,r4el~de
rb 1iJ'end.
;aant~l 'h~t-elJ.lnlen
d e cW,0a·nm- tQt,aJ~,
l.. ".
t
to ,z.al
an .wet~I)._.t~
president leden' van verschlllende partlJen, die 0,11- aant,aI"perso~en, d..a t door de.volImre~ht;ver~~'lJ~P
911L.4~,e> 'Je
v
lan'gs
een .
bewek .hebben gebracht
aan banken
tot gevangenlsstraf veroordeeld "
v 0 .Ie. g t, 'z; u 1 t Gomez
te vernletigen.
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(Telegrammen" van I het' AI,. Ned. Ind.
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.Persbureau Aneta).
Lon den, 21 Dec. (Havas). De dlplomatteke redacteur, van. ~ N:ews
--,
Chronicle verzekert, dat IJitler vast- ;
r ,
besloten Is ofsehoon . de - generate: stat ' :
NECROLOGIE
. hem dit atgera)~en' heeft, versterkln:' ?:"
gen naar Spanje ,,~ blijven zenden, De
D e n· H·· a a 'g; .." ai Dec. Prof.· N.
redacteur schrijft, da~ het hler gaat
van' der
hoogleeraar 'aan ·qe·'~
om 5 divisles ,(62500 man). Drle weken
sterdamsche ' Academle voor ·Beel~en'de
geleden meldde de, Duitsehe Iega tiet
.KunSiteu, is, in den ouderdom van 81
-te Burgos; dat Franco te onpopulair
is in, SpaJ1je om zonder nleuwe groote
'''. r .....' •• .•. :. ;.,
bultenlandsche versterklngen den, oor.44"
log te kunnen wtnnen, JIlJ wees er
voorts op, ,dat 'ldeze' troepen, zelts Ingeval ;Van een overwinning, in Spanje
zouden moete-11 blij~nt daar de ..regeerwg· vaIi Fmnco· zonder hen niet
UITBREIDING . VAN CONCENTRATIEzou kUlU1.en ,voorl"bestaan.
KA~1PEN

~

NationaHstisch offensief aai1

.

...

...

Nederland

naar

S'p'onje?

,

m ij n v ij a n d ,
. ,
n a , k a. n· n 1 e t
p:;er·ig.en~ ~~ia~.fe 4~!.d~·m~r~tisC~e
v
n d e r m a a r... af'g'evaa'rdig' qe..,~.Tes,Uo;lv.. ..;p"'-.rtocarrero
ben g K a 1- she k. kend een voldoond aarital' handteekeRom e, . 21 OecJ (Tran\Socean).
. . t·,'.
ningell. te hebben verzanleld om preslG r a a f
Cia n 0, . dIe e nALLE BUITENLANDERS VEILIG
dent 09We z in staat .van beschuldiging
k e 1 e ' jar e n' con S u 1- g e!'
J: "
i;
t~ stellen.
n e to a a 1 t e S han g hal i S H a n· k 0 w, 21-· Dec.' (Reuter)"h411e
~ ;,.... (I ~'i~ i'. ~ ,!, 1 ' , \ ,', i,' , .
...,;
g e·w e e s·t en C han g II sue h- bultenlanders ·te, Slan-.fu zijn ,ve1l1g",
Ret debat Oveli,.het in staat;van 0011 a.. ~1 g. g 6 e q k e tr-t,~, , h e eft meld-t· het, eerste telegra'm· ult- bulten- sehuldigirig stellen van. ,den president
h e, m h, e t vol g e.n d e t e;- landsche bron ·te' Sian-fu sedert de op-' .z~J:.!.lllOrge.~ of 'Maandag in de Kame~
I e ,g ram g e 'z 0 11 d e. n : "G ij stand is uitgebroken.
.
'plaatshebbell.

I,te Nanking een optimistische ste/mming.

'Duitich~, ,.tr:C?~pen

1.

Cii6it

d<l<lh

znee
ij t r m ijg nij' Uv
m u n 1 s: t, e· it
g l'j' e c h t e r .
w 0 r den. C h.l
b est a a n
Z 0
S c hal k
Chi a

,

,_

SOO~g ,bij '~It1~' ,C~'ial~'g . ~,~~~~~_~~~~~gJ~,'~~~f!~~E~I:g~£il~ I ~~7fp~::: V:~;~~;~fi$~~C>:~t':;: I'~~eHC~e'~Siv'San

. a n.~
,- i "n g; I 21 D ec~ (R eut er). On - 4-", L~nc1,."ow, de hoo':dsta~i van Kans,u,.1J'o'te
N
l.It::l
....
Ui
l'
:middellijk na zijn aankOlllst, alhiet:·b~- ontwapene~".terwijl
hlj: u:ook·een· nauwe

I

"..

SIAN·FU

1::/J:r:;;ACCIJNS OP SUIKER",

~oJlden. " p'eze s.tap Val&

rege~ring ..,t~r. U..S.$,R~

J

tr,o.~pe~, ,d~~, ~~b~~I1~~:\ ".,
,.. 'Pe ., Infanterle trekt sitel '<?p
. ,
Slan-Iu..".. .~., ..', ',_ '.. _

sa <naar "de,' Middellandsche' Zee·
verttokken. Bet eskader heejt: opdracht gekregen de Russfsche stoomers tegen molestatie te ,bescher...
men. en op -ciUe nationaltstische

y
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N. a'n k i n.g, 21 ( ~,Dec,...
(Reuter) . \T. '.'\ V.:,r,·
Soong
is
.";
,

(

~IADA~IE'CIJIANG NAAR

N a I)'. k Ln s, ,2~ Dee..... (Reuter). ~(a
dame Chiang Kal-shek, T. V. Soong en
lV. If.. Do;{a'I'd ziJn 'hedel1lit~rgen per
vliegtulg naar,
Sian-Fu v,~r.trokken. De
I ,.
,r~,e~~fngs~Uegt~ige~~ij~,zeer a~tief. ~~J
bombardeeren . met machinegeweren de

~

'Chadg Hsue'll-Liang

de \. bevrijding .von Cl1ang' aanstaande

Is

t.

b~gonnen

Vijandelijkheden
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", 'N-aar' de'l nieenlilg,:van. de'n: corre~p'oii ..
dent is deze daad· del" Turksche ?regee ..
rihg. zoowel 'een schendfng .. yi1n'-'d'e 'conventie .van Montreux' als van de: ,nonIntervent1e-overeenkoins~' en lnQet .. zij.
worden· toegeschreven' aan·'· pressie van
de zijde van Sovjet-Rusland.

'

Het r~pport verklaart dat volgens be.tJQ~\Vb~rec, inllcl)\ingen tvssche~ midden
rO)100m Mqdr'id, LJil
in,
f
n 's,11
v'a, n .. Id Ie .n
en einde November- duizenden
Cordo~q-Ieger zou
.~i,16m'ete·r gevo'iderd Z'ij~.l Ten'ge- 't'l 0 n ~ l,i s t 1, ~ c he t'r 0 e pen ~ijgJ.lstus
~~mnen op deze wijze werden vervoige
gesfba~gde ~er'kenningen werden den Rooden a ~ Ii . ,h:~.~ " Mad r,l d fro n,t moord.
~
r
~;
L \. . J. t t \.
l •
' .. ' .
. \
t
", . :'., I'
t .:', a
h t S '.
f':U bel e m m ex d e" 1.s., t e n.s.l 0 tCLANDESTIEN~'
lVAPENLEVE~~yare yer lezen O~~~;
<; , aan· e
omoslerra. ,r<;>n.~., t e' . Olp g·e h O.U d 'e n zoo d a t t~' ~en'H, be~~~ van de \.on<terteekenaars
aan: d~.,gevangenissen }, , , " . RINGEN?
t~·r.wi j ~ }Je i n,terr:-'~ tiona Ie brigade aat,1 het Madridlrqryt de"'n at i o"n ~lli ~ ,t 1 s c h e a'r- x~n,)wt.;:r~PP9rti
,'.' ;,:':
t09~qe .a.a~l.dat 'Aet ,voedsel der, g~van
werd terugge' slagen.
,:'1
t·l lie r 1 e 1 n s t a a. t w e r d ,gllnel),:bestpud uit een beetje In water ': p a. r. ij:' s, ·20'
(Tr~P"s6cea~) ..
Heti' Fransche blad uActlon Fran~ats~"
'\1
'"
t'l I . I:'"
'"
'.
,I
~'~ S ~ ~ I.. d., t h,e.~ 1 n ten ~Jl eye ge~ookte rijst.,·
maakt meldhlg van geruchten 'over'be~,
.~~. ·~l.'.'
:i',
,- Mqdrid do'arente'ge'n meI9,t,,
de r¢ge.er.ir1g~.trq~:- ,b.. o.1\\ b a; r, 9 ~ m .e .n t , Q P Q ~ '. Hoe.we., de gev~tig~nen swach:wn naar weerde sc'handalen,"dle zlch kortgel~¢en
d~·· v,djhe,ld, v·re~zeI).. ,zij;, niettemin dep
deq CQ,I,
Asturie,
e
r
dflg,· <,la~·het. leger :v,~n. generaal- Fr;anco
'posi ties ,i n het Boad i I!a ,g,eI Mbn
s
,i Ii f
U, iii t,
Ii Uad,rld ~a.l binnenrukken, aangezien .zij
,nomen> \nadat her~q.alqe aanvallen der natlono,lIsten J} e 1t.J .,l~ i.e r: C\ 0.,0 r 9 ~ ;t s tan e yr~e?~n dati -:zij te, vore,n het. slachtoffer o.orlogsmateriail1' aan'_d~' Spaau~cij~;'r~~u,llen /:worqen I. ('{at}. .de ong~breidelde
w~ren' afgeslagen. De W.itten ontkennen evenw'el'; dcit :uJ .t,s t.e:k.~\n~d e. I ~ 1 c til ~., v e
woecte ,yan .het gepeupoei, .dat. hen waar- g~er1ng. lIet.1;)lad bew:eert, dat qe:st~uQ''''
\d';
\....
. , .,
b" B d'll
d' gem a k k e I Ij k ten n 1 e t a 1, schijnl1jk
typlsOO· Susanne' 'Linder' In hech~nls
allen zal vennoorden.
t:1' r~Qeenngstroeper)' je~n succes IJ oa 1 a, zou en i 'e e n d ~ t a a k van d ~
,;....,.,.,... "..... , ; :"'"
werd genomen, ;toen ziJ een vergunning.
VROUWELIJK LEGER
'hebben behaa Id. i j yer,k19re11· daa een 9 roote hoe\(ee1- ,'w 'a 'air, n e l)l &
r Ina, (1 0: .. E.e",
C9l1lment.wr oil
..
M 0 s k 0 u, 20 Dec. (Reuter). Vijftl~n h\-e
:·t~;'d regeeringso,''O'r{og'sm.·.·ateriq·aJ te', bebben
·u.itg··~- ~ 111 s t J ~'C: h e ~,t 111 ,e r 1 e d\t rapPort. W9r,dt.g~le.verd.dpor ee.n brief Russisch oriderdaan,' zulks ten.":b~h6eve
' .
aan. .. C;le "Dally Te~eg:taPll.", waarin. de
honde'rd vro-uwen van offic:eren van 'bet
.... er, zijll
,Qver, uit:- van-de roode ,Spaansche regeering. Roroode leger nemell deel aan. het eerste maakt. " De regeering meldt verder 'dat ao'nva'lIe'n 'der m a. a.r. h:e,t 'm 0 ole, wee r
l.\. ~t:\i..
.
't·'..
. ".-..:'
'C,
':'.
he e f t e·r 00 It toe b Ij... ~pl'eek.t'ldat"de.Bri~he 'pa.rlem~ntalre senfeld werd eveneens gearreste~rd.
nationale congres dat hedenavond onna.Jlonq~ Isten oP,<;:o,so H,lg,uera en Casa oneJos, regee- ~ Ie d r ..a .g e n, " ~ 'e. t,
e. e 't de·pntati.ll1 .sle~htsj . het. ' 'Qo!sjewis,tische , " : " J ' " ..... , '
11 -l
','.
~ :~"
der presidium van Stalin in het Krem-L.
A
d
' ,~.a
P
·;De argwaan
autoriteiten
'Weld der
g~_
n j uei-d
lin geopend wordt om de organisatie
ri ngsbo'werken ri,~.Al~,<ft,.
istrict,
wer en a f
ged
~,r.o e pen'. t e: .'!,~
e r:- ,Spanje ,h.eett. b~ZQCht ..en, het blijkbaar .wekt
door de der
kost.bare
levenswljZeI
van een communlstisch vrouwelijk le-,
-b
d
d
()
d'"
nlet. de, maeite .w~ard achtte een .Qezoek
h.9 P g ~ ~.
n d ,f( r
,e t .~ r. 0 ~- teo brengen ;;\~n. het, nationallstlsche jongedame, waarop men een v:al v_oor
ger te bespreken. Gemeld wordt dat zich' sragen~ terwi j I .Bodajoz werd' gebom ar eer .
,
pen b e· g 0 n men n a m e- Spanje, dat thans drievierde gedeelte haar, ultzette door uitvoervergunningen
onder' de officiersvrouwen 25.000. gedl,.
in de ·pro- fiji k t' e e d s tee It e n e
van van ,het geheele
grondge\>ied in haar ha,nden te spelen.
plomeerd.e legerverpleegsters bevlnden
terwljl 13.000 geoefend zijn In het ge-.
.
vincie Jaen bedl'eigd worden.
.? n, g e d' ~ 1 d . '" w a:} a r t e ~ n.,e- omvat en· 'waatt ~het ,leven zijn nqrmale.
l.~ r j', 1<,' ). .. tf ~:.
bruik van g,eweren. Verder zijn 6000 van , V()ORTZE'ITING VAN' IIET OFFrEN'_
".,:..
l , "
.\..
. : ' t,
,m e. n 1 ij .' v e r ban,d : m e, t aspect heeft herkregen.
UITWISSELING 'VAN GIJZELAARS
de officiersvrouwen expert op het ge'SIEF
. Volgens de---.laatste bericllten van het' ~ e n - t 1j. del ij k. en, ,..S; t 1 1f
. ,
::L ~,,-,.,
bled Van ,de antl-gas-verdedlging en
~Iadrid·front duren daa,r de gevecl\tel,1 .s ,t and
d e r. v fj a. n del ij k..
", ".", r
~"."'!'
',: fl .,.
,:
S·
t.;;
J
'e·'
a':
n
~'e'
L
1\:Z,
'2i
!M.c.
dulzend anderen goed getrainde ama..
."
h e den " d 0 0 r d e . wee r sTree'dt
a .
~, :a~ 1 a Ill,\, 11 C a,
21 Dec. ('r~ans .
(Reuter)'. De Bas'klsche 1ninlste~ v:in .rtts:..
op vel~ PUllt~l;l ~oort •.~!l ~eers~~t een 0 'm s t a 'n d 1 g h e dan.
:;:,,' " ..' I ,
zones.
oce.~n). EeUI,coDlDlunique van l.le na1iotitie en de burgeineester van Bilbao zljh
.nalisten meldt, ,dat het a1ge.mee~ offe~
hier· aan> :boord van e€n 'Britschei1 des!
:,,::.:.;\0iffi01::::n
troyer'
gearriveerd. Zij- zetten' hun .'t~18
s~~( .~er Wit.ten met suc~e~ \yo,~~ V90~:~
Ver. Staten
naar Bayonne voort om met· de W.1~teil
ge~~~. D~l,J, ,,20sten. de\~~.r~ b?s~;qrmd~q d~
te onderhandelen over de" uitwi~ellrlg
TWEE VLIEGTUIGEN NEERGE, de natlona}istisGhe batterijen beschoten'II;~·.'i/~:;'l:.:"X~.:.\:,;::::.-;:.J~ ..:: ,.~::,. \11
.
~rl'~epen y~l\.; de Sde divis'~ (,l~ hQogteu
van gijzelaars op ~roote" sC'haa(' .tij dens
SCIIOTEN
Reusa·chtige..·rookwol.ken.
stegen
.op
,uit
:<\.>:;/'<J?::ilr.~;~\;:··>;,::<·~·~>~:
:
.
vall. La Corona en' l verov.erden zij bet
ilANIIOUDEN VAN TORPEDOhet· Kerstfeest. He.t "wordt mqgelijk" ge..
BOOTJAG'ERS
S e v 1 1 1 a, 21 De? (Reuter).
1
[
aeht; :dat" d~ ,gedelegeerde.n ook '. voo~
dorp Abierta. De nationalistische aanval
loopige· bespreklngen zulleu' oli€nen ,ten
w,·
op de loopgravell d.er ~Q()d~ll \Verd.,l~\eft dio-Sevilla·meldt,'dat .t1j?enS qen'aan- flen.omtre}tJe. Zi~n,w.a~en. Aan. den an-I
Lon den, 19 Dec. (Havas). De
beho'eve van een soort van. wapenstllval ~an regeeringsvliegtmgen op, aada- deren kant was de ·artUlerle;van.de rooAmerikaansche regeering ·heeft de Brit- g,roQ~e he!ti~heid '.uit·g~~ge;l'd, waardoor joz twee vl1egtuigen werden neergescho- den genoodzaakt 'zich hoofdzakelijk rot
stand aan het Basklsche 'front.
sche rege~l'ing in ,kennis gesteld van de ~lloden ~ware verliezell leden. •
ten.
verdedigen 00 bepalen. oa,t het moreel
J -;""; J'(
haar voornemen 19.000 ton aan verou;'.
van
de
roode
troepen
bUna
geheel
verderde torpedobootjagers aan 00 houden
ll,tYSTERIEUZE .QIEFSTAL
~\an het Vizcaya.front tooncll een
\VAPENFABRIEK VERNIELD
dwenen Is kan blijken' uit het 'feit dat
\ •
.' .. ~
•••. ' J.
! - ..
boven de 40.Q.OO ton, waartoe reeds vrQ.g.·.
I
..
zij· geen enkele poging ondernamen om
Ilcht
al\tiJlerieVl~ur en jn~~\1it~t:lesc4er
"
p:
a
r
i1
$,'
,19.
Dec.
(Tra.nroc:ean);·iie
gel' werd be.sloten.
lllutselill'gell in den sector der 6de divi- . M a, d rid, 21 Dec. (Reute.f) .. 0 e- de .onlangs door hen verlaten stel11ngen
Frailsche a~toriteit~d s:taal~ ,ge'heel.:vetmel d w Q r d t, d a t d ere g e e-' te Boadilla' te o'be·r()v~ren. 'Volgens de
, sie, dat, het, 18,deze.r. aa.llgeval}gel~ .offen- r i n gsa r till e r 1 e t ij den ~ iaatste berichte'u' maakten de nationabijsterd; over' den diefstal van 'drl~ Wleu:.
MEVR. EINSTEIN t
we vliegtuig~n van het vUegveld Mtlleau
,sle(
~ .tp.et sUfces wordt' voortg~et. De h e t
b 0 mba r d e ,m e n t v ~ n listen verdel'e vorderlngen in hun opP'r 'i rn c e ton, (N. J,) 21 Dec.
In ZUid-F~ankri}k.
Roode'l
\ferd~,n.
~enoodzaakt,:
_
teru~,
te
d'
enS
a
n
S
e
b
a.
s
t
i
a.
n
sec
tor
'marsch
langs'
de
Paseo
de
~osales
naar
:'
,):
(Reuter). Over1eden is Elsa Einstein, de
(A s t w r 1 e - f r ,() n t) dew 'a p e n- het centrum der' stad. In andere' berichechtgenoote van den beroemden geleer- trekken op hUll stellingell bij Epin~sa.
; , Uit, het, onderzoek Is: tOt dusverra' ge'f a b r 1 e k 'van D e .1 a V ega, .ten~· wordt melding' gemaakt dat het
de.
'
. (
('
..
bleken, .da t, zes onbekende personen) 01>
In. d~ pro~incie ,Leon werd e~m..aany.al w a a r Z i ,c h ,e ~ n g t. Q 0 ~ e '.h 0 e- Zti,idle'8'er der-:nationa!isten de stad Vah~t - vl.1egvetd· waren' v~rsclienen;.·'wa~r
op de spoorlijl1 luatallana·La Vecilla af- vee I h e 1 d : g ewe e, r.k 0 1 v eo n en Jtmcuela '~n ~e 'provincle Cordoba verzlj mededeelden;, dat hun. was' opgedra.mit r ~ 1 I leu r s' b' e von <;1, 1 n overden, waar de "rooden zware verl1ezen'
gen de toestellen na te zien en ta be..
g~sl~ge-n. Langs' het Asturtij·front word't bra n d ·.'~.c h 00 t,· :w a. a~· d O·Q r leden en hals ov~r"kop moesten vluchArgelltilli~
proeven.
artillerie-activiteit gellleld.
z ij g e h eel v ern,1 e 1 d w e r d. ten' na. s1echts' korten' ;tijd' tegenstand
'.
,
•
I,..
_,
g·ebbden· te 'bebben.' D"e natlonallsten
Zlj z.e~t~n. hlerop de motoren aan, s.tePRESIDENT JUSTO NAAR DE V. S.
Een belan'griJke overwinuillg .der ·lla- FRANSCII V-'1IEGTUIG BESCIIOTEN heboon daar een groote hoeveelheld.oori ~~ D·~c. ,(:rraJ1S7
gen op;. e~ v~rdwenen.
"'., I
logsmaterlaal bultgemaakt, Twee vl1eg- l,: ~~~,i a ..~ ~,.1\
tionalistische troepeli wordt uit het ZulB u e nos AIr e S, ,18 Dec. (Ha- den gemeld in de nabijheid van Cordova, .,' P ,a. r ij ,s, 21 Deq. (Reuter). Een pa.- tulg~I1 van ee~ eska<!er· van de roQde QC~al\) .• ; Rjl~i~-Sa.la~~l1~i,\ ~lleldt,. dat
~en ,b~rgade' Oardes' Mobiles- Is' naar
vas). Het dagblad "La Nacion" meldt, waar de Witten de stadles BuJa1a1lca en tlonallstllich oorlogSiSChlp ·heaft-- 'een luehtll1acht" dat de regeeringstroepen .00 ,~r.~~i.~ent.. AZ~lla" de. ~~ode ,!eg~eri.ng ,in liet district gezonden om nasporins~n~ ta
dat President Justo zicih in Maart a.s.
.
.'..
t t t
vliegtuig . van de ~h\ F;rance,. 4at )ne~ hulp ~wam;- storttep neer. en werden gemet een ArgentijnsCihen kruiser naar de Ic.alleta 11111allle~, d~~, van groo. e s ra e- zeven passaglers QP weg was van Bl;lr- heel vernleld tQen z.ij-trachtten te'vluch- kellni~j ":;i,telde,, V~ll ~iJ1~, Y~9r.1,1ep1~n qp,.ll·doen,. d?Ch e.r be~taat· welnig ~ooPj 'Qat
• ~
,
. . .1 ,
I ~'
,"
• I
' :I .
de . vll~gt\ligen· zUllen WOJ'den·' gevonden,
Vereenigde staten 'zal Ibegeven voor een IglSChe beteekems zlJn, daar zlj gelegen, celona naar 'Marseille, b-eschoten. Het ten:voor-· het. antiluchtvaartgeschut van zlch wegells gezOndheut~r~Jtell~lJ~: !-H~ aile daar algem€en' WOldt· gemeend, d.at zlJ
tegenbez()ek aan President Roosevelt.
zijl1 aan den weg vall Cordova naar Jaen, went ecnwr niet getroften,
,I
' cte nat1Qnal1st(~ch~
trQ~pen.
plllitieke activiteit terug te tr~kkel1.
naar Spanje z!jn gevlogen.
._ ..,_,_ .......
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BATAVIAASCB 'MEUWSBL~D -van Di~sd~g,:'.~~·· December 1936 - TWEEDE BLAD
GAS~L\SKERS

VOOR DE BELLIOERENTEN

:In het Bultenland

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

Lon den, 19 Dec. (Reuter). Een
partij van 5000 gasmaskers werd uit EnDe rebellie fvan Shensl
geland verzonden, \bestemd voor de
De telegrammen, die .ons over den spaansche regeerlng.
opstand van Ohang' Hsu~h-Uang .regen
de regeerlng -van 'NankingOOreiken, zijn .Het verluldt dat, aangezlen gasmasvriJ verward, soms zelts ~sllst tegen- kers voor humanltalre doeleinden worstrijdig. Sommige der bronnen, waaruit 'den gebrulkt en zij nlet onder de catezij emaneeren, zijn niet a.ltljd' even be- gorle wapenen valIen, dit geen schentrouwbaar geblekentenaanzlen van de ding van de non-mterventte-overeencommentaar op Oost-Aalatlsche zaken. komst Is.
Men houde hlermede ter ~ege rekenlng
Er wordtop gewezen dat generaal
bij' de beoordeellng van hetgeen zij wereldkundlg maken. Wij kunnen gerust Franco, wanneer 'hlj $lks wenscht,
aannemen, dat alle ,berlchten, met utt- eveneens gasmaskers in Engelandkan
zonderlng 'van de ;Reuter-telegrtlimmen, koopen.
die wij over de rebeme lv'an Bhensl ontDE BEDREIGDE K,UNSTSCIIATTEN
vangen, min of moor gekleurd zijn.
T u r ij n,19 Dec. (Transocean).
Volgens den portretsclillder Miguel del
PIno, die julst ui,t Madr.1d te Turljn 13
gearrlveerd, zijn - In tegenstelling met
de eerdere berlchten - de kostbare
kunst$chatten ult het Escurlaal en het
Prado-museum nlet vernleld, naar het
bultenland gewnden of verkooht.

Russen, om maar een ding te noemen, zlen in het gebeurde nlets anders
dan een geraff1ne~rdelJapansche Intrige om een voorweud.sel te construee. rell tot mll1talr ,lngrijpe'n In Noord'China. De t Japanners . daarentegen 00'schuldlgen de SOviet-repubUek den opstandaflngestookt te hebOOn .om via de
rege:eririg Ivan 'Nanking Japan nleuwe
moeilij.kheden te bezorgen. Beide veronderstelde gevallen zijn natuurlijk mogeUjk. Het zou zeker niet de eerste
maal zijn, dat Russen en J'apanners de
hand hadden in eeh complot van
Chineezen tegen Chineezen, die op de
een of andere wijze verondersteld werd
de respectievelljke belangen te kunnen
dlenen. !Ietsanders l3 of het In dit geval
waarsehijnlijk Is. Het is weI nlet doenlijk, afgaande op de gegevens, die ons
hie rover ter beschikkh'lg staan, terzake
de ee~ 'of andere deflnitleve uitspraak
te doen.
IDe

Del Pino deelde mede da t deze kunstsehatten, waaronder zich op zijn minst
50 Tttlaans bevinden, zorgvuldlg zijn
verPakt en opgeborgen In ondergrondsche gewelven, opdat zij nlet zullen worden beschadlgd· door lucht- of artlllerlebombardementen.
Del Pino voogde hleraan toe, da t vele
anderekunstsehatten, vooral dIe in kerken, ten gevolge van bombardementen
of door het gepeupel zijn vernield.

'talie

Pulestina

De Itelienen op Ciulul
V~RDEDIOERS' 'ONTzET

Add I oS Abe b a" 19 Dec. (Transocean). Na een marsch door bultengewoon moeUijk terrein bereikte ~en .detachement Itallaansche troepen het
vroegere Zweedsche Roode Kruls-stattonotutut en ontzette daar den kaptteln-vl1eger ~annollierl en .sergeant
RuUU11, Id~e ---- maar men zlch zal herInneren-c--begtn Junl van Jljiga vertrokken om een boodschap over te brengen
aan de zweedscne mlssle te Clulul.
,Toen zlj op hun plaats vanbestemmlng trachtten te landen werd hun toestel door een windhoos gegrepen en
stortte neer. Het toestel 'werd geheel
v~rnleld.
•
De belde Inzittenden, die ongedeerd
waren gebleveil, namen het bevel over
den '~taf van het Roode· Kruis-statlon
en' de inheemsche bevolking ove~ en
slaagden er: met hun hul'p in; talrljke
aanvaUen af te 'slaan, die door ee.nlge
duizenden Ethloplers op ~en post werden gedaan.

•

en Nijverheid

,(

,0nd e rh a nd eli nge n
\

LORD PEEL BIJNA GEVi\NGENGENO!YtEN
, J e r u z ale m, 20 DEC. (Trans.ocean). Een delegatle van Arablsche
telders, waaronder leden van den Arablschen Raad'" is op weg naar Bagdad
teneinde met konlng Ohazt en de Iraaksene regeerlng de vraagstukken betrefrende :de elschen en verlangens van de
Arableren In Palestlna te bespreken. De
de.lega.tle zal daarna Rladbezoeken om.
met Koning Ibn Saoed overleg te plegen. Momenteel zijn a lIe Arabische
couranten in Palestina verboden. Op
den weg van Jericho naar Jeruzalem
werd Zaterdag aan 5 vraehtauto's door
een barricade van steenen de weg vet:sperd, terwiji de lading geroofd werd.
L or d Pee I, d e l e 1 d e r
van .deB r I ts c h e Com m 1 ss I'e 'van 0 n d e r zoe kin P a1 est 1 n a, i $ t ern a. u w ern 0 0 d
a a nee n g e van g e· Ii n e min g
d'o 0 r ban die ten 0 n t s nap t
toeo deze 5 auto's, 10
ll1'ij 1 b' u I ten J e ric h 0 a a nh 1 e 1 den e n p 1 u n d e r den.

Beurs lie Amsterdam
S lot ko e r sen '(Elgen Olenst)·

.;

~

Beurs te Batavia
totrtcteete koersen, nadruk verboden)
Nabeurs

21 DEC.
Cert. Ned. Handel-Ml]. '
Ned. Ind'. lIandelsbank
Ned. Ind. 'EscOmpoo~Mijl.
HandelSverg. Amsterdam
Kolonlale Bank,
I
Amsterdamsche Hank
Konlnkl1jke Petroleum ~j.
Koninkllj;ke PaketvaartMjJ.
N~e,.qerI. SCheepvallrt Unle I
Java China Japan Lljn
Dell S~rweg ~t.
Ned. Ind. Spoorw~ Mij.

21 Dec. slot
165%
139%,
•
99% xot. Bank
71%
71%
441
Escompto
99~-99%
743,4 A'dam Rubber
. 298%
150. vorstenl,
35 , 35
408~ Japan Lijn
76¥:! 76~-76%
1OO
Paketvaart
144%-144¥:!
65%-65¥:!
103% N. I; Spoor
·77
sem. Cher. Tr.
35%-35¥.!
115% Sem. Joana .Tr.
24¥:!
673,4 ·Kedlrl fi.
81
Ph1Ups
:
28()~ Serajoedal 'fro
24%-25¥:!
Rubber C'u~t. MiJ. Amsterdam
295~ . ~lang Tr.
62%
Internatio
17234 Emnl a I 100
157
Lindeteves sto1GV1S'
,l00Y2 Zuld Bantam a I 100 135-136
Mljnbouw Mij. Redjang Leoong
204
Kon. OUe
405
Aig. ExpI.
169
Ope I n g s k 0 e r sen (Aneta)
Shell Union
$ 20'
U....S. Steel (R. II)
." 57%
19 Dec. 21 Dec. Gen. Motors (R. II)
.,
" 5()3,4
Stand. Br. (R. II) , $ 12Yts-12~
:H. V.A;'
,436
440
Hudson, Motor (R. II> ,$ 143,4 ,
A'msterdamRubber
295
2rT
.BasHam
,
131%-131~
PhUlps
.
282
283
"132'
Bodjong Datar
UnUever
158% 159%
Kon. OUe
405
409
•
Scheepvaart Unie
99
102
22 Dec.
Shell Union
19%
1~/1&'
U. 8. a,teel·
51%
57¥:!
gedaan:
Bethl. steel
55%
55%
.
Anaconda
38%
3811/ 1&
De markt was vast gestemd.
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Eeij'belangrijke rol bij de vetdediglng Polen
van dlt eenzame Roode Kruls-statlon
werd 'gespeeld door de Ital1aansche
J
luehtmacht, dIe het dappere kle~ne garbetrekkingen
tot
nizoen herhaaldelijk van wapenen, amFrankrijk
m.unitle en, levensmiddelen voorzag,. - :
waardoor het in staat was meer dan
, Non-interventi,e
.., LEENING VAN 1.350 lUILLIOEN
zes m~nden stand te houden.
FRANCS
.
,Er !Was een 'feit, dat ons een moment NOG GEEN ANTlVOORD VAN FRANCO
de veronderstelling, dat Moskou de
Lon d e n,t, 13 Dec. (Havas). De
'De Duce spreekt·
War s c h a u, 20 Dec. (Transocean).
UrheOOr van het incident ",an Sian-fu
zou zijn, acceptabel deed voorkomen. sub-commlssie der non-Interventle·com- ER ZIJN NOG ~D. ERE REKENIN.GEN BiJ· de Fransch-Poolsche onderhandelin"
gen. die sedert eenlgen tijd gaande zijn'
Dat /Was namelijk de co'ineidentie in het missie komt 22 dezer :bljeen, terwijl de " "
TE VEREFFENEN
om Polen in staat te stellen in Frankrij'k
slulten van het Japamch-Duit8ehe non-interventie-commlssle zeIt den voleert groote leening voor bewapenlngsanU-Komlnternpact 'en· ,de 'gevangenne.. genden dag zal hijeenkomen ter b E s t U . . . . .
Rome" 18 Dec. (Havas).· Tijdens doeleinden :te 'plaatsen, werd een stap
ming van Chiang Kai-shek, gepaard deering van het rapport der sup-comgaande aan den eisch ,van Chang Hsueh- mlssle Ibetreffende de controle-maatre- een redevoerin~ te •. I;.lttorla, .een, d~r Ill' de :goede rtchtlng gedaan, toen be"
nleuwe steden in de drooggelegde Pon- sl()ten werd van de S e J m, als laatl1angaanNanklng om een bondgenoot.. gelen;
De'
non-Inrerventle-comm1ss1e
zal
tijnscbe moerassen, ter gelegenheld van ste handellng tijdens de. huidlge zittlng,
schap met de ,U.S. S. R. tegen Japan te
waarschijnlijk ook 'bet antwoord van de de Inwljdlng vannieuwe openbare wer- machtlging tot deze poO'ingen te verkrijsluiten.
ken, verklaarde :MllssoUnl:,,,Al ,onze . 'en
0
Valencla-regeerlng op de Brltsch-Fran- Afrikaansche rekeningen zljn vereffend g . .
.
.
Deze supposltle won aan waarschijn- sehe 'bemlddellngsvoorstelIen· OOspreken. to't den· 1aatsten centesimo. Er 2ijn nog
He t· wet s - 0 n t w e r p zoo a I s
lijkheld door het' volgende. ,Wij vernaVan generaal Franco werd Intussehen andere re-kenlngen te veteffenen, doch d l:t t h a 11 s . 1 u ~ d t, m, a c h t 1 g t
men n.I. dat prins Teh, die de leldlng tot dusverre geen .antwoord ontvangen. lk ben er vast van overtuigdJ dat dlt op den ~P 0 0 I s c hen Ml I n 1 sder operatles der on:geregelde Mongool, normale wijze zal· kunnen· ·geschleden. t e r .t' a n Fin a ne len 0 m
sche troepen tegen Sulyuan Inhanden
,Wij ~ijn fasclsten ell,v~rwer~n;daar- 1 n F:ra n k r lj k e e n 1 e e n I n g
heeft, besloten zou hebOOn de vijandeom de zinlooze Jabel v~ri een eeuwigen 0 p la '. n g. e n t e r m iJ. n t e
lijkheden te staken ten einde Nanking Frllllkrijk
vrede welke l100it heert .6estaan en nim- p I a a t sen t e. n h. e d rag e
In staat te stellen zijn volle aandacht
mer ~l bestaan, dOCh wij wenschen wei van \ 1. 3 50 . m i 111'0 en f ran e s~
te kunnen wljdenaan wat Zich thans in
eenzoo lang 'mogelijke' perlode van w elk h.e e l;e, bed rag z a 1
Shen.sl 'afspeelt I
De Staking in de Metaal- vrede"•
W··l?>~; den be,s tee d V 0 0 r
v'ei-sterklng der natloNu is wei komen :vast te staan,. dat de
industrie
OORLOGSARCIIITECTUUR
n (1 e d e f e' ll'S I e.
, Japanuers de instigators ;Van deze In"
:.
"
. . . . . In Poplsche ·off~~teele krlngen wordt
val in Noord-Chlna zljn.' Handelde Prins
Teh geheel ~elfstandig"dan rou het
ONDERIIANDELINGEN OP DOODE
,~. 9 In e,·21 DeC.'(Reuter:?J;:·,.~~"r\Wh~b~,:~u(druk
o p gelegd, dat de pogingen
offlcleel be.slul:t noodzaakt alIe bOtiWers. ,orrf h~t ontwerp nog voor de Kerstvalmmers 19«lsch zijn, dati hij· juist op dit
' .PUNT
van hulzen, in de 00 el{omS,t te voorzl~n, caBt,le do~r de 8ejn1:te jagen, nlets uitmoment, nu de centrale regeering zlch
ernstlg bedreigd 'Zlet, zljn uiterste krachPar i1 s, 20 Dec. (Transocean). Het in doeltreffendc1»mvrije schullplaatsen staande hebben met de momenteele Inten zou Inspannen Olll; oon eelatante beroep van premier Blum op de werk- voor de bewoners.
telnatlonale sltuatie.'
zege te behalen, waardoor hij 'Zijn heer- gevers en arbelders van de metallurglschapplj stevlg zou ,kunnen vestigen In sehe fabrle'ken in het Rijsseldlstrlct om
Engeland en Ethiopie
het door hem begeerd~ deel van iChlna. het bestaande conflict tot opl~ssln~ te
Ellg~I(llld
Maar deed hij dit niet, was hiJ niet meer brengen met het oog op het gevaar dat
dan een Willig lwerktulg van anderen, de staking metzich meebrengt voor de CON~ULAAT·GENERAAL TE ADDIS
I
ABEBA
die 'Vooral elke uitbrelding van den Ras- belangen van de Fransehe natlonale de, GASlUASKERS
'slschen invloed op het Azlatlsche ,vaste. fensie Is tot dusverre zonder ultwerking
\
land vreezen, dan kon de gevolgtrek.. gebleven, hoe wei zoowel de werkgevers
Lon d' e n, 19 De,c. (Havas). De
king ook geen andere zijn dan dat hij als de arbelders verklaard hebben dat
onderstaatssecretarls van· Blnnenlandde stopzetting van de krijgsbedrij.ven zljbereldzijn op het verzoek In. te gaan.
sche..
~a'ken Geoffrey Lloyd z"l op 12
ZOll gelast,en. Immers, al het mogeliJke Dat de onderhandel1ngen op een dpod
Ja:1iuari
a.s. te Blackburn een fabriek
zou dan gedaan moeten worden om punt zijn aangeland Is een gevolg van de
van gasmaskers openen, die een wekeNanklngbij te staan in het verijdelen omstandigheid dat de werkgevers el..
liJksche produetie· van 500.000 gasmasvan de Russische machinatle. Het- afge- schen dat de arbeiders de tabrieken zulkers zal hebben. '
lasten der krijgsbedrijven nu scheen vol:' len verlaten, de staklngsposten 'Zullen
gens een berleht ult Shanghai gesehled opheffen en'.dat de aa'nstokers nlet meer
. EDENS KERSTVACANTIE
te zijn.:
I
In dienst genomen zullen worden. Se..
nator MathIeu, wiens verklaring voor
Gisteren werd onsevenwel weer ge- den senaat de aanlelding vormde voor
selnd, dat prins; Teh julst IJ>esloten zou premier Blum om een beroep ,te doen
hebben de campagne tegen de regee- \roor' een .regeling van het conflict, on...
rlngstroepen krachtig voort te zetten. derhandelde opnleuw met werkgevers en
Is <tit ju.1st, dan zou men eerder 'geneigd ar.beiders teneinde een compromls te 00zijn aan een tegenovergestelde situatle relken. 'Hij moest eehter tiit Rljssel naar
te denken.
parljs terugkeeren zonder erin geslaag<;t
Ztpeden r
.
te ~ijn een voor belde partijen aanZoo kunnen wi]: ,nog niet antlers dan vaardbare regeling te treffen.
eenlge .vraagteekens aehter de nieuwe
wending. van zaken in het door inwenCommunistische mobilidlgeOOroerlngen zoo ve~cheurde China.
. satie-plannen
plaatsen. Vraagteekens met be trekkIng
tot <Ie borzaak ;zoowel als de verdere
ontwlkkeling van het confUct tusschen
GROOTE 1I0EVEELIIEDEN lVAPENS
den "Jongen maarschalk" en den "grooten maarschalk". De lierichten omtrent
,p a r ij s,' 20 Dec. (Transocean). Het
Chiangs ,veiUgheid lulden nu nlet meer Parijsche dagblad "Le Jour" bevat d~
zoo gerust:3tellend.! Chang, handhaaft sensattoneele bewering, dat de commuzijn eischen. Deze bliJken· nie~ enkel van hjst~n te Marseille geregelde moblUsapol1tteken aard te zijn, maar oak rna':' tle'plannen voorberelden voor he't g.eval
terieele : voordeelen :~ I beoogen hij er een roOde revolutie mocht uitbreken.
wenscht voor de ,vrijlatlng iVanzijn kost- De plannen zouden voor.zlen 1111 he:t mobaren bult een losgeld Van nlet mlnder blliseeren van l.OO().OOO gewapende roodan 300 mill~oen Chlneesehe dOllars
de at.beiders. Aan dltbericht, waartn
1erop gewezen wordt dat dlt cljf.e'r waarKwangsi, zoo vaak reedsin jde ~ppo- schijnlijk lilet,overdreven Is aangezien
siUe tegen ,Nanking, schijnt nu ook weer al1e,en al nlet minder dan 1180.000 but,;.
de zijde vail den insurgent Chang ge- ;tE;nlanders ~n IMarse1l1e wonen, wordt
kozen te hebOOn. Zooals ongevetr een toegevoegd dat de communlsten In die Strllits Settlements
half aaar geleden, elscht oak· Kwangsi havenstad reeds groote hoev~lheden
thana den onmlddellijke'tl. oorlog tegen machlnegeweren, handgranaten en aniJapan. ·Wanne~r dit berlcht p,evestlgd munitle verzameld hebben end,at speGROOTE l\1ANOEUVRES BIJ SINwordt, Is de toestand ongetwijfeld uiterst claal gevormde "stoQtbr:igades' regelGAPORE
crltlek. \"'ant m.en' vraagt zleh dan na- matig iederen Zondag in de omstreken
tuurlljk direct jaf :,wat zal Kwantoeng van 'M;arsellle onde,r oorlogsomstandig·
Sin gap 0 r e,
21 Dec. (Reu-,
doon? Kwantoeng en· Kwangsi hebOOn hedengetralnd worden.
ter).
2 6 Bod ems
van d e
Immer eell lijnge'trokken, wanneer het
.
I
.
...-....h
ging om van htm. ontevredenheld over DE "NUERNBERG" ;TE DOUARNENEZ .C h 1 n a - fIe e t o n ' d e r e 0 mman 'd 0
van' a d m I r a a I
het beleld yan Nanking jte doon blij ken.
Par ij' s, 18 Dec. (Transocean). De Lit i tIe' z U 1 leu· . z ie h 1 n
Eens hebben RPk,ziJ me~_ den miUtalren
Dultsche
kruiser "NUrnberg" en vier den loop van Februari
opstand gedreigd! Hetcentrale gezag was
b ij: Sin gap 0 r e con c e n- die zich op de rucht·maifeditie van
toen sterk gen.on om de pOgln~. hiertoe Duitsche torpedobooten zijn in de 'baal t r e e. r e n '(0 m dee 1 \ t· e n ehat· Bat. Nieuwsblad hebben geabon-.
van
Douarnenez
in
Bretagne
ten
anker
in de kiem te, 'oS~o~ell. '.
; I
men a a ,n d e g' e com b i~1 ne~rd, zenden ons ongevraagd de
gegaan..
.
\
De D,uitsche admlraal deelde den ma.. nee r d ,e man 0 e u v res van
Thans ,staan' de za.ken .echteranders.
hoogste roftuitinge':'!. •
De /belallgenge,mee'nsehap ~an., de~trl ritlemen' pr~f~ct .1n de marlnehaven v 1 0 0 t-, I eg e r.. . e n I u c\h t'm
a
c
h
t
o
p
g
r
00
t
e
s
c
h
a
a
1.
delijke gewesten heeft een machtlgen Brestmede, dat hi} genoodzaa!kt. was gev e r 1 u I d t, ,z'u lIe' n Modern Aantrekkelijk !
steun gevonden. in de eerzuchtige be.. weest een wijkplaats te zoekel! om de N a a r
doelingen van Chang ;Hsueh...Uang, even- schade ~ herstellen, die zijne schepen e a k a dr 111 e ~ u I t , I r a k en I.'bonnementen f 3.~ per kwortool
aLs de lelders van het ,Zulden van utt- tijdens den jongsten hevigen storm heb- Brltseh .. ln.<ile aan daze (buitenrand I 4.-.).
man 0 e u v'r e s dee 1n e men.
ben opgeloopeu.
ges'pro~en ;antl-Ja.pansche 6ezlndheld~.
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JaV:LSC1'1e Bani

19 Dec. 21Dee. cm1t. N. H. MJJ.
1003,4
1007/ 1G

1003,4

100%

'1007/ 1& 100%
21'/1&
21"/IG
146

293
69%

llande18bank
Itol. Bank
Amato Bini
Rott. Bwk

Band. KininUni.
'

JapanlUn
RoU. LloycS

M.
8'. MJ,J. Nederl..
tf. II 8poor
Dell Spoor'
Stm. Ohef., Tr.
Stm •.·Joana Tr.
Ked1ft Tr.
geraJoedal .Tr.
Sa'. Verk. MJJ.
Malanl Tr.
Java Tram
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8l1n"" ;
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220
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2781/ .
O1t1ea Senice
31lts 31/$
371/ 2 40
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Shell Union $ ex div. 19 / . 197/ ,
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Anaconda O.M.
Standard Brands
Kennecott· Copper
U. 8.

s.

Gas MJJ.

Anlem
Aniem Nat. bel.
Solo .Eleew. MU.

234

~ ~ ~ OOJ.
...
It

,~%

ind.

197

351/ 23'6

-

. rup." II'

.........

gedaan.

e)

)

nomlnaaJ.

)

bledkoer8.
)

laatk6era•

23%*)
206·)

203"·)

-'

100112 IWI.
-

\..~' ~- i.~

l00'/a t 001/ 2

'34 A
GH

,~

36·)

'.' I ~I

1001' 2 101' ,

1I't\ 15001001/ 2 10~/8 "' t\ 100 . 1005/& -

'34
i% obI. Ind. L.

67~·U)

i(~

It·

S% ObI. Ind. L.

Afgedane/transactles

i

:<).

L,

It
..
~ 100
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BanJoema.cs Electr.
Sum. Ele<:tr. MiJ.
Ball en L. El~tr.

Rembang Eleotr.
Hudson Motor Oy.

N. I. 's.
64%·)
Dell !Spoor
115%·~·)
Sam.. Cher. Tr.
34%·)
Sem. Joana Tr.
23*)
Gasmij. Nat.
209"*)
Anlem .
237Y2·)
Tarakan
Soerowinangoen·
BasHam
Redjang
212· ... )
De markt lag verdeeld.
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Oas MiJ. Nat. 1>9•
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'Ind. L.
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DATAVIAASCH NIEUWSBLAD. van Dlnsdag .~2·. December .1930. - "~WEEDE' BUD
T.·T~ Austr~i&

5% ObI. Jata. HYP.
Bank

5% ObI. Kot Bank
t!fo ObI. N.I. Hyp.
.
t~~

Bank'

ObI. N.I. Hyp.
~.

Obl.N. I. HW.
Bank '
I~% ObI. Oem.. Or.
Bank
5'% Obllg. ~m. cr,

~.

i--

. Bank.
5% ObI. Oem. Cr.
.
Bank

5~

.. P. RandO.
6% • \.. Pt. Hotel
6% ObI. Mand.tlitig . 6% ObI. BodJ. Datar_
6%
JUliana
~~ % Obi.' <um. Bat. _
, ()% ObI. Oem. Bat.'25 -.
jIJ. % Qbl. ~m.~and. -:4 ~ ObI. ~m. B6nd. G% ObI. oem. Ban.

-

--

doe1l8

ObI. Oem. ~m . ...;;
6% ObI. Oem. Sem.
.~%

b~

If·.

It

4~% Obl.O. seer.

:..
6% ObI. demo Boor., .-:.
5~ % ObI. Oem. P'b6ng '6~ % ObI. oem, Tegal

en PekalonRan
. 6% Obl~ Hotel des .
Jndea.·
.

104

, 6% ObI. Borel
Hotn&M
5% ObI. Pro Hotel .'

6%

DJocja Hot.
5% ObI. Java Hotel
6% Obi..Plantentutn
, Ie leenlng
6% ObI. Planuntutn
2P IpEmlng
4% ObI. Dell
S'poorW. Mij. 1931
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-,

.....

I

100

45
200 250

Jw)WlllJ

Tagal PI. Veer
lergde Pr: Veer
Sem. 8tb~ Pr. Vr.
tnd. BI.Vr. VetIl)
Ned. Dloyd

95
209

80

90

160

Nilmlj B C

Hotel des Jndea
.....
Pr.. Hotel
.
49
8troohoeden Veem
Woning MO.
.
Visser en. Co.
.Brandwaarb. Mij. N.-f'-

56

871,'2
150

190
60

~

280 300

Cultures
AJ'dJoena

94

Arlana
Bagelell

Ofi. BddJ.. Datat
Pret. BodJ. Datal

Basllam
.
ManggoeI1g
Oedeh

. . .....
185

128

110
110

132

.'

Kertainanah .

~5

-

it\o

1100
. 190

_., )35

, ;i 10'

221

~.

Tjisaroenl
TJwont.eh

185

225

23~

200
250

Slotkoersen
Uandelsbank
KoI. Bank
H. V. A.
Lindeteves
Unie
'
Japan LiJrt'

1393,4
73%-74

438~

131%..123
102%
78~

K. P. M.

148~-149
114~

Dell Spoorw. Mij.
Sem.-Joana Sttr. Mij.
Escompto!
Shell UnIon
Sum. EI..e~tr.
Malang Tram
Zd.-Bantam
Sem. stbt. Pr. Vr.
Bodj. Datar
Pasir salam
Pasir Randoe
Leen. 1930, a 500
Leen. 1934 A

24%..25
99~

190/8
42
'63%
136~

209-209V4
130
150
34~
100~

---_.---

100%

pian· Aneta..Reu~t)

,

19 Dec. ,21 Dec.
Cities Service
Shell Unton
U. s. steel
,Anaconda .
:Bethlehem
'Corp. Tr. (Mondlt. Sh.)
Internatfonal NIckel
'Union Pacific
'General Electric
IStandard .Brands
'General" Motors
:Montgomery .Ward
:Kennecott
iStandard 011
:Hudson Motor cars
Stemming :,. gedrukt..

3%
3%
26~
26%
76%
75%
51~
51%
73%
71~
3.69
3.65
63%
62~
125Yz ,123
51
. 5131.1
15~
15%
64 3A
M%
57%*)
85~
59
' 58

I

66~

' 19

65%
18%

ex dive
'ex rights.

Wisselkoersen
Batavia, 22 Dec.

rac-

Eseomp- Handels&orlj to MlJ. bank

r. T.

A'aam

~lcht;A'dam

,3 mId A'dam
:8 mId A'dam
!I mId A'dam
15 mId A'dam
l'. T. Londen
1Zlcht Londen
lao d/I Londen
I

II mt,i London

,9931.
. 993/.
001/ ,
003/8
8.94
8.94

I

6 1/ 3

421/ S

9:75 '
461/ 2

9

/8

W-I,
WI,

993/ 4
" 9931.

993/.

WI,

8.93
8.93

.J.

THE SPEEDREPORTER-:-
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·Vaned morgen: ons speciale Kerslprogramma

HEY ARME RUKE MEISKE

'00

.

(THE POOR lITTLe RICH GIRL)
--met S H I R LEY rEM P L E en
GLORIA STUART, ALICE FAYE, CLAUDE GllLiNGWATER
Van eenmillionairspaleis,via het huis vaneen
orgeldraaier, naar de' microfoon in Radio-City
danst en zingt S H I R lEY
TE M P l E

'Po'

8.94
8.94

I

If

"

•

1

Mor~an Magnaatjas

,.rk.

_

I

EEN' FEEST VAN VROOLIJKHEID EN MUZIEK
•

21916

g

*
I

S. P. A. Dec.

TIN

aanb.
(Reuter-Eastern)
21 Dec.

18 Dec •.
ll&DW1U1t-alaoenmgen

233 1/ .

2313/.

a.anb

YI'

2343/4

ge~.k.

,. 23'P/4

gedJverk.

GOUD
L 0' n den, 21 Dec. (Reuter-Eastern). Openmarktprljs in staven fljn per
oz. 7.1.8~.

ZILVEB

. L o~ n den, 21 Dec. (Reuter-East'ern). Cash 215/16 en termijn 21~ China
verkochten Br.-Indie kocht. De affaire
was gering, de markt prijshoudend. Na
vaststell1ng van denkoers was de markt
zeer stU.' Pr'actlsch gesproken werden
geen zaken .afgedaan.

New Y 0 r k,· 21 Dec.
Eastern). 45~.

" 4.60

Beras Kepala
, V. F. K. Dec.
aanb.

Londen

(Reuter-

~

'5::~~

.-....

(Niet voorkinder~n)

met ·RICHA.RD TALMADGE

4fJ/s
Slechts de Amerlkaansehs atdeeltng .p a r lj s, . 21 Dec. (Havas). De beurs
' 45 1/ . '
451/ 3 maakte een ultzondertng hierop en be- was zeer kalm, doch prljshoudend ge401/ .
40'/a zat een zwakker verloop In verbandmet stemd. Fransche en buitenlandsche
8f.N.
de mogelijke plannen tot beperklng van fondsen tluctueerden in ltchte mate en
5
67~,'8
67 / 8 dell beurshandel.
handhaafden voor het grootste gedeelte
61 3/ •.
g~~~: Ollewaarden stelden zlch vooraan- hurl openlngskoersen,
521/8
52 1 8 .
521/a deelen KQnl'nkIijke 2 punten boven het ] De geldmarkt lag lets flauwer.
911/4 niveau van glsteren, op welk niveau
9Il/.
r. T. ~ongkonl 559/. 557/ 8
553 /, eenlg aanbod naar voren trad. Daarna
New York reeds in Kerst..
7
r, T~ Amoy
54
54
537/ .:1, brokkelde de koers in llchte mate at.
stemming
r.1\'Sh~ng~al'
54
54
S
53 /
Suikers waren beter gestemd, doch
'r. T. l'oochOw
54
vlelen niet mee, H. V. A. opende 1%
T.T.' Swatow
. 465/s
New Y 0 r k, 21 Dec. (i\neta).
1047/8 punt hooger, doch llep daarna 1 punt Op de New Yorksche beurs noteerden
T.,T. Slniapare 1047/8 10,17/ 8 .
f 9.- terug.
'
.
~1&1re.t'
(9.- t9.sporen Iets boven het niveau van Za..
per 100 p~rlOO
per 100' Aandeelen Kot Bank, 3 punten hoo .. terdag. . .
.
.
ger geopend, bleven opdlt nlveau met
8taalwaarden
waren
vrlj
vast
gestemd,
•
vrij ruime affaire Uggen.
evenals koperwaarden.
,
Rubbers wa,ren over het algemeen iets
'Batavia (Aneta)
21 Dec. 22 Dec.
American Smeltings noteerden 1 % en
Iaatk. biedk. laatk. zwakker gestemd en ontmoetten gerln- Kennecott Copper 1 dollar hooger.
ge belangstell1ng.
Aandeelen der automobiellndustrle
4't. Bat,l81ngapor.· 1.017/ 8 ' 1.04'1/8 1.047/ 8
Unllever stelde zlch op 159, terwljl zijn tot lets boven het niveau van Zaft. Bat,lLonden
. 8.94
~.91 .
893
Phlllps bijna 2 punten verloor.
t .... B4t..IN.-York
1.82
1.8Jl/3 I 82
t~rd~g opgeloopen.
De scheepvaartrubrIek was vast ge- ·.Middag~eurs ademde reeds een Kerststemd voor aIle soorten, waarvan vooral stemnilng. '
K. P. M. proflteerde.
Aandeelen mijnbduwmaatschappijen
Amsterdam
Het fonds bleef op hoogste nlveall' en koperwaarden noteerden beter.
11ggen.
Aandeelen warenhulzen lagen lets
Slotkoersen
Sporen ontmoetten nog steeds ruime zwakker in' de markt.
Mark
73.40-73.45
vraag. Aandeelen tramwegmaatschapOliewaarden lagen verdeeld.
Pound sterling
8.9615/16-8.961/ 16 pijen noteerden boven Amsterdam-parl- , staalwaarden zakten .geleldelijk in.
9/1&-1.8211
.pollar
/ 18
1.82
teit.,
Aal\deelen der automoblellndustrie
,Franc
8.52 ~-8.523A
De mijnbouwrubrIek lag zoo goed als noteerden .lager.
Praag
6.37Y2-6.41
verlaten.
De markt sloot met verUes voor ChrysWee'nen
33.50-34.00
Bankwaarden ontmoetten weinlg In- ler· General 'Motors Montgomery Wards,
teresse, doch hlelden priJ8.
u.'s. nubber~ u.~: Steel en Union Pa-'
(Aneta)
19 Dec. ..;._ 21 Dec.
Leeningen waren stU en bleven on- clflcs.
Plotongatlerente • 13/ .
'ld/.
verallderd.
De omzet bedroeg 1.760.000 shares.
Koera
1
Amat.-B'vta
100 / 3
Amsterdam vast
a' "ldt!m
1003/ ,
b idem ,
lQ05/s
x·
A m s t erda m, 21 Dec. ·(Aneta).
Amat. Londen
8.967/3
'u 'New..York
1.8211/1e
~~:ri~d~t~~l;~~~.deden geen en dlto '.
.. P$rij8'
853
\" ~rUJD
73.47 1/2
De markt was vast gestemd .ondanks c'. ~
de tegenvallende tendens van New York.' .,i ;
RUBBEa
LondeD
.; De scheepvaartrubriek was zeer levendlg gestemd en lag wllUg, waarbij
8, 1 n g a. p 0 r e
'(Reutex:-Eastern)
ruime affaire op den voorgrond. trad.,
\(
",
(Reut~r-llUWrn) .
19 Dec.
21 Qec. Aandeelen K. N. S. M. l1apen verder' op.
Aandeelen. van aIle Nederlandsch~Indl..
'·n.·P.uu,
105.13
105.13
sche scheepvaartl1jnen ontmoeten even21 Dec. 21 Dec. 22 Dec~
rt.· BerlUn
12.201/ 3 12.20'/:1 eens ruime vraag en waren vast gestemd.
1
Amaterdam
slot open
8.9~/.
8.911 /4
Tt. New-York
491 ]l1a 4.n)'3,16 Nievelt-Goudriaan monteerde In sterke
343/~
341/ 8
mate. Aandeelen Nederlandsche stoom112
34
34]/.
boot MiJ. waren zeer vast gestemd,. ter21 Dec.
341/ 2 341/ .
wijl aandeelen der. maatschapplj "Oost341/ 1 341/ .
Lond~n/Shanghal
1 s~. .52~. d.
zee" .op winstnenUngen il1·teactle tr~341/~~41(.
Londen/Bombay' ,1 sh. .6 (31' d..
' qen., :,,' .
J i ' " . ••• ,
1 she 3'd"'"''
. '.,
.'
. . . . . ;';:
.
IAnclen/Hongkolig' ,.
333/ .
2 . h '4'/1;Ci . Suikers waren vast en leyendig .ge..
LOndep/8ingapor,~
32:'"
1 s h' 2 d "
stemd' in 'verband met de afdoenlngen
LQllden/Japan .
s ~
'.
van de Nlvas en de verhooging der ex~ inarkt sloot stU en prljshouaend
portI1mltes. H. V. A. bezat .tegen het
810 t'k 0 e r I
en .opende stU.
slot een lule tendens~ De handel in het
hoofdfondswas vriJ beperktJ doch de
(Reuter-Eastern)
Lon<teD'
l'
incourante. soorten ontwikkelden een
19 Dec.
21 Dec. zekere mate van activiteit.
(Re1iter-Eas~nU
Amsterdam Rubber bezat een aarze-'
New-York/LondeD .
491 11/ 3:1 4.913/32
New-York/ParUI
4.67
lende tendens en brokkelde iets· at. En19 Dec. 21 Dec.
r,. N•••York/Anutudam 54.15
kele incourante soorten lagen vast in
o~n slot oped slot
de markt, evenals DeU..Batavia Rubber
-----:".........
Mijo. "Serb~djadi" trad op winstnemin..
not. not. not. not.
gen In reactle. "
~LI
J:OOp.
97/ 91.>; GI~/ 971
DE l\fARKT TE SOERABAJA
De tabak.safdeellng lag verdeeld in \' ,8 to I1S _lio 8
S oe r a b a j a,' .22 Dec. (Aneta). De evenredlgheid met de toevallig~ techni) .
tweedehands suikermarkt bleet onver.. sche po.sltie. De . affaire wa:l hler. be..
.. J&n.lM11. kQOp.
glblta - 97,'8
1biIe
verk.
~ 10
anderd en stU.
perkt.
" AprU/JwU koop.
'J7 Is
_- 991.lts
De Nlvas verkocht voor consumptle
Aandeelen Koninklljke lagen vast
verk.
,91i)1t,,- 97/
1222 tons superleuI: 'en .?51 tons browns. door ,gebrek aan 'aanbod. Ook hler was
., J1I1lISep\. ltoop.
913lts - 'ga't8
Rubbersheets 36:% vraag..
. de handel beperkt.
I
"erk.
97/8 • - YUhe
Crepe 38Y-1 vraag.
PhUlps lag vroegbeurs' vast en 'brok~,·Oct./Oeo. koop.
9 131t6 - 93/ 4
De markt was stil.
kelde later lets af.
verk.
97/8 - 9U / l o
Kofne ready exportkwaliteit 16.75
UnUever bezateen vasten grondroon
'
gedaan.
~ . en ontmoette vrlj ruime affaire.
. De markt opende prijshoudend ell
De.markt was lusteloos.
_...
AkU werd in vrij Iuime mate aange- sloot lusteloos op win.stneming. De .afvt'Ih
. t bodenr'Het fonds bezat een afbrokke- ,faire was gering. De voorraad te Lonk
ht
De Nivas. ver oc
nog.-'" ~~r expor
I t
ht
den bedraagt 33.981 tons; leveringen
met diverse bestemmingen 18.832 ton3 lende tendens. Tegen het s 0 ec er 12'08 tons. De voorraad te Liverpool besuperieur.
trad in llchte mate herstel naar voren.
.
De Amerikaansche atdeellng was« Ius .. draagt 46.334 tons; le'Veringen 1519 tons.
teloos gestemd en lag, in sympathie met
NeW-York
DE MARKT TE BATAVIA
New York, Juter.
Nederlandsche en Nederlandsch-In(Reuter..EaaurnJ
Bat a v 1 a, 22 Dec. (Eigen dlenst). dlsche leenln~en -waren rUlm prljshouPalembang Robusta 'Dec.!Jan. f 13.50 dend. ,ObUgatles der zuster-tramweg..
':
19 Dec.
21 Dec.
·nom.
maatschappijen waren zeer vast geLampong Robusta Dec.!Jan. 15% stemd.
4 u. n.m. 4 u.n.m.
f 14.- vraag, / 14.35 aanbod.
Londen stll
Wit te Muntok peper Dec.!Jan. f,o.b.
Crepe ,pot toop.
21]/a
Banka f 20.-nom.
Lon den, ~1 Dec. (Reuter). De 8heeta SfloOt koop.
20J/,
ZwaEte. Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba';'
nrk~
201/2
tavia) f 12.60 noin~ (e.k. Telok Betortg) markt was stil, doch' enkele goede punJan,JMJt. koop.
20·f / .
ten
konden
toch
worden
geconstateerd,
Dec./Jan. / 12.25 vraag, f 12.50 aanbod.
"
Apr./Junl
koop.
2Q5lto
o.a. voor Cables and Wireless Limited,
.'Irk.
207lto
Citronella Dec./Jan. f 1~45 nom.
naar aanlelding van de recordc1jfers
De markt was zeer stU.
'Voor het radiograflsch en' telegraflsch
verkeer in November.
8Iotnoteertngon
Rubbers lagen vrlj flauw In de m~rkt,
doch textlelwaa'rden weerspiegelden de
18 Dec.
21 Dec.
,
verbetering, welke in de arbeidssituatle
~'.tN
apot
koop.
203ft,
is Ingetreden.
verk.
207lto
Op de productenmarkt trad tarwe in
1/ .
6heet3Apf.lJ.unl
~ooP.,
.
20
herstel~ zulks In sympathie met de bul,erk.
~/s
tenlandsche advlezen. De markt was
VOLKENBONDSCONFERENTIE
De markt was zeer lusteloos.
eerst ingezakt ten gevolge vangebrek
aan steun en verkoopen v66r het einde
I
BiJ besluit van den Directeur van der beursvacantIe.·
~
.EPBJI
'JustitIe van 17 December jI. .Ls aangeVan metalen 'was lood wederom zeer
wezen als Ielder van het Informatle" vast· en levendig gestemd evenals koLond.n
bureau ten behoeve van de in de maand . per.
'
'J
Februarl 1~37 te Bandoeng te holiden
De Amerlkaansche \ marktopende
, (~uter..Baaurn)
conferentie van den VQlkenoond no~ns I nauwelljks Vrijshoudend, doch trad nade bestriJdlng van den handel in vrou-; (~erhand naar aanleldfng van versprel.
19 Dec.
21 Dec.
wen en klnderell!, de heer J. C. Ore'w;~rs, de verkoopen in hersteI.
Zwaf~ 81ngapore cu.
Inspecteur van het Tucht-, Opvoedings-,
Lohde~' Dec.lJan.
3 mfdpr. 3 Dlldpr.
ReclaSs'€erings- .en Armwezen.
'
Be~Jijll gunstig' gedispolleerd WItte ~untok cit•
, De heer Grevers zal rot ·15 Januari a.s.
'
Londen Jan./Mrt. 5 mid,pr.· 5 IUdpr.
zijn bureau houden op het Departement I Be r I ij n, 21 Dec. (T~·ansocean). De ~'warte Lampong elt.
3 1' 8 mJdor.
van J~tltie, en na dien da~um .in'het aandeelenmarkt bezat een gunstlge ten- Londen Jan.Mrt 3~1t68anb
'Jaarbeursgeboww te Bandoeng, waar 'op dens. Verschillende aandeelen stegen,
De
voorraad witte peper bedraagt
2 Februari te 10 uur v.m. de. Volken.. terwijl hetslot over het algemeen op het 11.791' tons, 'de voorraad zwarte peper
bond~t~re~tle 3al aal1lvangen,. . ',;:
hoogste niveau lag.
, :.
,
1815 tOM •

--,-..,.--

Beurs Ie New-York

1

~

De activiteit der obUgatleswas Iets
. Bata.via. opnieuw beter greeter, terwlll de tendens hier eveneens
47
B a' t a v 1 a, 22 Dec. (Elgen dlenst). gunstlg was. .~
65/ 8 De markt was vast; doch beantwoorddo
Callinoney deed 231.1 tot 3.
421/8 niet geheel aan het hoogere niveau van
~.
Parijs prljshoudend
~31/3 Amsterdam.
7

n.

257]/2 ~65

8oeooadra '
Soerowinangoen

*)

een sensalioneel, verhaal uit de journalistenwereld

f'~

230

MichIels Arnold
Papan<laJan prete
Pa~ salam'
Pasir Randoe
Radjamandala
~ntJa Bolang
Pret. Pa-sir Randoe
Sum. RUbber
Sltiardja ::'_.'

.)

I~ I N~e~o~~\oo~e~a~AC**E-

Vucantlestemmlng op meeste beurzeti oan-inoloed:

i

130

129

pa,.

160
165

....

Oew.

85/ 8

Beurs-Overziduen

1.82
85/ 8
85/s
31
735/8
135/ 8
47

';Producten-m,orkten

95
16()

l3oekitLa"an~

'1,1. T. Fral1krljk

7.15
7.15'
'1.82

I

'.25 .-

If

7.16
1.16
'. 1.82
. 1.82

Zicbt Frankrljk
85/ 8
Zlcht HeIgUI (Belgal 311/ 8
T. T. Dultsch1~nd7J5/8
Zlcht Duit5ehland 735/ 8
ReWnarken
Registermarken N.r.
~~ques
467/ ,.
PMsages
461/ 2
Zlcht Praag
65/8
Zlcht Zwitserland 42]/8
Weenen
341'4
Zlch~ !talUl.
93/.
Zicht flwckholm 4f/J/s
Zlcht 9~lo.
451/2
~lcht; Kopenb.
40Y8
Zlcht t3aigon
_
T.T. :Br...t~d1a
67~/s .
r. T. 001000,00
67fJ/a,
r.T-:Japan
621/8
tlclltJapan
52]/8 ..
~ieh~ MarJIa
911/.

, Bank
5t]f ObI.N. I. Hyp.

a,.

Zlcht Australia
-r. T. Amerlka'
Zlcht Amerika

y'!!

B 0 mba y, 21 Dec. (Reuter-Eastern). Cash 52 rupees 12 annas. Verrekening medio Januarl 52 rupees 13 annas. Verr.medio Februarl 52 rupees 15·
annas., De markt was prilshoudend.

COPRAB

11

7.45

II

7.45

\

.
" 4.60

(Nadruk verbodet~).

OFF. NOTEERINGEN TE BA't"Vlil.
opgave van de producten-note~rtn·,
gen der Handelsvereenlging "Batavia"
en der Ned.-Indlsche Ver. voor den RubberhandeI, loopendev'an 21 Dec. 1936
12 uur n.m. tot 22 Dec., i936 12 uur n.m.
AfgedBaD
laatste .
glsteren heden vraag aanb.
P a I e mba n g R 0, b.
k 0 ttl e (per picon
E.k. Bat., Ready:
14~ -D. December
Januarl
Fob. Palemb. Ready: ._December
Januarl'
Z war 1; e Lam P.
Pep e r (per picoU
E.k. Bat., Ready:
12.50a. December
12.500. '.
Januart
12.50 12.75
E.k. T. Betong Ready: December
;Januart
12.25 12.50
Witte Muntok
Pep e r '(per picol>
E.t. Bati.,Ready:
December
20. - D . 20.- n.·....
Januarl
Cit ron ell a..o 11 e
(per K.G.incl. drum) .
ContT. A. R~dy :
1.450. December·
1.45n. Jan./Mrt.
1.45.D. Jan.!Junl
1.45 'u'1.40 Q.
Jull iDec.
1.4~;n.

~an./~: '
L o~ n .4 .e ,n/i '2L De,c.(R~}\t~r-E~t
Contract 0."
eril>' Jan.-versch. 22.10.- midpr.
December'
Rub b e r (pet' %
TARWB

-

- '1.350.

K.G.)

chi c ago, 21 ~c. (Reuter-East- Marktprijs ten 12,15 n.m.
Java std.
ern>. Jan.-verscheplng 138~.
Sheets
I

Java Std.

.KATOEN
·N e w Y 0 r k,
Dec.-versch. 12.14.

21 Dec.

Creoe
(Aneta).

l\IAIS

B u e n <>. s Air e s, 21 Dec. (Aneta). Fair average quality (slotnoteeri.ng In .pa.Pleren pesos) per 100 kg. Jan.
levering 5.77.
:

I

DE RIJSTl\.IARKT
(We$s~link

38lIs

en Dijkhuis).

Rijstlloteerillgen van 21 .Dec.
Jsmiddags
B a:n g k 0 k: Ketan no. 1 e.k.
Batavia aanbod f 5.10 p.p. of / 8.25 per
100 kg.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod /4.25
·8
100 k
p.p. of J 6.8 per
g.
K raw a n g: fro wagon Kra..:
wanglijn (naar gelallg V. kwallteit en
Pla a,t s . V. levering).
p. p. of p. 100 kg:
PetJah K. Boeloeh
Dec. aanb.
f 3.10/3.15 f 5.02 /5.10
Lolosan Boeloeh
Dec. aanb.
" 3.3013.35" 5.345/5.425
Huller Boelooh
'Oec.. aanb.
JJ 3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Slljp Booloeh
,,3.80/3.85 ,,6.155/6.23'
Dec. aanb."
PetJah K.Tjeree
5/4.61'
Dec. aanb.
lJ 2.80/2.85 ,,4.53
Lolosan Tjeree
Dec'. aapb.
,,3.-:-/3.05 lJ 4.855/4.94
T j 1 a' n d Joe r :
Cr. wagon TJlan..
djoer :.
Beras Machine'
Beras Machine
L. R. Dec.
aanb.
" 4.30

S:

!'!::=!!!!!!!::

Scheepsberichten
•
DE IIAVEN VAN

'fG.~PRIOK

i\angekomen, 22 Dec.
"Taybank", van Shanghai 'en Pamanoekane .
.
"Centaur", van Fremantleen Ch-eribon.
"Polydorus", 'van Hamburg: en Belawan
Deli.
I
"Tjikarang" van Pa<iang.
'
"Tjisondarl'l,van Dairen en Tg.-Pandan~
"Van Waerwijck~',van Soerabaia en Kroo.
\
Vertrokken, 22 Dec.
"CheribonMaru". naar Palembang.
"centaur", naar Singapore.
,Nleuw Z'celand", naar Pamanoekan Be,. marang, &erabaia, 'Pa<iangbaai,' Brisbane;
Sydney, Melibourne en Adelaide.
"Chinese Prince", naar Oosthaven, Singapore, . Belawim Deli, Port Swettenham,
Penang,Colombo, Halifax, 'BQston en New..
York.
I

ft

"M'2ijer~',

Verwaeht J 22 Deo~ .
vim Tg.-Pan<ian.

R:ADIOVERBINDiNGEN
23

Dec.

OIdenbarnevelt Bataviaradio, Marnix Ban..
doengradio. Poelau Roebiah Cabofinisterre..
radio, Kota Nopan 8abangradl0, Chr. Huy..
g'ens Bandoengradio, Sibajak Bandoengra..
diO, Shimat Bandoengra<iio, Blitar' S-abang..
radio, Poelau Tello ,GibraItarradio, Johan
de ,Witt' Bandoengradio, Barentsz.· Bontekoe, Houtman, Nieuw Holland, Nieuw Zeeland, IRoggeveen, Swartenhondt en Tasman
Bando·engradio.
De schepen zijn aUe .in Kortegoflverblnding met Schevening'en,- ell Bandoengradio.
uitgezonderd de K. Nopan. HUtar en P.
Tello. .
.
(Zie verder Vferde Blad)
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Overal ve·rkriigbaoll'

tegen den priis van

f 0.60
22891'
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BATAVIAASCll NI:EtJWSllLA)) van Dinsllag ,22" December 19"30 - TWEEDE DLAD
--~,-~~-

.

,'.

Morgen premiere In

n

I,.

',,'

, t

E
G. L· , 0' ~~
C
'

I

HEDEN

:

ONHERRO;:PElIJK

lAATSTE 'VOORSTElllNGEN

·SAN F'RANCISCO
,:
met JEANETTE MACDONALD en CLARK GABLE
8enut de laatste . gelegenheden voor dit sensationeel succe s, de film
wordt voorloopig nlet meer ta Batavia teruggebracht i Niet voor kinderen.

,.

Y~or de kornende feest.;.

-----..·..

·l~.q.,.,

.

~-! .E;EN

~.\

, PR'OGRAMMA

OF SC'REEN JOY!.

.

SPECIAAL GE.

S'ELECTEERD K.OSTE.
LIJK
LACH·

MERltV MIN'UtE$

;

Toen Hooft werd aangesteld tot. Drost van Muiden.
Kon hij voor Neerlands kunst een Gouden Eeuw inluiden.

!

~:·\.:·i

..........

reeds .....

dagen brengen wij U
vanaf morgen:

KELLY

I

. Op 't Hooge Huis ontving
. l:fij heel den Muiderkring . . .

.
.
Toen reedswas Bois beroemd van't Noorden tot het luiden.

:

«

.'

:>

ERRES
»

KY
KY

DE

,~-- ~

.

2.2885

~!.l;':"

TWEEDE!

•

f'i-

CITY

S l E C H T SHE DEN- E N M 0 R G EN A VON D ;

-

~~e.?r~otT Fransche kara:terspeler in een meeshHlol in

-

-

H A·R R Y B A U R

EEN HART VAN

met
.'

.~.

aouo »- '1

SUZY VERNON,
PIL=RRE LARQUEY,. JACQUES MAUR Y
De roman van een nog - niet - cuden man en diens
jeugdige Vrouw,. die naar ,.verandering" verlangt.

HARRY BAUR in zijn mooiste r ol, ooit door. hem gecreeerd
2.~g 14 ,

TE KOOP
!

Piano's vana! f 150.-

SCHIEDMAYER
ZIMMERMANN
fUDWIG (, Co.
'..

t.

(Niet voo~ kinderen)•.

.

.

Een~ge, zeer goede tweedehandsch .

•

!

.

I"

'G'R'OTRIAN
STEINWEG . .
. , . "

en andere ~ goede merken.

r

N·. Y·. pfan'ohan'dal 'k 0K

..

:

lUORQEN PRE~IJERt;~VAN EEN-.Fi-lJ\fl \ViLla, DE IIEELE sran
WEER OVER SPREJ{EN ZAL,. lVi\RNER BROS.' lUEESTER.WERK

'Rijs~Wk 19

Batavia-C.

.'

;a29~2

PARK ~II
Hedeh
~ITTAH,DE GRUZE WnLF,

£: DECA

P'r e m l e r e

. naar h'et b'ekende' boek van JACK LONDON

,,~

EEN

t ACI-rTIGTAL

t.·:

.

I ,.\

NOORSCHE
ROMANS
.(in de Noorsche tool van de
meest bekende auteurs der Noorsche Iiterotuur l
,
voorhanden bij

("IIBi&IB"IilJ.I&IUM21i11B'.1~IiIDII

.

"_iDlU

__

.BOEKHANDEL O.B.U~Z.

1

'

~:~'--'-)'-' :;'~'~~-~'.

CAPI YO'L

-----.
.;' i f~,

':1: ~"'1",':' !\; "

.

~

1M

.

\FRA'NC',tt£~ir~tre~t ANN ,aSOTHERN

In hun buitengewoon geslaagde comedle
. .
J J (of: MHo.

HOngaa~:~:f)

"MIJNAMERIKAANSCHE
VROUW
,."
,

',.

MORGEN

'

".'

'~~'EM!~la~

.

.

\.

'~'~:n .~~'~ Llf~-:~~·e·s·teirwer'k van buitenqewone schoonhei d

MARIA yon TASNAOY
". Y .I~ ,1~l..nl e I~ d ~ ~I a r .~ e~l. :
Robert Emmet Sherwqod's, ber oemd tooneelspel, dat het geheele argeloopen selzoen ultver kochte . zalen .frok, met eveneens den wereldfavorlet LeslteHoward in de .hootdrol, thans
verfllmd en' vooreen Ieder _berelkbaar. Men mlsse dit
machtlg kunstwerk toch vooral niet!
"";'''~'''\','

· M"".
S I

I,a·,·
. . ···,··,:,

_ - ..a-.-....!IMIII--IIIlDl. . .-

N't:·."~"<

ideuwefrans~he"i.er,;~an

.,:

... :. ~; , ' 22930

C'A 'E' ~I' S', J'iE'
S_.I 'N"r. \ t E'<R
'

de
Hollywood-ftrmement kom! spoe~lghe.
In
'1~ I ~ I .
haar ,scbltt.e.r,~.nd.,1,d..~blJ.u.' JIL .,.;il~'M".-,~:,l.,\.,~d' -;,,/ '-\ '." "

. . .!IIIilIi1--r.---.------~
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B~\TAVIAAScn NIEUWS..DLAO van 'Dillsdag '22

,

December 193() - DERD~ , Ban

voortbestaan. De waarschljnltjkste verklaring lijkt oris, dat men het Engelsclfe
publiek niet onmtddellijk voor het pijnlijke. dilemma. w~cle stellen, waarmede
de koning heeft mceten worstelen: Afstand doen van de vrouw, die hij lief
had, of van zijn konlngschap. Had het
- publlek -op die manier de 'kehze gefor-

Gestrande

De rnoeilijke keuze van E· dward VIII
Baldwins sympafhieke .roi fijdens . de Crisis
.

~.

.

Hachelijke .oogenhlikken
de opvarenden

vooroordeelen van het oude Engeland.
Mel.1 zag in d~ berlchten den koning als
het, ware zlch kromrnen in zijn onverblddelijkeri greep, den koning, die zijn
liefde met zijn. koninklijke plichten
strekt niet seherprechterachtlg geweest,
'
tegelijk toch op het behoud Ivan het kta- trachtte te: vereenlgen.c.
POLITIEKE BESCHOUWINGEN
Hij Is in alles de vaderlijke vriend geningschap gesteld was, en dat hij daarUit . de 'rede van Baldwin is op vol- weest, De korrmg heeft hem al heel
van '
voor de regeeringen van moederland en maakt overtulgende wijze gebleken dat vroeg. van 'zij~ wenschen gesproken.
, , "
.
',Ba.Idwm neert nern daarvoor gewaar- I~_:--:-::,~:.:.,,~ _."';...2J~
.
rljksdeelerr
voor
ernstige
moeilijkheden
VILLANUS
dit alle~ and~rs is geweest. De konlng IlSchuwd, zelfs reeds VOQr de echtschelwilde plaatsen, Wat beteekende deze
heeft ztch nlet vastgeklampt
aan zijn Ain'T.
van mevrouw Simps<>n " Tellkens en iUalcolm '~IacDonald, minister
.
•
'U
~
voor de domi t halfslachtigheid? Oit waren de vragen, troon. Het tegendeel IS
waar. Van den telkens hebben de beide mannen over
nlons verlaat Downlngstreet no. 10.
die den konlng betroffen.
beginne af heeft hi] .wlllen aftreden, om de aangelegenheld gesproken, Baldwin I
·
12 December
mrs" Simpson te kunnen 'huwen. Hij neert den konlng uttgelegd, welke ei-I
.... - ..-------":. -. - '- . --heeft
aan
geen
andere
mogelijkheld
geschen
Engeland
moest
stellen
aan
~e
I
ht
t· f t <:' h wcr da,ar
'De beslissing te Londen is gevaUcn.
dacht. Het denkbeeld 'van het morgana-I vroUw des koning~, omdat zij tevens En-I ec er een zeer ac Ie oe",c ou
,.
'Vij weten nu dat zij geen oogellb1il{
Ook Baldwin's positie was niet plel- tische h.uwelijk is niet van hem ultge- 'gel~nd's koningin' moest zijn. Hij heeft de mi~isters moesten weten waal: het
twijCelachtig is ge\veest. De rede van
zierig. Hij deed 'zijn plicht, dat moest gaan, hiJ heeft het ook niet aan ~aldwin bet0'J.g~, dat voor den ~llgelschman d~ 11een gmg.
ieder erkennen. Maar het was een. har-I ioorg,esteld. He't is van .. 'h~el Anderen eC11tgenoote van z~jn vorst,. wat ook .ha~r
Men mag weI aannemen, dat de ko..
lBalllwin in ;het Lagerhuis heeft veel
·
t d t Kant gekomen. Waarsch1Jnhj.k uit den geboorte mocht ziJn, 'a1't,ijd zijn konmgm ning B:1ldwin steeds over aftreden ge-I
<Dpgehelderd. l\Iis~chien VOOl' het eerst
:l
d
11
ht
D
1
t e, w~ee e p c .
e sc lerprech er oe kring van zijn vrienden, misschien zelfs i ~al wezen, en dat 'hij aan het wezen'lI
.'
van zijn leven heeft Baldwin een
ook zljn p1icht. En toch is hij gewoon- van hem nabestaanden, die op deze wi1" .I:an zijn :koningin bepaalde religieuze I ..,prpken heef~ en dat 13aldwin s verzet
-groot moment gehad ; van een gl'oot·
lijk, om thet kara,kter van dien pllcht, 2e zijn afstand van den troon OVer,bad1g: en 'andere eil~enschappen verbindt. Is : ~ich d~art~e Ineeft bepaald" te trachten,
geen bemind .man. BaldiWin moest dEm hoopten te maken. Hij zelf heeft zich bij ;b.v'. niet in de Engelsc~e wet bepaald, I nem cat Ult het hoofd te praten. Oat
heid, die niet hem vall buiten went
h"1J moes'v~ Baldwin aBeen vergewi~t
€chter zou van zelt hebben meegebrach't,t
.. U It·Ima t um seen,
t II
k on i ng zlJn
opgedrongen, maar die voortsproot
.
... , dat mell d1't'Irdat
. . . do
. . koning g'een ro~ lu;:.ch-kathol1eke
~
de wenschen van den' Ironing meedoo- denkbeeld werkelijk Ihad geopperd. Bald- vrQUW mag trouwen?
dat de konm~ ~an mr~. SImpson moes
uit zijn eigen persoonlijkheid en zijn
gen1'Jos verwerpen. Zoo fel botsten de win heeft onmiddell1jk het onaanneme..
.
. .'
l~slaten. B:.lldwm heeft ~eker .den koceigen voorstelling van zakell. Hij
,
bId
k i
Hjke daar:van ingeziell' en het kabine'~ In vriendschap en vel:trouwen heeft mng, van wiens regeering h1j groote
wel~cnen el~ i e ang~nl ,van ed~ ~nlndg heeft dit oor.1eel bevesiigd Toen de ko de koning. steeds zijn premier, die te- ,verwachtin-gen had 'voor het land,' heel
heeft een treffende rede gehouden,
0t? e ~ensc en ~~ de a~g:n, e a, - ninO' dit vernam 'heeft hij 'er nooit mee~ gelijd< zijn oude vriend waSl, aangehoord. ernstig en volhardend de bez,waren voor«ell daarmede het heele Lagerhuis
t1~
egenkwoor
e, ~jk m~n waaft"
een wQord' van gere~t Het is' d'US Hij heeft er nooi't een ander willen in- geh10uden van zijn afstand van den
J
wolkomen v6~r zich gewonnen.
e ~J.l,~oh .~an urge;:; '. e weesp~
niet Iwa,ar dat 'hU zich oP' die manier haJen. "Wij moeten deze kwestie samen troon.
.

Waarom

her land in onwetendheid
werd 'gehouden

motorbotters waren er zes naar de hayen teruggekeerd, terwijl de Uk. 83,
schipper Brands, en Uk. 76, schlpper Kapitein, bij het in nood verkeerende schip
bleven. Later op den avond werd het, zoo
meldt de Tel., meer en meer duldelljk,
dat het schip als verloren moest worden
beschouwd, wanneer niet spoedlg hulp
kon WOrdell geboden. Een gedeelte del'
bemanning van de batters wist op het
schtp te komen, waarna met vereende
krachten een gedeelte del' ladlng, ongeveer
honderd balen kunstrnest, over
boord ,werd gezet. Een gemakkeIijk karwei was dit nlet, daar de mannen meer
on<ler dan boven water moesten werken.
Nadat voldoende lading gelost was, werden opnieuw kabels uitgebracht. De twee
botters wisten nu het schip vlQt te brengen en sleepten het i,~l 1:3~ nachtelijke
duister door hoage zeeen n~ar de haven.
Een der opvarenden van de Uk. 83
deed aan het blad e n verhaal Van
den gevaarlljken tochl:
'
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Toen de leider van de socialistische
oPJpositie aan het woord kwam, had hij
ni~t enkel woorden van menschelijke
syrmpa thie voor den aftredenden koning,
maar gaf hi} ook zijn medegevoel te
kelnnen en tegelijkertijg den dank des
laIrlds voor hetgeen Bafdwin in den afgeloopen tijd moreel te dragen had gehad.
IDe rede van Baldwin heeft veel opgelhelderd. Zij was sympathiek in haar
diepe menschelijkheid," maar tegelijk
ste~lde zij ook de hQofdpersonen in een
veEeI aantrekkeIijlkel· licht dan waarin
de berichtgeving van de' laatste week
helll. ge:pla'atst had. Allerlei dat te voreri onbegrijpelijok leek, ja, da't van het
ka:rakter der betrokkenen, in het ( bijzomder dat des konings,. een mindel'
prcettlgen' indruk moest geven, is, nu het i
nlets raadselachtitgs meer heen, ook
vam zijn onaantrekkelijke kant en bevriljd.
.
!Den ol1'aangenamen, maar vel'keerdell
ind,ruk kan men niet op rekening van
de pers schuiven. De ernsUge pel's in
Elllgeland heefot op votkomen verant-·
wOlQrdelijke wijze haar p1<icht gedaan.
Heo/t misverstand, dat ontsta,anl was, is
opr,zettelijk gehandhaafd, en was ook
ha:ast ollvermijdelijk. Niemand beklaagt
zic.h ook achteraf. Men wist niet, wat
men niet m 0 c h t ,weten.
VNlij willen het eerlij'k bekennen, dat
oolk ,w!J een onprettigen indruk van de
hOluding des konings ha,dden gekregen.
WiJ,j laten nu het hoofdprobleem terzijde.
In hoever hij het recht had, zijn liefde
WOOl' mevrouw Simpson zwaarder te latem wegen dan de plichten tegenover het
Rijik, welke hij bij zijn troonsbestijging,
in het volle besef van het conflict <Iat
hem wachtte, tooh had aanvaard, willeUL wij nu in het midden laten. Op 'da t
vrmagstuk komen wij nog. terug. Maar
de vraag moest rij'Zen: "Waarom houd't
hij' 'ZOO aan een morganatisch huwelijk
va$t 1 Als hij dan een Vl))UW huwen wil,
die~ hij', volgens de opvattlngen, waarme!de de 'koning' van Engeland rekening
h01uden'moet, niet trouwen kan, waarom
dOf2t hij 'dan niet een~oudig afstand?
Mem moest den Indruk krijgen, dat hij
well n~ar zijn neiging wilde leven, maar

d
Ee ~Og~ IJ

g

t

St

L

uitmaken", heeft hij Baldwin steeds geHij ,heeft het den koning, die naast
zegd. Zelfs de regeering mocht er niet Bijn onversclhilligheid voor alle waardi,gin g ek end""
h ft eers tp I
·
vvord en. Oit ,ee
aa t
s held,
toch een s t er k p I·.-.It-.t
Iv1.1 sbese f it.
iUee ft ,
gebad, nadat de kwestie van. het mor- zeker niet gema,kkelijk gemaakt. Maar
ganatlsc'h huwelijk aanhangig was ge- hij heeft ook zeker reeds lang geweten,
maakt. Maar toen het kabinet daarover dat zijil pogin$en geen kanS'van slagen
2ijn meening had te kennen 'gegeven, hadden. Oit kon .voor hem geen reden
was het weer toeoohouwer geworden. Nu zijn, het op te geven.
. .
In de laatste Iweken waren de aan\: --.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vallen.. op den ~n~g he~ ful gewo~
den. daar nu ook zijn hetrekkirigen eraan deel namen. Maar hij was oriwrik..
baar. Daaraan ,heert in de laatste' dagen
niemand, die ook maar uit de verte
penigS2ins was ingewijd.. 1getwijfeld,
Eduard VIII had geen vuriger verlangen,
dar~ m,r. Davy;Windsor te worden, echtgenoot van Wallis Windsor, de gewezen
Amerikaansche society girl I

I

fNadruk verboden).
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De dag, van <I Dec. is in Engeland ira verballd met de constitutioneele moeilijkheden in' de' grootste spanning
. vcorbijgegaall. De belangstelling van ....het publiek concelltree'rde zich voonlamelijk voor het Buckingham paleis en
DOWllingstreet. Links ziet men <Jell hertog van Norfolk, die de leiding beeft 'van de voorbereiding van de Kronjngsplechtigheid bij het Buckingham palds. ,In het midden, Bahlwill die Downingstreet 10 verJaat om zich naar het
Lagerhuis te hegeven, en .,ethts Sir John ShtWn bij zijn aankomst in Downingstreet, waar de· Ellgelsche ministers op genoelllden datum den geheelen dag contact met elkaar hebb~l1 gehad.

"Dus mijn verloofde verwaardigt zlch ik dat 'graa'g doe, want je bent de eenluit, ge vrouw, die ik ooit werkeIljk lief gehad heb. De measte mannen zeggen dat
"Beschouwt u mij nog steeds als uw zonder er iets van lte meenen, maar dit
ts de zuivere waarheld. Geloof je me 7"
verloofde?" vroe,g zij.

een bezoek te brengen" riep hij
F~EUILLETON mij
terwijl hij zwakjes glimlachte.

..

.

/

"WeI, ik geloof niet dat er iets ge"Ja, ik geloof u", fluLsterde zij.
beurd is waal'doot er 'verandering in
63)
"Natuurlijk weet lk weI, dat ik dwaas
onze verhouding gekomen is. Je hebt
mij beloofd, plechtig beloofd, met mij gehandeld heb, maar ik ,ben de laatste
,,,,Laten wij naar beneden gaan en te trouwen, in de eerste haven die wij jaren erg verwend en heb haast altijd
me~t hem praten. Oat kan toch geen aandeden. Is dat niet ,zoo 7"
\gekregen, wa t ik wilde hebben en ik
kwraad".
vel'beeldde mij, dat het mij ditmaal ook
,,,Ik moet boven blijven. Het is waar,
"J1a", .gaf zij zachtjes toe, "maar on- weer zou lukken.
dalt je broer op de brug is, maar ik heb der zekere voorwaarden. De veiligheid
MisE'chien is het maar beter zoo, want
helt' gevoel, dat lk een aogje in het zeil van mijn broer, en Captain Desbrook". als alles andel'S geloopen was en ik had
ffio>et houden".
je aan je woord gehO'llden, dan zouden
"En zijn die dan nu niet ve1l1g 7"
wij allebei doodongelukkig geworden
",Ralph, 'zou je het erg vinden als ik
"Ja, maar niet door uw toedoen".
zijn. Liefde laat zich' niet dwingen of
alIleen naar ,beneden ging? Ik kan
"WeI, laten we dian zeggen door toe- verkoopen en ik pro1beerde de jouwe. te
malar niet 'vergeten, dat ik beloofd heb,
d'll1l met hem te trouwen". ..
•
,,~oen van l,l~t ,noo?lot. Is dat niet vol- dwingen en te koopen. Jane, ik hoop,
CIoende 1 ZlJ zljn m elk geval ve111g en dat je geen wl"Ok j~gens mij koestert.
",Nonsens!" riep hij lachend uit', nu probeer je op deze manier tel'ug te Ik heb verloren en ik' zal niet lang mEer
mal~l.f zweeg toen hij zag, dat het ha::J.r krabbelen".·
in de gelegenheid zijn om nog ineer
ermst was.
fouten t~ 'begaan. Laat dit ons afscheid
,JDit is niet eerlijk vall u, mr. Grat- zijn, ,want ik wn je liever nlet meer
,,',Toe 'alsjebIleft, Ralph".
ton. U weet, dat ,ik beloofd heb met u zlen. Ik 2al waan:chijn"ijk in het holst
",Vooruit dan maar. Maar waarschuw
eem van de matrozen voordat je de hut te trouwen, toen u mij dreigde met den van den nacht aan land: gezet worden
dood van mijn verloofde en van mijn en dan zal niemand oolt meer lets van
'blnmen gaat, hoewel ik nlet denk, dat
broer, mijn eenige bloedverwant, Wat mij hooren. Nu ik jou tach verlol'en
Gr:afton 'moellijkheden zal veroorzakon ik andel'S doen, dan het u beloven 1 heh, kan het mi} niets schelen. lk heb
kera".
Maar ik deed het op voorwaarde, qat u mijn leven gehad en er dikwijis van
,,',Dank je, Beveling", antwoordde zij daar iets tegenover zou stellen en dat genoten. V3:1rwel, lieve", zei hij en
damkbaar en ging ,naar benedel~. '
heeft u niet gedaan. Maar als u ,mij nog dwong zich om opgewekt te spreIDe sleutel van de hut stak aan den aan mijn belof,te wenscht te houden, kan ken dcch Jane wist d1t hij leed.
,
,
bulitenkant in de deu!", dus trad zij bin- ik mij daal' natuurIijk niet tegen ve"rnera en draalde het licht aan. Zij druk-, ze~.ten. Mr. Grafto~, Wi~,t tb mij niet van
"Ik wensch je veel geluk in je verte lOp de 'veer, en het luik sprong open. mlJn belofte ontslaian?
,
dere leven, Je zult gelukkig zijn met
Bemeden bl'andde Iicht en Grafton, die
"Mijn Heve Jane - ja, ik heb het Desbrook. Ik ben blij, dat je met hem
haed zitten lezen, keek vol verwachting recht je Jane te noemen - ik wou je zult trouwen, want van al de mannen
op., Een glimlach verhelderde zijn ge- aIleen maar wat plagen. Natuurlijk ont- die ik ken, is hij de eenige, aan wien
laa~t toen hij Jane zag. .
sla ik je vall je belofte. Ik zeg nlet, dat ik jou gun. Je zult Je over hem nooit
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Een a~-~a~rg~ staat opllie~\v terecht

.

VOQr den' Haagschen Politietechter
stand· een 82-jarige verdachte terecht.
'"U is mij zeer onsympathiek", zeide
de oHicler mr. Hoekstra. "U maakt er
gewoonte van iedereen op te Ilchten 'en
bij voorkeur kleine menschen, die het
heelemaal niet missen kunnen".
Oit gold een 82-jarige verdachte, aldus
het Vad" een ~:1n Vall goeden huize, die
rc€ds -elf vonnissen' wegens opl1chtJng
;acht~r den rug had en opnieuw om ,cle..
mentia, vetzocht, met de mededeeling,
het nooit weer te zullen doen.' Verdachtes fantasie is onuitputtelijk' en th~ns
was hij er in geslaagd, lemand voar een
rijksdaalder op te lichten. Ulet de med,e..
deeling, dat hij geen reisg~ld 'had om
naar Amsterdam te gaan om zijn Ulliform te halen, wabt hij moest een bezoek afleggen bij H. M. de Koningin. Hij
bekeilde dit feit en heeft intus.Schen de
schade vergoed; redenen waarom hij
de, gevr~agde 'straf ,van een week voorwaardelijk verzocht, daar' hij, anders het
tehuis ,waar hij \verpleegd wordt moet
verlaten.
De pollt1erechter stelde de zaak 'een
v:eek uit om te infOlmeeren of . v erdachte
misschien de Iwaarheid sprak.

bezorgd hoeven te maken", zel hij en den nacht en ging nllJaf boven, waar hij
zijn stein werd heesch van ontroering. zich bij Brockdorf en Fraser op de brug
'
.
Jane sntRte zachtjes en haar verdriet voegde.
scheen Grafton uit zijn neerslachtigheid
"Oa jij maar naar bed, Bill. 'Het ziet
op te wekken~
er naar uit of ,we een zwaren nacht
, HSChep moed, Heve kind. Zoo erg is znllen krijgen en misschien moet ik
het aHemaal' niet. Zeg mij nu maar ove~ e~~ paar uul' weI afgelost wQrden .
vaarw~1 .en lach n6g eens'tegen mij", Ik heb de laatste paar nachten niet veel
zei hij' vroolijk.
slaap ,gehad".
"Vaarwel", fIuisterde zij en sloot het
"In ol'de, mijnheer", antwoordde Btll
lulk zachtjes dicht.
vrooIijk en glng naar beneden.
Toen zij de hut verliet, Olitm6ett~
Brockdorf wendde zich 'met een el'nzij Peggy, die j\J,ist met Desbrook van stIg .gezlcht tot Desbrook.
boven kwam. Het schip \begon eenigszins te slillgeren en Peggy zei, dat ze
"Het is jammer, dat de machines niet
heelemaal in orde zijn, want tk geloof,
gauw last van zeeziekte had.
dat we een ouderwetschen storm krij"Ik "trees dat ,wij slecht weer zulleh gen. Zouden we niat beter doen met
krijgen", zei Desbrook te,gen Jane en naar de naastbij zijnde haven te varen
g'af haar een wenk om mee te gaan - naar IPlymouth bijvoorbeeld 7" opnaal' de salon. De Groothertog en de perde hij.
prinses zaten daar, maar zij zat zoo
vel' mogelijk van he'm at.
"Dat doe ik liever nlet, tenzij het abwluut
noodzakeIijk is".
"Krijgen we storm 1" vroeg de GroothertOg.
"Dat Is het, als u h» "s::t.fety first" ge"Ik vrees van weI", antwoordde Oes- 100ft".
'brook.
'.
"Neen, we vet:volgen onze koers. We'
"Dan word I ik vast zeeziek", riep zullen langs de Scilly·eilanden varen
prini5es Nadine vanuit haar hoekJe.
en dan recht toe recht ;aan naar Carteret koers zetten".
I,
.
If
"Waar is mIss Fayrf1eld 1 'vroeg de
f
Groothertog aan Jane.
In' de eerst'volgende uren nam de
"Zij voelde zlch niet erg goed en is storm nlet In kracht toe, en daar zij
rlaar haar hut gegaan". I •
den ,wind achter hadden, bereikten zij
een Itamelijk groote snelheid. Toen de
._ Men kon de wind nu hOQl'en loeien morgen aanbrak, riep Desbrook Fraset
en het Ijacht begon hoe ,Ian,gel' hoe meer op de brug en na met hem en Brockdorf
te slingel·en. Ralph wenschte hen gge- beraadslaagd te hebben, waren zij het

I

"Toen wij door .middel van twee kabels verblnding hadden met het schip,
trachtten 'wij uit de branding weg te
komen. Plotseling }tnapten de twee
staaldl'aden echter en door den schok
werd Qan boord van de twee botters
alles door elkaar geslingerd. Op de
tjalk Iwas het nog vee I erger. Alles wat
niet 'vast stond, werd van zijn plaats
geworpen en de oude vrouw van den
schipper, die zich in de roef beYond,
dacht dat het lafgeloopen zou zijn en
het schlp 'zou 'zinken.
Inderdaad bestond hiervoor een oogenblik groat gevaar, aangezien het schip
dwars in zee kwam te Uggen en zwaar
slagzij maakte. Wat zich op het dek
beyond en nlet vast stond, werd weggespoeld en slechts door zich krampachtig
vast te houden, konden de opo het schip
vertoevende mannen zich staande houden. De 200n van schipper Feenstra, die
niet voldoende houvast had, werd door
de zee weggespoeld. De anderen hoorden
zijn hulpgeroep, doch konden geen hulp
bieden. Toen het schip tusschen de aanrol:ende golven weer recht kwam te liggen, kon Feenstra, die met Zijl) hand de
reeling had; weten te grijpen, weer aan
boor<;t klauteren.
'
Voor de zooveelste maal werd weer
verblnding tot stand gebracht met de
'batters, en l1u hlelden·.d.~,~k:~pel~- b~~·en
en na een tocht' van meer dan 'e'en uut '
kon het schip in vellige haven gesieept
worden.
'
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De 'Gouden Rat

•

met

~. val~
1 SiIng va~l"j' e aan zijn iroon heeft vastgeklamp'~ Het
nge sc el vo t 11l et~~l on ngdspatr 1 ien waren anderen die hem z'oo n~g op· den
eend par emen
spar IJ meen 'h.
e t'e z e
n
B ld"
't troon
wilden'
vastJhouden
. '
op oemen. a .Wll1, zoo, za~_ '1t.e erul,
~as de man, dIe 'z~ldel: wan~elen aBe
Men voeIt, zlch genoopt te vragen,
bem~ddelende ?plossmgen vel~w1erp, ver- waa~Qm men den valschen, en voor de~
tegen:voordiger als ,hij was van· h~t con- konmg ontegenzeggelijk ongunstigen,
stitutlOneele standpunt en ,van de felste schijn ,bijna een week lang heeft laten
3 __
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De bij Urk gestrande zelltjalk .Dleu
Donne" is Dinsdagavond 8 Dec. )1:1 veel
moeite Iosgesleept. ,
Van de acht tel' assistentie uitgevaren

I

.,

I

Urk gesleept

muleerd gezien tusschen twee scherp
gcscheide~ . en...:,nauwkeu~ig ornschreven
rnogelljkheden, dan .had alch gemakke-,
lijk 01) die 'basis een partijvorming kunnen voltrekken. Nu echter was dat niet
mogelijk. Er schenen nog andere mogelij'kheden en u:'~,wegen te bestaan.
\vat Baldwin betreft, diens rol is vol-

'.

.tjolk naar

Den volgenden morgen kon men zlen,
hoeveel moeite het ge~ost he\eft deze redding tot stand te btengen.
Aan boo!'d van de bottel'S Is het
een chaos van ,gebroken draden en kabels. ;\Tan de ijzeren botters is op verschillende plaatsen I de
verschansing
inge9rukt,' en bolders zijn afgerukt. Het ,
houtell schip, dat aan, de redding heeft
deelg~noqlen. is midscheeps in elkaar
gedrukt. Van de tjalk zijn 'de zeilen aan
flarqen gescheurd, de giek gebroken en
alles 'wat niet vast stond, is weggespoeld.
Het schip is op verschillende plaatsen
ingedeukt.
In tegenstellipg tot de eerste bericht~n blijkt, dat schipper Feenstra zeer
goed met het gevaarlijke' vaarwater bij
Urk bekend is en dat het ongeval dan
ook niet aan onkunde, maar aan .een
samenloop van omstandigheden Is te
wijten. H~t schip is afkomstig van Zwolle ell' was op weg van Amsterdam naar
Lemmer. Aan boord bevinden zich schipp~r Feenstra, zijn vrouw en zoon. Schip
en lading zijn verzekerd.

er over eens, dat zij de lKanaal Eilanden
begonnen 'te naderen.
De hemel werd 'v~rduisterd door dreigende wolken ,en de golven werden huizenhoog.
"Niemand mag meer aan dek komen.
Ik zal beneden gaan waarschuwen. ilk
ga meteen wat rusten. Er staat ons nog
wat te wachten. Roep mij ats het erger
wordt", zei Des'brook en verUet de brug.
, 'Het jacht slingerde nu geweldig en
voor lemand, die het niet gewend was,
zou het moeilijk ,geweest zijn om vcoruit
te komen., Toen Desbrook beneden
kwam, waren 'allen, met uitwndering
natuurlijk Van Grafton, in de salon verzameld. De sUngerlatt~n waren op tafel gelegd en Taylor E.tohd op het punt
om .het ontbijt op te dienen. Peggy lag
op de rustbank'met een doodsbleek ge·
zichtje. Geen van hen had ooit een wat
lange zeereis gemaakt, of schoon Jane, de
prinses en Peggy verscheidene malen
het Kanaal waren Qvergestoken. De
Groothertog had reeds begrepen, 'dat de
toestand niet 'van gevaar ontbloot was
en wierp een ,vragenden bIlk op Desbrook,
die hem wenkte de salon te verIaten.
De beida mannen gingen naar Grafton's
hut, die Desbrook nu bewoonde en
pleegden ~amen overleg.

I
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(Wardt vervalgdJ.
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De notuurramp op

•

Karakterschets van den nieuwen

Philippijnen

Koninq

Overstroomlug vun de Gaga, . yun-ri vier

\

Koning Georqe heeft een

De "Times" bevat een karakterschets
van den hertog van York van een vriend,
die den nleuwen Koning een feitelijk
Ideallst noemt. 'Wij ontleenen hieraan

h'e,t volgende :

.

I

,.Van de vele besoekers, die wlj thler
gepag hebben, heb lk er noolt een ontmoet, dIe gezonder vragen stelde of
grooter begrip toonde van onze prlncl'pie, ele vraag~tUik~e'n~ HIJ wll tot den
,
gron4s1ag' van de dlngen doordrlngen."
. Aldus Iuidde de opmerktng, die de dlrecteur ,va~ een groote zaak in een van
de voo(naamste' fabriekssteden van Engeland ,maakte tot ,een vriend, en in die
woorde~ Uggen dl aard en de p-ers60nlijkheid van den hertog Van York be·
slaten. Zij zijn evenzeer van toepassing
voor zijn belangstelling in binnenlandselle zaken en in die van de dominions

kolonH~n.

Limburg

Jong onderwijzer nit l\Ulby

In aanslulting op de telegrammen
brenzen de zoclulst ontvangen Manillablad:n uitvoerige bijzonderheden over de
overstroomtng op Mindanao, het Zuidelijkste efland' van de Ph1llppijnen.

De lnnemetule .eeuooud van sle !(Oll;llg;I~

/
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verrlwenen
slnds 1 December Is spoorloos verdwenen de 19-jarlge Henri Nielell uit Amby,
bij Maastricht. Het is niet ultgesloten,
dat hij door ronselaars Is overgehaald
naar Spanje te gaan. De vermiste had
zijn diploma als onderwllzer gehaald en
was volontalr op een school te All1by,
meldt de Tel.

Honderden menschen werden meegesleurd of vermlst teen de betrekkelijk
kleine Oagayan-rlvler, aan de noordzljOp 1 December was hij 's morgens
de van het eiland, bulten haar oevers
trad en heele dorpen eenvoudig weg- nog op school geweest en had gevraagd, ,
vaagde, danwei overstroomde.
's mtddags vrij te mogen zijn. Qm elf
De hertoa heeft ook zljll Ilefhebbeuur
had 'hiJ de school verlaten en was,
.. .
•
0
.
Dit moet de ergste overstroomlng ge~IJen. Hlj Is een ultstekend lager, een weest zljn welke ooit In de geschledenls zo'nder' dat zijn ouders van' Iets afwlsgoed rulter, een meer dan behoorlijk van de Cagayan-vallel Is vcorgekomen, ten, op net g~nieen~Jehtt~s een bewlls
tennis- en golfspeler en een geestdrlfttg.
llet verkeer met de bultenwereld Is van N~derlal1d~ri)c~ap gaan halen. To.~n
en deskundlg tulnman, gelijk 'elke bezoe- dagenlang veroroken geweest en gedu- was h'ij thuis gaan eten en om halttwee
ker aan 'zijn huls te Windsor zal moe. rende dien ti'd verkeerde men in het had hU in zijn daagsche kleeding het
.
.
onzekere over het lot van de bewoners
ten toegeven. Inderdaad is hlj lemand der provlncles tsabela en Oagayan. On- huls weer verlaten om, na~r men meenmet groote gaven en groote idealen. Hij mtddellilk werden echter hulopexped!t1es de, l~~ar school ,te gaan.
heeft een kraehtlgen w~l, m. aar ~s alt.ijd u~tgezon~en; medische hulp wer!l ver.
"
Toe. n "\
Ae jopgeman 's avonds niet thuls
bereid de 'Zaken te ,bespreken met hen,
leend, I
voedse en on d ~r d a k versc h a ft ,
vlieQ't
die een andere meening zijn toegedaan enz., waar bij d e l eD'er
Q
q uigen goede kw':l
...,in m'aakten,' d,e. ouders 3,ich ongerust
, d sagen
l t
d
bewezen.
en waarschuwden de poUtle, dIe teveren raa
van veran
woor e li"k
J en diensten
'"
.
kant worden steeds In ovel'weglng geDe ov'erstrooming was gedeeltelijk een geefs .een onder~oek instelde. Geen spoor Het ~toffelijk overschot van \len heer i\1. i\. P. van der Leeuw wordt J1e ~rappen van
nomen
gevolg van d? t yp.h dOn, di e, een b aan h e~ ft 1~,<n !'unnen
q.
.
.
ontdekken • Eenige
het; crronatoriunl te \Vest.erveld fovgedl"agen.
.
volgend over de PhU~ppijnen, zelf evep-I dag en later 'N,e~~ echter lJ.?k~nd, dat
.
\ .\
eens ernstige schade aanrlchtte.
ronselaars aan de Belglsche grens en
celts gevallen, dat hij na vier jaar nog
precles den datum 'van het bezoek wis~
en de opmerkingen van enkelen van het
personeel,

I

f

I

•

I

0

De aanh~'Udend'e ~egens, die er 'het ge· i'n ~uIk trachtten jongelleden aan te ROOFi'IQORD OP EEN NEDERLAN.DER
De hooge idealen van .den hertog wor.. vofg Yah waren, verarider~en de rivler werven ~oor de Sp.aansche rege€rin~s.
IN BE.cGI~
Austram~ en Nieuw-Zeeland hield hij een den gedeeld door zijn gemalln. Afgezien in een woesten stroom, alIes wtlt hem trGepen. H~t ~erdw{jnen van ~en jongen .
dagboek, waarln hij alles van beteekenls, van haar groote persoonlijke charme, daa~bij in' qell weg kwam, , Weesleur~l1d. Nfel~n' '~r~~~t men hieplled,e ~n, verband. Lijk van vrachtauto-bestuur~er uit een
dit oveFqag gebel1rd was, Qpschreef,
heeft zij de gave de menschen vIu<T op I
werd'9n
dat
vad;er is
Lu\k
sloot opgehaald
~e.~.J,l.,~,,6ep,•..die h,ij ontmoe,t had en ~l1e
'
0,
de bewon~rs ()Ok maar een kans hadden de Belgische pol1tie he~ft al1~ medeI
th t (B 1
g ~Pl·ekik~n. wa,aruit hij let~ van betee- h~n gemak te kunnen .stellen, ~~n on- geh~d zich hi yeillgheld' te stelle~.
werking belootd, o,~ d~~ jongem~n op
Tusschen Wildert en Ca rpp ou
ef~llbaar gevoel ,voor humor en een on'
,
t'
d te sporen Tot dusverre echter zonder gHH heeft de Belgische douane op 7 K. M.
"
kenis had geleerd.
In een twaalftal g'emeen en van e '
afstand van de Ned~rlandsche gtens het
verstoorbaar hum.eur. Elk geval van op- Cagayan-vallei werden volgehs een voor- succes.
lijk opgehaald van den Nederlandschen
Voor een onbekende moge hij op het
recht leed roert ,ihaar. Zij heeft de ga· loopige opname 3000 huizen geheel, en
vrachtautobestuurder Cornells 'Maas uit
eerst~ ~ezlcht een ~eetJe ongenaakbaar ve,
dfl,delijk ;de beroepsbedelbrleven, 3970 ten deele vernield.
M~n vermoedt, dat de jongeman o~er WOUW. Het is vrijwel zeker, dat de man
en ~fwezig schijnen, deze rSchijn bedrlegt,
r
.
de Belglsche grens gegaan is, omdat hij I het' siachtoffer van roofmoord. is gewor"
~aarvan zij natuurlijk a 09te ervaring De rijstaogst werd geheel vernletlgd, anders geen bewijs van Nederlander- den,. meldt de H. Crt.
en als men' vijt minuten met henl in
heeft, te I herkennen, maar al~ haar een terwiji over een groote uitgestrektheid schap zou hebben aangevraagd. De verMen heeft hem het laatst IWoensdageen gewoon gesprek Is gewikkeld, ont- brief ,berelkt (van een onbekende, die de aanplantlngen onder water standen. h?udlng tusschen oud~rs ~n ~oon was avond 9 dezer omstree~s 11 uur te Es<lekt
·.ine~,'.dat
hij goed oJ) de hoogte is,
.
. ,
, ,
naar haar oordeel Inderdaad hulp zou
Door den sterken st~~ '.V~r~ een in bljzoncter goe~l
schen gezi,en, hij was toen met een lae.rnaar .streeft zijn medemenschen van kunnen behoeven zal zij nlet rusten
.
k'
,
ding :Op we<T naar Mechelen. Uet lljk
.
,
de monding van den rlv:er vopr an er
Aa:nlJaan~~ h~~ werJ;ten der rt nselaars vertoont schotwonden aan de rechterdlenst te zijn, hun moeilijkheden te 'Pe- '
voor zlj ~lcp. van alle felten op 'de hoog- l1ggend stoomsch~p 'tot ver ttl z~e geo:- a~n. G~ l:Wl~~sche g~ens kunnep. wij ver· zijde: De auto heeft men te Deurne bij
grlJpen en in den vols,ten zin de hooge
heeft gesteld en ,er hulp vel'leend Is, dreve~. Een ander st60msch~p kqn .in der me~~de~len, ~at op het, stationspleln Antwel'pen teruggevonden, het voertuig
te
overwegtngen van zljn geslacht en zijn vooral
aI's de .schrijver een oud-soldaat verband in~t de ctaa~aari v~r\l9ndel1 ge~ te 15iJ~~~:q l'4aa~dag~l~ct~g. een jonge- was niet beschadigd, doch ledig.
po.sit~e te handhaYen.
of een ,vrouw is. Haar ,waarnemingsver- varen d~ rivler niet opst9<>me~. Vele m~n ~~Hi ~a~lg~s~.n)ken ~wr 'n Fral~sch
Het parket te Antwerpen heeft een
mogen : werkt zeer snel en als zlj een visschersbooten zijn omgesla~en en me~ spre~en.4~n l\eer" ~le ~e~ e~n slgaret onderzoek ingesteld.
Als jongen leed hlj aan een llch:t ziekenhuis of een andere openbare In· man en 1l1uls vergaan~ ,
aal1b~~ ~.n. yet~~nW~l~ ~~t hi~ werkloos Het slachtoffer was hoolhandelaar
spraakgebrek, en iedereen, die weet, stelling bezoek't, ontgaat er weinig aan
.
.
was, hem voorst~lde ~" Sp.anJe te gaa~ 'Van Iberoep. Tevens hield hij te Wouw
w~lk een verwarrlng een stotteraar kan haar aandacht, ,al Zal ziJ daar op dat De vroe'ger zoo ~r4~~tba,re Caga.~~n4 werken op e~~ ~~l>ti~~ aa" de westJ.tus~, e~n caf~. Hij iwas gehuwd en vader van
stlohten, .zal begrijpen, 'hoe licht daar- cogenblik geen blijk van geven. De dl- vallei is thans in ee.n v,a\lei d;S ~d0Jt~ al~\lS \let b!~d. pe aapg~sp\,okene ha~ acht k\nderen. Da man llad met zijn
door een gevoel van .vetlegenheld ont- recteuren en curatoren zouden 50ms herschape~, waar zoowel me~sc a s ,:~r di~ 'als 'e~m" grapje, beschouWd' en zlch vrachtauto een lading hooi naar Mest~~, eell ~ev~l, dat iemand zijn heele verwonderd zijn, als zij de scherpzlnnl- het slachtoffer 'Zijn geWo,\,de~ van de ~9~ verW'ijperq .'Qi3 'li9.\hhi' t-e 'Lun~ is verder chelen. }vervoerd ell: moet op, de t,eru.gleven kan bljblijven. Geholpen door erva- ge commentaren hoorden, die zij .in pri- plotseling opgetreden natuurraq1,~. ~n~
h~~ spO\,u' ge~9m~n van.' e~nige er - reis iijil '·overvalleh. Waarschijnlijk had
r~n ~a..ad,..ll.laar iVooral door zijn eigen ve maakt, vooral jwanneer men, al te geveer 800 ~efsonen hebben daar.i~ :~; son~~' li~'~t~qrs,ed~n ''(~" een po~it\ek~
hij een, bedrag van ongeveer 1500 Bel"'Qlhardh~''e}} moed, heeft de hertog dit veel getra.cht heeft de zaken mooier te leven VerloIen.
, '; or~apisati~, die. e'f 'r~~d8 ~(U'ulnien tljd sch~ franc blj zich. He~ lijk werd in cen
g~brek ov~rwonnen en sleehts bij zeld- laten schljnen dan zlj zljn. Z~owe1 ~ij I;>a'ar, waar de vallet het b~eedst W~s~ hun w~'t'Ii 'vau ~9~~n h~b,ben gemaakt h~ngs lden ,weg lcopende sloot gevonrt ame gelegenheden ~ijn er nog sporen I als de h,ertog heb~en 't dadehjk In de en de menschen geen gelegenheld l,ad- in' net ~~l~&Che'\nqU~h'l~geble'd vrijwl1- o~n en zou ook messteken vertoonen. De
v~~ m~rkbaar. TerwlJI 'bij' volkomen de gat:n, als )ll,en h.un zal1d 1~ de ?joge;~ den spoedig naar hooger geleget:t gebie~ lig~rs aan ~ we,~v~n v<?,o.r ~et Spaan- Belgische gendarmerie heert een onderw~,~~qigh~ld yap de kroon el~ .al hetge~n tracht t.e stroolen, daar heb en ZI a te vluchten, zijn de verUezen het grootst. sc~~ fege~rlngsleger.. ., " ,~ ~ _._~ zoek ingesteld.
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zijn ronqreis

door
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Hlli~n

'Yegg~va~~d, zond~r
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t.o~~ ~aar

I

ov

v

~~:~.1'V~.r"vd'\..t~.~ll j~llI~~Wv~~lIdS SCurfisJJeenetvaitheaafeaenen, waarom
--, ~- -vo~r eenlg~ 'm~a~~en" naar Spanl~' WaS
kamp -. "fat genlet h!J man, deel te eli er zoo nallwlettend op hebben toe- Vanult de legervlle~tufgen. dIe uitge~ ve~~roJi~e~; I~ 'Ie' ·i~l~tffUigekeerd eli
nem~~ t¥lll ,hun spel1e~Jes en co~certen" gezlen. de prinsesjes in een e~nvOudlgenIzonden werden QUl den omvan~ van d~ he~ft ~lC~ .l?ij d~ W~lU~lr~ au.~o~~~e~ten
Alle rO~malltel~ vecaWIJnt en hlj '{oelt geest op te voeden. J}aar zIj Inzagen, ramp voorloopig ill oogenschouw Ie l1e~ gemeld.llU vert.ilde. d~t· hij dllOf een
n~~t er ~ch nlet mee een opperv)akklg elke ~lelerij of ~ruiperij ten strlktsre ver- zlch nog kunnen redden dqor zlch vas~ ler k~ns iezl~ntiebberi levll\chten. 1I~

Pe' hertog 'beschlkt over een wonderbaarlijJt geheugen'. Toen hij eens een 111·
st~il1ng. b~ht, zag hij plotseling iemaW:f: dlep hij piet meer g~ien had
sm.itsllllj riog 'een jongen was, een jaar
of vi)fUen' 'eerder. De hertog sprak hem
dadelljk aan Ib1j zijn naam, herinnerde
aall 'hUll ,vol'1ge on-tmoetlng en vroeg
miar zijn lamiUe. Zoo is ;het oak met
~ijtl ~zooken aan fabrleken. Hij vergeet
nooit een firma die hij oezocht heeft
of. ,w~t
IhiJ daa~ heeft gezlen. Er zijn
.
~'

"

boden. Tevens wordt prinses Elisabeth
en haar zusje geleerd de be.groetingen
van d~ menigte pehoor~ijk te beantwoorden, want men staat streng .pp goede,
manieren. Hun dochters op te voeden
tot natuurlijke, onzelfzuchtige en nlet
verwende kinderen Is steeds het streven
gewee,st van den herto~ en de herto~ln,
een streven, waal~mee Zlj in hooge mate
sucees hebben gehad. Llefde voor dieren
en een groote levensvreugde en toewijding aan haar ouders 'zijn de voorn~am\ste Ikarakte~istieken van de Ipeide klel'ne me1sjes. Eeil onderling llethebbender
en eendrachtlger gezin is niet te vinden,
evenmin als een gezin, dat zoo ,bereld
Is van ganscher harte etke taa'k ult te
'Voeren die het wordt opgelegd, hoe be~waarlijk deze ook moge zijn.

te klampen aan da~en van ronddrijven- is als .aetgt~ch de.s.~rteur .n a:rrest gede houten hutzen. '
ste1d. M:~n heert Q!:3 vrO:l~W, ~ekere
,De hu.lpexpe~:Ut1es, die uitg~~oqden wer- Je,\nne Le~f~n~, kunn~~ ,,~nhouden.,
den h~btel1 de slachtofters van de ramp Op haar wel'den ~et bezwarende pa..
in~lddels reeds van het allernoodigste pier~n gevonden~"
"" .
voorzlen, terwiji ook voor medische h u l p '
.
werd zorggedragen.
H t gevaar ,voor het uiibreken , v~n
. e
., .
k' ri '
"ll.MON FRil.NCO TE ARNHEAI
ep1demies is echter nog niet gewe e .
Door Manu~l L ..Quezpn, de ,vresJp-?nt
De bekende vlieger-g'eneraal Ramon
van ht:t Phl1i?plJn3c~e Oe~ne~l\eb~st, Franco, de broeder van den generaal
werd onmlddelhjk d~ 'Vet t~~en pr!js- der opstandeling~n in Spanje, heeft een
opdrijving van de eerste leven~behoef bezoek aan Nederland gebracht. Hij heeft
ten In werking gesteld, waarbiJ de prij- op 9 dezer te Arnhem in cafe-restaurant
"
~en van l.even,smiddelen, in de getr~ffen "C~~t~a~l", in g.ezelschap va~l den ~t;l
~istricten niet ~erhoogd' mogen worden llaans~~wn C~ll&~l, de lunch geb~uikt. De Sir JQhn StUlon, :de minister. vall Binnenmet meer dan 25% In vergelijking met ht:er Fr~I'Co heeft ,verv~l~ens do reIs laildsche Zaken na. den ftabmetsr.lad van
Zoudag 6 Jkcc,mbe~, ,Iwel~e ,tot 12~30 uu....
de
. een maand ltevoren geldende prijzen. l1a~~ Rome YPoft~~ze~.
~u~mle.

.---_....------
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Verstekellng
Mickey is zoo
blij, dat hij Havlkse weergevonden heeft, dat hij
\ vrede p.eeft lllet
aIle werkjes die
hem opgedragen
worden.

Met ~en ijver en een pllchtsbetrachtlng
a1s is hij zijn leven lang matroos geweest,
bcent Mickey het dek dat de spatten in het
rond vllegen. Alles is nu dik in orde.
Havil,{se kan hij nu nlet meer kwijt, en. hij
is In staat am 'doen en laten van: den dief
zoo nauwkeurlg mogelljk te observeeren.
"Poeh !" knort hlj tevreden, "wat kan het
mij bommen waat die schuit naar toe vaart !
Ik kom toch ook waar Havlkse terecht
komt !"

De bloederziekt~ die anders aIleen
voorkwam in een afgelegen dal of berggeblcd is sinds de laatste vier genel'aties
oak bij eenige Europeesche \vorsten·
hUiz~n
uitgebroken. De oorzaak' is
de
sterke verwantsehap tusschen de
\"orstelijke personen; er ontstond dus
Een inteelt. Die Umschau geeft een
stamboom van de lijders' aall: deze ziekte, waaraan het Vad. het volgende oqt·
leent:
Het uitgangspunt is te zoeken bij konlngin Victoria van Engeland (18191901). Zij is de eerste m.e.t zekerheld
vastgestelde
overbrengster.
Volgens
Laurence ,Housman in zijn werk: "Viktoria Regina" (1935) zou de broer,..van
haar moeder, hertog Ernst I van Saksen-Koburg eens bijna dood-gebloed
zijn. ,Als hij werkelijk een bloeder was,
dan moet zijn moeder, p~inses Auguste
yon Reuss, dus de
grootmoeder van
kOllillgin :Victoria, voor de overbrengster
t1angezien worden. En 9llk moest dan
haar dochtel" Victurl:1, de zuster van ..

niets ~net zekl~~.

Uit het huwelijk van koningin VIctor1a luet Albert van. Saksen.-Koburg,
door 'zijn 1l1oeder: nleernlalen. aall zijn
vrouw verwant. kwamen 9 klnderen
voort: 4 zpons en 5 docht~rs. Van d~
zoons was de jongste. hertog Leopold
van Albany, bloeder (bloedgezwellen,
d~um:blcejingen). yan zijn 2 kinderen
moest de 'Zoon volgens den regel gezond 'Zijn en cte dochter overbrengster,
Inderdaad was haar zoon Rupprecht.
kleinzoon van den bloeder hertog van
Albany, achterkleinzoon van koningill
VIGtorla, een bloeder. Van de 5 doc.hters
van koningin Victoria waren er 2 zeker
overbrengsters.

J

Mickey gaat·. weer
~"~

Victoria vall

E t:tg.el ami

I

maar

.te 'Zl~n. Hlj wll weten van
fehuis, hun werk en hun plannen
voor .de toe~omst. "Ik heb erva,~l' "genoten. Het was een echre vacantie , IS een
t~pische opmerking, die hij eens bij zijn
vertrek heeft gemaakt.

llllzell

Uitgal1g~punt l{oningin

Z;Jn:. Hierover is erht(!i.·
I held te meluen.

van ,ganscher harte een met hoe gemakkelijk prillses Elisabeth het, men, werd waargenomen hoe 'VQ'lkomel\ Fransche' "t~u.w III ~ell d~n~lpg wa$
den ~eest yan het 'kamp. dat ledere aan- hoofd op hoI zou kunnen worden ge- al hetgeen door ,menschenllanden .Jot aa"gesp..o,~~~l e~ , ~vergehaald naar
w~lge . ,b,lJ zijn 'Vel"trek beseft" in hem bracht - want ziJ is ,Qud genoeg nu OJ~l stand' was gebracbt In een enkele{l na,oht SPilnj~ te ga~~. ft~ ~O.q ~l,\n het fro~t;
e~~ wa~r ,vr~end te he,bben. 1l1J verge-I haar posHIe te b,egrijpen - hebben Zlj vernletlgd wefd. V~Ie men~hen hadq~n bij Madfl~ 'geY9chten ne~ben,
la..

toesch~\Jlwer

orslen

~lngin -Victoria~ O'J(I;'}rengster gewe'~st

.

rzioh ~o

hun'

Be Ie

sega~n, ~n,

~

1 - - - - --

IDe. Blo~der~iekte
in EUl'opee..
I V
I.

"Laat eens kijken", piekert
Mickey verder, "wat zel Havikse ook weer tegen dien kereI blj de dokken" riat~ie
'naar de be&te schuilplaats
van de wereld zou gaan! Ik
ben er werkelijk benieuwd
naar, waar dat ergens zljn
kani"
En meteen gaat hlj op
speurtocht ult.

"Ik zal maar eerst eens een ~iJkje. nemen
'in het laadruim", denkt ~lckey.
. Als hij, merkt dat nlemanq ·op hem let,
'ze~ hiJ de boender weg en duikt de trappen
at. Gelukkig kpmt hij niemand tegen en
eindelijk belandt hij in het· bag~fJerulm.
Waar zouden ze, naar to-e gaall? Naqr
Dllits.chland? i FrankrljJ<? Engela~ld? 1101land? ~ls hlj dat maar ~~rs,t wis~, qan zOlJ
~ij ,weI we~r.\oerder .zl~Q.
,
.
,

Bij de eerst.e de beste kist bUjft Mickey stfl,an.
Er staat een adreS 'op geschreven: in' koelen .van
l~tte~s: e~n ·vreemde, misschien' Egyptische naam',
een raar kUnkende plaatsnaam: Kurfu .. "~ ..·... !
'.Maar in elk geval' g'aah 'ze' riaar tioord-Afrika.
. "Geen kWaale schuilplaats I" denkt Mickey,
"Hmm r Nou maar ~en's Verder gekeken !"
,

1. Ali~e, groothertogin
van He.s.sen.
Uit dlt huwelijk stamt een bloedzieke
prins die na 2% jaar na een val door
lnwe~dige bloectingen (hersenbloeding)
stier!, en 2 overbrengsters, 111. Irene van
Hessen, de vrouw van prins Heinrich
van Pruisen( 'die 2 , ;bloedzieke zonen
kreeg, en Alexandra, de vrouw' van
Tsaar Nicolaas van Rusland, waarvan
de eenige zo~n Alexei. zwaar bloedziek
was. j
I

2. De jongste /10chter van koningin:
Victoria, Beatrice, v'rouw van Prins Heinrich van Battenberg, is ook een over·
brengster. Zij ;had 2 bloedzieke zoons,
dia vroeg stierven, en een dochter, Qie
overbrengster was: Victoria Eugenia,
kOl·tweg Ena genoemd, de vrouw van ~l
fonso XIII van Spanje. Uit dit huwelijk
'kwamen 2 bloeders voo~t: de ouq~te
zoon prins Alfonso is een bloeder (ge-:wrichtsbloedingen). ,Zijn huwelij~ Is
klriderloos. De tweede. bloeder i~' deze
famille is de jongste 'zoon, prIns Gonzalo, die na een klein aut6-ongeluk aan
verqloe~Ung stier! (mf\agbloedingen).
Uit dezen stamboom leest men de
wetmatigheid van deze zlekte. In ~~n
regel zijn er minder overbrengsters en
bloe$iers dan men zou· verwachten,
maar meest~l is het aantal kinderen
zoo klein, dat een regelmatlge verdeeling niet mogelijk is. De twee nog levende bloeders zijn gehuwd,' maar' tot
nu toe kinderloos.
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Luchtvaart

'.

-

Bij den

dood van Juan de La·· Clerva

De uitvinder

van de' AlJlogirQ
.
..
.

De soon. »an eeti pollticus, die nuttlger ;lVe"/f:
dan Z'1t cader ,
,.

cl~e,'

een f~Qfl~~ in F;pgeland en ook in Amer\ka ''lVerd de bPuw en v~rdep~, ontwlkkelfng Ivan het dl'aaiVleu~el¥hegtui~' ter
hand fI~nomen. Ip sept~Jnb~r '192g ,v~r
~¢h~~n de eerste- autogirq ill ons l~n~.
TO~ ?9P:~e~'

"fLltrla's Iuchtvaartalbum".

Hoe de autogiro

De sprinkhccn-cutoqiro

wer~t

La Olerva schiep dus een vllegtulg,
dat b1sts~~' y.fln vaste, 4IP een vertlcale
as draaiende vleugels 11,eeft, die erult
Zi~lf 9.1~ de wleken van een molen. Wahile~~ net toestel z~~h in d~ lucht bevlndt,
draalen de wleken automatlsch. VaQdaar de naam : autogiro - zelfdraalend.
Wel Is er eyep een verqiflding tusschen
den motor Iv6~r in het yliegtuig en de
wleken, die men in de tech~ische taal
rotor noemt, v6qr het vllegt'lllg start.
Dan wordt n.l. q~ rotor poor den YHegmotor o'p gang gebracht,' Z09dra ec~ter
.het veretschte toerental berelkt l~, wordt
d~ ~9PlWFng tusschen IJ1otor en rotor
weer verbroken. In del lucht blijven ?e
wleken draafen onder den Invloed van
den weerstand van de lucht waarin het
vlh~gtuig zlch verplaatst.'·
'
Wanneer de snelheid V!ll1 de 'autogiro
~
ZQO sterk wordt vermlnderd, dat het
tp,este"l m,~t ,dalen, dan' blljven de wlek~n toch draaien, dfm dOOr d,en ltlCht~~er~tan~, "Me de rotofpla?en op hun
weg omlaag ontmoeten. Dlt laat~te is
juist d~ gr09te merlte ,van la elerva's
qlt.ylnping.
Ih 1 H.et verUes, van minimum
i
vIiegsne e~, da t voor een ge:woon vI egt'Ug' l met va~te ,vleugels I dikwijls funeste
"f ;,
gevoIgen heelt, kan de ~utogiro nie~ in
gevaar, bteng~n. Want hoe miniem de
voorwaartsche snelheid ten opZichte van
de Iu,"~h\t,'
OQ~' is en hoe st~rk als g:ev'olg
r
hielw~l1 de '<laUng, de fotorblade~ ontmceten, steeds den weerstand van de
lucti't en bUj.ven steeps draaien, dus
hefkiacht uitoe!·erien
Door zijn merkwaardlge ultvinding
heert la Cierva zlch zeer grqote verdiensten jegens de luchtV:aart iverworven.
Hij Is ije eenige geweest die,' sedert het
vI\~~yr~wgstUk in 1903 door de 4~erl
kanen .W11burlJ en Orville ,WrIght werd
opgeiosi, e'en fundamenteel geheel afW~~~~llde m~tlw~j' van vlieg~~ he~ft uitf'
gevonden.: lJaminer is echte~', dat zijn
autogiro, naar gebleken Is, maar e'en 'bep"erkt.,e " toepassil1gsm~gelijkh~I~' .~~lb,;
dQordat het princi~ van draalende
vleugels',alleen voor vli¢gtuigen van bescheiden" draagvermogen kan worden

Het is een zware slag, die de Iuc~lt-'pnel1werper kostte hat peuleschilletje van
vaart lhee,ft g~trofflen, nlet alleen de t 80 dulzend gulden, maakte een paar
Nederlandsche, doch ook de Internatlo- vIuchten, doch werd teen door capt. Rios,
nale luchtvaart, aldus de "Msb."
die er te laag bij den grond malle dinImmers tot de slachtoffers van het gen mee ulthaalde, ~n de soep gesmeten.
.'
..
La cterva was de wanhoop nabij en
verongelukte K.. L. M.-vhegtmg behoor- dacht aan het einde van z'ij~ Ioopbaan
de. p<>k de vermaarde 8paansche vlleg- ats vllegtulgbouwer te zijn. In werkelljktUl,gconstructeur Juan de la Olerva, de he'd tond hij aan het) bealn,
ultvlnder van het zoo merkwaardige
1 s
. <>
- autoglro-vllegtulg.
De geboorte van d~ autoglrq
•
Dat een groot, kostbaar apparaat,
door er te Iangzaam mee 'te IVliegeri~ in
een oogellblik in een noop puin kon
worden verandel:d, vQn~ Or?~ ~~~J~~r~
toch weI l1~el dr~ef. ~n ~ij s;9f g ~~n
het denken. Hlj redeneerde: vUegen
r ld
I' Ih id J'"
vereis9 ht, sne l1e ,vee sne e . e zou
ook moeten k~nnen vliegen met ~a~r
heel weini~ snelheld, Wa t 4~t \~e~al zou
zijn. ~aar hO,e la :Oi~rvQ. ~e ~~alt ~o~
bekeek, hij zag er geen gat ~n. Hij ,b.egre~p, dat er fundament~l·iths moest
•veran""eren.
~
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Op 1 kreeg e Spall a&f._ ~~n -tum neuse gedacnte. Als ik het draagvialt, de
vleugels van mijn vUegtuig,' In' 'plaa~
van vast, draaibaar maak, in den voi'm
i
van horizontaal dra'3r1~nd~ ~ el$~n :-"'
zoo redeneer~e qij, nu - daq zu~~en Ale
vleugels, die het vllegtuig in d~ lucht
houden, zlch ten opzlcht~\ Van de ludlt
sQel verplaatsep, en dus 'draagkl'acht
uitoefenen, terwijl\ het ,vl\egwest~I ~ls
geheel, dus ,vleugels en ror\lf. ~am~n, in
staat zal zijn zlch heel sne • mla~~ 6¢k
heel langzaam door de lucht yop,rt t~
bewegen. IWant mijn draaiende w!e'keli
zorgen er dan voor, dat het ,vli~gt\1ig
steeds een houvast aan ~e IUCht heeft.
~Het princIpe was er. Me~ goeden moed
ging bijl aan den slag.. Mod~I I, gebouw~
in 1920, was een .vermakelijk ultz1erid
bedenksel met twee vlerbhtdlge, stevlg
JuallJ. de la Cierva t
verspannen molenwieken boveU elk~a~.
Juan de la Oierva werd 21 September Het welgerde te vUegen. Mummer' 2,
1895 te Murcia in Spanje geboren. Zijn voorzien van drie stijlve wwken, was geen
vader was een vooraanstaand politicus, haar beter, terwijl nr. 3, dat vijf :wieken'
leider van de COl1servatieve Partij en had, slecht-s een SprOl~&etje maak~~. JU~~ ~~ge~ast.
tweemaal lid d~r R~geering. De belang- stond voor een r~a,dsel. ~et kleme. moC·
i . 11
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De ,.'~pf Z.eppelin"
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weg. Op het vllegveld H5
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~ijn wij ge-

land en allervrtendeltjkst ontvangen. '
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A~n ~~~~b.?~, ~a~ lW~. lucht~c~ip: l\\~~

b.e.¥'~~~~ ~~~an,p;\ng nu g,~tro~~~

met I<erstverlof gaau:, om na ~e {~~
VIa Cairo, ;In de buurt waarvan 'fij
~"C~~~
bruikeUjke wtntec-tnspectle ~~J ~?~&tt:\<}J
,
YQQd~~r. Qffi de twe,e w;el5;en ~1Jl1, ~e~~
aware zandstormen hebben te verduren
~~paq, gin~' het 6 December op Be»:g~st t~ 4-PUT -1AAR 578 REIZEN ?ELUAAItT. naar .Zuid-Ameitka weer aan te van1.6?O.OOO Kl\I AFGELEGD
gen.
aan, als piaar langs 4en 'pr~kk~ldraa~weg in de Lybische woestijil. ., .
,,
Pat' is weI de mee~t verlaten streek,
Met den terugkeer op 1 December jI.
~~~~~ wij ~ijq. ~~~~n 'g~159,m~p. p~ alP, Y~n e.t hlchtschlp I,?o~af Zep~liQ" van .
K.M. zee-traject van Bengasi naar Tu- zijn laatste ,voor dit Jaar o.p- h~t pr~- "
nis is~'het langste, dat wijl bov~n zee ge-I gramma staan~e reis pa~r ZU\d-A~1~t\~l).
vlogen hebben. Dan kwam er nog 180; werd de tweec1e rei,zenperlo~e y'an ~~t
K,M. zee-traject naar CatanIa op Si-Iluchtschip onde.r de vI~g d?r qe\\t:s~~~, '
cille en vervolgens weer ,lijnrecht over Zeppelinreederei afgesloten. '
zee op .Rome aan.
Met zijn gewone betro~Wbatl:r~~~~ ~.\l
'Veer teJ,'ug in Europa en regelmatigheid verri,ch:tte q~ "pra~ '~'~\'
pelin" ook in zijn nu betHndigqe ~~"t~~~
i~l dell ~ist
bedrijfsjaar zijn dienst op ~Ui(r·,Al\le'~~%~,
Het traje~t Rome-Marse11le hebben en weI met 13 reizen tussche~n~\t~h;
wij Woen~dagmor.gen in twee uur en land en Brazilie, benevens €eii tocht oyer
e~ni~e
minuten gevlogen. 'Gelijk de den zuldelijken Atlantt~'che~ ~ea~n 'l'";;~
Fransche navlgatiedienst reeds. meld- kader van den neutsch~~ SUdiub:e~~t5~
de, is het p1rcours Lyon-Parijs zeer LUftpostdienst. l'4eer d~n 300.999 15m
moellijk geweest vanwege den storm, heeft de "Graf zeppe,Un" In het 'a:fgepresta("
den mist en de verschlllende bergen en loopen reisseizoen afgelegd, een,
1
heuvelruggen, welke men hier meet pas- tie, waarop de bemanning ,v~n:' l\e~
trotscn mag
'zijli.·
seerim, en welke bij slecht zicht een luchtschip met recht
,
.'
,
I
\
groot gevaar, beteekenen. Toen wij
'smiddags !bij Parijs aankwamell; hebben
De prestaties van den "Oraf Zeppelln')
wij ons toestel maar op het vliegveld' Zijn tegenover de rei'zen van zijl1 beroem.
"brly'" aan den grond gezet. En eerst den grooteren broer, het luchtslfhip
Donderda.gmorgen hebben wij het van "Hindenburg,", zooals te begrijpen is,
Orly m~ar Le Bourget gebr~cht. Toen eepigszips op den ac~ter.grond ~~rl:'tl:k~.
wlj ve{trokken, hijdaen wij weI eel1 uur Het is daarom gere,chtv~a~df,gd,~~ "loo~
w~r~ orp H~~ "~ot~f, di~ waar~ij~ aan baan" van dezen pionter in het luchthet ~roplsch kUmaat' ge\vend was' ge- vaartverkeer op Zuld-Amerlka, a~ri d~
raakt, weer op gang te bren-gen.
hand van eenige getallen ult zij~.logbo.e~·
te be~,chrijven.
'
,
Het moellijkste gedeelte van den getH~elen tocht is geweest het parcours Op 578 reizen heeft de "Oraf ZeppeI\"'~
va~ Lyop. naa,r Parijs en van Parijs tot dusver in totaai rond 1.650.000 kilo-
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ff«g"~~1l~~o«gelfW1r t}innllilele~.1il S~~~ ~~ntMr~im~~f1t~!rpclrI1u,~ ~~~~~~l~~~:~::nt,'~~k,~~,~~~!t S1~~firZb9(fat Wlf"vo-6rtauren! rtfgroo1. depQQ!gebledeu· eU ·om de aarde-heen~
de 'aVIatIeK was echter, III t.egenstelhng Ia 'clelva .op 11 avond me~ z!jn ..vrouw de' auto iro 110 "een grooter arbelds- ste moelt~ hadde~ ons te or1~nteeren en Acht jaren Is het luchtschlp nu In ben:.e t het ~~erend~el der plo111e~~ uit dian ~~l de Qpe:t:a te M.adrl? ~it, ~~t ,ZlJr? ge- veld kUline 1 vl~d:n, omdat er ook II g veiUg door de ver:5chme~~e hmdernlssen dl'ijf en de ~ienst 'Yol'dt ~leqhts g~dU.
Jpr6blemen
tlJd, al dlfect Iwetellscha'p~el1Jk. \Wa~t Q~~hten, nat~ut1ij.~ QlJ ,~ijn l~v~\l~Werk. technische

aanstond~ begon de la Clerva met .h ... t

lIIJ

bestudeeren van de w~rken 'en publIcaties van Lang,ley, MaXIm, Chanute, e.a.

denkt, 11lj PCl~S~. Op~en~ ~ ~~q

011-

derdrukte ultr<>ep, n opgewonden g!3paar· ~~no~a. q.e.lfl. G~erv~ ~ijltt nall:~ heer

Vooral de' studies van den Du~t~chen ~emaal verbaasd a"p.!. ,;l~ 9.~n er!"

vooral.· Inz k

'zijn o~ te IOSS!U', be'e~l te ~pmen. Toon

het landen ~ ~.
.
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qm het .vlie.gveld weer terug te vlnden

Ifl Clerva 1s ecfiter st,eed~ ~a~ en
zw€efvI~chtpiol1iel' pttoLilienthal maak.. zel Juan,. met· een stralend gezlcht. In- het vervolmaken. van ,zijn zeer interes- "

Na de periode der zweeftoestellen
werd begonnen met den bop,w van een
echt motorvliegtuig, sameng~steld uit
de wrakstukken van een Sommer tweedek~er, eellS het trotsche bezlt van'den
Fransch~n ,vliego'r Jean 1\{au'vais. Het
toestel werd "de roode krab" gedoopt en
vloog, bestuurd weer "doof zijn vorig&l1
eigenaar, lang niet slecbt. Hierop volgde
een eendekker, die weinig vleugel had·
en dus erg snel was. Natuul'1ijk werd er
door de jongens Iveel gekraakt en toen
Juan na het zooveelste malheurtje weer
bij zijn vader om geld kwam, zei Ia Oierva senior, dat het nn maar eens uit
moest zijn met die ,verkwistende liefhebberijen. Dit was voorloopig het einde,
want wegens' gebrek aan contanten
moest de veulloQtschap der drie makkel's
worden ontbonden.
Juan ging nn - het was in 1912 naar de technische ~chool en studeerde
daar heel ijvel'ig. In het laatste jaar
van <len wereldoorlog, 1918, schree! het
Spaallsche Gouverncment eon competitie u'H, voar vliegtuigen. Juan, die toen
reed$ een goed technicu,s was, dong mee
en bouwde een bommengdoier. Die hom-

goed

te landen.

derdaad, hij was er I At 'mediteerend had sante uitvinding blijven werken. Zijn
hij (!ensklaps o,ntdekt, 9at de m.,o~~ll~~ l~ats~e cr~:at1e w~s d~ ~,g. 'sp~lpknaanOn"4va;ngst op ScJtipbol
zoo goed vlog"en, omdat de vleugelbladen autogiro, welk toestel de eigenschap bezlcll onder het draai~n k9~~~,n: verst~l- *t~, 'n'a h~t ?P gapg R!~ng~p v~n q~ roTe Haarlem zijn de vl1egers afgehaald
len, terwijI de stijfgebouwde"'wleken van torbladen, eerst "vier,' vijf, ''zes'ineter en in tr19mf n~ar Schiphol gebl'a~ht,
d~ toestellen ~p War-e groQth~ da~ n~et l~eu.:~ch~ ~~4oQg t~ kU~f1~n sp,ringe~ waar zij ruLm.half 6 aa~kwamen..
kOl1den. Dies bevestlgde hiji de wleke~ ~n dan' zijn' elgertlljke voorwaartSche,
met scharnieren aan haar as. : '
vllegbaan oJ>' te 'gaan. ZoQals blj de 1n
~~~ Yfoolijk ho~ra-geroep begroette de
liet resultaat ,was inderda.ad verblu!- JuU van dlt jaar op net Hounslow vlieg- p~lqe p~lo~~n, k~~ns~n werden a~ng€drafend. Het ghtg prachtlg. Wan& op.9 velq blj Londen gehouden tdemonstratle gen en handdrukken gewlsseld. De moeJanuari :192:l kon lultenant '~lejandro bleel<, neeft III Ciefva oo\{ n~~ propleeIl1 q~r ~'1 den heer 'Heymans overhandigde
Spencex:
op het oetafe-vJ.!ig"eld 'bij van dW loodrecht·~ri s4rt bevred~gend pun een fraa! h~rinnerlngsboid.
'
Madrid ,oP' lautogiro lW.4 de eerste opgelost.
i
'
.Toen de eerste yr~ugde van het wedervlucht maken, die uitmuntend slaagde.
De dood van dezen genlalen Span- zlen w?-t .geIuwd was, spra;k de, heer Ernst
Er 'werd n" na~~s~l!f gewefkt om het jaard 1~ ,~9.~r q~ lucp.,t~~art een ze~r Crone, voorzltter .van A,A.P., beiqe yl1etoestel te verbeteren. Elnd ~924 volgde gr09t ~~flles. '1J~t is echter te hopell: dat gel's toe.
.
de eerste overl~nd.vlucht. In OCtober zljn medewerkers in Engela'nd en Ame1925 werd de autogiro 'voOr het eerst in rika ,aan, de verdere ontwlkkeling van
"Heytnans e~ Sluyter", zoo zelde hlj,
Engeland ,voor een aantal 1\lchtvaart1 het draalvleugelvUegtulg zullen blijven "hartelijk welkoll'\ in jUIll~ vliegersnest.
autorlwiten gedemonstreerd. Er verre~s ~rbeld~n.
:
Van harte 'geluk, gewenscht met jult'le
'
.... , ,
~~i1p,u4ell; ~erugk~er van de 'eerste re..--==- .~..,
-:::;:::;:::;::, , ,.
Wm'Y\U9l\t. naar Java, do.or sportvllegers
volbrach~. Ook uit naam van de Indische !oS~~tYliegers: die ZOO hartelijk Juet
jullle n\eel~fden, roep ik jUllie een hart~~1jk ~~1~9m toe. Voor een feestelljke
h~Idlgittg zljn wlj. nlet l~ de stemming;
'
nog kor~ ge,leden ontviel Van der Leeuw
, J~let Ulist v~".trokkelh :!.fJet Iliist ,tel'~!¥~e~fPff~
ons, gi~teieh is de K.. L.M. doo," een 'awa..
fen slag g~.troffen......
.

ten indruk op den jongen' ;Spanjaard.
.
.
In het onlangs door de N. V. Biscuit!abriek "Patrla" uitgegeven pla~plaatjesalbum, waarvan de tekst 'werd geschreyen door Henri' Hegenel', vonden wij over
deli' ploniersal'beld ,van la Clerva de
volgende .bijzonderhe,den opgeteekend,.
"Zijn eerste stappen op het' toen nog
glibberige pad der luchtvaart zette, Juan
de la Clerva op veertlenjarigen leeftijd
door het bouwen van een zweefvllegtuig,"
onder medewerking ,van 'n tweetal
vrlenden. Een der jongens was d~ zoon
van ,een ,a~nnemer, die een volledlg uitgeruste t~mmerman.swerkplaats bezat.
Da,ar werd aan verschillende glljvllegtuigen het aalli5chljn gege'v~n. Gelukklg
voor de jongens, bevonden zich in de
onmlddellijke nabijheid ,van hun woonplaats geen hooge heuvels, zoodat de
glij- en zweefproeven genoten werden
van een onschuldig, luttele meters hoog
bultje at, of boven den ,vlakken grond
met als voortbeweging I'n groepje h01lende jongens, die het aan een lijn ~yestigde 'zweeftuig als een touwvlieger de
lucht'in trokken.

Juan pe

~l rende de wintermaanden

WI] Waalhaven
onqerbroken.
rl1eip blj ~aren gepasseerd en voor aIle zekerheld Bedert zes jaar verrlcht het volgens een
x: ~~ ,-'
. naar terl\gkeerden, hadden wij veel last vast relspl~n 'zljn dlenst op Ztild-Amerl-
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Niet minder d
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cum s en €en ' e angrlj. e actor vormt
va~ het a;anzien, dat Dmtschland In h~t
b~ltenland geniet. Zonder een enk-el ong~val werden plusminus 13.000 pass~glers en 100.000 kilogram post en vracht
veryoerd.
Op al zijn reizen in den loop van dit
j~ar ,was de "G~at Z~ppelin" volgeboekt.
Voor de meeste reizen moesten teng?volge va,n plaatsgebrek zelts passagfers
achter~elaten worden. Onderdanen van
bijna aHe landen der, wereld behoorden
tot d~ passaglers van het luchtscnip,
onder welke Duitschland en de overlge
groote staten van Europa en van Zuid'Amerika het ,sterkst vert~genwQordigd
waren.
.:
.-,

Na de pre~tatles, die de "Oral Zeppelin" tot dusver gelevefd heeft, en' siie
overeenkomen met 41 ~eer een r~l~ ~m
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Vier s~ukken Lu~ T,?Uet Zsep, de
uiwer~oren schoonbeidsze~r clef'
fi~~t~r~ep. Sierlijk ver~,~~t met

tr~ai adreska~rtje en, ~~n l'Og een

~euri~ ,zakdoekje; 'vormJ ~it aUes

te samen 'niet een id~3[ kerst-

Ep ~eze keurige
~~r~tve{"akking ~ is ' .v~rkrijgbaar

gesctlerik ?

f

de

yoor g~wone prijs yan 4 stukken
, L4x toH~t Zeep, zonder dat U
i~t~' . extra betaalt.
Maar de
YQ~rr~a~' ~eperkt, zorg dus dat
V sp~Qig van deze aanbieding
geh~\.lils' . ma~t.
Nog heden

is

b~~telleQ

bi; Uw winkelier.

Sluyter weer Thuis
f·
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~Vilr.llgell 1JJ..~ns ( ell ter.ngtQC ~J

"
On~e terugto~\1t begpn In, d~n mor~~n
van den ~6st~fl N~yember, aldus q~
sportvUege~s Hey~~n~ e~ ~Iuyter, ~,~
hun landing op Wa~lh~ve~, na hU~. s~~,
cesvolle ,~s~rtvlucht Ho~lahd-Indie y.v.
Het eerste ged~~lte gl~g ultste~~nd, d~~4
voor victo~ia Poln~ begon wer 4 t and~r~·
O~der henge regens, slecht zicht, vlo~~n
:li'eOP n~g geen vijftlg meter l100gte t~~J
...ch n de eilanden d90r. Op 29 N~y.
gingen wij naar Jodhpur. ()p dlt traj~~~
hebcen wij even Allahabad aangeda~n,
omdat wi} op qet \ vliegveld een K,L.M.~
kist zagen staan. Na piloot BIaak ev.en
de hand te hebben gedrukt, zijn wij
doorgeviogen.
,.
In Jodhpur heiJJlben wij 'let.s zeer \11teressants meegeqlaakt, 11.1. een jachtpartij met auto's,' Waarbij men zoo van
uit het portierraampje op het wUd
schlet. III Djask, merkt,en wij, hoe onze
tocht de aandacht had getrokkell. O~
onze heenrels hadden wij daar den dO'k'tel' en den. douanler eens meegenomen
in de lucht. Dit scheen den b.eiden peeren uitstekend te ziJn bevallen en waar-

r

I
Toch Wi\len we jullle zeggen, p.o~ vie
. .
julUe bl~nU.~en ~n bewonderen'. Vee~ erschljnhj~ B~bq~l'! ~i~ f R~ep.l! ~~~:g y~p yaring e.u; ~ennis Is op deze vlucht op9pgegeven. \toen WI hler terug ~wa- 'gedaan, voor vele nieuwe v~a8:gstu4~en
men lag er een ve~oek van de~ g~~- h~~ft ~~ze reis Nllte gesteld', moeilljkvernel.\r 9~ e~ns. ~oo t.l: ~ochtje ,te mo~en ~eq~n ~~~ overwonnen en bovenal is de
,ma~~~l.
~~~r~~p~, lil~raan ~~~b~li wij llqQdige' voorzichtigheid doo( ju~lie b,erat~urllj~ y?ld~~~. Het leek (jv.eri,ge~s tl'~cht. Pit wordt weI bewezen door de
paa~ W~~ ~~~ lf9Ila~q~cQ vlleg~efd. Wap~ landing op Waalhaven: voorzichtigheidtegellJk W~.t 911~ w~r~Q' er to~va11l~ llO.g ging VQQ( a,Iles" (applaus).
.
prie ~·~,M·-t?estel,efl' aanw~ig. 'l'4~ar "Deze ' vOol'zichtigheid en ~it inzicht
pat was w~l he~ hoogste aant~l, dat qle~ heert ju1l1~ wijzer en rijker gem:1.Akt W'j
~r 09t~ ha~ gezlen.
\'.
l'
L'!r. •. ' ;.1:
Op' 3 D'ee~mb~r'hebl;en wij op net ver": ziJn JUU~e h,ar eli~k dankbaar e? we ZlJ11
volg van 'onzen toeht zeer zwa~r w~er n~el bliJ dat julhe weer hier zljn.
~ehad. Hevig onw'eer 'over ~~n bh~ed
De ~eer Wittert van Hoogland, het
front. Wij besloten tenig te k~~Hm en
s.>ntdekten na de landIng, dat li~t lin~\en 'Yoord yoerende namens den directuer
v~n de ~uchtvaartdienst, spra~ zijn beva~ QnS t~es~e-~ 9~er ll\eters lepgte aan
wondering
ult voor de prestaties van be~
fl~r~~n wa~ ge~~~\lnl. pank zij de medewerking der Engelsche mili~a:lren Wt\s ~e spo-\,tvUegers, waarna 'de beer Van
Swijndregt, secretarls van de natio~lale
~e~ ~~yel In e~q ,5.~ 6 "ur wee.~ vert\ol~u~htvaarhchool. meer in het bijzonder
~en. Den volgenden dag zijn wij maar
hulde
bXach,t aan den heel' Sluyter, i)l- '
we~r yert~'~kken, dO,en ook toen was 't
llpg ~~r sle~qt \v'?~r. pp een hoogte van stn~cteur van' de N. L. S.
20 meter zljn wlj hoven de spoorlijn vah
Tenslotte hebben qe heere~l §lu'y~~r, .e~~
Bagdad' blijven vliegen. Verder wees de Heymans nog vOQr ,he~ .radio-journaal
pijpleiding van de Konlnklljke ons den gesproken.
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Weel U , dat het gas·
bedrijf U gaarne volrediginlicht. omtrent
de toepassing van.
gas voor ko k e 0,
b a k k 0, bra den
e n st r ij ke n 1
Vraagt heden .-.og
inlichtingen.
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NAAST DE ALGEMEEN REEDS BEKENDE
GOEDE EIGENSCHAPPEN VAN PHILIPS'
ONTVANGTOESTELLEN
HEt::}'T DE
PHILIPS' 319A BOVENDIEN:
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en een ieder verheugt
op datgene wat komen
Compote, ice cream
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5 Toepassing van gemetaliseerde, economische, nieuwekortegolHampen. Daardoor
is l\et energieverbruik zeer laag: slechts
ca. 65 W.
_.

' (cn mCal( omVang5L
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Bedeok, dat bij al deze lekkernijen

,2

Constant bhjvende afsterrurrin g ondanks
eventueele schommelingen in de lichtnets panning.
Verrassende selectiviteit en groote gevoeIigheid , ook voor de ontvangst van zwakke
zenders, door speciale nieu we schakelingen.
De verliesvrije spoelen del' , ,Advanced
mult.-inductance" schakeling envele
andere verbeteringen, zooals een "pU8hpull" eindtrap o.a. maken dat de kwaliteit
del' ontvangst. die van de omrcepsituatie
in Europa benadert.
Speciaal systeem van grof- en fijnregeling
verzekert snelle, gemakkelijke afstemming.

PI-II LIAPS

.
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22 December ... een Indisch luisteraar zet zijn
radio aan en uit zijn toestel klinkt de oproep:
PAGR ... PAGR.,. Scheveningen I~adio!
Het was de K-XVIII. in den donkeren nacht
koersend naar Dakar en verbindinq zoekend
met het verre vaderland.
Zoo gaat het den luisteraar op de kortegolf,
die een Philips' toestel 319 A heeft!
De kortegolf stations ter wereld, waarnaar
hij luisteren kan, zijn zoo talrijk, dat hij iederen
dag de wonderlijkste verrassingen kan beleven.
Schaft U het nieuwe Philips' toestel 319 A aan!

"voornaamste"

niel mag worden vergeten .•.

heerliJke dlkke room.

lEVERBAAR VOOR AANSLUITING 06K OP
GElIJKSTROOMNETTEN ALS: TYPE 319 U

maar dan room van NESTLE,
O'

'Laat thutskomende eCh.tgenoqt,' zeer opgelucht t

.... Het

spijt me

'erg. uerste, lpaa.t. tk mag. Ie onder geen voorwaa~~e ,~vrljd~ll.
Dat zou de .Vlnger.ardruszen .kunnen uitwtsschen, .' '\
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ens. geUeve men zlch te wenden tot

TOKO

.' !

BOGOR

PILGOT•••••••••••••• 4
FLORETTA •••••••••••• 6
FANTASIA ~ ~ •••••••••• 7
'MELIOR • ,; • • ••••••••• 8

PROVISIgN EN DRANKEN
Telefoon No. 7 (zeven)·.,
tnr. .

,

ct.
ct.
ct.
ct.

RECORD .•..•• '. • • • • •• 9
OPTIMUS ••••••••••••• 10
CUM LAUDE •••••••••• 12
MONTEJCARLO •.••••••• 15

,

ct.
ct.
ct.

ct.

Aile. Regal-sigaren zijn LUCHTLEDIG verpakt. Daarom zijn Regal.sigaren overal
in ,~ndie' ever- versch als in Holland. Probeer vandaag nag een van de nieuwe merken.
A 9 en

,
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neer de pengalengan hoogvlakfe

0

0

~_T I N

DIE

II

naar berghofel "ljifere"
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Morgen premiere in
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Het Ufa...maesterwerk met medewerking
van het Orkest der Berlijruche Staatsopera

, (1 ttur rijden van bandoeng.)

P L A A T J E S
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,,5 LOT ACe 0 0 RDn ·

die een ultzonderlllke naam heeft

dot ~en uitzcnderhjke reputctie heeft

II

Nederlandsch·lndisch Fabrikaa£
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Ilet ongeluk Ie· Belawan

Minimum- contract en Verlofsrecht
lljk Is, te verklaren dat de opmerking
in het Gedelegeerdenverslag betreffcnde
het Ioonpell, waarin de heel' Kerstens
een drelgement ziet': nlet van werkgeKersteus wii bovetulien Be(b·ijls,·adeu ult Val,bclveg;ll/l
verszijde is gemaakt, Zulks, wijl de meenlng van den heer Kerstens aanletdlng
. otsteren Is de openbare herbehande- ervartng wetende hoe bezwaarlilk het zan kunnen zijn, dat men er een bepaald
llng van de opnieuw Ingedlende aan- kan zijn voor Iemand, die met veel per- persoon op aanzag.
vullende Plantersregellng in hot College soneel moat werken, ten deze gebonden
Na eentge dtscussle over dit punt wordt
van Gedelegeeruen begonnen,
te zijn. De bepalingen in het B. W. ter- de behandellng van het onderwerp opzake stuitcn in de practtlk op vele moei- geschort. De eerste termijn van de zljde
van het Colle·ge is beelndlgd. De HegeeBlaauw lijkheden.
ring zou heden antwoorden.
De heer F 1a a u w opent de rij der
'f.a.v. de vrije-dagen-regellng gaat
De behandeling del' aan vullcnde Plansprekers, Bpr. acht het onnoodtg er spe- spr, geheel met de Regeeril1g accoord,
tersregellng werd door verschtllende beciaal den nadruk op te leggen, dat hij
T.a.v. de btnueulandsch-verlotsrege- langstellenden bijgewoond, o.a, door den
teleurgesteld is d001' het tett, d'lt de He- ling bUjft spr, staan op het eerder door president van het Suikersyndlcaat en de
geering de door den Volksraad aange- zljn fractie Ingenomen standpunt. . Dab Vool'zitters van den SuikeL'bond en den
nomen amcndementen niet heert..- kun- het blnnenlandsch verlof in de praktijk Plantersbond.
nen ovcrnemen. In de opnicuw geopen- niet naar wenach heeft gewerkt, blijkt
de gedachtcnwis~eling zijn geen nieuwe o.m. uit het felt, dat en de gemeente
De motie-KCrstclls
argumenten aangevoerd. Het gaat er Soerabaia en de H. V. A. daarmede ge·
thans dus am, dat dJ Hegecring zich broken hebben. Spr. zou. het voldoende
De door dCll heer I{erstells aangckonervan or> de hoogte wil stellen In· hoe- ;.\ehten, indien de negeering ten dez.e dlgde motte, welke me de onderteekend
vel're de Volksraad bereid Is om vel'- ;5lcchts te kennen gceft, dat Zij het re- is door de heeren' Van IIeLsdingen en
schillende beGwi.uen t~ laten vallen.
delijk ot wenschelijk acht, dat in be- Thamrin, luldt als voIgt:
In verband hiermcde zal spr. zich be- paalde gevallell cumulatie vall het, 11perken tot ~e besprcking van twee pun- i
h j
r'ks h
I f
1I'et College vall Gedelegeerden
t€n, met name: de kwestie vall dell 1111- l aagsc
aar IJ c
vel' 0
mogelijk
na de' to, tweemaal tee plaats gchad
wordt gemaakt.
llebbende behan<leling eener Aanvullende
nimum contractsduur/ en in de twecde
Plantersregeling
overtuigd, dat een beVl·eplaats die van het 'buitenlandsch verlot.
Met bctrekking wt de mcdische hulp
ctigcl1de reg-eling der rechten en plichten
. Spr. stelt intusschen allereer.~t een vraagt S1>1'. zich af, of de voorgestelde
van· werkgevers en werknemers ten opzichte van elkaar sIechts bereikbaar is mel
ol'iel~te.erellde vraag, n1. of wellicht bij regcling ni~t wat te veel :ian den royagedifferenticerde regelingell in de eigen
vergLssmg het woord "tenminste" voor 'en kant is, waardoor het voodbestaan
sfeer der on(h:rschcidene belangell, op baden termijn van 1 jaar in het thans "an de ondersteunlngsfondsen bij ziekte
sis van redeIijk overIeg tusscl1en de in beaangeboden ontwerp Ls weggevallen, Hij in gevaar wordt gebracht.
drijfsraden samenwel'kende belanghebbcnden, aan wier oesli8singell bindende krachl
betoogt. dat het niet aileen teg·enover
Bpi'. bepleit vervolgcns cen vellig::itelware, tw te kennen, bch()udens goedkeu·
de hier te lande aangenomen wel·klle· ling van de pellsloenen, Inzonderheid
ring door de Overheid,
mel'S, maar ook tegenover den werk- ioor dcgenen, die dua'l'op reeds recht
driogt er bij de Regeering op aan, hel
g eve l' onbehool'lijk zou Zljll, indien :lcbben en vraagt tevens wanneer de Revraag~tuk van de illstelling der bedoeldf
bcdrijfsraden zon<ler uitstel in sludie t·(·
slechts voor buitenlandsche werkkrach· ~eel'ing zal komcn met een voorstel wt
l1cmen, danwel door C€ll door Haar in t€
teu een minimunf-contractsduur wordt TVettelijke regcling van de pensioenen.
stellen CO'llunissie in studie te doon ne·
vastgesteld.
Tenslottc bcspreekt de h€el' Verboom
men en het resultaat daarvan zoo spoedi\!
mog.;lijk aan den Volksraad voor tc Ieg~
Immel'S daardoor zou de werkgever Ie segeling van l,let buitenhlndsch vel'g~n.
zich niet kunnen ontdoen van cen bui- lof. Nog altijd blijft spr. van mcening,
tenlanusche wcrkkracht,- die niets waara Jat dit een onaantastroar r.ccht is VOOI
De amcndemclltcu

Gedeleqoerden blijven eischen hcndhoven

I,

jl~i;ting lnzake de ~ll voerhlllsbcll"alln. Jiioovre01geno ,-Ivqrzij"artlegerieif uit;
gen en gaat dan over to~ h~t formu- ~lult, die h.t.l. zijl1 aal1genomeh. Een
leeren van zijn bezwarcn tegen de ~roept welke met den dag gCQei,t, ~cwjj)

bu.itenland1;)ch vedof-regeling. ,
~ Ie .groep der uit~ezondenell steeds ~.l~iZooal:s de HegeerIn:g thall,> wi! komt ,ler wordt. Spr.- houdt in dit vel'band een

om te p'lelten voor een
Icrlagll1g van de loongrcns wt f 250 per

llet er op ncer, dat de In het buitenland !.llt.voerig

aangeuomen

employe's cigenlijk een

hoogcr loon ontvangen dan hun gelijkwaardige collega's, die hier te lande ziju
aangenomell.
Spr. beplelt l1ie1'na opnieuw de mogelijkileld van cOllversie van het bultenlandsch verlor. Aanvaardt men haal'
niet voor dcgenen, die hier te lande ~ijn
aangenomen. dan begaat men eell absurditeit..
Zoo\vel ten aanzien van het eerste punt
(den minimum· cont.ract>5duur) als van
het tweede (de bUitenlallCL'Sch veL'lo!regeling) heert spr. met eenlge medeleden z ij n a men d e men ten
her 11 a ald.

Soangkoepoll

I
I

t

l

b~toog

lllaand, welke z,i. geenszins te laag kan
\vordcn gracht.
Van IIcI:sdingell

De heer C. C. Van 11 e 1s din g e n
lloudt eell prlncipicel hetpog over de
houding der Hegcering ter~akc van de
loep.a.ssing del' conflictenr~geling.
8p1'. heert daartegen' ~ersch1l1ende
. bezwaren, o.m.. doorda.t het karaktel'
:van de amendemcntcn t,eruggedruk't
wortH wt da.t van mot1('~. ~
·Wat intusschen de reget'ing zel{ be..
t.reH, daarmede kall spr. zJch weI vereenlgcn en hij ooveelt dan o~k haar aan·
neming aan.
Il
De V 0 0 r zit tel' me'rkt op, dat
de houding der Regeering :met be trekking tot de conf1ictenregeli~g geheel in
overeenstemming is met 4e .wenschen
van den Volksraad zeIt, zoo~}s zij bij een
vOl'ige gelegenheid tot uitlng ~ijn gekomen.
;

De heel' S 0 a n g k a cpo n kOll1t
eveneens op voor de mogelijkheid van
conversie van het buitenlandsch verlo!
VOO1' degenen die in Indie' zijn aangel1omen. Hen te dwll1gen het verlot in he't
buitenland deor te bl'engen is nlet 10gisch. Hun in het geheel geen vel'lofsrecht te geven zou cen disoriminatie zijn,
I{erstells
welke geenszins gerechtvlardigd is.
Spr. acht het ev€neens verantwoord
De heer K e r s ten s vraagt zlch af,
opnieuw a3n te dringell op de toeken.ning van een blnnenlandsch vedof van waarom de aanvullende plalltersregeling
dl'ie maanden aan die employe's, die gcon ook thans wei' zoo onbevredigend blijkt.
Hij wijt dlt aan twee o{>rzaken. De
recht op buitenlal1dsch ·verlof hebben.
eerste Is de onwil del'. verllchte despoKal1 ten in de bedrijfswel'eld (die bovendien
niet eens allen vel'l1cht zijn) om zich te
De heel' K a n is het eens met de onderwer~n aan redelijke wensehen.
zlenswijze van den heer Blaauw, dat ook Dlt blijkt o.m. uit djverse opmerkingen
degenen, d~e hiergebol'cn ~ijn na verloop in het Gedelegeerdehverslag €.ll de revan tijd behoeft.e aan l'tlSt hebben, doch actie daarop in hetzelfde stu~ -waarin
dlen rusttijd niet in het buitenland wen- :3prake is. van "volstrekt,..otlaanvaardbaal'''" "volstrekt onmogel1j~", e'te. SP1·.
schen door te brengen.
Een amendement om de conversle-mo- critisee~·t vervolgens.. ook de opmel'king,
gelijkheid open te stellen zal spr. dan dat het ·rl~kant geacht moet worden
vaal' het buitenlandsch verlot een loonook gaarne steunen.
grena te stellen, wijl zulks een verlaWcyer Jenden invloed zou kunnen uitoefenen
op de salarissen met he't doel ze te houDe he~J We y e l' wiI zijn medeleden den 0 n d e r die' grens. Spr. acht dit
aanbevelell. de door de Regeering op- een bedreiging.
nieuw ingedicnde regeling te aanvaarDe tweede oorzaak Is de poging, Olll
den.
·vcrschillende bedrij fsgroepen onder een
Spr. gaat in op de opmerkingen van regeling te brengcn. DaarvoOl' moest de
den heer Blaauw inzake den minimum- Assistenten··regeling vervallen. En daarcontract.sduur. 'l'egenover de zienswijze om was het niet l110gelijk de vrije da·
van genoemden heer, dat het bepalen gen-r~geling die in Dell zeer bevredivan zulk een minimum voor buitens- gend gew~rkt heert, o¥er' te nemen.
lands aangcnomen werkkrachten ook teEr zijn 100 mogelijkheden om aan de
genover den werkgever onbehoorlijk zou
zijn, stelt spr. de zijne, nam~lijk dat hij bepalinger\ der voorgestelde regeling te
zich lllet de door de Regeering voorge- ontsnappen. Op grond daarvan bepleit
spr. de inste1l1ng' van bedrijtsraden,
stelde regeling weI kan vereenigen.
In dit verband zet Spl·. uiteen, hoe de echter nlet om toezlcht uit te oefenen
op de juLste naleving der bepal1ngen,
omstandlgheden· de sutkerindust.rieelen
zooals blijkbaal' van andere zijde beoogd
genoodz.aa.kt hebben tot de dear hen
gevolg~e personeelspolltiek, inciusie()-de wordt fo doch om de geheele regeling te
aanstelling van tijdelijk personeel. Van vel' van gen. Voor de organisatie
het insluipen van een greot mlsbrulk van dergelijke colleges zijn de noodlge
terzake. zooals in het Gedelegeerden- krachten. met ervaring op het oogenbl1k
verslag wordt gesuggereerd, is geen reeds bier te lande aanwezig. O. m. denkt
sprake. Eil mocht het er zal zijn, dan ~pr. aan de leiders der vakvereeniginge·n.
zou de thans voorgestelde regeling er Spr. kondigt de indiening van een moUe
aan.
steUlg een einde aan maken.
Intusschen zal spr. zich voodoopig beVerboonl palen wt de voor1iggend~ regehng. Hij
verklaart dan, dat hij een tweetal
De heel' V e r boo m heeft zijn amendementen heeft mede-onderteehandteekening gezet onder het ·amende· kend, welke opnieuw zijn illgediend, o.a.
ment Blaauw om den minimum-con- een betreffende vaststelling van een mitractsduul' van een jaar uit te breiden nimum-contractsduur ook voor andere
oak tot de bier aangenomen werk- groepen dan die van de in het buitenkrachten
(met bepaalde uitzonderin- land aangenomen werkkrachten.
gan), doch hij heeft dit niet zonder
De v 0 0 l' zit t e r acht het ntet
aarzeling gedaan, op grond van eigen ondienstig, hoeweI zulks niet gebruike-

le. ' ~n amcndement Hhans g~t€e

kend door de heeren Blaauw, Verboom

ZOOwel een commtsste van de Dell
Spootwe,g Maat.schappij als de Polltle
hebben een ondersoek Ingesteld naar de
toedracht van 't droevlg ongeval, dat 17
Decclnber jl. te Bclawan aan den Nislunsleepbootkapltem W. coos het leven
kostte, tenelnde na te gaan of er wel...
licht bij het personeel op den rangeertreln van eenlge schuld sprake is.
Uit verschlllende mededeelingen, welke haar hebben berelkt, maakt de JlDeli
Crt." op, dat de vermoedelljke toedracht
alsvolgt was:
..:
. De heer ooos stond, met zijn rljwiel
aan de hand, lets na vleren, met cen
del' lcodsen, den beer Bakker, bij het
kantoor van' den havenmeestej- (tusschen goedang 18 en 19) te praten, Nadat hij atscheld genomen had stapte hij
weer op de tlets, met de bedoellng am
zich naar zijn schip bij loads 16 te 00geven. 'ferwijl de heel' Bakker in de
richting van den Oedjoeng fietste, ging
de n~r Goos dus naar den kant van
kotta BeJawau, zlch voortbewegend aan
de rcchterzijde van den weg.
Intusschen naderde van de zijde van
den Oedjocng een lClugeerdeel del'
D. S. M. op de .v66r de 'goedallgs, evcncens rechts van de)l ,wcg llggende, rails.
Dit ,rangeerdeel bestoltd uit tw€'e goeuel'cnwagol1S, voortgeduwd door een zich
daarachtcr bevindende locomottef. Het
rallg€erdeel had vermoedclljk e€l1 matige snelheid, ongeveer 18 km.
Dc loconrotlet float zeth' hard, daar de
machinist bijtijds wilde waarschuwell
voor het neerdoen. van de spoorwegooolllBn van den. ovetweg. welke zlch iets
vCl'der bevindt. utj gaf dusdanlg Iuidc
signaleu, dat een. alnbtenaar del' D.8,M.,
die z,ich in een tegelijkertijd aan de andera zijde ,van den weg passeerellde,lJ1
persollentrein be vond , zich daaraan er..
::seJd~.

Op het moment nu, dat aan de Unkertijde van den weg de personentrein
Gistel'avond. hield prof." dr. H. Dl·Ug:..
I ..
in de rlchting B-clawan: ging, eveneens
.... Ca VlllLSt werd. Maar voor aUes bleef h1j
mans voor de Phohi een causel'ie over de ar1ntocl'aat dl·e l' h
1 't bi' h t
signalen gevend, en aan de rechterzijde
. J.:l
,
Z C aar;~ Ul
J e
de rang-e·ertrein naderde sloeg de heel' "Willem van Oranje". Spreker ving aan kleme burgerdom. omdat hlJ beseft, dat
G ' . n 'l.thiiwt 1 rze' tp
t
~h
met ~ verwijzen naar het werk van deze groep de stuwkracht vormt van

,~~~Q, ""~ \l9U
l'en beV!ltd~, zljl1

w«",

~,~l,;lk:~ ~~c~r~

d~el te 'bel'elkall.

eeffwa-al' lrt'reralf ~"fifonuineW~
.

zar~tfIf. ~~n .h~",:!tAh"CT""LwlnO'
lJl

schn(tellJke nalatel1~~Chap van dell PrlllS
'

•

1Ieb is nlogelijk,' dat de he.er ~os HIJ sprak de hoop ult, dat. het onde~r de na om te betoogen, dat de vOQnlaamste

minimum-contractsduur mede te doen rue hij meet heb.ben vernomen, van. den Evenaar gelezen en herlezen zal WOfVOQl' de In Jndle aangenomen
persql1'entrein a.fkomst1g waren. 'In leder den.
.
gev:al he'eft hij het aankomen van het
Prof. Blugn~ans teekende daarna de
. werkkracl1ten ;
~. een amendement (thans getee- rangeerdeel blijkbaar nie't tljdig genoeg f~guur van Wlllem v~n oranJe. als een
kend door de heeren Verbool1l, Blaauw bemerkt. Hij ~Wall1. op het fietspad toen b~zondere per~nhJ~heid, die verr.~
en Kerstens) om do salarisgrens voor de goederenwagon reeds dieht bij hem Ultstak. boven ~iJn tIjdgenooten., HI]
de toekenning van bultenlandsch ver- was genaderd. Hi,} moet geschrokken leefd~ 1ll een tljd .van glsting en verziju, heert enkeJe .s~cQIl:~en geaarzeld, ~11 warrmg cn het..is zljn groote vel·dlenste
lot van J. 350 te vel'1agen tot f 250 ;
3e. een ·amendement (thans ge~e werd daarop QmmddelllJk door den trelll geweest, dat hlJ hierin 1~ldlng wist te
kend door de heeren Blaauw, Soetar- gegrepen en. zesttg meter vel' lu.~ge- geve~l aan het z~aar beproefde Neder·
. .
land...c.he volk. JhJ was de belichamlng
djo en Soallgkoepon) om dp mogelijk-, sle~rd..
Een aUl0t.;naat: van. de D. S. M .• in de en vOllugever van de nleuwe staats- en
heid tot conversle van het bulten• landsch verlof open te stellen en ou1 pCl'SOllentrell1. gezeten, zag <fat el· }ets volksgen~eenscha'P.
ge~<~ro.e, Het stoppen, .stapt-e ollluiddel...
Spreker schetste in eenige woorden
,g~g~l1en, die g~ell recht ·op bUJtCll-'
lljk
uit
ell
vond
~:mder
het
rangcerdeel,
den
tQest~nd vall 011S land in die diigen,
landsch verlo! hebben, ·recht te' gevell
op eEH1 binnenlandsch verlot van 3 waarvan de mac~·~.lUlst inmiddels had ge.. toen het gercgeerd werd door het Brusmaanden met behoud van vol salarls. remd, het decrlIJk vcnninkte slachtot- selsche hof, waar de Spanjaarden den
fer, dat wen nog leefde, doch kort daar- OOon aangaven. In Brussel was men
.... _~
op overle€d.
.
onkundig van het lijdell van het Nedel'Op advies Van den havel1al'ts en de landsche volk, men stQnd er vreemd
DR. J. G. J. 1\. MJ\AS
Politie, die spoedig ter 'plaatse Waren, tege nove r en derhalve wist men ook
hcert de bedoe Ide ambtenaar het stof- niet welk een gewetenscrisis het doorIn de vergadering welke de SOeka- felij'k overschot per auto naar he't Me- maakte.
boemlsche Zaterdag p. te Garoet heeft dansche Gemeente~iekellhuis gebracht.
Het was Granvelle, die de lont bij het
gehouden is medegedeeld dat dr. J. G. na €erst de in Delawan woonachtige fa- krult bracht. Wat Granvelle deed. lag
volkomen in de lljn van olltwikkeling
J. A. M a as's Lands Caoutchoucbe- milie te hebOOn gewaarschuwd.
vall het verzet del' feodale macht van
drijf verlaat. Ous was dit sedert eenlgen
de spaansche dwlngelandij tegen de
tijd bekend. dooh. er waren redenen,
nieuwe gedachten en gevoelens van een
TOURISl\lE IN lNDO-CIUNA
zlch van zijn knecht"'~hap bewust olk
verband houdende met hetgeen tqt dlt
Blijkens eell dOO1· den Franschen oon. "
v .
vertrek heeft .geleid', welke het nlet ge- sul-gen:eraal van den dil'e~teur van het De opstall~' van dlt volk ol:twikkeld e
wenscht maakten, hierover te schrijven. Centrale Toeristenbureau vool' Indo- zich eigenhjk o~ dezelfde wiJze als de
China ontvangen ber1cht. is de hefting Fr.ansche revolutLe 200 jaar later. DaarWij zullen daarover ook thans niets van 1.50 plaster, welke ten behoeve van bil ging Oranje vooraan. Onder de ergzeggen, doch willen vaststellen dat met de haven van Saigon werd ing~teld, bij ste be~roevlngen bleef hij Zij~l yolk gehem een bekwaam ambtenaal', oon man beslult .van den <rouverneur-G~neraal trouw. htj versaagde nimmel.
Spreke·r wijdde daarop )tilt over d.e
ing,etrokken
voorloover het tO€risten
van karakt€r bovendlen, voor den betreft, dIe op het speclaal InanUest der leiding yan de in een opstand· uitgeloQlandsdlenst verloren gaat. Wij betren- schepel1. welk 'Saigon aandoen, staan pen volksbeweging door den grooten
zwijger, die van Katholiek via liberaal
vermeld.
ren dit zeel'.
I
gelden

---

...-

••

De~eer Maas zal in Maart ot April
optreden al~ verteg~nwoordlger van de
Deli-Batavia Rubber en zal zlch in vel'band daarmee nabij Slantar ve~tlgen.
Tel' oostkust kent men zijn kwalitelten
uit den tijd dat hij aan het Dellsche
proefstatiol~ vel'bonden was, welke positie hij prijs gaf om in .'8 lands dienst
te treden.

Voorat gaat de heel' Maas met eell
kart verlot naar China en Japan; morgen vertrekt hij uit BatavIa w~ar hij
echter nog' zeer korten tijd zal ver-'
blijveu, alvorens zijn nieuwe funetle te
aanvaarden.
.'
l{JUlS'll\US IN

~Ut.

CORNELlS

Vanwege de pal'ochie is voor de armen van Mr. Conwlis een Kerstfecst
gearrange-erd, waarvan de vlering in het
pa.rochiehuls "Amicitia" op Zaterda.g,
26 December a,s., aanvang 6 uur namlddag. zal plaatsvinden. .Naast een keurig door de K. M. B. en
K. J. D. van Meestel'-Cornells uit te· voeren kerstspel met 11lledewerk1ng van het
K. S, B. ol'chest onder leidl.l1g van den
heel' Lefebre, zal dien avond een "be-'
deeling" worden gehouden. waarbij de
armcn, 400 in getal, bedacht 'zullen worden.
Reeds werden van vel's~hUlende plaatselijke firma's en toko's goederenbijdil'a·gen ontvangel1, terwijl meerdere ga.ven
verwacht worden.
Voor de parochlanen zal gelegenheld
bestaan het Kerstteest op Zondagavond,
27 Oecemoor 'a,s. in I1Amlcitlan toe v~~·

reno
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Willem van

Hoe de heer Goos door dell. treln
werd gegrepen

en Kerstens) met de st.rekklng den heMt geI~te~nd. dat de luide signalen N~derla~lders, aall belde zijden van den grond van 's Pr1n~en ver~et tegen Spanje
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Herinneringen aan Februari 1901
Geschcllken

VOOI·,

v.
Een afzQndel'1ijk artlkel willen wij wijden nan de ve~e geschenken voor het
vorstelijk Bruldspaar, waal'bij wordt opgemerkt. dat deze opsomming tot de
voornaamste cadeaux beperkt is.
Allereerst zij dan vermeld. dat het
huldeblijk van het Nederlandsche volk,
van de hoofdstad, van de Koloniel1, van
leger" en marine, ~chutterijen, van· kunst
en industrie. eerst later, te Amsterdam,
weret aangeooden (na 5 Maart 1901>.
AHe geschenken vertegenwoordigden een
groote en bizondere waarde. H. M. de
KoningLn-M'Oeder schonk een colleotie
sieraden van de kostbaarste edelgesteenten salilengesteld : een groot in bouquetvorm bewerkt sieraad voor het corsage,
geheel in briljanten. in lofwerk van goud
gevat; cen riviere van de schitterendste
steenen. specimen van 't fijnste brlljant,
met een talrijken voorraa~ van losse
sp-elden, elk met een precleuse steen van
dezelfde edele soort en bestemd om
kw1stig over het toilet te worden verspreid; e€n sp€ld bovendien met een
parel van zeldzame grootte en schoonheid. Eindelljk een annband van meesterlij-ke kunstbewerking, in goud en meti
paarlen omzet. he,t emallportret van Ko~
ningin EmIna omlijstend.
De Groothertogin, Maeder van den
Bruidegom, schonk Haar 'ZOOn een bureau van Iblzondere grootte en pracht,
met ontelbare laden en van een bizon·clere hQutsoort, dat 'kUnstig bewerkt was.

ltet'. bruidsp(((lf
·Dij de kostbare kleinoodH~n van de
Bruid voegden de Koning en de KOllingin van WU1~temberg nog een balsketting. over de geheele taille te dragen:
een "ketting van goud, telkems in breede
braceletvormige stukken overgaande, die
geheel met edelgesteenten} briljanten,
·robijnen'en smaragden waren omzet.
Als groot familiegeschenk werd aangebaden een ontzaglijke verzameling van
massief zilvercn serviesstukken en candelabres, die een geheele groote tafel in
de zaal, waal' al de pracht was ten toon
gespreid. lnnamen.
Een zeer kostbaar geschen·k, van bizondere beteekcnis, was dat van n. K. H.
de VOl'stin von Wied. gcb. Prin~es Marie
del' Nederlanden: een tamelijk groote.
langwerpig . vierkante cassette. In licht
hout bewerkt en met gouden randen en
van zware hengsels en sloten voorzien.
Een zeldzaam voetenkleed., prachtig
bewel"kt bont, van 'zeer 'zcldzame soort
en grootte, zonden de Vorst en Vorstln
v'an Waldeck.
Het geschenk van den: Duitschen Keizer 'bestond uit een groat. servies uit de
Keizerlij.ke porseleinfabriek, met wapens
en monogram:men beschilderd en met
goud versierd op de opengewerkte roode
randen.
Het geschenk van den President del'
Fransche RepU:bliek Loubet, werd namens de Frans~he Regeering aangeboden door den Franoollen gezant bij ons
Hot, den heel' Moubel, in cen Ibizonder~

te vlnden was 1n 'zijn felle verontwaardiging over de invoering van de inqui":

slUe In 011S land. Hij zou noolt duIdell •
dat de leer del' g'eloofsvervolging bij
ons ing'ang zou vinden. Ook protes~erde
hij tegen den maatregel van PhlUps
om 'de jeugd te dwingen enkel aan Kathol1eke· universiteiten te st]Jdeeren. Hij
vool'de 'een principleel verzet tegen flUe
godsdienstige en cultureele knechting.
Het sprak wel van zelf, dat ook het
jOl:lg'e handelskapitalisme van onze hande Iss te den: in bot.slng nioest komen met
het sombeJe teodallsme van 8panje.
Ook dat bas-efta Oranje .volkomeu, wall.·
m:lcr hij sprak van de ecol1Omlsche
moeilijkheden, die ons land als ge-volg
van de Spaansche heerschappij doormaakte.'
..
.
. De ZWIJger is gewe~st de lelder van
a~ groote revolu~lonall-e volksbeweging,
dLe een diepe~ mdruk maak,te op de
16de eeuw:sche Wcreld. Hoewel hij ook een
~andlg. diplomaat.. wa~ ~lll.gl hij /~ ~e
~~a~Sll1g ,van Zltr
gmse en 0
e
t1 1"S e consequen. C.
Ten slot~ bleet s'Preker nog .even
stilstaan biJ de beteekenis van. Orn.n.je
voor het vornWll ,van de Nederl~.ndsche
staat..sgemeenschap, waarvan hiJ de eigenlijke grondlegger geweest is.
Ondanks de glwte macht. die hij zlch door
zijn kunde. wllskracht en zelfver1()O'chcniI\gj vel"wierf bleef hij steeds de
eenvoud zolf. Hij ~llde enkel volkslelder
zijn. en goon koning hij stelde zich tevreden met het s~dhouderschap dat
hij in dien.st stelde .van de gel'€~htig
held en het Nederlandsche volk dat hij
zoo lief had.
'
I

audientie, met een eigenhandig schrijv~n van <Jen President. Het was een behang"sel-tapijt uit de Fransche nationale
werkplaats der ..Gobelins" herkomstig
en stelde voor : "Ie Roman au diX-hutteme sieele". Het was reeds in 1897 tel'
hand g"enomen om aan de Koningin blj
de meest geschikte gelegenheid te kunnen worden aangeboden.
De afmet1ngen Ibellepen : 3.40 m. hoog
en 2,33 m. breed.
De gezamelllijke hofbeambten' van
H. M. boden een al'tistie'k geciseleerd
vierkant presenteerblad in zUver aan.
Het geschenk der inwoners van Suriname ,bestond uit een stuk goudhoudend
kwarts, waarop in goud het wapen del'
kolonie.
Ook uit IndH~ kwamen groote en l·ijke.
cadeaux.
De Haagsohe dames boden een oudHollandsche kussenkast, dateercnd uit
de tweede heUt der zeventiende eeuw,
aan van pal1ssander- en ebpenhout vervaardtgd.
Rotterdam gaf een pracht1g schrijfgarnituur in verguld-zilver.
Uit de ,kr1ngen del' ongelukkigen en
allerarmsten kwamen ook alleraardigste
geschenken : een boekenhoudertje en een
klein open kastje van eikenhout van de
verpleegden in het doofstommeninstituut
te Groningen. Een mooi handwel-lk kwam
van de Naai- en Handwerkschool van
H. M. te ·Schevenillgen.
utt den aard der zaak waren de huwelijksgeschenken van particulieren ontelbaar. En aUes wees el·op. dat ~nen dit
uit groote liefd~ ~n groote Q.an1<'ba~rh~id
schonK.
l
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De Thee-restricue

Uit Washington meldt
d a t h e t d epa r t ement van Financlen e e n
Het scereldoerbruik ueenu
vel' rei ken d pro g r -a m m a
Het Alg. Handel~blad schrtjtt hlerVel'bruik geremd door te heeft aangenomen om
den i 11 V 0 e r van b u i t e nhooge Iasten
over:
1 and s' c h k a pit a a 1, die d e
d
h
t
Juist op tijd, den 3Q:sten November,
Over het slechtste laar 1932 bedroeg b In
heett de Internatlonale Thee-colll.missie de mlddenprijs. te Amsterdam 28% cts. Van d eVe r e e n i g deS t ahaar besllsslng bekend gernaakt aan- pel' pond,. dalarna (April) kwam . de ten Z 0 U vel' s tor e n, t eye 1'gaande het restrlctte-percentage voor restrtctte en waren de rnlddenprtjzen h. i 11 del' e n.
het laatste of vijfde ja~r del' huidige over het laar : 1933 31% "cts., 1934 39~2
Off i c 1 eel w 0 r d t m e d erestrlctle-perlode, loopende van April cts., 1935 33% cts., laatste Nov. veiling
1937 tot en met Maart 1938. Het per- 1936" (minus 20% voor muntdeprectatte) g e dee I d, d a t g 0 u d a a n k 0 0pen z u.J 1 e n w 0 r den "g ecentage del' Nederlandsch-Brttsche be- 39 cts. (verleden [aarNov. ook 39 cts.)
s t e r ill see r d" 1 nee n n 1 e t
perking was 17~2% en nu blijft het
nog een jaal' langeI' 17%~'o.
De theepl'ijzen zijn derhalve ruwwcg act 1 eve r eke n lng, zoo d a t
van 28~!t "tot 39 cts. of slechtsmet ca. zij onbruikbaar zijn als
De internationale percentages bedroe- 10 cts gestegen (het jaargemiddelde zal bas i s v 00 r ere die tin f I atie i n d eVe re e n i g deS t agen achtereenvolg'ens' 15%, 12%% en ten hoog~te 38 goud-cents bedragen).
ten.
G 0 u din v 0 ere n
e n
daarna 3 jaren a'chtel;een 17~2%.
\Vegens de vooral door crlsis-aanplanWij beeloelen met het voorgaande niet a a n k 0 0 pen van bIn n e 11tingen op Sumatra sterk toegenomen po- te zeggen dat het de thee-cultuur zon- I a n: d s c h g 0 u d z u I len g etentleele productie, he eft N~der':andsch cier restrictie betel' zou zijn gegaan en de fin"anclerd worden dO/or
vel' k 0 0 pen van s c hat" k i s tlndie op zijn eigen gebied om zich aan prijs dan weI vel'dubbeld zou zijn.
b i I jet ten, w a a r d 0 0 r go u dhet internationale beperkingspercentage
te houden, achtereenvo:gens 32-35-42%
Uit de fetten blijkt n. 1. dat de restric- toe v I 0 e d t e n"g e vol g e "'van
143% en 45% (in 19371'38) moeten be- tie de inkrimpin,g van het wereldvel'brulk een toenemend surplus
perken, wat natuurlijk het ergste is voor grootendeels heert opgevangen en voorts del' bankreserves wordt
,.
de ondenlemingen, die niet aan de tlit- dat de prijzen, die de planters ook nn v 0 0 r k 0 men.
breidingswoede v,an omstl'eeks 1930 he b- nog ontvangen, zoo laag zijn, dat viln
ben meegedaall, die derhalve geen groo- eenigerlei rem voor het verbruik deor
tere potentieele Pf.oductie liebben en die €en in eerste hand opgezet prijsniveau De tllollctaire !,ovcreCnk011151
dus op haar vl'oegere productie.s bijna de geen sprake is geweest.
helft moeten inperken, 2% extra-uitBalkallentellte sluit zich niet a3n
voerrecht moetell opbrengen van hare
Er hebben zich dus bij de thee bijreste.ercnde 55% uitvoel'-thee, 20% ven- zondere factoren voorgedaull, die het
A the n e, 20 Dec. (Transocean). De
noot~~hapsbelasting moe ten beta~ell van verbl'uik hebben doen vermInderen en
conferentle van gouverneurs del' Cende WhIst, die zij zulke lange jaren heb- die de patuui'lijI<e wet van vraag en trale Banken van de landen del' Balben moeten derven, terwijl zij toch de a!3.qbod hebben verstoord. Zulke facto- kanentente (Griekenland" Jqegoslavie,
tuinen lllOesten blijven plukken ......
ren zijn el' ook! Thee I;s 11.1. in tal van Roemenie en 'furkije) heeft een comHet ware te wel1!~chen, dat de regee- landen een haast niet-te-:betalen luxe- munique uitgegeven waarin wordt verring en het groote publiek eens wa t drank, omdat haa·')t overal -.:.. en ons klaard, dat zij zlch niet kan aansluimindel' keken l1<,\ar de beurskoe\'sen van eigen" l;lnd, heeft in deze het schooile ten bij de Engel~ch-Fransch-Ameri
een paar sterk~bevoortechte thee-maat- voorbeeld gegeven -- thee beschouwd kaansche monetaire overeenkomst, welschappijell. \Vunneel' de toe,')tand del' wordt a1., een prachtlg belasting-object ke aandringt op een definitieve stabitrheecultoum' mindel' oppervlakkig wel'd en die zijn er in de meeste landen he- Usatle van de munteenheden der voorbeoordeeld, dan zou de. meening dat den ten dage chroniseh te weinig. De naamste mogendhedel.1 en vertegen"het nu in de thee zoo goed gaat" on- {is'cu.') heeft in <ll1e landen met toene- woordiging in den Administratieven
getwijfeld heel" \Vat mindcl' lutd v~r mellele ijver naal' nieuwe belastingen Raad van de Bank voor Internationale
gespeurd en overal waar thee eenigs- Betalingen.
kondigd worden.
zins gedl'onken wordt, heeft men het
In elk geval treedt door de steeds toe- meer beschouwd als een bela.sting-object
nem,ende interne restl'ictie spre,kender dat gedronken wordt, dan lals een volks-.
aan den dag, hoe de olldernemIngen zich drank, die belast" moest worden.
Zelfs in Engeland, het thee-drinkende
Am s tel' dam, 2i Dec. (Aneta),
reusacl1tige offers getroo.sten om zich
land bij ultnemendheid, is men deze De algemeene verga:dering van de N.V.
s'taande te Iv:mden.
ric]lting illgeslagen (al betaalt men er \Vest-Java. Kina. Cu'1tuur Mij. heeft mr.
Doeh laten \Vij een:> zien wat uu ei- voor
Bl'itsche thee "maar" 16% cts. per R. H. Erdmann tot directeur belloemd,
genlijk de t.hee-restl'ictie tot du~verre
voor gcvolgcll heeft gehad en of pro- pond, omgerekend in Nederlandsch geducent.en l'eden l1ebben tot tevredenheid deprecieerd geld, ·tenvijl ons land met
olUzetbelastlng m€de een pond thee met
PIUJS-INDEX
over de gevolgde pDlitiek.
rHim 40 ets. belast) en ons zijn tal van
De hoeveelheid thee, zich bevindende landen bekend waar de rechten veelLon den, 21 Dec. (Reuter). Reden
in entl~ep6t-dok in Engeland en Nool'd- vouden van de eerste-hands-prijzen
176.5. Zatm-dag 176.4. 4 Weken geleden
lerland, beliep op het eind van l\faart zijn.
•
162.7. 52 Weken geleden 144.8.
1933, toen de restrictie geaeht werd te
zijn in~egaall: 296 millioen los. Drie
restl"ietiejal'en later bedroeg zij ca. 2'19%
millioen Ibo'3. Een ovel'weldigend re,sultaat kunnen wij dit niet vinden. He't is
een vool'raad-verminderirlg van bijna 47
iulllioen 10s. of 16%. Per eind September j.l. JJedroeg de teruggang slechts ca.
32 mUlioen Ibs. vergeleken bij September
1933, hetgeen ovel'eenkomt met 12% over
dl'ie jaar tijds of 4% per jaar.
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[ongeusboeken vol geheimsinnigheul en aootuuur, -Groellc
sluugeti en ltet gehelni oan. de synthetisclte dill 11 uu I t,
, Hanno's . ronuuulsche »lucht
i'l(U1Ulllt lnes'
zorgen: - Frissche uitguven in Tip-Top-serie en !
Oi'clIije Blbllotheek, - Dulle en tocli nietuoe
beketulen ooor de jeugdige lesers
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uTusschell potten en pannen", door' Lout de Brulne,
Uitg. J. Noorduyn 'en Zoon
N. V., Goriuehem
Op vlotte en humorlatlsche wijze vertelt de schrljrster hoe de hoofdpersoon,
Lotte, zlch, dank zij een stevig willetje en
een immer goed humeur, door allerlci
moeilijkheden heenslaat, waarvoor cell
meisje in de huishoudelijke praktijk
komt te staan, zeUs al ,is ze gewapend
men cen huishouddiploma.
Eell boek waar elk meisje niet alIeen
vanzal .genieten, maar ook Ollgemerkt
het een' en ander, van zal ;kunnen opsteken, dat haar te pas kan komen als
m:oeder eens teen ke'ertj-e Ilnaar boven" is.
Cor Buruma zorgde voor levendige 11lustraties.

n.

"De "gouden draad''. door
Laman ((e ,Vries, ;'fill Topserle. Uitg. Vall 1I0lkcma ell
\Varelldorf N. V., Amsterdalll

en daarom storend vinden iil l1et ,overihet feit dat
geen enkele hoofdpersoon ceil Holland·
sche naan\ hceft. Noa is de voorliefde
ook hier in indie voor al1~s wat buitenhndsch is, nlet groot gelloegl om een
milieu \vaarin gecn der ,personen he~I
ge~oon b.v. Jnn: of Mic~i heet, geloofwaardig te doen schijll~n; Daal'entegen
nlaakt weer yael g06d, dat ,de sclnijt:stel'
in haa1' hoek opwekt· tot het lewn van
g<Jcde Nederlan'dsche letterkundige w-erken zoowel in proza als in poezie.

AIle meisjes boven de zeventien jaar gens realistlsche vel'haal is

zijn overliefd, zoo niet op een schoolmakker dan toch 'zeker ap een filmh~ld,
Inbeide gevallen is da ,Hefde onschadelijk. andel'S wordt het echter als beidc in
een pel'soon vereenlgd ~ijn; dan is het
V001' een meisja een heele toer om aan
de eharmes van zoo'n idool weerstand te ,bleden en tenslotte den waren
Jacob te vinden In een kreupel, maar
edel jongmensch.
Dit gegeven he eft de schrljfster verwerkt in een boek dat we ieder meisje
Hans Borrebaeh zorgde V001' vlotte ilgaarne aanbevelen. Het is een eenvoudig maar daardoor des te treffender ver- lustl'aties.
haal gewol'den, dat noodt tot herlezen en
n»iaJlI31itell. ltd raadsellangel' bevrediging geeft dan welk ander
·achtige testament", .Jdoor ir.
oudere-meIsjes-boek dan ook.
J. P. Valkema Blouw. Uitg.
N. V. j)~ '.fijdstrOOlll, \Jochem
"Bob en Ina". door Nanda.
I'"
Tip 'fop-serie. Uitg. ,Van 1101Raadselachtige
bookerl
zijn
altijd
zeer
kema en \Varendorf N. V"
in trek geweest bij de jeUgd ell daaroin
Amsterdam
zijll wi} er yah ovettulgd dat dit boek er
Dat dit frissche" meisjesboek rceds zoo bij het jonge voIkje weI in zal ,gaan. De
vlug een tweede' druk ,beleeft, 1s een synthetische 'diaillant he~ft een tijdje
eel'ste a.anbeveUng voor dit boekje, dat geleden in het brandpunt del' pUbl1eke
de .groote vriend~chapvantweelll~1sjes belangs~lling gcstaan '~n tOOl! is het
beschl'ijft, welke vriendschap gevaar boek waarschijnlijk ontsaan. Het geheiin
dreigt te loopen door de on:gemotiveerde van de k\Jnstn,atige dIamallt is in clit
jaloezie Ivan Ina, die haa1' Bob nlet aan boek vervat in eeil geheimzinnig briefJe
een ander "gunnen kan. Een motief dUS; in geheimschrUt dat bij ontcijteting
~

Bezict men de theerestrlctie zoo,
dan moet men tot de conclusie komen, dat het wereldverbrulk, dat
tOdh een natuurlijk accres zou moeten hebben, op' ontstellende wijze
aan het inkrimpen is.
Dit klopt ook mel;, de gc-gevens van de
Internationale Thee-commissie, waal'ult
blijkt, dat het wereldverbruik in het
topjaar 1929 ruim 912 millicen Ibs. bel1ep en geleidelijk is terug,gezakt tot een
niveau van 860 it 870 millioen dat mlsschien dit jaar weI tot 825 millioen zal
dalen.
In dit lici.lt is de vel'lenging van he't
bestaande restrict.ie-pel'centage, waard90r de' Ned.-Indische' ondel'nemingen
als gel1eel in 1937138 45% moeten gaan
beperken (wat voor soUlmigen onblllijk
is) cen verdere slap op den eenmaal
ingeslagen weg. Ret is te begrijpen, dat
, menlge thee-fabrikant wilde dat hij b.v.
eell lliet-beperkte cacao-plantage in
plaats van een aan restrietie ondel'hevige thee-onderneming had. Ook de cacao
is het langcn tijd slecht gegaan, maar
de prijs is lOnder restrictie in een jaar
tijds vel'dubbeld. Dit is bij de thee met restl'ictie -.:. op geen stukken na
het geval geweest (het "depreeiatie-avans
del: thee-prijzen in Nederland staat hier
buiten),
'

1'oekol1lst-l1logelijklteden bewezell door p,.actisclte
"esultalen bij tie Lufthansa

-0

an daarbij nog eens na te gaan 'lanss
welke wegen, die ongetwijfeld nietgemakkelijk zijn geweest, de ontwikkellng
van de ruw-olie-motoren in het vUegbedrijf heeft plaats gehad.
In 1910 vertoefde de ruw-olie ilot or
nog in het zeer prille ontwikkelingsstadium, waarin een nuttig effect van 1 pk.
met een noodzakelijk motorgewlcht van
100 kg. gepaard ging. Deze verhouding
werd door vaklui uit'die dagen nog bijzonder laag gehouden, want degemiddelde motor van dat systeem leverde
1 pk. bij een gewicht van 150 kg.
am het succes van den strijd del" moderne techniek tegen hooge spanning en
temperatuur, die zkh bij het ruW'-olie
motor-probleem speciaal voordoen, duidelijk aa'u te toonen, plaat,csen we daar
tegenover het schrille contrast van e€n
800 pk. Di~selmotor die per 1 pk. nuttig effect nog mindel' dan 1 kg. "gewicht
in de schaal del' verhoudlng legt. Voor
deze enorme tegenstelling zijn slephts
25 jal'en ontwikkelillgsgeschiedenis noodig geweest. En in die geschiedenis heeft
de bekende "Hugo Junkers" e~n belangrijken 1'01 gespeeld. Met het welslagen van
zijn idee trad een nieuwe ontwikkelingsfase in den vliegtuigmotorenbollw
in, die ons als hun jongste product de
Jumo 1 en Jumo 5 te zien geven. . .
Bij het pionierswerk van Junkers heeft
de Duitsche Lufthansa een belangrij-'
ke 11'01 gespeeld, door de motoren In de
practijk van het vliegbedrijf te bezigen.
In 1929 werd de eerste" goed geslaagde
overlandvlucht gehouden, ' waarbij een
Junkers ruw-oliemotor Fa 4 van 520
pk. als krachtbron fungeerde van Dessau naar Keulen.
o De Lufthansa nam toen in '31 het besluit aIle transport-vliegtuigen van de
Mij. met Jumo-4 motoren van 720 pk.
uit te rusten. Ook 'deze proef viel naar
volle bevrediging uit en in 1932 werden
de eerste met ruw-olie motoren uitgerltste vliegtuigen op den dienst BerlijnAmsterdam ingezet.
, De aangename ervaringen en de e~o
no mise he voo.rdeelen die met het gebruik
del' nieuwe mQto,en werden opgedaan,

0

0

0

0

J
J
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\Veer een boek voi geheimen. Het
sel1ijnt dqt elke jongensboekenschrijver
op'de een ,Qf andere 'manier eeri geheimzinnig elerilent in zijnboeken wi! bren"
gen en Of 'ze gelijk hebben. ledere Jon·
gel1 'loekt Utl al eelil1Hl~H mh\r uvonttiUr
en hOdpt ~l; Op,~~ll (JOe1e dag tot over
de ooren'l,in te zitten. En dall, hoe meer
gevaar hoe Hever ! In dit iboek·wOI'dt dart.
beschreveli hoezelf's teen heel eenvoudig
landelijk plekje nog een massa geheimen verbergt en ,hoe drie stevige kriapen, -die llUi1 vacantie ,bUittHl d()()I'bl'en"
gel1, luet rUstell voor zij l1cht geljracht
hebben in deze pa.stol'ale duist~rhis. Wat
zuUcn de Iezcr~ genieten van de SlX\li.~
nende t\vonturel1 van deze vier flink~
dool·tastende kllilpeil.
'

Het boek Vth-$cllihlt hi .de "Orartje 'IU·
bliotheek i ' eli is frisch ge'iiIu~treerd door
Rie Reindel'hoff.

"Iiauila's ,viuchii ' , ({oor SaUlle

vali JIaveite. Uitg. VanJIoi~
kema eil \Val'eildorf N.V., i\m:.
sterdam
I
I

Een boek dat ,bij elk "ouder ineisJe i t
(dit Is haast toteen vast ,begrip ge\vor~
den sirtds ,hetbo€k-vQor-oltdere-melsjes
zljn Intrede deed' In dekirtdenvereld)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zeer in de smaak zal~al~~: hij en zij
::=
In een two-seater, tlonge ,en oproohte
Hetde en veel .venvikkellngen die ten~
sche kust te vliegen. Na" de landing te slotte tDch leiden naar eelll happy end.
Bathurst' had het' toestel 4450 liter Een ;boek. waarvan hetmotlef ons lwei
brandstof verbrtiikt, terwijI nog 1250 Ute!' wat gezocht lijkt, maar dat niettemln
in de tanks aanwezig was, waarmede beheerseht en met ke'nnis van zaken Is
men dus nog een practische reserve had geschreven.
van 7 it 8vlleguren, dit beteekent bij een
gemiddelde sn.elheid van 270 km en een
,,'fussell rsawahs len bergen·',
verbruik van 160 liter/u. nog een afstand
door C. U..Sevellhuysen Vervan 2050 km. Wa\lrmede men dus de
hoeft. Uitg. Valkhoff
wer'khlgssfeer van dit toestel op 7500 km.
kan steUen.
"I
Ook voor het. Rollandsche ,kind is het
werkten stimuleerend op de verdere ontZijnruw-oU",-motoren eCOllO· leven op Pengalengans hoogvlakte bewik~ellng en
zoodoende ging men in
grijpelijk en aantrekkelijk geschreven en
misch in het vlieggebrlJik?
1934 zonder aarzeling over tot de uitrusde schrijfster heeft met dit boekje niet
ting met vier Jumo-4 motoren van ieder
De economie van leder transport- be- aIleen de kennis van lndie voor het Hoi750 pk. van het grootste Duitsche land- drijf, dus ook van de handelsluchtvaart landsehe kind vergroot, maarook .voor
vliegtulg, de Junkers G ~8. Nog datzelfde wordt bepaald door de verhouding : nut~ het Indische ,kind het heerlijke leven in
jaar werden aIle drie-motorige stari- tige last tot kosten, en "daar :bi] den fac- Indie's koele bergen zoo aangenaam en
daardverkeerstoestellen del" Lufthansa tor kosten de prijs van brandstof en het frisch beschre:ven dat 'het ,verlangen bij
Ju. 52 met het laatste type ruw-olie~mo- verbruik ervan een zeer gr"oote 1'01 spe.. het jeugdige lezertje opgewekt zal wortor Jumo-5 van 550 pk. uitgerust. '
len: oefent de .fuw-oUe-motDr op,deze den om een vacantie boven door te brenTenslotte, wat speciaal In de U. S. A. verhoudh1g een g\mtIgeil invloed uit. gen. Ret is cen ,origineel en frisch idee
veel opzien baarde, werd als krachtbron Immers de prijs van"· ruwe oUe Is zeker gcweest vall de schrijfster om Indie in
voor de Do. 18" vliegbooten, dIe In' dezen 40% lagel~ dan van benzine, terwijl het dit boekje niet tebekijken uit het geherfst de ge.slaagde Oceaahvluchten hebnleuwe type motor ook aanmerkelijk zichtspunt ,van een ,;baar", maar alles
ben gepresteerd, net type Jumo-5 gezuinigel'is In gebruik, hetgeen moge blij~ te laten meemaken dooreen weer uit
bezigd., .
ken uit onderstaande tabel, waarln het Holland teruggekeerd kind, dat alIe le~~
brandstofvel'bruik van twee verschl11en- ke oude plekjes terugvindt.
IIet jOllgste type ruw-olie..
,pc typen' vllegtufgen, uitgerust met benmotor "Jumo-5"
zine-motoren, op 100 Is gesteld. Voor
Hllallo ... ! Hier Gerrie.... !",
door Nanda. Ol'anje BiblioDe Jumo-5 is een tweetakt motor van diezelfde typen, voorzien van ruw-olie"
theek. Uitg. Van Uolkema
600 pk" 'wa'arvan' het gewicht 520 kg. motoren ge~den dan de volgende verge\
en \Varel1(10rf N. V., Amster..
bedraagt. Bij dit model'ne type is dus lijkingsgetallell :
dam
,
de verhouding reeds tot 0.86 kg/pk. teType vUegt. G. 38 Type vl1egt. Ju 81}
ruggebracht. Het systeem berust op zelfkwant.- kosten- kwant.- kosten~
ontsteking, waardoor geen carburator" en
Een vroolijke titel en een even vroo~
eljfel" lijke bandteekening die elk meisje "oncijfer "/ cijfer ! cijfer
magneet noodzakelijk zijn, waarmede
I
dus ook aIle mogelijkheden van storing, Ber\.Zinegetwijfeld direct naar dit bock zullen
motol'en 100
100
100
100
die bij die gecompliceerde motorondereloen grijpen om te' hOOl'€ll wat Genie
deelen aItijd blijven bestaan, ve"rvallen. Dieseldan weI te vertellen heert. Een, echte
60 " 32,5 robbedoes, een leuke plaaggeest is d~ze
motoren 67
~ 36
In den motor wordt zui'{ere Iucht aan,geblazen en vel'dicht tot 1 : 17, waal'door
Gerrie, maar met een hart van goud,
Niel11,and zal bewel'en, dat ,de ruw- altijd goedlachs en goedgcefsch. Meis*
deO temperatuur dei-mate toeneemt, dat
deze boven de grens. komt te liggen, ol1e-motorzooals hij thans In het nleuw- j~s die ultsHlltend jongensboeken lezen
waarboven
ruw-olie
ontbrand.
D(} ste type Jumo-5 vertegenwoordigd is, in o\ndat melsje.sboeken "zoo flauw" ~ljn,
brandstof wordt nuonder hoogen druk verfijnlng vanconstructie geheel gelijk is zullen in !dit jboekje tach z~ker de uitin de met gecomprimeerde lucht volge- te schaI<elen met de modernste benzil1e- zondering vInden die den rege(l p~ve~t)gt.
pcrste ruimte gespoten en ontbrandt in vliegtuigmotoren. Ook de keuze, "~n Dat Nanda het schree! zal Voor alIa
brandstof is in het benzinemotorbedrijf melsjes trouwens de beste aanbeveling
die luehtlading.
zijn !"
'I
I
1 I
Door de hooge compressie-verhouding meer select.
Overal waar over korle trajecten exwordt de uitzetting van het gas volko,.lIet 'verlaten huisH, door
mener, waardoor de" brandstof meer treme snelheden zullen moe ten worden
Chr. van Abcoudel• Bjblio~
wordt uitgebuit. Derhalve zal voor de behaald of waar niet speciaal op econotheek "De Goede Kameraad"
ontwikkeling van een bepaald motorver- misch vervoer zal behoeven te worden
Uitg. Van lIolkema en \Va ..
mogen minder bl'andstof noodig zijn dan gelet, zal de benzine motor blijven zegevieren l maar voor vluchten over lange
rendorf, Amsterdam
bij f;1en benzine-motor.
Bovendien vervalt .bij dit type motor trajecten dus in transcontinentaal verhet nadeel van. brandgevaar, doordat de keel', waar speeiaal de economisehe facWelke jongen weet niet ergens een
ruwe olie onder normale omstandighe- tor spreekt", zal de ruw-olie motor het oud en geheimzinnig huis staan, waar~
den uit ziehzelf moeilijk vlam vat' en terrein veroveren.
in ,weilleht eenschat begl'aven is en
Tenzij een andere wenteling van het spoken dwalen? En dieven die op die
geen gas ontwikkelt zooals benzine.
rad
del'
mogelijkheden
te
waehten
staat.
De Jumo-5 motoren hebben prachtige
schat loeren en waarmee hiJ in zoo mepresta ties geleverd in de Ju. 86, die met In vijf jaar luchtvaartgeschledenis Ug- nige droom een flink kloppartijtje getwee van deze typen is uitgel'tlst: De top- gen ongeloofelijI< veel griIlige verrassin- had heeft? De weIhaas~ onovert-roffen
en, kruis-snelheid van dat toestel bedra- gell opgetast, die het duidelijkst spre- jongensboekenschrijvel' Chr. van Abcouken~ wanneer men een bUk terug werpt.
gen resp. 315 en 285 km. .
de heeft deze stot ,verwerkt in een kosMet deze 'combinatie werd een record- En 'daarom zijn profetieen in deze ma· telijk boek dat pakken :zal van ohet be' \
gin tot het einde. Een boek dat wij
vlueht gemaakt, door van Dessau zonder tel'ie gewaa~d.
ga arne a a~Qevelen,
Vandaar cen vQol'l)epoud I
tU$&chenfandlP8' naar de W~st-A_fr1kaan ..

Economische brandsto/voorvluchten overlange a/standen
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"De smokkelgang van slot
Hohenhehu", floor J. M. Elmenhorst Westerman. Uitg;
Van Holkema ell Warelldorf
N.V., Amsterdam •

gegrepen nit het leven, en pakkend voor
ieder metsle. De naam van ode schrljtster
Gehclmalnnlge smokkelaffulrea in een
is trouwens de ;beste waarborg dat het verluten slot aan de Dultsch-Nederland..
Iezeresje het boek lterst In cen adem sche grens, Jcngens die cen gehelme gang
uittcest.
ontdekken en op :t spoor komen van
een gevreesde smokkelaarsbende. Door
,,~rall1ll1a ,Ille~', door iUillhIe
hun speurzin, hun doortastendheld en
tie, Winter. Uitg·. Gebr, Kluitonvervaardheldbreugen deze [ongeus een
man, ~\1kmaar
duistere ~zaak tot klaal'heid. ~'ijne stot
dus om er een boeiende intrlge vpor een
Het'valt niet mee veor een meisjc van
jongensboek uit "te spinneri en de schrij·
twintig jaar am twee kindertjes op te
vcr Is er in aIle 'opzichten ,in gesIaagd
veeden, die al haar toewijding opeischen
een vel'haal te schrijoven dat adem~ooze
en weinig tijd ell gelegenheid over laten spanning afwisselt met gezonde humor
voor elgen weonschen en gen,oegens. Het
en de jeugdige lezel's in eenen mee ~al
verhaal spceltzich af in een Indische
nemen van het begin tot het einde. Dat
gl'oot~tad en de milieu's zijl1 iilderdaad
dit boekvcrschijIlt in de "Oranje Ill ..
goed geschetst; ook ,de karakters ,en de
bliotheekl l is trouwens reeds een aanbe ..
onvel'mijdelijke ziels- en andere conflic· yeUng op zichzelf f
"
ten zijn })akke:nd beschreven. ~ell boek,
dat teder 'meisje "boven ,de zeventien
"lIet geheim vail bet heidclentes boe'ien moet tot h~t einde en
lali(l'~ ;door Piet SjoerdSll1il.
noodt tot her1ezen~
lIitg. Vall 1l0U<Cina ell \Va.r.eitdorf N.V., Amsterdam
Het eenige wat wij onwaarschijhlijk

Ruw- olie-motoren In het vliegbedrijf

Het hceft er jaren lang allen schljn
van gehad dat de opinie van Enge-land's
en Amerika's aero-technici, dat voor de
ruw-olie motor geen ! groote toekomst
was weggelegd, door de practijk zou worden gestaafd, zoo lezen we in het "Hbl.".
Maar nadat' in de jongste jaren de
handelsluchtvaart een aanvankelijk aarzelenden, maar tenslotte belissenden,
welgeslaagden greep heeft gedaan naar
he~ trans-continentaal transport en de
successen en daarmede ook de concurrentie daarin snel toenemend werden,
zijn de enomoische overwegingen urgent
en van dl'ingenden aard geworden.
En ziet, de kansen namen eenvoor het
luchtvaartbedrijf geen. ongewone, maar
voor ou t..siders verrassende wending;
de ruw-olie motor absoIuut zuiniger als
hij is, kwam weel" in het voor teder han.delsproduct behagelijke centrum te staan'
van internationale belangstellirig en
waardeering,. zij het dan oak van den
kant van Engeland met de wrevelige
sympathie del' noodzaak en van den kant
del' Yankees met hun bekende onberekenbare impulsieve enthousiasme, dat
zich uitte toen enkele vllegbooten, met
ruw-olie motoren uitgerust, van Europa
naar hun Nieuwe Wereld kwamen overgevlogen, in hun New-Yorksche haven
neerstreken en de cijfers van den economischen overtocht bekend werden.
De ~'ransche staat ziet heil In een geforceerde ontwikkeUng en heeft het probleem tot onderwerp geniaakt van cen
prijsvraag, waarvan de termijn bij het
einde van dit jaar is afgeloopen en waarvoor aIs premie 10 mill. francs tel' beschikkhlg is gesteld, voorwaar geen
slecht lokaas. Gevraagd wordt een ruwoUe-motor van Fransche constructie, die
een vliegtuig in staat zal stelten het
snelheidsrecord over een gesloten traject
van 10.000 km te behalen. Ingeval de
oplossing gelukt aan een licentle-bedrijf
zooals b.v. de "Colimo 6 As." (een Bcentie van Junkers) bedraagt de premie 5
mill. francs. Ret product moet dan echtel' geheel op Franschen bodem ontwikkeld zijn.
Al deze min of meer grillige bejegeningen "doen des te sterker de behoefte gevoelen, ;de zaak objectief te beoordeelen

.
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Daartegenove1.' moet worden gesteld,
dat over deze periode gemiddeld 16%
jaarlijks beperkt is geworden op de Vl'oegel' vastgestelde basis-quota. In werkelijkheid - wij z:.gen dit reeds hiel'boven
biJ Ned.-Indie - is er veel meer beperkt
wegens de stijging del" potentieele productie vooral van Nederlandsch- en
Britsch-Jndie. Het is dienstig eens globaal na te gaan hoevel thee e1.' door de
restl'ictie mindel' is uitgevoerd dan andel'S het geval ZOll zijn gewest. Hierbij
wordt vel'waarloosd dat -zoo er geen
restrictie was ingevoerd - vermoedelijk
een uantal ondernemingen zou zijn gesloten en dus ook mindel" thee op d~
mal'kt zou zijn gebracht.
Wanneer wij er van uitgaall, dat ge'middeld in Ned.- en Brit~eh-rndie reeel
30% ell in C€:ylon b.v. 15% gedurende
de 3 restrictie-jaren beperkt is geworden, dan komt dit ongeveer overeen met
een mindere hoeveelheid thee, groot 710
millioen lbs., waarvan th::ms de markt
tot April 1.1. vel'sehoond gebleven is.
Daal'tegenovel' staat een vool'l'aad-teruggang' van 47 millioen lb8.

blijkt te verwijzen naar mlnstens even
gehelmzlnntge becljreringen die op gehehnzlnntge. wijze zijn veroorgcn in een
geheimalnnlg landhuis t Een boek om
van te smullen! ! Eovendien een volumlneus en met vele penteekeningen gellIustreerd werkje waar de lezers aan een
stuk door van pag. 1 tot pag. 250 met
tie neus in zullen zltten.
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V', U.C.
H. B. ,S.
Z, F. C.

than~

,i-i
2-3

:

11
11
11

9
8
5

0" 2 13 25-12
1 2 17 42~19
3 3 13 27-24

11

5

2

11
11
11

5

1

4
3
3
2
1

2
42
3
2

11
11
11

4

\

--

1let

12
5 11
5 10
4 10
6 8
6' 7
8 4

18-21
25-26
21-21
2'4-27
14-22
1~-32

8-20

Ald. III
~. C..~ 'fubulltia
0-1
Wag€uiligcll - P. E. C.
4--3
Enschedc Boys
A. G. O. V. V. 2-3
Z. A. C. - Enschede
4-2
Heracles -<. Go Ahead
1-~2
-<

0&

Go ;Ahead heeft zich thans stevig
de eerste plaats gevestigd door eenverdienstelijke overwinning op de rmmerup, Heracles, op diens terrein nog weI.
De Kampiqensstandaal'd· -zal dit jyr
weer in December omhcog gaan I
De Oude Zwollenaren wisten Enschede tekloppen, maar bleven desondanks
op de cen na laatste' plaats htfrigen.
Eenig'e positie-verbetel'ing voor de vroegel'e collega's van Bakhuys lijkt ons
niet onwaarschijnlijk.
Enschedesche Boys gaan vl'ijwel zcker
de degradatiec01i1petitie tegemoet. Wederom leden zij een nederlaag. Oneel'vol
was overigens deze nederlaag niet. Met
een puntje slechts legden de hekke.sluiters het tegen de sterke ApeIdoorn.sche club af.
P.E. C. had, een weinlg fOl'tuinlijken.
dag door ;het onderspit tegen Wagenlngen te delven, dat dit jaar toch een
mindel' sterken indruk heeft gemaakt
dan de Overijsselsche hQofdstedelingen.

vetocitas -. Be Quick '

0--2

1--2

De Quick
G.'V.

A.~V.

'Slleek
H.8. C.

V€locitas
Hoogezand
Leeuwardeu 11
,11·
Frlesland
Achilles

11

Nl~DEnLAND

WortU

2

12 10
10 6
11
6
1l
5
12 5
12 'I
10 3

gC~.Jeeld

2
2
2

1
2
3

3
1
2

2

3
2

0 22
2 101
3 14
4 12
6 11
6 10
04

9

6
7
7

7
7

'18--113
2'1-14
28~15

15--17
22-2'1

21-22
23--26

16-25
18-:-41
6 27-38

Z Wl'f'SEltLAND

in vergroote stadlon

Naal' Aneta, uit den Haag meldt, stelde
de K. N. V. B.vast, dat de Interland wedstrijd Nederland-zwltserland op 7 Maart
a.s, in het vergroote stadlon te Am-,
sterdam za; worden gespeeld.
DE BOCK 'UIT VELD GEZOND,t;N

Uit nnvcrsum komt een Aneta-berlcht, dat meldt, dat de speler van het
Nederlandsche elftn.l De Bock zondag
ult het veld werd gezonden wegens natrappen. Hlerdoor is sehorslng van dezen spelor mogclijI<. n c t i s i e tw a to. nz e 'k eo r 0 f Den 0 c k
3 1 Jan u a l' i 1 n d cop s t e 111'ng !V{1,11 het'll.'a.tiolln.al
team. III den s t r Ij d tegen
de DWitschel's 2ial wor-'
dell o p g en o m e n.
__9

De ve,.,.ass;llgen vtin ZOlltiag. ---. De tlulileltst,'ijtl in !let

/

Oustell • .... ,SitUdlie iii liet Zlliden ollzeker, ..... ·O;·(/uje.

sltitls Illet'Il((("· 1lltlif1

Ajax speelde me~ €~m reserve-linkervieugeJ. Dit Is echter :geen vOhioen<i'e exCtttis '1061' h~t rtegtltief re.sultaat. Ajax
had de vorlge Iweek iiiet 9-1 van D.H.O.,
de Yoornaal1lste concurrent-e, gewt)}U1e1i
En. de zakel1l gingen zoo gesmeerd, dttt
de Ajaciden weI gedacht zullelt he.bb€"lt,
dat zij het tegenn. F. C.. op ei.gen. terrei1t met Mn haUd 01> deli tug wel
zouden klaarspelert.
Ajax spel was verre superieur
technlsch, cJt tactisch. Het was eert spel,
dat door to' groote sch~~nheidonpro
ductlef wel'd. De gastheeren. slaagdeu,
h?,ew:el ove:we·gend ll,1 den aanval, .O'l"
met ~n om In de eerste heltt geh~el door
' te breken.
. .',
,
..
D. F. C., ~oortd~'end, 111 het defen.slef,
kreeg ;~ertl~n .lUll1uten_voor h~t, ~ll1de
een Vl'lJ~ scl10p te nemen. Sn11t nam deze. De balstultt~ tegen den onderkant
van de lat, sprong In het doe! enaaatna
d~or het effect er weel',}jj.r:- Dergelijke
goals zijn vaor het publiek ntoeUijR te
constateeren. De t()e~houwers waren dan
cok zeer verbaasd, toen de scheidsrechtel', die ~rmcht bij had g~taan i}{~t
doelpunt toe'kel1de.
VOOI' Ajax heeft deze nededaag weinig
te beduiden. De positie van de club is
zoo sterk, dat het eenig gevolg. Is, dat
cie voorsprong op de andere' clubs wat
geringer is' gewordel1, D.H.C., de tweede
op de l'anglijst, heeft cchtel' ook verloren
tl1 blijft (lus zeven 1>tUltena.chter.

ell

•

N.

3--2

7--a

Pho~i..sportpraat.je

15-16
25-24
De COllipctit~e ilceit ZOll(lag
~Qd
15-16
ving
de
heel'
Hollander
gistel'avol1d
ziJn
17-19
i9~24 sportpraatJe voor de Phohi, aan -'- nog
al wat verrilss1ngen gebracflt.
13-15
,Daal' was allereerst de t:erste nedel'6 14-33
laag vah Aja2f, hog wei op elgeii tertelii,
t~gerf D. F; 0. ,.tJ~ .ool'dt~he clUb be~
hool't tot de liiindei; sterRe teains eit de
2:-0
tUtslag 0-1 wrts dan 06k de verrassirlg
van. den di1g;
0-0

be ,bela11gl'ijkste ,kamp in deze atdeeling was weI die tusschen de twee voornaamste rivalen; Feyenoord en D. W. S.
De Feyenoordenaren, die in de competitie leldden, Ihoesten )llet een 4-1 nederlaa.g de overmacht vali b.W'.S. el'keiinen. ZiJ stoild~li hlel'itlede tevens de
cerste plaats aan het Winnende team af.
Hier blijft 'groote spanning bestaan.
Hermes D. V. S. wise een sport op den
ladder hooger te kUmmen, niet door een
overwinning doch dOO1' gelijk te spelen
tegen 'Z. F. C. Ovel'lgens heelemaal geen
, blJzondere prestatie ;ge~lel1 het feit, dat
dit team vl'ijwer hopeloos op de laatste
plaats is genageld.
V. S. V.l€ed een kleine nederlaag tegen Sparta hetgeen tot de positie-verb~tering van H. D. V. S. bijdr(je~.
De stand is

12
11

Veendam - Fl'ieo'iland
sneex -. G. V. A. V.

Veclldam

Glsteran vermelddeu wij reeds ill het Go 'Ahead
12 9" 2 1 20 29---14
kort de ultslagen van de Zonda-g ge- IIcrlcles
' 11 '7 2 2 16 25--20
speelde. :vedstrijden in de eerste khlSS~21 A. O.'V. V. 10 6 2 2 1'1 16-10
coml~etltle van den. .K. N. V. B. met ~elU- Tnbantia
12 5 2 5 12 22-23
g~ blz.onderhc~en dte Aneta OIlS seinde. P. E. C.
11
5 1 5 11 25-22
mer laten WIJ de ultslagen n?~ll1aals, Enschede
11
5 1 5 11 25--2-2
doch aangevuld ,met de competttlestan- N. E. C.
10 '1
2 ·1 10 17-1<1
don, volgen.
Wageningen 10 3 1 6 7 23~23
Z. A. C.
11
3 0 8 6 26---41
Ald. I
Erisched.
Boys
12 1 1 10 3 15-43
V. r - stormvogels
0-0
Excelsior - Blauw Wit
1-1
Ald. IV
Xerxes - .n. C. 11.
2-2
1-1
A. D. 0: - !D. H. C.
P.S. V. -M. V. V.,
2-3
Ajax - p.·F. o.
0--1
Longa -' N. A. C.
2-'-0
Roennond - Juliana
3-2
Ajax, die tot dusver ongenaakbaar de
B. V, V ~ - Eindhove11
5-1
Ielding' had, is, nog weI op elgen veld,
Bleyerhelde -Noad
3-2
geslagcn I De sensatle van dezen voetbaizondas t b. F. 0., die de, derde
sensattoneete ultslagen in het Zulplants van 'onderen bezet, wist de adspi- den!
rant-kampioenen de nederlaag toe te
De drie leldende clubs worden alle
brengen,
geklopt, P. S. V' die de leldlng had, werd
door M. V. V. die in de competttle op een
Ajax, die ettelljke punten voorsproug na
lautste plants bezet, geslagen t
heett, behoudt vanzeltsprekend de leiding. Trouwens, no. 2, D.lt. 0., verloor
De stand is hler :
ook. ,Zij leed de nederlang legen A. D. O;
die op een na de laatste plaats op de £1.8. v.
12 1
a 16 33-21
ranglijst Inneemt.
10- 5 4; 1 14 25--20
Heel'llloml
11 6 1 4 13 39-27
Zooalsluen zlet, aan verrassende ult- N.O.A. D.
11 G 1 ~4 13 35-27
slagen heett het n~t ontbroken. Merk- D. V. V.
waardlgerwlls heett er desondanks geenerle! wijziging in de 1'<111gorde van d~n
competitiestand plaatsgevonden. Alleen
Is R. C. II.'s iJosiUc Hog Wttt oilgtinstigel'
g-ewonICll.

9

4 13 23-21
3 . 5
3 11 19-22
4 2 6 10 291-26
2 4 ' 5 ' 8 20-32
3 2 7 8 24-33
2 2 7 6 17-35

11

1

In het Nom'den bleef men in de tra-:
ditie. De wedstnjden brachten weinig
verl'assu1 gen. Dccompettttestand Is hlcr
slechts eon weiuig gewljztgd. Hij luldt
thans als YoIgt.

Go Ahead bevcstigt zijn positie

Ii

6

II. S. C. -- Achilles

Amstertlununers, belunuleu Leiding, docli Feyelloord uiet

Ahix

"11
11
12

,\ld. V

Ajax en feyenoord verliezen

be

,

.

D. H. C. speelde in dell Haag tege11·
A. D. O. Cll had daa.r cell weinlg goedell
dag. D. H. C. speelde zonder Van Nelle,
hetgeen een groote vel'zwakklng beteekende. Verder dan waren er ill afdeeling
I nog' drie draws. De wed~trijd C.V. V.stonnvogels was een slappe vertoon.ing.
De strijd tusschen Excelsior en Blauw
'Wit ,was evellcens,ten mat.1g~ekamp. Vl'ij
laat in. .de twecde helft wist Excelsior
den gel1jkmaker te scoren. Xerxes speelde geliJk tegen R. C.lI. Veor de hekkesluiters een goede prestat-ie. De R.C.H.ers, die de degradatie VI€CZen, zetten
alles op alles en wisten in d~ laat..ste
minuut gelijk te maken.
D. \V. S. rova..l1cheert

In de tweed~ afdeellng nam D. W. S.
revanche op ,Feyenoord, voor de neder':'
laag, die eerstgenoenlde. club bij den
eersten wedstrijd van het ,selzoen te
slikken heeft gekl'egen. Het was een
zeer belangrijke strijd dewijl hlj tusschen
de twce. voornaamste pretendcnten voor
het kampfoenschap ging. Doordat D.W~S,
met 4-1 won heeft Feyeooord ,aan dit
team de leldlI\g moeten afstaan. D. W. S.
zette haar geheele kracht, In en de
Feyelloord-ma,chine werd hterdoor a.fge..
broken.
I

22895

.

N.id, .<t\t het, 811el del' D. W. S.-ers afbrekelld was, ~nteg~iide~l.Zij speelde~l
een opbou\velld spel, vol elan ei! .strijd..
lust. ,Met de rust hadden. zij reeds een
'{OOl'Sprong van 2-0.. Na de thee werd
het 3,-0. Feyenool'd liep daal'o}> e,en
puntJe 1n en het slot was 1~1. .
Het, wOl'dt Iller een competitie met
spaiiii1i1g. W.i~ zal ill d~ l'est-ecrende zeveli wedst.dJdeli de eerepall1l.' wcgdl'agen 1
'
D. \V.;S., Feyenocl'd of ttaal'ieni, die
tenslotte slechts vl~r punten blj F~yen
oord tell achtel' is. ;roch ~iJkt >de kans
vail ,Uaarlem Vl'iJ fiNIng.

.~ • .{i'. C. - V. U. tJ.· \Vas eeli vrij rusti-.
ge w'edstrijd, die n1et de l'Ust e'eii ~htb"
bel blanke ScOl~ bracht (einde; 2-0J.

Sclulhen

~wo);sche zege

Uit de Provincie

Z.A.c. klopteEnschede. Het merkwaardige was hier dat E'nschede meer
WEDS'nUJD DIJ "SCUi\AI{MNfl1
ill den aanval was en eell technisch over..
wicht be~at. De Zwollenaren deden evenIn bovonbedoelden wcdst.l'ijd zijn i11weI. dikwijls vinnlge uitvallel1, waardoor
zij eeil 3-0 voorsproug wisten te berel- Llliddels nog de volgende be~lissingen
gev~nen :
ken, Het slot was 4-:t
~

P.E.c. was ook thans Weer weinig ge..
lukkig in haar uitwedstrijd. Met 4-3'
gitlg Zij ten onder in Wageningen, hOewef de P,.E,C.-ers el' alles op hebben geiet om den stand nog mogelijk te maken.
I
.~

Verrassiilg'ell in het Zuidell

In het Zuid~n waren de vel'l'assil1gelt
iegto. Drie van de, vijf leiders In de
cdmI1etftie werden geslagen. P.S.V. legde het opo eigen ten-ein t-egen de Maastrichtenaren at.

H. D. V. S, hecft er na haar ovel'willning op Feyallool'd een week Of drie
geledcn weinig meel' van tl}recht gebracht. Ditmaal spec-Ide het team gelijk
F.8.V. was technisch betel' doch hield
t.egen de hekkesluiters, die hun uiterste h~t spel te kort. Vijf minuten V001" het
best doerl om aall de Jaatste plaa.ts te
cinde fi1aakte M.V.V. het winnende doelontkomen.
punt

llllitenzol'g
Rijdende Gokgclegenhei<t

N. Conunissaris de Bl'uyn van de Bultenzorgsche politie staat aldaar bek,end
0-1
als een· expert in het ovel'vallen van
1--0
dobbelholen. Dat onlangs de voorzitter
0--1
van de Chlnee;sche Societeit "De Vrlen0-1
denkriug" wegens het gelegenheid geven
Y2-~~
tot hetbedrijven van hazardspel door
o-f den
Buitenwrgschen Landraad tot vijf'fhans zijn 9 deelnemetS uitgespeeld; duizel1d gulden boete werd verool'deeId,
is mede het werk geweest van dezen
hun l'angorde is de volgende:
voortva:cenden pol,itieman:
Dr. v, Pajzs 16Y2 uit 19, V. HaeHen
Wat hiJ echter niet weet, weet de
11~~ \lit 19, Baay 11 uit 19, Kranen 10
uit 19, ,Egas 9 nit ,19~ Gerritzen 8Y2 uit pel's! Wij zouden de politte dan ook wU-19, Kievits 7% uit 19, Grtinnagel 7 uit len aanraden een schel'p oogje te houden op de .s. S., in het Ibij'zonder op de
19, Leffertstra 4% uit 19.
sneltrein naar Batavia welke om 7 U. 28
De "big match" tu:)~chen de heeren van Buitenzorg vertrek~~ In de vierde
v: Hasselt ell Verstcep zal binnenkort kIa-sse, compartiment C. L. 1341,zaten nl.
worden gespeeld, terwiji de heeren Bech- j.l. Zaterdag de Chineesche ,kantoorbemann, Vermolen, Samwel, Vogel en Vel'- dlenden die met genoemde treln naar
stoep deze .maancl vermoedelijkafge- Batavia .reizen, gezellig aan het "sellkoeran", het welbekende "eenentwintigeri".
speeld zullen: zijn.
De inzet bedraagt vijt luttele centen,
1 f : : , ~ ~ ~ 6 f " ' ~ t ~ ' l ¥ ~ ~doch al gauw Is de pot gestegen tot en,--...---..
kele guldens.

V€l'lllolen ~- Roders
Kievits - Brouwer
Samwel -- Rhemrev
GrUhl1agel - Vogel
Brouwer -- Radel'S
Rhemrev ~..GrUnnagel
Roders -- 8amwel

Roerl1lOnd is thans een gevaal'lijke
concurrent gewordell· VOOf de eerste
plaats. Met sloeg Zondag Juliana op
~hdlen.
elgen tel'rein. De ruststand was 1-1.
Geleideliji<.· heeft Roermond zich op
~erst vctkregett de Spal'taiiei1. ~en weten te werken. -De club heeft thans
2-0 ~oonprOlig. Daal'na .werd het 2-1. .14 puntell. De leider in deze afdeeling,
'fenslotte wlstell de .gaat-en tlog veor de !l.a.v., heeft slechts 16 punten, terwijl
rust den stand pp 3--1 te bl·et1geU. V/lV. deze club twee wedstl'ijden meer dan
•
heeft dcturnn energiek' aang€l)akt en Roenl1ond heeft gespeeld.
WU ~I2UGT
Sparta had ni.~ite oiii de leiding te be110uden, hetgccn tensiotte nog gclukte,
Noad, N.A.~,_ en B.V.V.· hebiJen ieder I
ziJ het onder afst:.tild vat! eeiI Ptliltj~ 13, pttnten nit 11 wedstl'ijden en hebben
(3-2L
,..
leder~en wedstl'ijd mindel' g2speeld dan
de leide11de P.S.V.
Oe titallchkalllll
Vail het Noordelijk front weinig
nieu\Vs. Spreker volstond bier met de
In het Oosten werd de slrijd gestl'eden ,sul1ulllere vermelding del' uitslagen, weltusschcn Heracles en Go Ahead, een ti- ke wlj glsteren reeds afdrnktcn.
tanellkalllp, die ondel' groote spanning
wenl gespceld.
Nict 11a(11' lUdic!
Algemeen was ll~ell van mcening, dat
'1' c~ 11 s lot t e d e e d d e 11 eel'
na de 0-1 over winning van Go· Ahead
in Deventel' thans IIeracles weI winuen If 0 I I and 0 r m e d c dee lin g,
d· a t t han S 0 f tic i eel b ezOU.
k 'e 11 dis g cwo r de' n, d a t "he til
Go Ahead llescllikt over minder erva- Neclcl'landsch elf tal het
fell, jOllgerc on lichtcre spelers, waul'- komend j a a r niet naal'
s ton d
tegenovel' Heracles dool'gewlnterde ke- I n die ,g a a. t. _o~ D i' t
rels In het veld brengt.
l' e e'd see n I g e n t'ij d vas t,
Het ging- dus in dczen kamp tusschell doc h t han s l·s 11 e t d e fin Ihetelan del' jeugd en de ervaring. Het tIe f b e s I u I t a f g e k 0 m e 11.
begin van den kamp was al sensatio- Daarbij deelde de heel'
neel. Heracies was ollmlddellijk in de,n Holl·ander mede, dat dit
aanval. Nog Ul het eerste kwartier wist n og 11 1 e, t d e m 0 gel ij k h e i d
de club een 1-0 voorpsrong te krijgen. u Its 1 u i t d a t lie 11'" Ned e rlandsch elf tal naar Indie
Jan Halle veranderde echter de tac- k 0 m t !
tiek derzljnen. En hierdoor l1epen de
_.
!\Q!G.4.4.i4i4Wa;&U
aanhoudende offensleven van Heracles
..
dood, waardoor de aanvallers ietwat ontmoedigd werden. Hlerna werd de stand
gelijk gemaakt.
In den wed.'3tl'ijd V;S. V. -- Sparta Iiet
Spal'taE:€-n il1001 open spel zieri. en kon
danook in Velzen een 3-2 ovetwinnin/:f

•

~.

1-0

.

_-~- ~

Dr-f,,1
In
eene uurtje l:ijden wordt er op
t: N deze wIJze toch zeker totaal een paar
I-IU IS T I::r- V n t:r-,/wrn·
t ,; tientallen guldens vergokt. Als men nu
d~~

I(

In

n

. 11'/.,1/
. op 7 u ·

Z !J N DK U"

K;. weet dat het geld, van een cent tot een
;rijksdaalder, openlijk ten t\nnschouwe
,van de andere medepassa&iers op de
bank wordt gedepaneerd en als men dan
PAN II! Z· nog wee-t dat dit gokken iedere werkdag
in dezelfde trein plaats vindt.~ dan wOl'dt
het toch zeker weI hoog tijd dat hieraan
paal en perk wordt gesteld.
I: K

I

Als olldenlL~1 van de fees ten tel' gelegenheid van het lluwelijk van Prlnses
Juliana en Prins Bernhard zal' op 8 Ja..
nuarialhier eell bloemellCOl'SO gehouden
worden, d.W.3. een optocht van nlet
echte en kUllstbioemen versierdc voertuigell, b€stuurd door, althans "bemand met kinde-ren", tel'wijl ook wandelgroepen kunnen meBdoen. Bij cen
rondvraag op de scholen werden n~eds
ruim 800 inschrijvingen ontvangen, zoodat de st·aet een beh()()rlijke lengte zal>
krijgen. Voor toezicht ondenveg hoopt'
het comite te kunnen wl'gen.
.

e

---

lIeracles VIas even verbouwereerd en
voor men goed va11 de sduik bekomen
was, was i1et reeds 2-1 voor Clo Ahead.,
Het einde kwam met 3-1. 00 Ahead
heeft thans de lelding veroverd met twee
punten voorsprong, hetgeen Qverig~tls
no~ weI in te haJen is,

I
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2e. De stoet wOl'dt opgesteld op het
erf van den Resident des mor.gens om
8 nUl' en zal om half llegen vert1rekken
langs de volgende route: Groote Weg,
Pebatoll, Laan van del' Wijck, Parkweg,
GasfabriekWeg, 'rjikeumeuh,· Bantammerweg,
Parkweg1 Hospitaalweg, Pe-·
baton, Groote Weg, Resident, waar elk
kind een beke!' stroop krijgt ell waar de
optocht ontoonden wordt•.
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R'adio-programma s

lal U met eerbled en bewontlering voor de Illmkuus! vervullen

Onderwils

Met Ingang' vall 1 Januari 1937 tijdelijk
aangesteld ' als klerk bi.) het Depa rtement
van onderwijs en Eeredi~mst A13DOE'LLAU
tijd. wd, schnjver Iste klasse bij het inspec~
tlekautoor van. het Inlandsch onderwljs in
het 2de ressort,
Tijdelij'k werkzaamheld als leeraar bij het
1\1. O. en ter beschlkking gesteld vall de
SC€rabaiasche SChoolvereeniging drs. G.
VAN WINGERDEN, parttcuher te Bandoeug
Met ingang van. 4 Januar~ 1931; tel' be':
schtkking' gesteld van d'~ DirecUe derO,,A.a,
te Batavia, de tijd. leerares MEJ,P. H;
FISCHER, thans geplaatst bJh LYC-CUril· te
Soerabaje.
.
Idem van. 4 Januarl 1937, tijd. belast met
de waamemtng van debetrekklng van leerares blj hetLyceulli te Soerabaia mej. J. L.
LEENDER'.rv~, thans tijd. wd, Eur, hoofdonderwljzeres biJ de Mulo-scbool te Probeling-go.

Boschwezen
De
mantrl·politie bij het Bo,schwezen
in het boschdistrict Oost-Brantas OESOEP
alias IfARDJODISASTRO Is wegens Qnge·
schiktheld eervol uit zijn ''betre'kking ont.
slagen.
De tw. boschopzicht€r SOEJO'fO is met
ingallgvan 1 Januari 1937 belast met het
ressort
Bektihard)o onderaflnteekening
dat hem de des..1, Djadi als standplaats blijft
aangewezen.
~ bosrharchitect RADENSOEITIONO is
8-erekend van 1 December 1036 nevens eigen
fWldien
tijdelijk belast met het reSSOl"t
l3lambangan.
De houtvesters i1'. J. E. VAN DEN BERG
ell 11'. E. C. M. RODERKERK zijn werI<.
zaamgesteld op het kantoor van het Hoofd
vtan net Djatibedrijf met Buitenzorg als
standplaats.
I
Den boschopzichter SOEPR'APrO is de
desa PCRngpoengan als standplaats aange·
wez:en.
De lllantri-politie bij gelloemden dienst in
het boschdistrict Kedoe MAS SOEMOWER.
DOJO is wegells gepleegde laakbare handelingen. onder nader te bepaj.'~n qualificatie.
uit zijn betl~kking ontslagen. .
.
De ben(lcmde houtvester ir. D. HEINSDIJK
is instede van het Hoofd van (len dienst
del' Wildhoubbosschen op Java en Madoera
tel' beschikking gesteld van het Hoofd: van
het DjatibedJ.'ijf.
.
De benoemde houtvester h'. E. C. M. RO·
DERKERK is instede van van ,het Hoofd
'Van het Djatibedrijfa ter beschtkking gesteld
van het Hoofd van d'cn dienst del' Wildhoutbosschen op Java en Madoera.
De houtvester ir. J. FOKKINGA thans
werkzaamgesoold op het· hoofdkantOO1' van
den Dienst van. het Bosehwezen, is ter besch.
gesteldJ van het Hoofd van den dienst der
Wlldhoutbosschen op Java 'en Madoera.

Economisehe Zakell
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Concert B,B.C. Empire·Orke~t.
Londenbil avond, '
23.15 Verslag crtcketmatch.
23.30 i''roo Hal'tley met zijll NoveltyQuintet,
21,00 Nieuws en mededeelingen,

Nirom

tifsYa&&

Batavla I 126 M.

WCg:~~:::~gell

verteend
dlenst a<llt·
maanden verlof naar ,Europa. aan W. 1".
QROENEVELD, ambtenaar Ie klasse bij
den dtenst del" In. en Uitvoerrechten en
Accijnzen te Padang met bepaling, dat hij
zijn betrekking' op 11 April 1937 zal nederIeggen,
l\Iarine
Vergund om. naar Nederland terug te keereno aan den Iuitenant tel' Zee del' Me klasse T. U. MILO.
;
Overgepl. van het Departement derMa:'
rine naar. d'~n Onderz.eedienst de lUitenant
ter Zee del' 3de. klasse jhr. W. C. M. DE
JONO ~ VAN E'LLEMEET.
I
O'vergepl. va'l. IIr. Ms.· "Java" naar Hr.
Ms. ,,sumatra" de luitenant tel' Zee der 2dc
klasse J. MEERMAN,
GepI. aan boord van Hr. Ms. ,,Sumatra"
de kapitein-luitenant tel' Zee p. J. M. CI·
KOT, verwacht uit Nederland.
I
Overgepl. van Hr. Ms. ,.Sumatra" n~ar Hr.
Ms. "Witte d'~ With", de luitenant tel' Zee
del' lste klasse J. VAN LEEUWEN,
Cavalerle

Benocmd tot ol1derluitel1ant bij het wapen
del' Cavalel'ie de adjudant-on<lerofficier..
Instructeur OERLEMAN,$.
Illfallterie

In verband met een. door het Roofd van
de Afdeeling evan het Cctlllmissarlaat vool'

Indisclle Zaken bij het Departement van
Kolonien
verleende verlofsverlenging van
dri'~ maal~den wordt de indeeling van den
lsten luitenant H. J. PRAGER bij het VIlle
batalJon te Malang en.. de ben.oemillg tot
bataljons-adjudant ingetrokken.
Met lngang van 25 Mel 1937. is op verzoek
wegens een 'voor pensioentellenden diensttijd
van 25 .jaren en 8 maandell eervol en met
behoud van recht op l1cl1sIoen tlit Harer
Majesteits militairen dienst· ontslagen de
onderluitenallt A. P.MALLANT, in garnl·
zoen te Pontianak.

:_ :: = =__

-21.45
22.15
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Bevo IkIng van atavlO
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Scheepsberichten
•

DE HAVEN VAN 'IO{:.'i'nloK
'Aangekomen 21 nee,

iez.

Jap. 5.5. "Chel'ibol1 Maru",
Nishida,
van. Nagoya en Cheribon, Agt, N. Veem.
Eng. s.s, "Ban Hong Liong", get), Stewart,
vall Singapor~, Agt, K. Gwal1.
N.r. s.e, ..Nieuw Zeeland", gez.· Hentges,
van SingapOl"e, Agt. K.P.M,
Eug. s.s... Ke.pong", ,gez. Paterson, van Singapore. Agb. M. ,Wato:m.
.
N.J. s.s. ,~erak", ge~. de Groot, vanPalembang, Agt. K.P.M.
.
N.J. m.s. ,,rfosari", g'Cz. Pothof, van Tan·
djong Pandan, Agt.K.P.M.
N.I. 8.5. "l'alopo", gez. Potharst, van Soc·
ra·baia en Bagan 51 Api-Api, ·Ag1i. K.P.M.
N.J. s.s. ,Nan del' Hagen",gez. Noorden·
boo, vall Soera;baia ,ell. Cheribon, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. "Johan v. Oldenbarnevelt", gez.
Morzer Bruyn8. van Soerabaia· n Pekalon,.
gan, Agt. 8.M.N.
Eng. m.s. "Chinese Prince", gez. ~lnck,
'Van New- York 'ell Cheribon, Agt. R. Taylor.
. VertrQkken 21 qec.
Eng'. s.s. "Fihemius'~, gez. Hethesingtoll,
llaar Singapore, and'ue Straitshavens, De..
la·wan; Kaap de Goed'c Hoop, Boston. New·
York ~n NeW-Orleans.
I
Eug. 8.S. "Keportg", gez. Paterson, llaar
Eanjoewal1gi,Fremal1t1e via W.A.-havens,
Eng. S.8. "Ban Hong Liong", gez. Stewart,
naar Chel'iboll. en ,semarang.
N.J. 8.5. I,KidO'~I", gez. ZUidema, naar Tg.Panto, Pelaboean-Ratoe, TjUaoct-Eureun,
Tjilatjap en Genteng.
\
N.I. m.s. "Makian'~, g'ez, Wagtendonk, naar
Makassel' en Ambon.
.
N.I. s.s. "Palopo", ge~. Potharst. naar Che·
l'iboll, 8emarallg en Soerabaia.
'
NJ.
5.S, ,,speelman". gez. Raap, naar
Oosthaven en Merak.
I
N .r. s.s. ,.Both". gez. Hofman, naar 8in.
gapore o,;n Belawan·Deli.
.
N,I. 8.5...Merak", gez. de Groot, naar Semarang, Soe~baia, Boeleh~ng en Makassel',

18.03 El1ge1>::dle taalcursus,
18.30 Lichte inuzlek.
19.00 Persberichten,
19~O .8erleu3 concert.
2Q.10 A:wndwijdint{ ;U.l{.R.O.fJ.-sp.reker),
20.30 Populalr concert Nirom-Orkest.
21.30 Populair programma.
.
~H.50 Amst. openingskoersen,
22.00 Dansuiuzlek,
22.3Q Populaire gramophoonmuzlek (zen-

ders PMN, Prlok, Soerabaia 1 en

YOO).
23.00 81uitUlg,

" 8. It. V.
BatavIa. I 157.89 nr.• Batavia 11 61.66
17.00 Gramofoon.mU"~IC'k.
17.00 Per:)berlcllten.
17.45 Vervolg gramofoonmuziek.
18.00 Instnllnenliaal progranulla.
19.16 Fluitconcert.
2Q.OO GramofOOllffiuziek.
'.
2'0.45 Blidge-halfuurtje,
21,16 o ramofo0nlmuziek.
21.30 Hawailanconcen.
23.00 8lulting.

nl.

.
58.Q3 nl. ell 90.63 l\L
17.00; 'l'heemuz;iek.
18.00· Werken van 'rschaikowsky.
18.20: ''l'he MHts· Brot.hers, the Boswell
Sisters ell de 8etty Hoop girl.
18.'10' Persherichten. Op 90 M.: Muzikaal
Pfogranulla.

19.20" Esperanto-cutsus.
19.40. Concert door de gebroe'ders steiner
en htUl .\Viener oI1:hest'er.
21.30. Zigeunerklanken.
21.45' Opera-aria's.
22.00: Tango's.
22.30; Oramofoonlll"uziek,
23.001 ~:lluiting,

D.A.D.G.

Thulsreis:
"Cassel", :10 Dec. aal1gek. te Am.sterdam.
"Uckermark", 21 Dec. aangek. te Amster·
dam.,
",Essen", 211 ,Dec., aangek. to Sue;!,
"Naull1lburg'I, 19 Dec. aangek. te Amster..
dam.
\.
,,L'Ul1.'ebur~", 20 Dec. vertr. van Padang.
"Heidelberg''', 21 Dec. vertl'. van Makas.

sa.

; Nit'om

(llIaleisch)

,.

Batavia JJ 190.

17.00; HOllimoa Hawaiian Play-cl'5.
1'1.20'. Javaallooll~ opera, Praboe Menak
Djil1@go en de Wasiat Wesi Koe ..
ning.
18.0Q' Arabische 1llu~iek.
18.2<)" Kindertltlrtje.
19.00 Nleuws.
19.20 Belloni en zijll Orkest.
19.30: Bij'bellezillg verzorgfi door de 0.0.

\V'j

Zeesell

ell lV,\~rstaat

Zenders: UJE 16.89, UJQ 19.63 (vall 20.30
uur), JJJB 19.H en DJA 31.3a

Belloemd tot ingelliem' hij fie S.S. ir. A.
P, MIOULET, ambtel1aal' op uOllactiviteit
tevoren Ingellieul' bij de S.s., .
,
'l'ijdelijk b.elast met de waarneming van
de bet«?kking vall hoofdopzlchter bij de S.a.
W, V. COENE, ambtenaar op 110nactiviteit
laatstelijk tijdelijk wnd. hoofdelectrlcU~n bij
de a.s,

••

18.25 Volkslietl.
18.30 Lichte nmzie.k.
._
10.30 Ni'cUWs U';ngelsch).
19 4~Lichte u'\.u.ziek.
20'2~ Oroet.en aan tie luisteraars.
20.30 Nieuws en economil:icl1 overzicllt.
:ro.45i VOOi' de jeugd.
~
21.00 Recital (cembalo).
21.30 Nieuws en economlsc:h overztcht
(Eng. DJE en DJQ, Ned. VJA ell

Volksgezooldheitl"

.Overgepl, van Palem.ballg naar 'falldjong
Flllang de gouvernements Indisch artsbij
den di,?nst der .volksgezolldheid OMMAN
SALEH GELAIR ,sOETAN TEMENGGOENO
thans ter beschikking gesteld van. den' illSP:
'Van den dienst del' Volksgezondh'eid: voor
ZUId-Sumatra.
Benoemd tot conullies bij 11et hootdkantoor
~an den D.V.G. F. J. ANTONI, ambtenaar
vall
bUitenlal~dooh verlof !tentgverwacht
laat.stelij'k die betrekking bekleed hebbende:

8:S:

Zender TPA 2. 19.68 1\1.
16·25 VolksUed.
.
1830 Concert (relay Radio-Paris).
19.30 Nieuw<s (Ellge.!sch).
lV.15- Concert (vervolg),

21.-1Q Muzikalecau&erie.
2·1.60 Koloniale koersen,.
,
22.00 'foon€~1tlitt.endlng. !t'l'agmellt-en
"La dame aux camel1a~".
2'3.25 Koersen,
23.30 Sluiting.

Goutengte 25.<1 l\L lbie-uihelldiug
20.30 NieuIVs.
20.40 Vocaal intermezzo.
::;~0.50 Cau.sel·ie.
;}1.101 Nieuws ,U.). tielsch).
21.30 Nieuws <Chinee::-ch).
21.10 V()~aal ell illstrumelltaal program,
Ula.
I
~2:JO Nieuws.
'I

2'2.00 Boekibespreking.

22;16 Concert.
Z"J.15 Actu'tel 'praatje.
23.3Q Bluiting'.

D. D..C.

Duiz~l1,dell New~ York.g(Jhe kinderen in de Thanksgiving day parade
die goorganiael'd' was 'doQr ~ell groot warenhuis. VoorQpgaat een
gewetdige ~ueh\baJ.loll, die den lIolla~sehen kolonfst Vader Knickerbocker voorstelt.
.

ZCllders: GSII 13.91, U:;U 16.86
18.30 Big Ben. Harold Coombs (orgel).
1850 Kerst.verhaal.
19.00 Vioohecital,
19.15 Concert.
19.30 ,Empire magazine" no. 19.
2Q.16 Jaek Wilson met zijn Orkest
2Q.30 Nieuws en mroedeel1ngen. .
20.50 Verslag 1:ficketmatch.
Zenders: GSH 13.91. GSIt' 19.8Z, GSB 31.55
21,151 Bluiting.
21,(30 Big Ben. "Lmperial affairs''', cause.

rloe,

Phohi
2·5.57 1\1.
20.30---23.30 P.C.J. QP 19.71 M"
2'1.00 Be&diging van Prins Bernhard door
den commandant van het vel<lte-gei·.

Zeesen
Zenders: DJE 16.89, DJQ 11).63 (vau
uur). ~JB 19.H ,en DJA -31.38

21.~Q

Nirom

(l\Ialcisch)

Batavia 11 190
17.00 ,Javaansetle kinderliedjes.
17..w Soendaneesche Iiederen met zang,
18.20 ohtneesche muztek,
18.40 oanrbans-kromonamuziex.
19.00 Nieuws.
19.20 Arabisohe muzlek,
19.40 Gandroeng Banjoewangl,
20.00 Baltneesclre gamelanrnuziek.
210.15 Hindoestanl.
.
31.00 Krontjong-Orkest "The Black Cat"
, Batavia II 190, Priok ~9
2'2~OO: Lezlng over den Islam..
3'J 30. Krontjong-Orkest (vervolg).
23.30 .s1uiting,
Bandoeng 11' 103
1'1.00 SO€lldalleexhe 'Ilederen,
Bandoeng II 103. PJ.'lU15
18.00 Krontjongmuzlek, ' .
18:15 Ohineesche muziek,
19.00 Nieuws,
.
19.15 Malelsche licderen.·
19;15 Arabische muziek,
20.00 Oal11lelall-lll11Ziek.
Bandoeug II 103, .P1\1N 29, YDC 20
22.00 'Le~lng over den Islam.
2~.30 Arabische mu.ziek.
2"J.45 Gamelall-degc~ngmuzick.
23.00 Krontjongmuziek.
23:3'0 Sluiting.

18.23
18.30
19.3'0
19:15
20,26
2'0:30
2'0.·15

'VOENSDAG

~Q.30

Volkslied.
Lichte muziek.
Nieuws (~ngel:::c::h).
Lichte llluziek.
Gl'oeten. oaan d~ lUisteraars.
Nle.uwsell ecollomisch overzieht.

Kalllennu~lek.
Nieuws €ll

ecol!oo1llkch overzlcht
(Eng. DJE en DJQ, Ned. DJA ell
DJB) . .
Radio- jQurnaal.
Opera-pl'ograUl:lua.
,;Het Witte goud".
Sluiting.

Batavia. J 12U 1\1
- 21.45'
6.30 GynUlastiek,
2Z00
6.4.{j Luch.tige gl'amOphOollllluziek.
23)fj
7.00 Gl"a'mophoonmuz,iek (alleen...over de
23.30
5 a.r<.ihipelzenders),
_
8.00 Sluiting-.
l'1.Q3 DamesgynUlastiek. ,
;
11.'~5 Lkhte muziek.
ZiCudern: GSD ~5.53. GSO :31.3~, OSB 31.&01
12.00 Weerberlcht.
\
112.03' 8erieus programma.
6.30 .Big .Ben~ Dansmuziek.
12.30 Mal'ek Webcr-Orkest.
'{.W .. Imperi~l affairs " causerie.
1'3.tO ,Dansmuziek.
7.15 Vocaal ~chotwh programma."
13.20 Persberichten.
1.30 Vel'slag ;cricketmatch.
:13.30 Geval'ieerd progra}lma.
1.16 OJg'dre<:!tal.
' .,
11.00 Lichte- giamophoQlllllUzie'k.
8.10 Nieuws ~en lheded~elingi.?ll.
H20 Persberichten. (herhaling).
liJO Sluitil1g,l
14:30 Sluiting,
t
17.30 Lichte gramophcQl~muziek (z'~ll<lers
Zen.den: 9811 13.91. GSG 16,1:16
PLP -ell Soel'abaia !). I
18:30 ;Big Deri. .,Imperial affair$". causeH.03' Voora vondconcel·t,
rie,
i
_
19.00 Persbei'ichten.
18.47 concertl door het B.D.C. Welsh.1900 Gev,,-uieerd pl"Ogranlllla~
Orkesti. i
20)0 Godsdienstig-cuitmeele lelillg <I.K.
19,46 Gevari€~rd Kerstprogramma.
R,O.S.-.spreker) .
20.15 ,j.Lolldel! met Kerstmi3", cauwl'ie.
2·0.30 Serieus ·concert. Nirom-Orke.'}t.
2'0.3'0 Nieuws en mededeelingen.
21.30 Barnabas von Gec~y-orkest.
ZO.5Q llirmillg'i!am Hippodrome-Orkest
21.50 Amst. ·opeuulgskoer&en.
21.16 Sluitil1gi
,
.
22.00 Bluiting.
zendel's: GSH ~3".91, OSI" ~9.8:e. 'OSB :U.55
21.30 Big. Belt ,,8treet show",
22 00 (Jon~ert,: door Blaasol'kest.
2'3:00 ,,'lhe poliCeman's 101;", cau:sel'1e.
BatavIa I 151.89 1\1., BatavIa 11 bl.G6 M.
~3.15 .".l'.;l11piremagazine'~ no. 19.
:::1.1)0 Nieuws en mededeelingcn.
'l.QO OchtendConcert,
0.2'0 John Mac Al·thur·Quintet,
830 Sluiting.
0.30 Siuiting.
10:00 Oramofoonllluziek. (Alleell op Batavia 1).

U. B•.C.

B. }(. .V.

Paris·{;olollialo

11.00 Vel'volg gramofwllllluziek.
1~ ..()() HaHUtU't.lO hoorzie.h).l1ell ouden.

van dag'~ll door de I.K.H..O.S.
1230 Vel'voig gramofoonlUll~iek.
1(3 1) l3!uiting.
1'1,(,)';) GramOfoonmtuiek.
1'13'0 Persberichtell.
l'j,.l;j Ol'tlmOfoollmUl.iek.

,

W.OU

Ke.L'stvcrhaal en Kersttederell.
19.00 llet Dt::hl'oy Somers orkcst.
10..15 13uitcllIandsch overzicht <loor dt L
Ii'. Jansen.
. .
20.00 Kwartet in P-majeul' (W.A. Mozart) .
2'O.:JO qralllofconllluziek.
Zl,r}O <.;o(;ktallproglaullllLl.: Lichte llluziek.
<GC'Cll dallSUl1ll.iek)
.
~2.l)O Van:1ll1uz~\.'k'
23.\J'V

WB).
21.45 Uadio.journaal.

Scheepvaar~

Benoemd tot 2e officler, en geplaatst aan
foord van he~ ~ouvernements s.s. "Valk" te
randjong PnoK.. G. B VALK ambtenaal'
van bUitenlandsch verlof teruggekeerd laat.
st'~lijk die betrek~ing· ;bekleedJ hebbende
Overgeplaatst van het Qouverllements' s s
..Fomalhaut" naar het Oouvel°nements
"Alibatros" beide to Amboina de wd. 4de
werktulgkundige, W . VON KRIEGEN.
BERGH,
'

Purls..Coloniale

Dansmuzi~k.

"

lJ.i\'p ..c\.G. -

.

Nirom

I{orne (E. I. A•. lt.)

Daudoellg, P. Ill. Y.

19.00:

0.20 oramopnoonmuatek,
0.3;0 Sluiting.

20.15 Nleuws, "\
20:15 concert (veiwolg).
21t.30 "Le mouvement soctat".

Wel'kzaam gest~ld als opzicht.el' bij den
GEVESTIGD
Burgerlijkel1 Veeal-{senijkundigen D~'~mst op
U :1 t l' e 1 s :
Soeulba N. O. O. VAN DER SLOOT, ambtenaal' op wachtgeld van buitenlandsch vel'Dl'. J. C. W. Cramer KOll. pl. Oost 6, J.
."Fl'eibul'g", 20 Dec. vertr. van 13elawan.
H•.O.
lof teruggekeerd, laatstelijk die betrekking' vall Eersel 'Matramanweg 153, Z. Katsma Deli, 23 Dec. verw. te Batavia,
19.50: Uewijde klal1k~n.
bekleed h~bbertde.
..
~eb. 8irlh 31 (Hotel:t 'Gooi) , A. H. J.Lo"Kurmark", 16 'Dec, vertl'. van Port-Said,
20.00 Soendan~esoh Gamelan-Orkest.
Idem als opzichtel' bij het Ve'eartsenij. vmk T. Abang O. 51/56 (Flatgebouw), J. B. 7 Jan. vel'W te BatavIa
22.00: Sluiting.
kundig Instituut A. L. HILLEBRAND'l' van avel"~em'Rijswijkstraat261 Th. H. Ron,.,Halle", 21 nee. aallge}(. te Tjilatjap,31
B3nd~J1g II 103, PLP 21
thans opzlchtel' bij den Burgerlijken Vee': kes Agel'bee'k pa.sserstraat lUi, .II, K.
Dec. verwacl1t (tllUlsn~is) W Batavia.
artsenijkwldigen Dienst op Soemba
Schroeder Tangerangscheweg 37a., F. H.
;
17.00: Maleische Hederen.
Tel' beschlkking gesteld van de provincie Seipgens Menteng No. 36, J. M. C. S. van
TilE ,BANK LINE
.
17.30 Krontjongmuziek,
Cost-Java de Gouvernements.lndi~h vee. Vliet Kemajoran No.4.
.,'l'ayban'k", 22 Dec. aangek. te 13ata't'a,
Bando~ng 11 103. P~llI t3
arts ABN) REKSOATMODJO, thans bela.st
ll1-ct den dienst in den veeartsenijkundigen
1&00' J a v'aan~~he gamelallllluz;iek.
ambt.skring Raba.
'
18,45' Oambang-lnomong1JllUZie·k. I
iMet eervolle ontheffing van zijn. terbe19,(J() Nieuws.
scl1ikkingstelling van de Provincie \Vest19.16 KrOlltjongnmziek.
Java, belast met den dlenst in den v€'~artse.
20.00 Soendull€eoch Gamelan Orkest.
nijktU1digell Rmlbtskring Raba met stand·
., 22.00 Sluiting,
plaats van dien naam. (eilalld Soem'bawa)
de Gouverllenfents Illdisch veearts RADEN
SOEKARNO, te Batavia.
.Wegens licbamelijke Qllge.schi'ktheid met
Phohi ~
ingllng 'Van 31 ·December 1936 eervol onthe.
ven van zijll werkzaamstellillg al3' ol)'61c'hter
17.00-18.30 PCJ op 19.71 M.
bij het Ve·eart.senijktU1dig Instituut te Bui.
tellzorg II. VAN WIJNEN.
.
.
Verkeer

----_!

,:1_ uitillg. .) .

Baudoeng P.

~I.

Y.

18.~

V330
l:):;j~J
1:).'15,
2015
2'J:4J
~1.30

21.·1-0

Zl.bQ
2'J 00
23'25

23:30

ZendCl' 'l'.PA 2_ 19.68 llL
y'olkslied.
Concert (relay Hadio-Paris).
'Nieu\V3/ (Ellgelscb),
COlll:e{t (wl'volg).
Nieu,ws.'
COllCel't (vervolg).
Causerie OH~l" ecoJlomie
Canserie: De tOOl1€elwereld.
Kololliale kcersen.
Concert.
Koei'sell.
Bluiting.

Itolue (E. I. J\. It)
Golflcllgte ~5." l\L lbie-uUzeudi1l1
20.30 Nieuwsi
\ 20.10 Saxoph00lU·€cital.
( .... II'
20.60 Causerie.
21.'151 Nieuws (Ellgelsch).
2J .30 Vocaal ell instnuuellt.aal con~ert.
22.00 Actuc'cle cat~ene,
.
2'2.15 B~al1twool'din6 lUisterrapporten.
2·~.30 Nleuws.,

aa,03 1\1. en 90.63 1\1,
dralllofoopmuziek.
Lichte muzi€'k.
.'
10.00 Concert.
11.00 31tHling.
13.00 Lunchllluz:ek.
.,' 15.co Sluitillg.
. 17 ~Q\\) ZiekcnhalfuttrtJe dool'pastoor iW.
~\NDERE ZENDEllS
Boogaarts 0.3.0. Op 90 :M. : 'rhee1l1uzlek.
17.3<) Oewijde zan cr
Niro1l1: Buitenzofg 182 M., Chel1bon 100
17.35 Kil1dentul'tj:: Op 90 M.: 17.30 - M., Pekalongan 92 M., SOekabo'emi 193 M.
18.00 .vervolg tlleemuziek.
Bandoel1g 12Q M., en de Archipelzende~
18~OO-19.(""O Con<:oert.
Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P> en
19.00 Chopill-progralluna.
29 M. (P M N), Soerabala I (Y D B) 25 M
19.20 PerE.berichtcn. Op 90 M.; Muzikaal tusschen 8.00 - 14.36 .en 31 M, (Y D A) van
programma.
6.30 - 8.00 en's avond3, Tandjong Pr19~
19.40 Lichte ol'chestwerken
(Y D A) 5Q M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
20.00 Piano;re<:ital.
.
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's avonds
21.00 Serieu.re muziek.
Nirom Oost- en 1\11dden.Java: Soerabaia
22.00 Variete.
11 196 M., &marang 122 M.t Ma1ang 191 M,
23.00 Bluiting.
DJokJa 181 M,a Solo 188 M" TJepoe 186 M•
6.'O"J
9.iJQ

.
l

•

