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Hoofdredacteul : J. H. RITMAN

Regeltarlef f 0.50 per regel
overziet, haast onbegrtjpelljk dat zlj zoo- I
lang, terneder zat en stu zweeg...... in
de verwachtlng dat men tenslotte met
Op den soen Jull waren in den waarschuwlngen, met kleine actles en I
Volksraad dereplleken der algernee ne besehelden formuleeringen wel verder
beschouwlngen over de begrootlng 19~7 zou komen.
aan de orde, Dien morgen, vermeldde de
Toen bij het [ongste debat in eersten
sprekerslljst den naam van den heer de termljn bleek dat deze tactlek de stemHoog, de lelder van de grootste Iractle ming aan belde zijden al'een maar verin den Raad. Van de zen spreker Is men der bedierf, zijn de grleven De Hoog
gewend dat hij een vooral zeer oppor- over den mond geloopen. Achteraf kan
tuun standpunt Inneernt en, zijn tern- men dat slechts een voordeel achten.
perament bedwingend, steeds zoekt naar Thans :het slagveld overziende, komt men
hetgeen verblndt, Misschien minder ult tot de conclusle da't de vraag, of het tijdbehoefte tot geestesgemeenschap met stlp waarop -de heer De Hoog de koers
al1deren ,tj,an weI, met het oag op v;endde (of ,zljn weerstand tegen. den
de noodzaak practische resultaten. te druk der' omstandigheden opgaf), van
~re'l.ken, doc'h dit kan 'hier terzijde bIlj- volkomen oodergeEchikte beteekenls was.
'len.
Dlt I moe s t gebeuren.

Blauwboek

i
i

•

re-. gefegenheid van het hu- \
welijk van Prinses Juliana en
Prins Bernhard zal het Batavioosch Nieuwsblad aan 01 zijn
obonnes 9 rat i seen aardig I
.ge'illustreerd elburn betreffende .:
het vorstelijke bruidspcor toezenden.
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TELEFOON:

Directeul : G. MOLENAAR

Islom-ritus geschonden
~

Erusttg incident 'te Tusik

Welt. 2886, 2887 en 2888

Uns uum mer

,Dc Kleine Nijvcl'heid

De heer Sit sen, hoofd van de
In Tasikma.laja heert zlch op den Le- afdeellng Nijverheld- van her departe. ld e.n t a Cgespce Jd, ment van Economtsche zaken, Is glsb aran-avond een mci
dat de bevolking' ernsttg in haar gods- teravond teruggekeerd van een dlenstdienstlge gevoelens heeft gekwetst en I reis naar oost- en Midden-Java.
aanleiding werd tot een protest-vergadering, waara.a n gisterenmiddag in de
groote moskee door meer dan vljf dulzend :\lQhan~medanen werd deelgeno-
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Rooden In Spanje doen verwoede tegenaanvallen - Herovering van BoadUla.
del Monte :.- Rusland beslult represailles
te nemen voor het tot zinken brerigen van
de Komsomol". - Mobillsatie van geschoolde kra.chten in Duitschland. - De President,
van CUba in staat van beschuldlging gesteld,
_ R~geerlngstroepen rukken naar Sian-iu
op, -100 Mil~:cen .csge.d voor Chiang KaiDe

·1

BIJIlL.WE."

I

1

te Tasikmalaja.

SPORT

I.

'.

E€n rellgleus incident
door Europeaan u.tgelokt.

Cricket. Eng~land won de tweede testmatch
tegen Australie met innings en 22 :runs.

De rede, het regeerlngsantwoord, de
In eersten termijn was de spreker,
De N. S. B.. demonstratie
reactie
van, het Verbond In woord en
schoon vooral niet mlnder critlsch ge,
I
stemd dan gewoonlijk, niet getreden g~schr1ft en een paar krantenartikelen
En de rol V3,u Commlssaris Plepcrs
buiten het raam der verwachtlngen in heert het, Verbond thans laten herdrukLn al1ltwoord op de schrHtelljke vragen
ziin ~schO'Uwingen over de regeerings- ken .en ,als ,,~la'lWboek" de wereld invan het commundSltlsche Kamerlld! Roe~
pol'itiek. In tweedlm termijn veranderd~ gezonden.
Deze publicatie Is ons een gereede aan- tam Ef(endi ov.er het incident, dat door
dit beeld plotseling. De heer De HoOg
hleld een rede die in den Volksraad leidiJ,1g om thans over het Indo-vraag- een groep N.S.B..,.ers onl~ngs in eefi
se-nsatie we'kte en daarbuiten groat oli- stuk in het algemeen nog enkele opmer- openbal~ IKP.-ver,gaderlng ~rd ver.,.
De bedoellng was, de 'werkln~ der
zlen baarde, toen de strekking, ' maar kingente maken. Wat het Blauwboek oorzaaIcl., heeft minister Colijn thans me:,;
L
O~ltbindin~ lIoll. Lloyd ?
reeds eenlgen t1jd in gang zijnde klelvooral de gem 0 e d s b ewe g 1 ng, zeIt ,aangaat, eerst nog eenlge kanttee- degedeeId, dat de cpmmLssarls van~·
ne nijverheidscooperaUes elgener oo'gen
dle zlj verried, duldelijk naar buiten keningen. Het geeft meer flan de stuk- lJiitle Plepers - na'ar geW,ekelIl Is ~ nle,t
bleek. Van deze rede zegt het verbonds- ken aIleen. Het bevat een lnleldlng, on- heert ~egedaaJn. aan de OIdeverstorin~, De buitengeWQne aJgemeene vergade- te aanschouwen, tenelnde deze, ,zoo ze
bestuur In een thans verSC'hellen bro- derteekend door het Hoofdbestuur, waar- doch d3lt er nlettemm termen werden ri.ng van de Koniitklijke l(ol1an~he daarvoor In aanmerklng kwamen, in ofchure, klatzij in het Verbond werd er- in Ilystematlsch de concrete grieven en gevonden voor een administratie! op:', fJoyd, die 9 la~uarl a.s.za.l worden ge- flcieeler vorm te gleten.
,
houden, zal 0.30. ht behandeling nemen
;
Het resulta.at van de proefne~in'gen,
varen als ,Jhet verlossend woord" en "op verlallgensvall de Indlsche Nederlan- treden.
cen machtiging tot aanbieding van een
als hoedanlg de bestaande, coOperatles
Op de VTaa'g, of de minister bereid is,
den bultenstaander de ultwerklng had ders nog eens worden gerangsc1)ikt en
accoord aan de uediteuren en een voordienen te worden beschouwd,ls dat In
van den bekenden Imuppel In het hoen- besproken, en vervolgens het conflict in de uLtvatardifglng van 'een verbod der
derhok". Men behaeft deze beide kwaU- en buiten den Volksraad nog eens in N.s.a tebevorderen" antwoordde CQlljn, stet tot ontbinding der N.V., aldus seint Oost-Java voorloopig drie deflnitieve
Aneta uit Amsterdam.
centrales, Z.g. finishing-bedrljven, zul1en
flc.'ltles nlet te bestrljden om tach vast beschouwing wordt genomen. Die inlel- dat aa.n bet oordeel der ,Indlsche regeeworden opgericht, terwijl Midden-Java
te stellen dat daarmee zeker niet alIes ding is voor de kennls van de dlngen. ring moat wordetn overgelaten, ot tot dlt
.
voorlooplg met een genoegen zal moeis gezegd.
waarom het hier gaat, van meer betee- ver,bod moot worden overgegaan.
Hel ,Frallsch.Turksch geschil ten nemen.
kenls dan het heele Blauwb<>ek. Zlj zal
-'-_ .
In Sitoardjo zal een centrale voor
De recte omvatte een scherpe crltlek vooral in Nederland en elders, waar men,
Oud-Gouverneur Caron bij de arbitrage koper- en ijzerwerk worden gesUcht, te
op het regeeringsbeleld ten aanzien van de gebeurtenlssen heert gadegeslagen
De Plalltersregelillg
Soerabala komt een centnilevoor de
Het secretartaat V,M1 den Volbnbond verstrekking van z g. ges~e ..ktegarens
,,
de rndo-Europeanen en, zelfs konmen ronder ar veel 'van te begrljpen, zeker
er een, opzeggen van het, vertrouwen in een ~el scherpel' beel4 van cle oorsprong , Het Is, naar van gezaghe1?J;>enM 'Zi!~? heeflt de nalllen van de neutrale woot,.. YO()r, het, gebied van ~asoeroean tot
lezen, al 1>leek later dat de Ielder nlet en de julste beteekenls van het confUct vernomen: wordt, nlet waarsohijnllJlc.,~I~ n:ni~s be!kend gemaaJkt, die -volgeo! Malang; terwijI voor hetgebled, Proboe.n,te,,n,': ("P.".;,"" dF'_n~~ingr'k.~~~engeSC'aahnilzl~dnoor vdan ,~elt linggo-Pasaroean' een ,meubelmakersgevet\ da.n de ge1Jchledenl.s, d~ar.:. d..e".fegee,rh~ ,de a.men~.~m.,
zoo verbe~oeld~ te gaan.
,
-.... ~ "e~·"'bon·"";·:'-4'U' d.o>y<,
.
,
i en vt'OI· - en karremakers-ce.ntrale wordt ge.stlCht.
",Sl'aJa genomen - een nspee e- . .
,. .
, ,. "
.',
van. zooals die In het Blauwboek zeIt aan~ulIende :p1antersregellng accepteert.. A n
Omtrent den weg, die verder gevolgd reis zll.ll~eri maken na.ar het sanJak (dis- " Voal' Midden-Java komt te BandjarHet spontane, haast explosleve karak· wordt wee~gegeven. Nu de krultdamp is
t,r.J.c.t) AQe~'andrette .en hUin bevindingen negara e:n aardewerk~central~ voor de
ter van de rede int.usschen vertroebelde opgetrokken en de nevels van mlsver- zal wor,jen, valt thans nog ntets. te zeg- in een ~apport M1en neerleggen. De Ie-I hulsbedriJven.
Wat de overlge cooperatles petreft In
d~ atmosfeer. In dit land van sentimen- stand zijn verEcheurd, kan zulk een uit- gen; de regeering 'kan beslissen dat er den,valll de2Je commissie zijn" aldus seint
ten maakte zij alleriel reacHes los. Er eenzettlng slechts waarde hebben; zij dan maar in 1het geheel geen aanvuI- TransOcean uirt Geneva, de Noor Hans Oost- en Midden-Java, wordt, de tijd
zljn, om alIa mlsverstahden t~ vermljden, voert ons naar het hart van de felten. len de plantersregeling moet komen en HolSltJao" die vroeg.e r Yoorzltter was van nog nle~ geko~en geacht om tot het
de zaak verder deponeeren zlj kan
de pommLssie voor de bevo:kingsuitwls- ~tichten' van "fll1Ishing-bedrijven" over
niet aIleen s ~ e c h t e maar ook zeer
Die illielding zelve is zeer rustlg ge. fli te
ii
IJ
'l,Se'lJ.r,gw.ssch,en Oostenrlj'k ep Turklje, de te gaan; men wll eerst nog eens ni~uwe
d .J
g e z 0 n d e sentiment-en, en waar zij
steid. Zij draagt natuurlijk een apolo- nu e ange con c nrege ng s ge- Hollander L. J. J. 0 a ro n, vroeger gou- gegevens afwachte,n.
de redelijkheid in den zln van verstan- g'etlsch karakter. Een zlnsnede als deze : volgd - aan. het .i:>pperbestuur ook af- vet1neur van' 0eIebes 00 de Zwlt:Sersche
kondiging der regellng bij algemeenen kolonel Karl WaW~~wy1. De commlssle
Dit'laatste geldt ook voor West-Java.
delijkheld doorbreken, ontJwtkkelen ziJ
"dat de onredelijkheld nlet bij ons" maar maatregel van bestuur vragen.
zal nog v66r den lst;en Januarl in
In deze provincle bestaat "reeds een
een veel ,grooter stuwende kracht dan
weI "blj een deel der pers en een aantal
weefcooperatie te Madjahingka,' een
,
Alexandrette arriveeren.
alIe al'g1Umenten ter wereld bij eikaar. voormannen van EuropeeEcbe politleke
pannenhakkerscQoperatle· in. Priangan,
Pour discuter; it faut etr~ d'accord. partljen" te 'lInden was, kan dan ook
terwljl
men ook reeds beilg is met
De radio·rcde van den Paus
Waar het gem 0 e d spreekt, kan van weI een korrel, en ze1f,~ een stevige
cooperaties voor de smeden te SOeka~rhec. cn Kina·ond.
boeml, de zllversmeden in ~uitenzorg en
zulk oon overeenstell1AU1ng welhaast hap, rout verdragen. Ook gelooven wij
Reuter Eeint ult Rome,' dat ,de reeds
Soekaboemi en voor de timmerlut .
"Tjempaku"
nimmer sprake zijn ...... behalve, dan
I
niet, dat wat geschledde "onnoemelijke aangekondlgde radio-toespraak van den
Deze overheidssteun, die van voorjulst bij hen die in d e z elf d e gelichting tot credietverstrekking, loopt,
Verkocht'voor f 17.500
schade" aal] de "zoo noodlge eenheid Paus in het Itallaansch gehouden zal
moedsbeweglng verkceren. Het resultaat
staat thans lrog geheel los van' het
der Europcesche samenlevlng heert toe- worden. Vertallngen zullen ~ater gege- .was dan ook: cen storm van bijval uit gebracht". ,Wij moe ten maar op den :koop 'len worden, doch het tijdstip hiervan
Zat.erdag 19 December j.1. Is in het groote industriallsatleplan dat zooals
vendukantoor te {5oekaboeml een vrijwil- men weet in studle Is, doch zal, mocht
, het VeIloond ...... cen storm van critle'k
toe nemen da~ het Hoofdbestuur leder, is nog nlet vastgesteld.
llge openbare verkooping gehouden van het uitgevoerdworden,.daarvan elm ondaarbuiten. Een ,regeerlngsantwoord,
die "nletztet dat jaren van toegewijd
de thce- en kln:a-ondernem~ng "Tjem- derdeel vormen.
Wanneer
de
Heillge
Vader
zijn
toewaarln de geraaktheld z66 sterk sprak,
pogen om Indlsche en Europeesche Ne- spraak zal ,houderi,zal prof. Miiani bij pa,ka", beplant met ruim 65 ;OOuws fuee
-,
dat zij zeUs de grenzen der "toelaatbare derianders blj elkaar tebrengen, in een
en 60 bouws 'kina, gelegen aan den groozeUverde4lglng" overschreed. Critlek op paar welker{ strljd volkomen vernletigd zijn bed staan'l gereed om zoq noodig ten weg van Tjibeber naar Soekanegara.
DE'POSTVLUCIITEN
hulp te verlecnen. VerwMiht wordt, dat de
den veroolidsvoorzitter, waarln. meestal
pe
onderneming
behoorde
toe
aan
cen
werd", met "bllndheld geslagen" acht. Paus bljna een half 'lur, met kJU,ssens in
1Iitreis
Europeesche Kongsie.Koopster werd de
elk spoor van begrIp van de dlepere, felKom, laat ~)l1S niet aan dergelijke sam i den. rug gesteun<l, voor den microfq:>n N. V. Handel ~J. Tjempea II voor de
telljke beweegredenen, maar ook elke
De "Nachtegaal" is glsteren te ~asra
bere gedachten toegeve~l.' Wij gelooven zal zitten. Mgr. Pacelli zal tljdens de toe- sOlbma van f 17.500.
'
waardeerlng van zijn eerlijkheid en var.
aangekomen'.
I
integendeel; dat de demol1stratleveactle spraak van den Paus ook aan cUens zijde
Thldsreis
de blttere stemming in het Verbond ont- van het I. E. V.en de nlet mlnder destaan.
,
DE OVERGANGSBE~OLDIGINGEN
brak.
De
"Kieviet"
is
gisteren
te
B~jad
monstratieve reacties, d1e d~larop gevolgd
Men verwacht, datZljne Heiligheid
gearriveerd.
I
Reeds is medegedeeid dat de regeenog 3 a. 4 wcken het bed zal moeten
,Laten wiJ, waar wlJ thans willen over- zljn. de lucht hebben geklaard.
De "Edelvalk" is gisteren op Schlphol
" ,
houden. De Pails ontvangt dntusschen ring alle voor de ambtenaren nadeelige geland.
gaan tot een enkele opmerklng over de
Wij gaaq daarom aeze onheils-profemaatregelen, welke per 1 Januari a.s.
De ,Perkoetoet" is hedenmorgen van
nog dagelljks mgr. Pacelli en andere 00posltle van de Indo-Europeesche groep
ingevoerd zouden worden, voorloopig Tjililitan vertrokken met 276 kg post.
tleen voorbij: Wij hebben vertrouwen in
en daarbij ook de critiek nlet sparen de veerkracht van de Indlsche ma,at- zoekers.
heert opgeschort. Thans wordt officlcel 43 kg pakketpost en 124 kg vracht, aan
zullen, van o)1ze kant erkennen, dat schappiJ, in het vermogen'tot het behoud
uit Buitenwrggemeld dat per 1 Januari boord, lbenevens tv.-ee pas:;agiers voor
a.s. tijdelijk buiten werking g~steld zijn Amsterdam (de heeren Van Oosten en
oo~ wij aanV'ankelijk door de uitval van
van optlmisme bij den Indo zelf, en wij
Het huwelijk lIer Prillses de In de H.B.B.L. 1934, de M.B.R. 1934, De Jonge, resp. adminlstrateur van de
den lelder van het Verbond mee~ gewUIen nlet denken aan de mogelijkheld
het werkliedenreglement 1934 en de be- B. P. M. te Ballkpapan en dlrecteur. van
ergerden geprikkeld waren dan getrofdat men in dien kring duu,rzaam gevoeUit Londen wordt aan Anet.a geseind, zoldlgingsregellng voor Inlandsche sche- de Javahouthandelmlj.>. Er zijn tens'1otfen.' Er Is te meer reden dit thalls te lens van verbitt.ering de eerste rol zou dat de Hertog van Kent, de Graaf van pelingen voorkomende voorschriften in- te dertien (passages geboekt voor verzeggen, omdat ook wiJ ongetwijfeld heb- willen laten spelen. Daarvoor is het ini- Athione en Prinses All.ce de bruiloft van zake het verder versneld inloopen der schlllende tusschentrajecten.
ben medegewerkt tot 'het ontsta'\ln van tiatief het .gevoel voor eigenwaarde het Prin~~ Juliana en Prms Bernhard zul- overgangsbezol'digingen.
,
.
' , l e n blJwonel1.
den toestand van spanning die bij die
noodzaak
zlchaan
vruchtH t ,Alg
beset van de '
lapansche spoorweg-autoriteiten
.'
'e, ' Hibl"
• vern,aUl voor t,s, dat
gelegenheld tot een uitbarsting k',vam.
baar werk te.bliJven geven, ondanks alle tet vrijwel zeker is, dater in verband 1\IOR. DE BACKERg NAAR EUROPA
Naar Aneta uit Soerabaja selnt, zijn
In het algemeen gesproken is de Eurotegenslag, tel groot. Wij kunnen deze met het huwelijk der Prinses een amNaar wij vernemen is de ziekte van heden de heeren Y. Hath en S. Miyajapeesche pers beter dan haar naam, en opmerkingen zonder geraaktheid lezen, nestle zal worden verleend, doch aBeen'
Mgr. de Backere ernstiger dan aanvan- ma, ambtenaren van de South Manchuria
gematLgder dan haar publiek. Ongetwij- juist omdat de zaken waarom het gaat, voor kleine ove.rtredingen.
kelijk werd verondersteld, zoodat het Railways, met het S.S. "Mer}{Ur" uit Ausfeld is de zeer waardeerende wijze waar- ons te veel ter harte gaan.Daarover in
Glsterenmorgen heert weer een oefe- noodlg wordt geoordeeld, dat Monseig- tralia aangekomen.' Zlj zuBen over land
op ook In ons bJ.ad het regeeringsbeleld, een tweede beschouwlng
ning in het voorrljden vanden huwe- neur naar Europa gaat, waartoe hlj naar Batavia rei zen om van hiervia
.
lijksstoet voor het Haag~>che stadhuis en Woensda,g a.s. met het in.s. "Dempo" Singapore van hun reis door het Verre
wat de groote lijn betreft, Is besproken,
o.osten en Aus,tralle naar Japan terug te
de
Groote Rerk plaatsgehad, ditmaal Indie zal verlaten.
een ;Uer .oorzaken geweest dat in den
keeren.
'
R.
ond-er leidlng vart den eersten stalmeesIn
verband
met
zijn
gezondheldstoeVolksraad en speclaal In de groep van
ter der Koningin. Bij de Groote Kerk stand zal het noodlg zijn drukte blj het
den heer De Hoog zeer sterk de behoeHe
----------------.~--.---- was een sectie grenadiers opgesteld om
vertrek zooveel mogelljk te vermijden,
1s gevoeld ook de "keerzijde van de mehet militalr saIuut te brengen.
,\. J. ~achel t
•
zoodat de aanwezlgheld van wegbren.:
GOUVERNEUR VAN DER PLAS
daiUe" te laten zlen. De groote en diepNaar Anetll uit Tjilatjap seint, is de
Prlnses Ar'lUgard is gisterenavond ii1 gers niet gewenscht wordt geacht.
Pastoor SChoenmakers uit Blitar zal 59-jarlge hoofdmachinlst van het S. s.
gevoelde grleven van die ,groep mogen
De gouverneur van Oos't-Java, de heer de residentle gearriveerd en werd door
dan 'ten:slotte op weI al te demonstra- Ch. O. van der Plas, vert0eft op het de Koningin persoonlljk verwelkomd. Zij Monseigneur begelelden, in verband "Halle", de heer A. J. Laclhel, aldaar
,
.
.
loogenblik voor dienstzaken te Batavia, zal de beeediglng van Prins Bernhard waarmede Pastoor Klooster, die sedert, aan hartverlammlng overleden.. Het
Ueva wijze tot ~lting gekomen zljn. Het en.zal o.a. ook door den landvoogd wor- door d·en conunandant van het veldle- korten tljd te Kedlri vertoeft, naar BU- stoffeliJk overschot wordt op h,et kerkhof
gel' he(Ien biJwonen,
~ nu, wanneer men (Ie ~eQeurtent~en, den Qntvangen.
,
van TjiIatjap ~graven.
tar wordt overgepla-atst,
,

lunlen.

shek geeischt,

geering te rlchten om zekeren J.K.J.
uit het regentschap te verwiJdereli, omdat deze man op den Lebaran-avond,
vergezeJd van zijn vrouw en zijn hond,
de mesdjid van DjadJawal betrad, de
daar aanwezige geloovigen uitschold en
verder het slaan op de bedoek verbood.
Indien deze Ceiten inderdaad hebben
praats gchad, behoeft het geen betoog,
dat de regeIen van Isl:unietischen ritus
op zeer ernstige wijze werden geschonden.

DE DIRECTIE.I
,_w

vall.

{Vier Bladen).

Hce de regeerlngsstcun verleend wordt

. Nader zal nog worden mede,gedeeld, wonneer het voor ver'zending gereed is. Voor zoover',
..
de voorrood strekt, wordt het ~ ,men.
boekske ook aan nieuwe obonAneta seint, dat in die vergadering
nes kosteloos toegezonden.
, werd beslnten, een verzoek t<lt de re-

,

.I

.

Uitg. MiJ)

buiten Ned.-IndH! f 12.'50

elke 5 woorden meer / 0.75

"j

~n

Ret Derde BIad: Hoe Nederland de
werkloosheld bt',.;lrljdt, door onzen Haagschen·
re<laeteur....... Allerlei uit Nederland en het
Buitenland. - Kunst en L·ctteren.
lIet Vlerde Blad: Vel'gaderingen College
van Ged~legeerden en Pl'ovlnda!e Raad. ~atisch OVerzlcht. - Sport- en Handelsnleuws ' - Radlo~programma's. - Magnocetjes.
.

"SLOTACCOORD

,1

"eden premiere in.
CAPITOL

.4,

met lIl, DAGOVER en WilLY BIRGEL
Een film om over te jubelen,

1

22q~3

i

•
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De Rubherrestrictie
Il~t quotum van Ned.-Indie

In Londensche rubberkrlngen vermoedt men, dat het feit, dat 4e jongste
prijsstljg1ng van het prQ<iuct nlet
mengaat met een verhooglng van het
uitvoerrecht pp ~volkingsru1>ber in
Ncl.-Indi~, moet worden toegesihreven
aah de bedoellng om de producentelll
,,'an bevolkingsrubber hun contingentell
te la{cn· overschrijdel1', ten. einde een.
'tegellwicht te vonnen voor het belangrijke tekprt aan verschepingen van onde rnemlngSnlbber, zoodat in de nog
res~er-ende dag-en van 1936 het volle
Nede.rlandsch-Indische contingent kan
wordei1 verscheept, ald~s seint Reuter
uit Londen.

sa.-

In he~ vermoeden der Londenaaf5
schum een kenl van waarheld; de zaak:
is echter nog' weI lets. ingewikkelder,
doch het heeit weinig zln, daarop than~ ,
in te gaan.

•
Dc Sultan

V'\lI

Djokja

Uitreiking onderscheiding op 1 Januari a.s.
Zooals gemeld', zal de Sultan vl\n
Djokja in den loop van Januari zij1'l opwachtlng maken blj den Landvoogd. Het
vertrek, uit Djokja is vastgesteid op 12
Januarl terwijl de zelfbestuurder verm.oedelijk den 15en terugkeert. Den 16e1\
en 17en heert fn den Kraton ter eere van
het huwelijk van Prinses Juliana een
wajang-wong voorstelling plaats.; het Is
echter nlet uitgesloten, dat de~e voorstelllng In verband met de rels naar
Batavia enkeIe dagen zal worden uitgesteld.
De "Loc." meldt, dat de uitr.elklng der
versierselen van het Grootkruis in de
Orde van Oranje-Nassau, dat den Sultan
ter gelegenheid van den verjaardag der
Koningin werd toegekend, definitief is
vastgesteld op Maandag 4 Janttarl.
In den ochtend van dlen dag zul1en
twea pangerans vergezeld van de j)oepaU's najoko de verslerselen' ten gouverneurshulze piechtig in ontvangst neinen en naar d~n kra·ton brengen. Om
tien uur vertrekt de gouverneur met genoodigden ,naar den kraton, waar men
zlch op de setihlngil verzamelt, terwljl
de ass.-reslderit vergezeld van den gewestelij.k secretaris den Sultan van den
Bangsal Kentjono afhaalt en eveneens
naar de Setihingil Ieldt. Nadat de 00groeting met den gouverneur heeft
plaats gehad en allj'!n plaats hepben genomen leest' de gewestelljk secretaris het
Koninklijk Besluit voor, dat door den
translateur in' het Javaansch wordt vertaald. De gouverneur, hecht hlerop den
suUab het Grootkruis op de borst waarna champagne wordt geserveerd.
De gouverneur en de Sultan vertrekken vervolgens :..- evenals bij de Garebeg vergezeld door alle aanwe:iigen na,ar den Bangsal Kentjono waar nog
ienlgen tijd wordt vertQefd,

"
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De Boekaniers van Bali
Opsporlug ill grooteu stijl
Naar wij vernemen is gebleken dat
een der beida zeeroovers, die aan de
Oostkust van Bali een prauw geroofd
hebben, offider' bij de gouvernementsmarlne is.
Zooals reeds gemeld werd, Is de ander
een marlne-schepellng.
De "Loc." komt thans nog met de volgende, reeds voor een deel bekende bijzonderheden.
Zaterdag 12 Idezer vertrok uit Soerabala de Inlandsche zeUprauw "Artlnus",
toebehoorende aan een rijstpellerij te
Benoa (Bali).
Aan boord van die prauw bevonden
zleh behalve de bemannlng twee Euro-

peanen,

De opleiding; ,voor de Mari~le

Het Famllledrama te Buit~ftzorg

'tlh~t clleen

voor gee$telijk bevoorrechten

Ticeeile lesing »oor liet Paetlagogiseli Genootschap

Zlekte en geldsorgen brachten geestelijke olltrecideriiig

Dlnsdagrnorgen werd de [aarvergadering van het Indisch Paedagoglseh Genootsehap te Bandoeng voortgezet, meldt
onze Bandoengsche correspondent.
Begonnen werd met een beslotenblleenkomst. Daarop werd besloten om verdere ;tappen te doen tQt het houden

Hat anders zoo rustlge Bultenzorg
is, gelijk wij reeds meldden, gisterenmorgen opgeschrikt door de tijding
van een vreeselijk familledrama, dat
zlch in den, voorafgaanden nacht
had argespeeld,
De gewezen gezagvoerder van de
. K. P. M. de heer .0. R. I. had zijn
vrouw in den nacht vermoord en
zichzelf daarna door ophanglng van
het leven beroord.

vaii Mil Neder~andsch-rn~sCli onderwljscongres in 1938, ten tweede om nlet

in te gaan op een aanbledlng voor contlnueerlng van net tljdschrlft Opvoedkunde, ten derde omcontact te zoeken
met paedagoglsche organtsatles In de
Paclflclanden en ten vlerde tot ultbrelding vim de tijdschr1fkirc,ulatle.
Lezing van den beer Post

r~n.

I

Selectie contra Examen
,M. O.

Wdnhoopsdaad was tevoren berccmd

E;eil week later selnde de resident van
Ball naar den martne-commandant te
soerabata om hulp, omdat zlch een geval van .zeeroovertj" had voorgedaan.
De bernannlng van de "Artlnus" was,
- onder bedrelging met geweren I -,
door de twee Europeesche passaglers ergens op een stu plekje aan den wal ge:'
zet, en het tweetal waser nu met de
prauw vandoor. Waarheen, was na,tuurlijk nlet bekend.
. De marine-commandant gaf den commandant van H. M.'s krulser "Java",
welke In verband met het week-end op
de reede van Banjpewangl gemeerd lag,
opdracht de geroofde prauw op te spoDe 'IJava" koerste spoedlg daarna volle
kracht nM-r Oost-Bal1.
In de buurt gekomen. waar men de
prauw kon verwachten, Is een vllegtuig
van de "Java" overboord gezet, vanwaafl,lit men, na. wat rondcirkelen 00~en de zee, het geroot1e vaartuigje t~il
Noorden van LOmbok in de gaten kreeg.
Er >Varen den "zeeroovers" toen nog
maar' w~lnige uren in vrijheld beschoren.
Nadat de "Java'" de prauw 'geprfla1d
had werden de beide mannen, die geen
weerstand boden, gevankelijk aan boord
gebracht, waarna de krulser den terugweg aanvaardde.
•
De pral.!w wordt n~a,r Benoa teruggebracht, de belde zeeroovers worden 24
dezer met de "Java te Soerabaia aan de
justitia overgeleverd.
.
Omtrent de Identiteit van de zeeroovers tastte men aanvankelijk in het
'duister. Men wist dat het Europeanen
waren. Meer ook nlet.
Men had weI 'eel1ige vermoedens, doch
deie werden pas zekerheid bij de aan, lioilding.
Een matrobs eerste klasse van een
der Jagers, die Zaterdag 12 dezer met
week-end petmissle was gedaan, was
sedertdlen nlet meer in den dlenst te. ru~gekeerd. En nu had de. C.hineesche
r~eder yan de prauw verklaard, dat een
Iter bel,de mannen, die zich als passagl~rs ha,dden aangemeld, een "pas" had
vertoOlld.
Men vermOedde dus, dat het deze
miltroos was, die zlch aan boord van
de prauw beYond. Inderdaad bleek dit
vermoeden bij de aanhoudlng julst te
zijn.
'
.Omtrent de Identiteit van den ander
stll~tl}og nlet.s vast. weI kan met ze~erheLd word,en verklaard, dat dit geen
maiinelilail Is.

Hoe zij op de "S~rabaia" wortH
.
georganlseerd

•
. uven z:m.d.er

~motie

enkele groote uitbllnkers der H.I.S. en
H.C.S. Oat juist zij een zeer goed rtguur maken op de H.B.S., mag even wel
noolt een argument worden tot ruimere
toelating.
Men moet, vooral hler in In die
net M.o. nlet gaan beschouwen als
een soort onderwijs voor geestelijk
bevoorrechten. Een normaal kind
moet toegang tot de H.B,S. kunnen
verkrIj'gen. Het selectleprtnclpe heeft
de strekking, te hoog te mikken, te
veel twijfelgevallen uit te zonderen
en het is, gezlen de maatschappelijke
toestanden in rndie, niet gewenscht
dit op de spits te drijven.

)f~erpa hleld de vo~rzitter,de heer P.
Post, een lezlng over: ),Toelathig tot,
Er is' eell groep leerlingen, Europeeselectle voor en aansluttlng van het L. O.
sche
Ieerllngen, en spreker ziet die groep
bij bet Middelbaar .onderwijs".
graag zOo groot mogelijk, die door stand
,Wat de tgelatlng betreft, wees spre- en mllleu aanspraak hebben op M.O.
ker erop, qat er veranderingen In onze Meer dan in eenlg ander land, d,ient in
~,ainenleving zijnaan te wlizen, die doen Indie de staat voor deze groep milIeuvermoeden, dat nieuwe regel1ngen niet en standscontinuiteit mogelijk te maken.
Z\ll~en uitblijv.en. Mee.lxtere ~ur?peesche Erzijn groepen, die voor terugval tot de
gezinnen zijn .nlet in staat hun klnde,ren laagste niveaux tot elken prijs bewaard
in Holland' na'ar CIe M.-schooI ta zenden. moeten worden. Een gelukkige voorHef aantaI candida ten stijgt na 1921- van waarde'Voor de continulteit is in dit land
1007 tot 2314 in 1933. De schraal vOQr,. nog .steeds, een gelukkige hitzondering
Aardschok in Atjeh
zien.e gol,1vernementskas deed de laatste daargelaten, het bezit van cen H,B,S.·
Uit Ko~taradja selnt Aneta, dat aldaar jaren naar micldelen omzlen om uit deie diploma.
gisterenavond 10 u. 15 een l1cht~ aard:- gegadigden de geschikten te selecteeren.
Spreker zelde een voorsbnder te zijn
scbok werd gevoeld, die gee!) ,schade Van de zijde der H. B. S. is een sterk van
streven
merkbaar,
door
scherper
selectle
heeft aang-erlch,t:
tek0lll,en tot hooger onderwijspeil. SOmtoeIating ronder examen
mlge hO,Ogleeraren kl,agen steen en been
. over de resultaienvim de H. B. S.
yap elken leeJllng .der E.LJ~" die deze
.
scho~l ,op normale wijze do::>rllep. ' 00Het bezit v-an het II. B. S.-diploma. getw~fel~ zal :<:Ie ~.S. dan nog stuiten
AfschuweJijk toolleeI
is, ongeacht zijn essent1eele waarde
01> mlslu'kklngen. Er is geen beter seaan verworven kennis, nog steeds
lecttemlcidef dan de school zelve en zij
in de maatschappij een voorwaarde
dient d1e selectietaak zander me~r te
voor plaatsing in betere betrek'kinaalJ.vaarden,hoewel ik ervan overtulgd
be,n, vflvolgde SPf:ker, dat, wanneerer
gen. 'PEl welvaartscontinu'iteit van
een .meer harmoniicheaansluiting gegroote groepen Is meer dan vroeger
zocht wordt,' de moeiJiJkheden zich in
veel begrensder mate zLtl~en voor ioen.
nog afhankelijk van dit diplomaOorspr6nkelijk (en in wez~n Is het nog
bezit.
ZOQ) 'be!daeldehet admissle-examenuitDe lagere schoo'l streeft ,ernaar, zIcb sluitend controle op een af te sluiten
t~ l(evrjjde,J.? yllp de h?or!{ghe~d aan het studie-periode, waardoor vanzelf een volM.O. ~ij }ta.n ztch van ,ha.ar vee} ver- gende oerlcde kan aanvangen.
zwaarde taa'k all,een kWijteil als zij beSelectle heett een andere bedoeling.
vrijd Is van den ctesorganlseerenden examendruk. merdOor is de laatste jaren De met)1oden van examen £n selectie
, \:€el':a.a.n<tacb~. bes~e~ aan~en ove,rgang, zulfep. vfrschlllend moet~n zijn. De funct(e cler selectie late men aan de school. •
v~!l f:~g~r naljll" , ipid<:\e;lb,a,ar 9nderwijs,
De
school seJecteertzelve uitstekend en
zOQw,e~ VNl Fe~eer,Lngszij~e als van de
het is In onze maatschappelijke omstan·
onderwijzersva,kv~reei1igi,ngen.
digheden onjulst, verscherpte selectle
'
Wi~ .b.~h4?ort ,~~, de ~,.s. te voor de H.B.S: toe te passen.
worden toeg,elaten?
\VIe de Europeesche lagere school
oeze vraag S!i>lltst 'zich aanstonds in
dooriob~t
in'. den normalen tijd en
•
- I
tweeen, n.1. : wle tot de H.B.S. (Lyceum),
op voldoende wijze, heert recht de
Na een succesvol1e zakenrels Is de wie tot de A.M.S. via de Mulo moet wor, Heuenmorgen om acht uur hacl hier
H.B.8.-opleiding aan te vangen.
de ter aardebestellingop de begraat- hhr· }J. D. Ochse, <Urecteur van de den toegelaten. Klnderen, die het NeNimmer zal men er in slagen gr~ote
plaats Tariah, A1?ang iri het tamillegrat fUlJlfabr~ek ..Polygoon ~aarlem", ,hed~n~ dedandsch van jongs af aan spraken en
groepe'n leerl1l1'gen te se~ecteeren,
plaats..
mJdda:g per ,liJoh. I', O~;denbarne'velt.... zich geesteIij'k .<intwikkelden· in het Nenaat Nederlan'd ter~ekeerd,~m. sp.oe- d~dandsch ta,almiUeu,q.ehooren, !pIts zij
zoodani~ 'begaafd, dat het aantal
En!kele fam1l1eleden woonden de sobere dig opnieuw naar Jndie te millen, :doch van normal~ geestelljke ontwikkellng
doubleerln~en danwel afschrijvingen
plechUg'held olj. Aan de groeve werd da.'n,', metl;le bedoellnlJ om films te ver-, ziJn, ~p ~e H,J~.S. thUI.S. Een. hooge uitop de H.B.S. mlnder wordt.
nlet gesprdken.
Yaar'digen. .
.
zoildetiilgkan men steeds maken voor de
.
'. Maakt men de ;E,L,S. weer normaal
============~.
dqor de ~xa~Ens ~rQotendeels te dgen
ve!gwijnep,o.an zal de gelegenheid tot
bO,h~spe$tt,l,U! ~e~uk~enschen te ~oen ware ontwikkeling op de L.S. grooter
toek,omen en vooral den bondsvoorzltter
te bei:fariken voor Mt zeer vele werk, door woi'dendan iij voordlen cOit kon zijn.
Ziet men of> de M.S. verder uit naar
hein in 11l~ verrlcht. (appIaus)~
e'enlge
aa,nsluiting, dan zullen de eerste
~ yoorzitter 2iegde toe, dat dit zal
Dreiging van eell hreuk met I. K. P,;
kl\Lssen
van die school in hun selecteeh
1
ed
e
gesc
!?-.
re.ri~' oox:~~ei jUi~ter j{~.mnen zijn. In
lijnen is onze L.S. goed. Inoien
De aanvaI op bet I. E. Y. groote
men onze L:S. van het examen bevrijdt
en het inspectle-apparaat de volledige
controlefunctie overdraagt, Is dit
!
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8andQeng's I. E. V. bijeen

Op Jacht.••••

I

~e

. Afgesproken plan

eenige aanp:lssing,

Tevens ScilijJ;1t eruit te bUjkeD, 'dat
~e twee, ou~je~ hdpIan, reeds te vo-

,re,ri,hi4d.e,n :~e~~r9kel,l. Qok d~vtotiw
ELECTRIFICATlE TER OOSTKUST·

,

-Mo()ie opdracht voor

Rehn

Meyer

mQ;et i*et het i~e~ v~n In~rd ,en
zelfmoord vtede I,tebben gehad, zonder intus~htlt te w~ten, wanneer
deze vreeselijke da.ad eventueeI zou
W()rdtll gepleegd. ,

'.......' - '---
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ver41~,.istering

De kassier van's lands kas te Bolang
preve'nUet gesteld vanis geschorst
wege een verduistering van J 1183. De
dader 113, ,in co,nfessie. Hij verk;aarde het
... ~idu,i~te).\::le ,~drag. een.sd,eels vel'dobbeld te hebberi en anderdee1s aangewflld
te he~beii' 'iOOl het betalini Vall ziJn'

en

~chulden.

2!{!' i' tUL~~.!!o1!!!!!!!J!ffli¥e!~
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~~teekpartij
:illde klas !
,
i \
Ni iafloop van het laatste lesuur

Age.ode)

Uit de Provlncle

Bioscqpen

'.

Filmbespre,king

in de hoogste klasse van het Canl,silp,;,College op Menteng, heett tus(s~h~n twee leerllngen, de 22-jarige
,W)en een Old Europeanen gelijk\1e~.t,elde Chlneesche, 21-jarige leerIi> ~
r:
Apg, een ernstlge vechtpartij plaats
"gehad, waarbij laatstbedoelde zijn
)lasgenoot met een mes verschll-

Bultenzorg

Capitol: "Schluss-Akkord"

.Bioscopen hedenavond

De Huwelijksfeesten

G lob. e: ).Kelly de Tweede",
Er is een Hjd gewe'est"dat de Dultsche
Rex - The ate r '; "Vlamme'l1d~
fUmkunst uitmun~.te in het genre van
Gisteren werd het programma der
,
de ~ragl-comedie, l~ de filI!1ische trans- h
.l'jk fete te dezer stede meer Harten".
posltle van het typlseh Duitsche "Kam- uwe I . S e s n
, Cap ito ~: ,,slotaccoord".
mersplel" met al zijhiptlir.~t~it e~ t~i- ~~,det,aple:r~,bekend gemaakt. Het luldt
D e ca - Par k: "Pittah, de Grijze
finemerit, doch de voo~beeldeii J:ile~Vaj1l ~ls voIgt.
.
Wolf".
.',
. ~
.
zijn de Iaatste jarertvrlJweJver,QweneI]..
C ~ n e m a: "Het arme, rijke Melske';.
lende steken heett toegebracht,
Zij waren vroeger at p,le,t;1;>ijsl:er tal:fi,llt p~mdeFda? 7 Jan u ~ r i: 6 uur ao
Cit y: "E;en Hart van Goud".
'waal"dOQr de gewonde moest wortegenover den etndeloozen 'Vloed van] y,m: ope?i,r;g me~ moqrs.ag ; 6 uur v.m.
'den oPienomen in het Carolus-zieoperettefllms, maar in Ieder geval toch Miht3ue war;,gell,ng door ~e stad met
BANDOENG
.,~~nhui,<;.
Kwalitatief zoo sterk, dat zij. 'besllssend rnuzlek ; 8. uur v.m. Godsdlenstoefenin:;4
r
Eeh opname van de genera!e repeHtie van he~ Chineesche Itoo~eelJttuk. dat ter gele- konden zijn voor devraag, waartoe de gen voor Iedereen ; 10-12 uur v.m.
Bloscopen hedenavond
1en op Tanahsereal
•
.
x'en"eid van bet Chun....
~isiob .,J.ien. T. i.eh"-co,n.'greS
h,i.er, ter, s,t,(;d•.e ti.:tders. de Kerstdagen f1.01
1 kiunst 'III Du itsc hI an d'In st aa t was. t:Volksspe
'~""t Iesuur Ivan Pater Perqum Wa2. 1\ t'
t'
"'.
b
.
.
.'.
.'
, hoordza'.
Eli
t
a:
"Private Number".
'
"in den Stadsschouw urg,tal worden opgevoerd.·
kelijk 00 kl dete
(0 a steItloopen
a 1s zij lets bijionders wilde praestee- . I
V r
n
n
, . , Lux or: ,,lIet 'Lev-en Is niet zoo kwaad",
ge, ~indigd, toen een der belde [ongelieConcordia: "Martha".
ren. Doch tegenwoordlg weet men niet zakloopen, ezeltjetrekken, ringsteken,
R ox y: "Stormy".
deh den ander op nogal uitdagende toon
meer, wat men aan h~ar heeft.Welke schoenenrace!, vJ~egerwedstrijd
enz.)
o r i e n t a. I: .,High Tension",
g~yraagd moet hebben : "waar is mij!1
He. t 'elgrhilsVerVOel',
ciltlNG IIsioif HEN TIEII
richting wU zij uit? HeeIt, zij' nieuwe 'J;'enslotte dien dag 0,0J-t veterane~- of
Ora n j e: "Kleine MuttI"..
ir~igne". P10tseling sloeg W. zijn klas' , .
Wegen gevonden? HebPen alle :t!l'ad1ties gecostUllleer~e voetbaIweds~rijd'en. 6 Uur
\VAT IN DJj;N AETIIER IS
gJnoot met d~n vuist in het gelaat, zoo De Straits slaan Nederiandsch-Indie !
,Jkzoek-lirei1 v(}qr het publiek
voor haar afgedaan ? DIe vragen vlhden ,n.m. VOlkE<~Ol~c\eFtin het v~r~ehte WUhelhar,rd, dat het bloed hem uit de.'n neus
g'een antwoord in de welnige Duitsche mina-Park door de :8ataljonsmuziek.
WOENSDAG. 23 DECEl\1BER
De Chung Hsloh Jlen Tieh, welke op films die Wer te o:enwoordla nog 'ver'
<> ·. het neus''-~en
n.·'erd g'ebroken,.
Voor he·t eerst in de lao atste VlJ"t jaren 24
b
t ". ,
'"
' orden al zlJn
~.' .. ,
. - Vrijd.a.g 8 Jan u a r 1 : 8 uur 30 v,m,'
g,"....!.t st....,
uc....
. Decem ,er .936 bet,int, en op 'fe Ja- to nd
er enke e Ultzon
:. !
oV'ert'reft' het aantal .Mbhamedaansche " t'
. l' t i d '
1
d'
dOw,
, . , . , - B1bemericorso, opgeluisterd door de Ba20.30 Serleus concert.
Nirom
caraweg p aa,,s v n ,za 0p. e on er- deringen, die gunsti,ge verwach~!n~en taljons'muziek. H. et progra.mma van dit
20.00 Kwartet In F-majeur
:y!, is ondan,ks Z}jl~ j~ugd een "poow- pelgrims uit de straits dat uit Neder- volgende dagen voor het publiek ge- wekken, z'Joals de f"1,m "Allotria , een bloeinencorso vermeldden we reeds in n.R.V.
(Mozart).
', " : niemanci' van d~ jOng:el~~ dorst l~ndsc1i-Indie. Was tot dusver de ver- oPend zljn:
lire.
wa.arlijk
gee~t1ge
en
eleg-ante
comedie,
ons
blad
van
gisteren.
10-12
Uur
P.M.Y.
19.00
Chopin-programma.
l
Phoht
. . pa t er .•P,erqum was. h'oudin<r 3':l in ons voordeel, ~bans slaan
lk e,hi er kor t I
d
te Iz n
as
21.00 Beeediging van prin;!
h~fU aan en voor
we
ge
e
en
e
w.
v.m.
VolksSpelen
op
Tanahsereal,
moor
Bernhard
.
o'
~.
'1
h d d
ll·t
Vrijdag: 9.-12 v.m.
toe:,gesne d, . a
e aangeva ene, Ul. :cie Straits NederI:lndsch-indie me,t. envoofvolwassenen (o.a. schieten met pijl
Z e e sen
.. 20.45 Kamermu,zlek.
a~.g:st of drift, zijn kampeennes, dat hiJ k'.'€le; 11:-'11d'erden '.
'Zondag 7..30-8,30 v.'fl1.
Tot die uitzonderingeh meenen wij en boog, mastklimmen, zakloopen, 'bad~
B. B. C. I ' 22.00 B!aas-orkest.
Van d e t wee .~
h ou d en k ampvuren, "SChluss-Akkord" eveneens
teI mogen
Par i es - Col. 2O.'~0
22.00 Concert.
,
toe,·.'vallig bij zich had, getl"okken en et
kt h t'
vc
'
h
d
m in to n, opge l,uister d door·h e t Menad0Rom
Saxophoon-recital.
,
'Za~erdag aanstaande vertre
e is s'lecht~ h¥~ sluitingskampvuur voor r~kenen, ofschoon o? ge ee an ere neesche fluitorkest enz.) ; verder zullen
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d~n ,rug en in den ~,chouder gewonq., ~it Schip ongeveer 380 aspirant-hadJis
on- door sentimentsexpIosies . die cfe grens > r gen ag J a :
uu uur,
IVeerbericlu
H~t geluk~e tens,~o.t~e pater Perqu'in d,~ lyervoeren. Heli 'totaal uit Nederlandsch- gri:;e'~~~~1strat1es, welke eveneens op van ..sentimentalitei~. rtiet>zeld.e~ over- ~~~~~~~~~~~~C€~t~~rh~~ ve~.~~teg~t
vechtenden te Sc0-€.l<;ien en. nl~~at m, ern rndH~ zal daar<1oor op ongeveer 4,500 pel- het ert van het Congreso'ebouw gco-even schnJden, speciaal' ~n de eerste h~l~,t, vuurwerk met groote stukken als' Hul(VAN WOENSDAG 23 DEC. 1936)
de ,gewonden ZG.o goed pwge IJ:", geh 0 - ''..
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'~n had, werd eerst W. naar het Caro- g,nms gebr~cht worden, erwljl a c 1zul1en "worden op Z~ndag a,s. ± 10,30 lende verbrokkeJinO' en een te Iangzaam de aan het Bruidspa:u met fraaie por.
hin
ius ziek~mhuis vervoerd ,*aar hij opge- ~I fer in het begin van deze maand reeds v.m. zlJn voor het publlek te bezichti- tempo
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geval in kennis gesteld werd.
i ~t., schip ~it Singapore eerst 2 Januari
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a e ~n t ere blla~en IS e t:;'~ Ie
En toch is deze fil\ll opmerkelljk. Zij dag hOopt de <:tou~erneur-Ge~eraal met; 772.3 mm, Tsingtao 772.2
Sjdnghai
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, me voor e pu e opE:noes , .
lijkt ons symptomabisch voor een terug- famiUe de f~estellJkheden mfe te ma-I7732 "
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ki 7686' un
tokyo
be z~ak is nog bij de ..~oJitie in on- zaI vertrc~.ken.
"
keel," naar vroegere: opva:tUri,g~n, voor ken.
767:5 :::::::' Haafoa:.:te 764,0 ~m.J. Zuidde,rzoe!f, doch onafhankellJk van het reDeze CIJ~ers z:Jn eenig~rmate een
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ten herstel ~~n de, !>e~t;e spel~tra$lIt1~.s
waarts ne~mt de druk snel at (W~nCh01V
£u~taatl"he~rt de rector van het, college' maatsltaf voor den economlschen. toe\
ERNS'lIGE AANRIJDING
nit de voorblJe dage.n va~ F'ntz Larg',1 PI.,
10 uur v. n:. twee (\llegorische 1770.8 mm'J Hongkong 765.1 1~~n., \P~~
belde le'erIl11g-en voor goed van school stand onder de bevolkin<r der StraIts en
\
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Ozep en Siodmak. NayuttJ'hjk wordt die opto~hi en.
Lie"n 7647 mm Bangkok 7582 mm MaO
l annJ er oorgere en.
. , op't pc,ht za l '\oors te'l
,mm,J.
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verWIJ"d erd
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N d rl ndsch-lfiicHe. De Straitsveron d ers~eII'l11g in d•e ,~7r~.e pIa ats g,e -J, Da een,~
" en N j i', ilq. 757.3
r
Ie va~l e.e a
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Een In)andsche wleIrijder te Kebon wettigd door de aan",,'eZlgheid v,an z,ul){~ SrI, de godm van o.e njst en den
Uit,eraard heert het gebeurde groote. ,be.olkmg herstelde zlch economisch Il5irlh werd aangereden door een partl- ervaren "old-timers" als Tfleo~oor
J riJstoouw, !n 'zijn '9 v.erschillende onderEen gebied van lagen dru~ omv,at he.t
Coils'ternatle verwekt.
meller, vooral door de goede tin-, co- culiere auto, welke echter na de a:m-l en Ln Dagover, maar dat zou op ~iclizelf deelen. Deze onderdeelen zulJen wor-,' ce!!.t.rale deel val! Ned.-Indie ,en de ~Ui;
1.'3.h- en rubber-prijzen.
rijding doorreed. De wie1rijder werd in nog geen reden zijn oin.}~ een ar\istiek I den verz9.r~d' ieder door em andeo:e der del!Jke ~hiljppiJnen. De laagste dru
l'{aar ~~~ v.~rne~ncn gaat het W. na:J.l
' .__ ... _ _
bewusteloQzen tce~tand nHr de c.B.z.1 "reven" w geloovel1... N'~,eh:. het·, ~ijn' <,i~v~tse.desa'~ van .d·e~,o.tta en b?[I~a;m WCldt ~2t Oost-Java ge'Jne~d.
.
un:stmdl",neden ooed.
,
vel'voerd eir aJda~r opgenomen. De zaak . vooral de "ni~u"Ye gezlchten", die h)er, u~t ; ,de all~reers~e. sc1)~n!,llila,k~ ,~et· . pe. z~l,)akkeo typhoon bevtndt z!ch op
yv. wordt a:.gemeen als de Ultdagel'
GESCIIENK DER IIU1SVROUWEN
is in oll;:!erzpek. :Het. no. van de auto I groo~~ veIwaehtll:,g.e~l wekk.en, en d~n. 9P;n.eg~gen, <;l~ f.,9,ne ... beWe,rking V.;l1;1 10.0 If
.. IJ. 114 O. L . (iBatapia ,755-,7 mm,.,
vap het gev€cht beschouwd, doch ook
is bekend.
cler1~ het eer~t te, \yorden gew~¥n op,: ,de? gro,nd,. d,e ce,rem.onien \yelke de ~o- so~raba1a 754.0 mm"
Koe~ang 755.6
het gedrag van den mes>:entrekker vaH Zatel'dag met de "Ibis" naar Holland ,
de . hUiShoud.ster-f.igUl,lr; ~~l~e 1.,1~ clez~. den.. gUnstl g. m~ten. ..stemmen, l~et ir;- m11l" A.mbon ,755,9 mm., Zal'!boang<;t
nr~t goed te praten.
. ,
' , .
film door Marla ~oppenliOf~r ~~t eep brengen der Jong~ pa~lplantjes, he,t ver- ' 755.4 11'!-'nU. liet gebied van lagen dru1c
'l
Naar Aneta, Ult Bandoeng semt, zal d~
Gellee~kundige lloogeschool
50rpS prachU&, rUlg' r~al.tsme werd ge-! ~orgen erva?, het oogsten door. yrou- I st~ektzic1t Zuid20aarts tot West-Austra;.'
"Ibis", die ,a.s, Zaterdag naar Holland
iypeerd. Het boersche masker van ;,Zeu- ., W'en en ma.r:u,len, het thuls brenger1 van. lie 21it (Port IIe.dland 755.9 m~n.J. I,,!
, vertnlkt, het huwelijksge~chenk van den
Ge£laagd yoor het tweede gedeelte i ge Freese" zal men.'niet licht l{ttnneri. dei1 o9gsten het stamp~h der padi door 'MiClden-Australie is de druk (Jestegen
Bond van HUisvrouwEmvereenigingen d o c t o r a a l - e x a m e n : l , eq~et.e11t : met zijn harde en ttu3'ge "trek-: ! de vrouwen.
(Atic'e Springs 758.9 min.).
me'denemen. Het zal in Holland worden
Mej. Kwee Leng Wie en de heeren I ken h~eft het oon CiJ'h;1.lsche expr.ess~vl-l pa, opleidipg "Patjasan" zal met een
ll~cgiewinden: Deze waaien in het
aangEbcden door mevrouw Koster~ de Adnaan pani, G. Jaspers, Kho Pang tett, dIe zeer op~erkelljk is e~ m het; uit de producten des lands opgebbuw- ' r-~o'orden en West~n oven;enkomstig onze
, ec.htgenoote van den vorigen leg.ercom- Kiauw, L!em Tjae Le, Sitlawan, S. S. W. kader van deze him voortr,efCehjk werd \ de ,,l<wmboeilg" (padischuur) aall den wesl,moesson. Manila O. N. O. max. 4~
. m:mdant, ~n de bijbehoorende yru,ch- Sf>€,nilr!o~? Tan ,Eng I?lhong. \ • ., aa~~~~vel~d.
. <;"~: ", ' , . . . .. s~Ct~ Melnei1(en.
.'
k1ft. per uur, Bangkok N. O. max. 24 kln•.
I tenschll.al zullen Indlsehe vJ:'uchtel1 wor.,.
_____.,
:-'.'
De lweede optocht stelt veor een fr .lg- , per '!fur, Alor star N. Q. 32 km. per Ultr,
den meegegeven, zooals doekoe's, SlWO'S,
,
:.
.
VQ~~:'s ver~i<mt ~~ dmg€ntell-l1.g~\lr., ment 'll,it I{e, Soendaneesche legende' Med~n N. W. ]nax. 32 km. per ultr, Sin...
mangga's ell rJmboetans.
Ongehoorzaamheld.
V~J~ vv Illy ~lrg~I, blJZGnd,e,re aand~o.;~t, h'n, ·';.i'n!,P 0 e t r i P Flo n d a s a r i", g)pore N. N. W. max. 51 km., per uur,
Het vonnis van den krijgsraad te TJi- {;\ep-£ens,e,~n nieuwe ac:eur,~U~~ \Vli,!~ ide kbninkUjl<e en beeIdfi,ehoone <;lOCbterllJata,via West max. 47 'k7!1-. per ~ltr,
mahi, waarbij de fuseller Ch. W. R" h} ,Bal'Caro.e voor het e~r~,t ,;~e~ en ge, v'~n' iHWe' J~ksa q,en l{oning de.r reu- Ban41cr'masin West max. 52 km. p~r u.
iIQOGLEER,\REN MED. 1I00GEgamizoen te Kandangan, ter zake van Ziel?, en V~l~ wien mag ":9r,den aange~~-t ~z~n' 'de optdcht 'swit voor het huweHJk
In 09 st - Jgva is de windrichting ken.
t ~lj to~ eelt ~r·,eFj "~ 'O,l'~~~~, 1,,~~ het vors'telijk paar, doch in igen.. ' te.re1/:d.' De 4epie~(e fJta4r b:eif!.vlged,t ,df
SCHOOL
,.opzettelijke ongehoorzaamhcid", ver- m~n,
5
OGrdeeId werd tot 6 maanden gevange- za Ul k~oelen. ~nsi~ ~ Zl
~e mg: darlsehen v6tm. van den sto"et worQ,t bet wilidrichting
Koepang '(0. N. o. m'!-x.
Prof. dr. W. F. Donath,hoofd van het nisst.raf en ontslag uit den militairen genl aa
van
~r a lIon :a~nl y ..en mJdCle'nsfuk ~'evormd door ~en re~sacfi- 35 ktn-. per uurJ, Darwin zwak en ken~
Analyse-Iaboratorium oer afdeeling Nij- dienst, is in hooger beroep door het Pe ter BoShse't d,le;e ro en vatn ~ ~:- tigen garoe a den ni~t1scheit vogel tere'1(i.
verheid van het Departement van Eco- Hoog Militair Gerechtshof bevestigd.
del' "eln e dver'boirjcn:h' tZOOhn j e h~i:b';;ri, ~aarO'i> het ;ulds-paar met de hOfjuf~
Vqwachttng: In net N. W. van Ne,d'7
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Inhcemsche corp"raties
kunde bij de Geneeskundige Hoogeschool
ten te m a k e n . '
. 2.QO! verder ~~an e,r een aantal voertuiHeden had 01> het departement van
.,-----~
te Batavia. .
g~,~ en ~l~r~n In de~ sto~t mee.·
Econcmische Zaken door de inschrijving
Prof. dr. K. B. Boedijn, plantkundige
Voor muziek-l1efhebbers is d~ t.il'iri
,.
.
\V'ijdingsavond
in het betrokken register de formeele
pe heoer G. A. Th. ,Weyer, de voorzit-! bij het HEooarium en Mu~eum voor sysbC)'Jendlen int.t:!re'ssant door' de. rtilm~
,?eze. optQchten ~ordep ,verzorgd d,09r :
cprichting van de moedercentrale' van
tel'van den Indischen OJ;ldememe,rs~oPdi temati~ohe bo~anie te BUltenzorg, is b~- inhe€msche corporaties plaats. Hierbij medewerking, die bet orkest van de: Inheem$chen (mde.r leidmg van den a.e-, Hedenavond 7 uilr n. m. zal J.u
ert. tevensi lid Ivan 'den Volksraad lS van-, noemd tot bUlteng~Woon hoogleeraar m zijn aangesl{)ten 7 centrales, omvattende Berlijnsche staats,?penl. h,eeft verlee,n,<;tge!.it:.;, ....
.
de PfQtestantscn;e ,ke,rk een wiNin~sm~-doag Wet de malLboot met Europeesch ,de plantkunde blj de Geneeskul(dige totaal circa 210 organisaties.
met mooie frag·ni.enten uit Beethoven's
6 Uur 30 n:.m. g roo. tel a. m p i 0 n- dienst worden genoU~ei'!. ffet Jto:'Q,t, 9nveriof vertrc.kken.
fIoogeschoo~ te Batavia.
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"uegende".
0 p ,t ~ c h t
va.n aif;e btlVOlkingsgree- del.' IeJding van mevrouw Barbas-Koets~
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2000 schoolkinderen veld van ,Ankeren, zal li1e,ra~n me<;le:--~===
' ..- - · - - - - - v . d. V.
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Jij:keogroepe.n en personfn, al'les met lam.~
hankelijk van de Gas-Mij. Dit heeft een
pions en vervolgeris een stoet Chineezen,
"
Soekaboeilli
eigen llcht-inst"allatie en daar ging alles
.
w·aa.rbij oore.pool'ten, dJ'!',ng",g"'-'s, oo';n llo~g
Deca-park :' "pit..t.a.·1L,
de '(dna-ak), barongsay'g (leeuwen),
UI.,
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dJus zijn gewone gange tj e.
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Oprlchtl'llg Con's'ultatle - Bur"'''u'
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Geen'"Luchtgevaar", doch doorgebrande kabel
k d a t we1 zlJn
~
.sche muzte'k. Nog ste€l:i3 'lsul1!l1en Zt¢h
~
Zoo oniet het Deca-pat,
eigen verlichtirig verzorgt, doch voor de _, Er zullen maar' weinlgen ziin, die ditvereenl:gLngen en groepe.n o-pgeven.'
Evenals in andere regentsch~pperi zal
bij het zoe-ken mar lekken. De geluldsweerg,ave stroom 13.fneemt van de boeiend-e verhaal va,n Jaclt London niet: Deze (;P~ht Z!al~n d9Qil" ~e l!a- begin v(lIgel)d jaar te aq?k~Poe)?:1l in
J1ooral in willkelbllllrten Mil.
kcelies die dit werk doen, stooten daarbij Gas-Mij. De eers~ voorstelling kon eerst gele,zen 'hebben, De "TW
.. entIe.,,ill.' Cen,t.ury"i 1
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overeetisreinming met d.e D. V. G. een
weI eens op een hoogspanningskabel en W 'ac'ht uur aanvangen en zonder pauze
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nar e aalf, l1'C er e pa e s om n,aar en· consultaHeptIreau voor kra,a.mvrouwe~:
, Een storing 1n de e~ectriciteitsvo'Jr- i1!:3.kken er ook weI eens met pun piX:-' werd het programma afgedraaid; het ~i~~,f:I~~~~:e~~~\~~l~~i.f~e~~~~~~~~t:r~ritO)r,
!a.'i~:eQeh~r~~~ :~.i).~:t en z:UigeHngen won:len opgerlcht,ollt
I
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' ti e mm
. werd echter toch eft.
.
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een ge',.
\ zJening . heeft gis t emvond
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e,ang- houwee
en'lU, waard oor de iSOtp
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king. Wlat nlet wegneemt; da t . eVEm~ns
U!ltg1a"n.S'~n·
VlanVlJden
enka.ll1p n~ar on er e ",mg za saal) van
1 rij!k ~tadsdeel v'an Bat:wia: Konings- of meer
ernstig wordt beschad~d. In
Howl des Indesrheeft z!eh g2durende 'een spannend geheel is yerkregen, zoo,. P,~,bf~~ of
.neesheer, bijgestaan door een of meer
ot e Weg.
'~~ein-NOOl"d, Rijswijk, Noordwijk en e~l1 Zsoo'n gev,al dient ~ulks aan de Gasmij. een uur me~ een noodveJ)1chting moeten weI door het spei der artiswit, vail Wi?
De Ga.sfaorlek >i1~"mt d.e.' mbe.'r,e t""k .perso,nenj die tevens een voOrbet e1M iJ.;.'
gerapporteerd be worden, het$€ell echter be'helpen, met aIle gevolgen van dien, in de eersw plaat-s de' hond "Ughtiihrg'"
r
,,"(IJ.',
t...... de opleiding zullen ontvaitgen tot he,t
,: deel ivan Mo1envl1et, gedurende ander- nlet aItijd gebeurt. I Meestal met direct wel'ke uitemard voor zulk een groot ho- in de rol van ,,Fang" genoemd moe~ wor- .o~t ~iCi.h rd' bdl:he ~et ~Ilen If.
'~11 <;l,a idiiietl volgeil van een vroedvrouwen-cursus. .
'half uur l.n het duUer g~hu~d. In volg~ de st,raf op de so'nde, doch vroeg Itelbedrijf, lliet zoo ,gering zijn,
.
I den, als door de keurlge bu,iwn-o'p~a-\ll ~ey~,\. ' ,e,.. ~l'
e wor~,~n - m 'y;e s
Hiermede is een hedrag viin J 850.-"
I verband met het nade,rend K;erstfeest cit hat ontstaat op de bewusw pIaats De del1catessen-za:ken, die in deze da- men. "Lightning" ,geeft hie~ ~1t#Itj~s p)J.~'t#m.en pe~J~id .te st~)len, ind,l~n dpor 's jaars gemoeid.
: was ,in genoemde winkelbuurten veel een breuk.
gen overstelpt zijn met' orders, onder,. van fijne dressl\ur"zooals ,inehma:ar' l'egen de optOCht onw111,P0J?t fiiet qoor
Badltotel . TjimeIa,tl
i winkelend pub:'ielk, diat geen 'keuzll kon' 'Ret spreekt vanzeU,' dat het niet e~n- vonden oo'k 'aI bel,angrijke stagl).atie.
zeIden te zien krijgt.· Het is neg eens kan gaan.
,
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wat aJ}I:!ers ~~n ;' vind den IlMQ.or4e~~:ar, Qp ;.allftl ,~li}! de f~~~t4~gp~ ~~peJl voor "'Dit regeiltschaps-badbotel, 2 ~. M.
1doen en ook nlet gehoIpen kon worden. V'Oud g s, wanneer. e ee'llmaa zoover
Nada,t de wirrkel1ers z!ch zoo goe:l en of het doeument! "Ligl1tnin~,I, is ~,n a~ie InhOOlpsche B~voikipgsgrpepen, op
1 ~ bioscoop-voorstellin<r in het Deca- is, deze hr~uk te vmden. Zoo werd gis- zoo 'kwa.ad als mogelij'k was veilig ge- karakiter-acteur, onder ziJ'l1" collegta's he.t pleirl. en iri: het 'ge.t<~,,\,v v,ari h.et,. 0"'_ yah Tjitjoeroeg' gelegeh, is met ingang
t
.
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,tel"a,vond de &tpring te 6.05 n,m, gemeld
(0
'IV...
~t'"
van 1 Januari 1937 voor den tijd' Vall
; p\lrik kon.eerst beIangnJJ..t l~. ter da,1.1 ge- en de fout was eerst omstreeks halfnegen swld hadden te,gen lleden die de ver- waarschijnlijk de grootsw. O~ 9:~¥1. g.a?-:t '~~9:t,Spllap Ot~t vr9€gere !jopel ~1iev~e) drie jaren verpacht aan den heer H. Th.
.
le''tding- mogelijk niet zouden kunnen het in de heele film, en de mome,nt¢n IP'OOW feesten worden gel;louden. O.a.
, woonlijk aa;nV':1,nge11. De hoofdtelefoon- gevonden.
weerstaan een keuze in het duist~r te dat men hem niet te 'zien krijgt;'
~al' door' 'rhheemsche g~lsehapPen van Hutteq. De tatale p~cl)t5Pm !>~-:-.
draagt riegenduizelid gulden, fe vQldoen
; c·entraIe was van ongeveer zes tot acht
d
d
d
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'
lijk'
bij
. 1K
. ,.... . . " . , 1
Dat wil nlet zeggen, d'at al die'll tijd o€'n, wer
e "roeg voor e wm",e - men maar zoo spoedig moge: . voor" .' Wfl j ill1g Igo
~.. wor\,leh gegeven, za er
in ~rie jaarl1jksche terrilijnen'
uur n.m. innoodverlichting.;' .
deuren besproken.
Een Knappe regie brengt het ongeloof- openlucht bioscoop zljn eri~..
de betroI{iken wijken zonder e1ectrisch
'
,
.
f 3000.- elk.
.
J,
,
licht zijn geweest. Want de storings- 'De kappers en vooral de ,.patienten", lijkhetspeI van dit dier uitsteken~ tot zijn . '::;le Gouv'erlJ.e~~nl$geP9uweJl en de
I Wij hebJ:en 0115. terzake gewend tot de dlenst begint het defec.t w local1seeren die zij Inbehandel1ng hadden, waren rec
.
Ge!ileerit~~Sec.ret:aiie zuil~ti v~!Uch~ iijn
lUanggateelt in Plaboe-an
r{ed€l"landSch-Indische Gas-maatschap- en daarna worden stuk voor stuk de amper een zenuwtoeval nabij. V'an cen
. L"
~p .aJ9,m. re.k.el)lt in,en op tJJtbundige feest'. .. '
nij, waar cons het volgende werd mede.
der figaro's weten wij' dat h ij in elk
Het geduldige ,wa~hten v.art ne,t pu- ,v~.·.\rg~.~. '.
.....
"
. ,.In ovet~.ep~terJfi,h},g ~Ft.het hoot.d
1
goede' deelen op een andere voed-ings- geval niet bleet doorJammeren, dcch tot bl1e~
. lr to t de voors t·e11'lng' k 0rl aanvan-.,
".
I' J
t · hn
gedeeld
over de storing.
Jil ~e sac1e-t-elt ~u~teniorg is op de ~ap .d en PfqvfIle
~ el} t'~~qli"'u:y rpO(~abel ingesc'ha.keld.
daden oVierging. ' Wat te doen, als men, gen - en dat was; wegtmseen storing feestdagen het volgende te doen: 6 J a- hcll-tlngsdlenst za, m Pla'Qqe~n een pro~f
De, stonIng moet wordin geweten aan
In dit geval was dus Koningsplein- zooals hij, midden Itt een kostbare "per- in de electriciteitsvoorzIehlng, ong-eveer n u a t i 9 liur n,m. biedt het B€stuur wotden . 'g,enomen met' !Jet' t~~lel) v~h
11"'".' ".t.ieit, dat een . hoogspJnningskabel .op ..oar
". d er h e t ergs t'e aan t oe: voorna- manen~ wave " staa,
t d e s t room j e i 11 cen uuri later
~ werd
..,' .J"~~n,'
et.·.plp..·..' n t'L
ht . dan gewoonlijk
.
h . t b'
d den .leden ee.n bowl-avond aan. On- verse.hUlend.,e. in. a,.il,g",.I" asP<>
: . .•
K;oningsplein-Noord doorb-ra-ndde. Dit is melij'k dus de hoofdw~efooncentrale en den steek laat en het l1C'ht uitgaat? door "L g mng" rUlmsc 00 s e.oon ! derwljl gelegen~eld tot dansen op gra-:- . materiaal, z~~ ~an: d.~ q""a." rvOqr ~ ,pq.een ondergro'l1dsc'he kabel, welke eell het Deca-park.
'
Met 'apparaat en "patient" in een t:3.xi
mophoon muzlek; 7. Jan u a r i ;merkmg kornende per.s~!1en ter lptp.la~d60rsnede heeft, v'an niet minder dan
.
g€stapt en ijlings naar een coll,ega ge1.2 . ,uur . 3.0 tpt 2. uur 11.01. O,ranje-pait ting en verzorglng wq'iden uitg~d~f:ld,
6M In:illimeter. De €igenliJke geIeider is ZOodra op de hoofdwlefooncentrale de reden die weI stroom he-eft. zoo besIoot
EXT~A-TRA:\lS MET KERS'J'~tiS
.on!:iet: ¢uz)e~va,n v'09gt,s ells~mble. e.e a.. onder t()ezlcht vah den TUinbe~chermd 'door twee staalmantels, een normale verlichting l::Ie "hallo-girls" In en hande'de hij. Eeil moOi v~rbeeld vall
~ U~l,~ ~.lh~ ~adio~tP.tzendj~g :q~r ':('rouw- . bouwkundi~en Dienst. In vroeger jaren
loodm:mtel en tenslotte de noodige Iso- den steek 11et, werd de noodverUchting, collegialiteit onder concurrenten !
Na d~ellst in de Portugeesche' Kerk
pJeehtighei<;l v~nuit Nederland. 1,0 Uur bezat Pla'boean Ratoe reeds een z,g. rel~tiebarlQ.
met b~hulp van de eigen bat~rijen, i n - .
' , .
h,'in. Gemt:enschappelij~ diner~dansant gentschaps-proeftuin, welke echter yan~''';
..
gesCiha'keld. Maar daarmede was het
Ten slotte. moestm ve.e fami,lies het
Na afloop ,'van den Kerstdienst in de ler:t wedstrijd i~ tafel£pce-e'hes. Na het wege de . hoOge oncierhouctskosteri en
j;'Ioe is he~ nu mogehJk, oat zulk een "leed" voor de meisjes niet ,,geleden". avondmaal blj ka~rSlicht gebruiken. Dz, Portugeesche Ker!t in de Bene::Ienstild f dll1~r ~rOO,t, bal.. 9. Jan u a r i 9 uur moeite met het verzorgen, gesloten wer~.
1lbel doerblandt?
Toen de tijd aanbrak da,t men het l1cht meesten hadden m verband ~1:~ den op 24 I:!ezer, Ziullen, zoo verzoekt men" 15 fun. Opvoering van "H e t kin d Thans zullen aan de bevoIking tjimkoks
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Batavia

In

het Donker

P:9

,<:r
' o.

II

weiischt

van

I'I

t:Het lis i~ts dat weI e~ns meer is voor- I p:eegt aan te dra,aien, braIt een ware hel
komen en verSCohillende oOlZlken kllli V:3.n aanvragen om no. 300 los' DaarI bb€'l1, Zoo worden in een sb3.d als Ba-I door ontstond stagnatie in het tot stand
via herha,aldeJijk "opgravingen" ver- bl'e'ng~n van andere verbindingen. Dat
r~~1~ door P,T,T, waterleiding en Gas- heeft zoo tot halfnegen geduurd.

~

I'

.,

f f.
i.
,

Kerstboo~ welke reeds t~ voorschlJll ge ons te melden, extra-trams rijden, en van S t a a t" hist<>risch spel van uit Batavia en Pasoeroean wordenverhaa~d of g€,~ocht was of m verb~nd met, weI naar : Mol€nvl1et, Halmonie, Tanah.:. yah H. J. Schlhimel. Na atloop groot strekt. Lukt deie klefn~ proef dan zal
o

t

het Ke,rstdmer reeds,kaarsen m Imis. Abang, Oude Tamarindelaan, Menteng' bal.
.
de mangg:Heelt, die goede vooruitzichEn ..':3.fterall" is zoo'n "candlellght-' en Kramat; Molenvliet, Sl'uis'burg, Pin-I 1 0 J ,a. n u a r i: Waarschijnlijk ten bledt, op groote schaal ter hand wordinnlfr" oO'k weI 'knus I
toebe~i, G. Sarie, S~nen en ,Kramat.
.reprise van die opvoering. .
,den genoni.en.
~~

,1
')

"

!

Voor muur-, huls-

en meubelve rven gebruik 311.on--1

Regnaults verven van
IHllllTlf(U
~oor4 wiJk

39

VERS1REKr

G.'\ARNI! an

22'H

BERICHT
r J

I ell.

128w

-

Dr. CHAMBRY ,.:

Vrijdag 25 December e.s.,
Eerste Kerstdag, zal het Bataviaasch Nleuwsblod NIET VERSCHIJNEN.
Advertenties, welke in d e l - - - - - - - - - - - - krant van Zaterdag 26 DecemBYWmiftMii§iii
ber opgenomen dienen te wor- LEDIKANTEN- EN
den, behooren uiterlijk om 10
MEUBELMAKERIJ
u~r van dlen ~ag i~ on~, bez lt te
SEN G A N
ZIJn, MagneetJes uiterlijk negen

Wllhelminala,ah No. 22

SLAAP~ (houten bed m/veer-

matras), compl. KINDER- en
EETKAMER-AMEUBL., KINDERSTOELEN,
Ultraphone
(Gram), karpetten, zlngende
Kanarievogel, HOMANN gasfornulsv enz. enz.
22979

.

,

1 uur rijden van bdndoeng.

Dodge Sedan

"
22974

6·cylinder, 5·persoons'
carrosserie.
. '\
In uitstekende conditie. \.
Z E I! R G 0 E D K 0 0 P.

Olevl.

Fuohs

.' voor de

.

•

Coupon No. 47 del' ObllgatleIeening 1913.
Ooupon No. 3-5' del' Obllgatieleenlng 1919.
Coupou No. 25 der Obllgatie-,
leening 1924
is vanat 2 Januari 1937 betaalbaar
ten kantore van ondergeteekenden,
Rijswijk 18, Batavia-C., met; f 14'.70
elk, zijnde :
_i .
obllgatlerente over het 2e semester
1936
f 15.at : ' couponbelastlng
" 0.30

'W'

lO~KT BAAT
BU BET.ER FABRIKAAT
Onze krulden zijn overbesend
en thans oak verkr, in kleinere
verpakkingen t.w, Aambelen
I 3.'"7 en I :>.- Aamb. olie
11.25 Nierziekte (elwit, nler- en
nl-erbekkJ. ontst, troeb urln,
ens.) I 01.- en I 6.- N iersteen
en gruls, ook blaasst, 1 3.- len '
1 6.- Slankheldskr. v. dames,
h,et geheim om jong en slank,
te blijv. 13.- en 1 5,- Bheu-r
math. en Jitht 1 3.- I 5.- en
1 7.50 Bioedzuin'ring teg,
putsten,: galjeuk ens, 1 3.I 5.- en J 7.50 Exceemolie
1 2.50 .Witte ,VI. I 3.- 'en 1 5.Obat. Seriawan tes. dlarrhee en
onvold, spijsvert. I 2.50 en 10,90
l\laa.gzweer 1 2.50 en 1 5.- Ind.
Spruw 1 2.50 en 1 5.""" Amoeb.
en bae, dysent, oak dikkooarmontst. 1 3.- en I 5,- Malaria.
J 3.- 16.- en. J 7.50 Galsteen
I 3.-:' en f 5.- GOllO'tTb. I 3.f 5.- en 'I 7.50 Suikerz. 1 7,50
en. 1 10.- enz, Prljsl. en boe:kje
inh, bljna. honderd notal'. geto'ntrol. dankbetuig. gratis. Te
en, Band. l. aIle apot'h,
B'zorg: W. Java. Ap. en tokd
Hindla, P'bang: Toko Suns'lll-',
ne en Kho.TJ. Karang: Toka
'I'h~. B;enkod,,: ;Fa ;LilIn &
Co.

'I

houders,
>·N. V. Adminlstratiekantoor
KJLAASEN & Co.

aatavla-c., 23 December 1936.

Ba'.

Haast U

Marang, Oengaranpark 1.
Huwelijksvoltrekking te Malang
op 6 Januari 1937 -,IOu. v.m.
Inzegening St. Theresia Kerk.
Verhinderd bruidsvisites af te
leggen.
22955

H3rdnekklge
huidkwalen.
Heden ontvingen wij uit, 'sGravenhage telegrafisch
het droevig berichtl van het
overlijden van onzen besten
Vader, Orootvader en Breeder, den Heer
'

S. BLOEMENDAAL
Familie G. LENNeBloemendoal
en kind
Familie J. MOORABloemendaol
R. D. BLOEMENDAAL

I

'1I1~iR)Mll~D1D

1

•

oude Tamarindelaan 53, Bal.-C.
113w

en VERFRISSCHEND

Kerst-Geschenk

Import.eur~: HAOEMEYER & Cos. Handel Mij. N.V.

Magneetjes Trekken

22967
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van tie nieuwe
.
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CHRYSLER AUTOM081ELEN

132mWl

Boakhandal

22969 SltUsbrugstraat 1

MOOe:LLEN,,1937

Heden en Morgen, Oonderdag 24 December 1936,

O. B.', U. Z.
tel. ' 1108, Welt.

Konpl. Noord 3 Tel, 120 I WI.
Batavia-C.

De aanbevellng onter
gaslen Is onte redame.

.'

.

••

exposeeren

Dagkamers v.a. fl. 4. p. d.
Maandkamers v.a. f1, 65. - p.mnd.

WI)

.'

de

zoo juisf onfvangen'

2297
BESNAREN
van
TENNISRACKETS
I f.- en I 5.Met 0 A RAN TIE
Nie:uwe Tennls 'Rackets
SLAZENGERS
I 12.50
MET GARANTIE
SINGIIA &I SONS
Pasar Baroe No. 4 - Wdkvreden .
TeleCoon 3815 WI.
l:51w

"

Chrysler.P~ymouth. .en

Chrysler automobielen
,

"

,

.

Vermlst
een klein wit-zwart Japansch
hondje, luisterende naar den
naam van

,

On~fJ

Poelsie
regen belooning terug te bezorgen bij fQmilie MICHIELSEN,
Koningsplein Zuid 13.
I

......

C HER I BON.

, 'J.

C.

B L 0 K

Tefefoon 10$ -

Tjonskol 35

..

,

'

,

•

:

voor abOnnementen. kl~hten omtrent. de bezorglng van het Batavlaasell Nleuwsblad gelleve men
ztch te wenden tot den 'Agent, den

.'

dageiJtot 8 u"r n.m~' geopentl '

22995

22002

.

showroom Is BoduriJndo ,'. doze
.

Geen omslag met het schrijven van kaartjes
Of het brengen van visttes: eenvoudig een
nieuwjaarswensch in het Nieuwsblad en gij
beretkt al Uw vrienden en kennissen. De
kosten zijn slechls

Maatschappij t.v.d.z.
voorheen
•

'.

FU£H·~ en

eengulde'n

Tanab Aliang West· t4

I

voor een annonce van ntet meer dan vtj/ regels
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BATAVIA.CENTRUM

Tel. WI. 411.
,
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£~P·O·S·ITI£

per doos. \

Hotel "DU NORD"

Een WUKOM

-

Hoe vaak hebben vooral vrouwen
niet groote meeite mel het genezen
van huidziekten. En toch is dit niet
zoo lastig, als men het goede middel slechts toepast. "Purol erop",
dat behoort Uw eerste gedachte te
z!jn, want Purol heeft inderdaad in
geheel India terecht de reputatie
verworven van de beste huidgenezer te zijn, die wordt aangeboden.
Vraag het Uw vrienden, die Purol
hebben toegepast tegen huidkwalen,
bloedende en ontstoken wonden,
uitslag en puisten, huidontsteking,
smetten, een ruwe huil.' enz. En gij
zult hoorenhoe zij Putol aanprijzen
als het probate huidgeneesmiddel.
Purol verzacht~ zuivert, ontsmet en
geneest vanaf de eerste aanwending,
en de hardnekkigste gevallen moeten na korten tijd ,zwichten voor
de heelende eigenschappen van \,urol;
Koop
• '
vandaag nog
etmdoos en
ondervindt
het zelf.
In aile apothe.
ken en toko's
f 0.40 of f 0.75

WL.2250 en 2400
PRIOI4 36

Ind. Kruldenhandel
l-fevr. A FrantZ

KERSTPLATEN
TOKO POPULAIR

\

Rens

en

'Tonah Abang West 14
, , 8atavia-Centrum.
.~~' Tel. WI. 477.
22911

VEREENIGING PLANTEN- (,
DIERENTUIN.

22972
Aller, C. v., Gonlo- en Trlgono_
.....
-.....;.-1
metr.e 3e druk 1914 ','
10.60
.. ,
Leerboek del' hoogere stelkun~
de 2'~ druk 1914'
,
.. 1.Beginselen der ' analytlsche
,,1.25
meetkunde 3e druk 1916',
, T
Barrau, J. ",., Analytlsche meetkunde deel I: Het: platte v1ak
Wij hebben nog maar
1918 (I 12.-)
I
" 4.56
een beperkte voorraad
iU:olenbr~k. ' P., Leerboek der
'
,stereometrie 6e d~ 1923 geb.
M~t oplossingen (I 6.25) , .. 2.75
l\loltnbroek/ P., LeerbO'ek der
. meetkun<1e Deel I: Planirrietrie. 3e druk 1907·
.. 1.. Peel II : stereomet,rie 3e druk
Pasar
Saroe 93. '
1907
•
'
" ,,0.75
Schuh. Fr., Lessen over hoogere
2991
algebra.,
Dee1 I 1921
.. 6,50 .......---------_
Wolff.
J., Inleiding
tot (f
de 13.75)
ana-'
~
lyt1sehe meetkunde van het
platte vlak 1922 ' . ,
, ,,2.Wijdenell, P., Lagere algebra Deel
'
II: Vergelijklngen, functie$
en grafieken· 1920
','"
.. 3.50
Middel-algebnl met e.en aanhangsel over KansberekeIUng
door Fr. SChuh 1921
.. 4,50
Chrlstlaan lIulJgens, Ir.tern. mathema'Usch Tijdschrift ondel'
red. v. Fr. SChuh toe jaarg.
1921 - '22. Compleet in afl ... 3.50
Nieuwe Gids voor het examen'
wiskunde L. O. en M. O• ..:..
K 1 door H. Bolek Deel I ~
Planlmetrie 1934
" 3.50
Tien jaargangen van het Nieuw
Tljdschrift voor wiskur.de Deet
I : St¢f voor het 'e~amen L.O.
door H. G. A. Verhaart, 1924 .. 4.50
Deel II : StQf voor het examen
K 1 door p. Wljdenes 1924 ,,4.50
[)e' vrlend der Wiskunde. Tijd, schrift voor allen, die examen
in dat valt moe ten ' afleggen,
onder 'red. v. J. v. Breen.
a.L.N.H. de Laive en J.J.O.
Westendorp 22e -, 28e jaarg.
1907'- '13. Compleet in aneringen
' " a.Supplement op De Vriend der
Wiskunde 1ge - 25e jaarg.
. .;'
1907 - '13. In afleveringen
entbreken enkele ~n..
.. 11.Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde
onder red. van H. J. A. Verhaart en' p. Wijd'eoes. Voorhanden. diverse jaargangen en
aflevet"ingen van de 2e - 17e
jaarg. 1914 - '30. .
Voorhanden bij :

R. A. F. ALEXANDER
en
. ZUS ROOSTEE

J

pengalengan hoogvlakte.

De Tru.stees van Obllgatle-

Ondertrouwd :

22 Dec. 1936.
22981

4.600 vt. -

I 14.70

STUDIEWERKEN
Hoogero", Wiskunda

Soekaboemi

';erghotel "tjitere" -

___

,

J. H. J. VAN RAVESTEYN

In plaats van kaart~ri.

•

'~'\"

J'

ten hulze v.d, WelEcel0. Heer

....._ - . •

I;.

4

, • HEOEN KIJKAVOND
MORGEN VENOUTIE

Pasar senen 200 A-B. Senen 175
Moderne meubels - zeer bl1lljk.
DE ADM I N ISTRA Tl E. Aanmaak van meubels onder gacantle. '
106w
==-~==""===-===._,~,-~.

Bandoeng

BRANTZ' :

TE KOOP

1" bergoorden.

282 B3tavia·Ce'ntrum,

..,.._~

58 Parapattan KonlngspleinOost

",

--~-,

~

VE.NDUK~NTOOR~WEl TEV~EO[N"

"Jur v m

Ad v e r t e n t i e n

R~t_.

".,:,

-•

,rr

___ "TV _

+

waarom kiest "me1l" ons bedrijl?? ?

de V E R F POT

Koningspfein West No. ,i na~st

IIIJKANTOOR TE BATAVIA
Tel'. Wit. 998

"men" heeft keus uit "X

22973
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maatregelen ,

Wang Ching Wei oVer den toestdnd
22 Dec. (Shanghai-Radio). be

S han 9 h a i,

voorhoede van de naar Sion-fu oprukkende rege'erlngs~
troepen is Iialverwege Huqhslen-Weinon, 75 kilometer
van Sion-fu, gearriveerd. Uit Loyang wordt gemeld; dat
de rebelleritroepen te Weiriah met 2 regimeriten versterkt zijn en g~reed steen om sldg te leveren tegen de
oprukkende troepen von Nanking.

".

'

"

S 1 a. g e n v ill ri G h I 11 a.' S s, t r ij A
e g end e
bin n e n 1 a n dT 0 k I 0, 22 Dec. (Domel), De pers- s c hem, 0 ell lj It h e den e n
telegrammen uit Shanghai melden, dat de· ;b u i ten 1 a. n d s c h e b eChang Hsueh-Ilang een losprijs van 100 drei~lhg ~thangt van
mfllloen yuan voor Chiang Kal-shek he~ I'eiderschap van
etscht,
Chi a n g K a I - she k, Z 0 0Uit Peipillg wordt gemeld, dat de gou- <fat j.let uiters'te dient
verneui' "art ShenSi j Yel1 IIsl-shin, der gedaan te worden om
regeering te Nanking en den comman- Chlangs vrljlating te
v e r k r ij gen. H ij v 0 e g d e
dant ,van de strafexpeditie dringend
hie r a it h t 0 a, d a t h ij n a
heen \'erzocht de miIitidfe opeHtie~ drt~ terugkeer In China zal
dagen uit til steilen.
dee 1 n e men a a. il d e p 0g I il go e 11 0 m
C Ii i n,a
u i t
lVANG cItiNG~'VEI
de huldige c r i s i s te
b e v, 1: ij den.
G e·n u a, 22 beq. (Reuter). G eDE OPERATIES IN SUIYUAN
hoorgeverid aari de.n op:.
roep van de ChlneeS h a hg h 'a i, ~2, Dec. (ShangQ1aiis c h e r e gee r lng" I s Wan g
R,adio). De rust ain: het front van
Ching-wei heden naar ()(rst-suiyuan 4ulift voOrt. Vernomen
S han g hal
v e r t r 0 It ken. "'-ordt. od:at ,;bepaalde ktmgen,j besloten
V0 0 r
z ij 11 V e r t r e k v e r- hebbeil ongeregelde ,troepen uit jehOI ta
k 1 a. it r d e h ij, d a t h e t w e 1- gebruiken in plaats van Wang Yings

Losprijs vein 100 millioen

t

Tsjlang Kai-sjek, de Ch:neesche dictator. d:e door de rebelien geyang,en
genomen is, met zijn echtgenooie May
Ling-soong.
'

I

trcepen voor een nieuwen aanval oP'
Oost-Suiyuan. Groote concentratles van i
ongeregelde troepen hebben plaats tangs
de grens van Chahar.
'.

- - ' - ---------~------ - - - - - - - - - " - - - - -

---------::

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

I

OustellrfJk '
\

'

Verboden partijen

.~

"KLEIN~" AMNESTIE VERLEEND

Wee Ii e 11,' 21 nec. (Transoceail).
T ij d e ris d e zit tin g van
h e den van. h tl t O o s t e n:.r'~~ch~

ka~~net

Verwoede tegenaanvalle,n derRooden
.
. Herovering van Boadilla del MOhte
NaUonalisten oelenen druk

~~td

besloteil de w~tten ter
bestrijding van ver,bodei'1
par.t ij e n met e e n j a a r t e
v e r 1 e it g e n ·a a i:i g ez 1 en' a nders deze maatregelen
automatlsch den 31ste
December zoliden komen
t eve r valle n. D e z
Ib e s 1 1 ssing werd niet tierelkt
dan nada,tzlch tijdens
deb e s pte k i h g ens tor rna c h t i g e 't 0 0 nee a e n h a dden a f g e s pee 1 d, zoo a 1 s
toe
min 1st t 0 1 a i s ~,.
Horstenau
dreigde
te
zullen aftreden wan,neer
d e m a a t reg e 1 e Ii ink w e s, tie,. die h 0 0 f d z a It e 10 It ,g eric ht
ij n t e ga n den a t I on a II s tis c h epa r t ij e n, Y e r1 eng d
Z 0 u d e it
VI 0 r den.
Ten s 1 0 ,t t ewe r d 0 v ere e nstemming berelkt door
het benoemen van een
com m Iss i e, b est a and e 1.1 I t
leden vari het Kablne~
ten e i n den a t e g a a n w e Ike wettfn ingetrokken
zouden kunnen worden
met het oog oj) den meer
gar go 1 den s t a a it. van z a;ken: op het gabled van de
biilnenla;ndscne polttleIt.
V e r d e r Vi 0 r d t g e in 1d d a It
in I i s t erG 1 a I is e - It <>
t
nau
een
ainnestle "Qj>
g roo t esc h a a 1 a a Q. pol I:.
tie keg e van g n e n e i s c h t e,
m a 'a r k a n s e I I e r S c h usc hnlgg verklaarde dat hij
slechts be reid was eeIi
"k 1 e i n e" a m n est l e t eve rleenen. De be'spreklngen
op dlt PUll;t duren nag

Het·torpedeeren,' van' de iJKomsomol/~
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M d d rid, 22 Dec. ,(Havas). Hetcommunique
von de Defensiejuntd, dot om 12 uur 's middags w'erd
uitgegeven, meldt: "Nadat gedurende vijf dagen op
sliccesvolle wljze tegensfand was geboden aan de heftige ddnvaHen der nationalisten, gingen de regeeHngstroepen de IOdtste 24 uur over tot krachtige tegenaanvallen in vele sectoren van het Madrileensche front en
in het NObfd-Westen, overal met volkomen succes.
De regeeringstroepen veroverden de laatste door de
Witten bezette huizen' in. de Madrileensche voorstad
Usera en stdegen te Carabanchel verscheidene detachehie'nfen Fafangisfas terug. In den "Humera-Pozuelosector heroverden de regeeringstroepen BbOdilla del Monte
en maakten daarbij 6 tanks buit.
I

I
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,In een ,bericht uit MoSikoU aan' de
"Daily Telegraph" wordt veriekerd, daot
de Communistlsche Internatlonale de
"voornaamste drijfkracht" is in Spanje
en citee£t een proclamatfe,dle onlangs
werd uitgegeven door de Sp~ansche atdeeling der Kom,intern als bewijs voor
deze bewerlng.
Bedoelde prochllmatle 'Verklaart volgens de "Daily Telegraph", dat v'oor het
met succes, voortzetten van den purgeroorlog in Spanje aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan :
1°. DienstpUcht voor aile burgers.
wonende in het gebied, dit door de
Spaansche r<>oden is betH;
2°. Een algemeen opperbeveI over
al~e roode. ~roepen in Spanje;
3·. 'llet bestaan van ongeregelde
, troepen zal oiet worden- toegestaan ;
4°. Aile beliingrijke beveIhebberspasten in het vereenigde roode Ieger
zulleil worden vervuld .door vertegenwoordlgers' del'
v~rscWUende
COli1munisH~e organisaties. ieifs
wailneer dek' vertegeilwoordfged
gelm nH.lit~iren, doch burgers ziin ;
5°. Alle voornaams!e takketi vad
industrie zullen onmiddellijk worden
genatiGuaUseerd.

e

,I

Voornaomste drljfkracht"
; I .. ~ 1".0

Het torpedeeren von de
"Komsomol"

A v I I a. 22 Dec. (Iravas). De na-, G'
tionalistische troepen verho0p'en den
roote verontwdardigll1gin
druk bewesten Madrid uit den '9padarRUJ1and
rania-pas via Peguerinos en RGbledo d e .
•
r
.
Chavela naar l\Iajadahonda. Zij trachten
Volgens tli Parijs ontvangen" berichten
de regeeringstroepen in dit laatste dis- uit l\Ioskou heeit het tGt zinken brengen
tri~t te 'on'isiii'geleh. De eenige weg de! van het Sovjet-Russische stoomschfp
Rooden liaar Madrid is zeer kwetsbaar, "Komsomol"door een, nationalistisch
v 00 r t.
daar hij door een vallei gaat. De regee- ():lrlogsschip in Sovjet-Russische, oUiringstioep~n boden de laatste dagen dan cie~e krlngen groote opwinding verwekt.
OOI( oj,) ,vatlh~Vige wijze weerstand en
Verklaard wordt dat de Sovjet-Russl~
dede"n:
lterhaaldelijk tegenaanvalleh, sche regeering voornemens h ,t!e FranHadramallt
daar zij beseffen, dat gen:>emd district sche en Britsche regeeringen uit te nOode vOQrn1aniste sleutdp<)si,tie van het' dig-en tezan'ien met haat een kr~rhtlg
Een Italiaan'scf1e coifcessre? :\tadrileensclle front is. Dit verklaart de prote~t in te llienc-n tegen Mze schcn'iegenshijdJge bel"ichten der· laatste da- ding van de rechten der neuttalen. ten
BRITSCH OFF-IciER STELT
ge.u o'rittle,itt he! Boadilla-distrid, dat einde een herhaling van zulke indden"
ONDERZOEK iN
o'rn Mllrt~n in handen der Witten en de ten te voolkomen.
Lon den, 21·D~c. draY~s). De cor- RoOdeil ovhging.
!
RUSSISCHE REPRESAlLLES
respondent van de "Manc~ester Guardian" te CaIro meldt, dat Italianen uit l\L\is&Y OP IIET FQREIGN OFFICE
L 'a n den, 22 Dec. (Transocean).
Italiaansch-Somalilah1 1n Hadratn;aut
zijn gearriveerd, wa'ar zij voor 20.000 dolL {i n dei), 21 D'ec. (Transocean). Volgens den l\Ioskousehen corresp<)l'1dent
lars een concessie in de haven Assadl-el'
'
van de Daily Telegraph wordt van offlFayal, welke ,iden sultan van Ita,drainaut De Sovje"t-3.1'l1baSsadtiir l\Iais'ky btaeht
toebeho'Jrde, zoude'u Mbbe'u gekoeht.
hMen ten, beioek o~ het Foreign Office. eleele zijde Yerklaard, dat de u.S.S.il.
De correspondel~~ 11'leldt vetder, dat 'vhkiaard "cordi dat het bezoek vim represailles zal nemen vooi' het tot ziltken brengen van den Russischen stooeen Britsche hoofd-offic1er van Aden
'
.
derwaarts Is vertYokken om. ee'il oiide'r- l\(ilisky verband hOiidt niet het tot !in- mer "Komsoll1al" door eeh Spaaits:Chen
zoek in te stellen.
'
ken brengenvim den SovJet-stoOmer natiollalistischen kruiser.
Een later telegram meld·t, dat op het"KOn\sonlM" door een natlonaJististh
BRITSCIIE l\IimEWERKINO
Foreign Office nlHs ,Mkend 'i~ omtient oorlogsschip.
het verwerven vail e'en oo'nces'sle do()r
Italianen in de haven A,ssad'l.:.el-Faya,l,
Te Londen wotdt bekendgeniaakt dat
Lon den, 22 Dec. (l(al'aS). fj
In offlcieele kringen wordt opgemerkt, het Foreign Office tot' dusverre geen officieele kringen wotdt verkIaatd, dal
dat de sjeikh's in ZUld-Arable aIle door enkel orti~ieei bericht omtrent dit in- de Britsche regeering aIle inUchtinghi,
mlddel van verdra~en: met EngeI~nd cideilt heeU oiltvilrigen en als gevolg die de Britsche marine zoo verktijgen
inzake het tot zillken brengen van de
verbonden . zijn, welke v~riIra.geir hun
vel'bleden cO'ncessies aan buitenlandsche hiervan niet in staat is een yerklaring "Komsomol", gaarne ter kennis van de
mogendhed~n te verleenen,
at te leggeli.
Russische autoriteiten, zal brengen.

'
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,Onder nationalistisch
bewind

,Op~~Uende

B e r I i~ n, 22 Dec. (Reuter).
Bij wljte van vocrzorqsmcotreqel
legen aile eventuclitelten is men
in Duitsch/and aangevangenmet
de grondige orqcnisctie van de
geschoolde mannelijke krcchten.
Geschoolde arbeiders, iooals
meccnicldns en chouffeurs, die
in aanmerking komen voor den
dienstplicht, ontvingen een rondsch'rijveh, Waarin hun gelast
wordf "bp den 2den dog van
een eventueela mobilisotie" zich
ploctselljk te melden voor elken
dienst, wocrvoor tij aangewezen
zullen worden. Men meent, dot
wanneer deze organisatie yoltooid zal zijn, zij gevolgd zol
worden door een plan, waorbij
vrouwen, olsmede mcnnen, die'
onqeschikt zijn voor den militoiren dienst, opgeroepen zullen
worden voor het vervangen Yon
geschoolde crbeiders,
Er bestaat geen twijfel, dot de
nieuwe stop deel uitmaakt van
Hitlers "Vierjarenplan", dat,
naar thans openlijk in Duitschland wordt toegegeven, een miI itairen gronds/ag heeft. Er is
echter geen r~den voor overmatige bezorgdheid ten aanzien
ven de onmiddellijke .gevo/gen
,van den nieuwen stop. Vele buit€nlandsche
waarnemers
in
Duitschland meenen, dot Hitler
ernstig verlangt een Europeesch
conflict te voorkomen, althans
voor den eersten tijd. Voorts
wordt gemeend, dot Duitschland
op militair gebied nog een achterstond
heeft, in ta halen.'
,
J

~~

ORDELIJKE TOESTANDEN
Lon den, 21 Dec. (Transocean).
[Drle der vljf cohservatteve Lagerhulsleden, die een tocht door het nationalist!sche deel van Spanje hebben gemaakt,
worden heden te Londen terugverwacht.
Voor hun vertrek uit Toledo s~raken
zij tegenover den correspondent van de
"T1Iiles'" hun bewondering uit over den
brCielijkeri toestand, welke achter de linles vail het leger van generaal Franciseo Franco heerscht,

Nederland
(Telegrammen va.q. ,h~~, ~f. Ned. Ind.
t1ersbureau Ab~ta) ..
NECROLO'GiE
Den H a a g, i2 Dec. 'De ge·
pensionneerde secretariq van 'den,Ra.a~
van Indle, de heer J. W. Roessingh var
Ittersori, is in den ouderdom van 59 Jaar
overleden.
NIEUWE BAGGERl\IOLEN '

Den H a a g, 22 Dec. De "tf!lqaS;germolen "Kantoeng", welke bestemd is
voor het bedrijf der Banka-tlnwlnnlng,
is van de wert "Gusto" ote SChiedam te
water gelaten.
1 Maart 1937koint de baggeririOTen
Aan den apdeten kant bevestlgden zij gereed ,en vervolgens zal hiJ 'nair '!neUe
hetgee.ri reeds Is gemeld omtrent de ver- worden gesleept, we"lke rels drfe m:aarl·
nfellng vall ketken en kloosters door de den zal duren.
rooden : zelfs graven bleven - naar zij
hadden kunnen constateeren - niet gespaard,
'
Wa,ar zij ook kwamen, overal constateerden zij een goed georganlseerde levensmtddelenvoorzlentng, zoodat de bevolking' aldaar geen ontberingen Iijdt
ala gevolg van den burgeroorlog,

Ten slobte waren zlj in staat zlchzelf
ervan te overtutgen, dat de rooden groote voorraden aIiU'ilunitie vail buitenlandschen ooisprong jhebben geV\Ormd',
hoofdzakeIljk Fransche en Sovjet-Russisehe, doch ook Mexicaansche amuniti~.
'

Stetni aan de Rooden
DE "ENGELSCHg VRIENDEN VAJ.'i
HE'.r BOLSJEWISl\lE"
Uit IAlnden wordt gemeld, dat volgens
een bekendmaking in het orgaan der
Labour-partij, de "Daily Herald", door
"Engelsche vrlenden van het oolsJewisme" een speciale stoomer Is gecharterd
om 'een lading levensmlddelen en
vrachtauto's naar Spanje te vervoeren.

De mysterleuze wa'peit%ending
DE DOORTASTENDE SUSAN~E
Par ij s, 21 Dec. (Transocean).
Ofschoon men in officieele iufngei'l ;tot
dusverre nog steeds weigert InUchtlngen
te verstrekken omtrent de arre~tati~ '{an
de secretaresse van de Qual d'Or$llY S"U:sanne Lindner en den Tsjechos"low:):ak
Rosenfeld of eenige verklaririg at te le~·
gen omtrel1t de talrijke geiuchten, 'weI·
ke de ronde doen, volgens welke de af.
re,Dtatie verband zou houden met a'en
geheimen massa-export van oorlogsma'.
teriaal naar SlJvjet-Rusland en Spanje.
wordt algeineeli, gem'ei!lld, dat de arIe'S·
tatles het resultaat zijn van ~en ~ron
dig politle-ondeizoek, dat reeds eenfgen
tijd gaande was.
'

Het scl1ip zal Woensdag van South·
ampton naar Valencia vertrekken met
Een dei' tallooze inddenten, weike o'p
(J vrachtauto's en 100 ton levensmidde- de schuld van net tweetill w'ijien, is dat
len aan boord.
in verband met vier zware v~ach~u0~.
die met oorlogsmateriaal waren oeladen
"Havas" meldt luit Madrkl; dat het enonlangs door de politle te Mirsetlra
Volksft<>nteomite een nota ter kennis wetden aarigehouden:
van de bevolking heeft gebracht, waarin de Fransche regeering aanbiedt de
be reden van deze aanhoudlng Was•
verzorging op zlch te nemen van aIle dat, hoewel de geleideb'rle~ aimgat dat
Spaansche kinderen tusschen $ en 14 het oorlogsmateriaal voor Mexico be..
ja~r, die zulk een groot gevaar in Ma- stemd was, de chauffeurs geen nefging
drid loopen.
vertoonden te Marseille sUI ote l1ouden.
d0ch VOOrnem€llS Warell naar de S~han..
In de nota wordt verder nog gezegd, sche grens door te rijden.
dat he.t Fransche minlsterle van Volks~ezondheld good voor de kinderen zal
Toen de politte weigerde het trau~.
zorgen...
pOrt vri.i' te geven werd een telegram
'van de Quai d'Ors~y ontvangen, waarm
WEERZINWEKKENDE WREEDIIEDEN dE: politie werd gelast zlch niet ffiHde
z~akte ' bemoeien.
De' ' speciale correspondent van de
"Daily, Telegraph" Sir Percival Philipps
Het was toen,maals een mysterie, Will
niaakt melding van weerzinwekkende het telegram kon hebben verzonden.
wre~dheden, welke door de Spaansche doch de politie meent thans, dat MIte
rooclen in het stadje Valuenzuela zijn Lindner het heeft verzonden, na er een
gepleegd. '
valsche handteekening onder te hebben
geplaatst.
'
Sir Percival Pleldt drut het grauw den
priester, den rechter en den burgemees- BUREAU VOOR OORLOGSVOORRADEN
ter van het stadje levend heef~ ver.brahd,
terwljI voorts nog ongeveer 100 personen
Par ij s, 21 Dec. (Transocean). Vol.
werden' afgeslacht.
gens een bericht tiit Valencia traeht de
roode regeering aldaar een Bureau toOr
RUSSISCIIE SCIIEPEN GETROFFEN Oorlogsvoorraden op te richten naar lJ,~b
model van soortgelijke bureaux; die tiJ.
T 0 led o. 21 Dec. (Tl'ansocean). dens den Wereldoorlog door de groote,
Volgens een bericht, omgeroepen door landen werden opgericht.
.
de nationaIistische omroepstations, hebDe voornaams,te taak van dlt bureau:
ben na'tlonallstische vllegtulgen tljdens zou zijn, het organiseeren van de leve.
een bombardement van Alicante twee ring van wapenen en algemeen oorlogs.
met ammunitle geladen Sovjet-Russl- materiaal aan de rooOO troepen.
sche stoomschepen getroffen.
Het netwerk van zijn organisatie zal
zlch ultstrekken tot het buitenland; Het
De schepen waren aan het lossen, toen bureau zal aIgeheele volmacht hebben
de aanval plaatshad.
,voor het afsluiten van transactles in
, De havenntuien, de 10odsen. alsmede oorlog'smateriaal en zal hiervoo~, zijn
belde Sovjet-stoomets wetden zwaar be- eigen vertegenwoordigers in het buiten.
schadlgd.
land hebben.

"De pf9Clamatie w.ordt \besloten met
qe verklarlng", dat "de communistlsche
pattij de vooina.amste tactor Is btj de
oplossing van; aIle problemen en bet behalen, van de ·overwinning.'·
DEl laatste berlchten uit Moskooaldus de "Daily Telegraph" - 'Wijzen
crop, da,t ernstlge meehlngsverschillen'
be~ tun tusschen de verschlllende p0liHeke gl'oe~n, in Catal()ni~.
De l)ezol'gdMid, welke in Moo,kou wei'd
verweRb door deze Oneenlghei~ been naar gemeefid wotdt -'" de comri"ninbUscM tnternatlortate ertOe geleid hovengenbemde proclamaue ult te geven, door,
Iiliddel waarvan zij de sch1jn'baat hopelooze situatie hOopt te kunilen redden.
,

DOOR GRANATEN OEW.EKT...

De nachtrMacteuren del' verschlllen..
de ilieuwsagenfscMppen, die hun hoofdkwattleren nebbeil opgeslagen In het
teletoonkantoot t~ Madrid en die zlch '
ter tuste hitdden oegeven, ontwaakten
bedenmorgen 9 uut door bet onotplQffen
van een gtanaatkartets, die het vei\ster
vail de op de vierde verdleplng gelegen
slaapZaal vetbrljzelde.
Een gtoote splinter bOorde zlch in den

muut,' julst baven de piaats waar de
correspondent van "Havas" lag te slapen.
De, geheele muur werd vernleld.

~
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De burgemeester van Windsor leest de proclamatie tot uitroepinf van
George VI tot Koning. Rechts bet standbeeld van Koningin Vjctoria.
I~ks bet. pa]eis.,
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Kerstviering

Cuba

FEESTELIJKIIEDEN )lEa. NATIONi\,
LISTEN

Duitschland

Engelatul

~

;'.1

_ _ _1

Vert Staten

Sport en Spel

.

n~I-l.:,'

Actie ,tegen den

I

De Vlootbouw

Belangrijke besprekingen

Uit Londen wordt gemeld, dat volgens
berlchten uit Avila aldaarbij wijze van
antwoord op .het ,OOsluit 'van ide regeering te vatencta, waarblj alle plechtlg- Voorbereiding fascistischen
heden en feestelijkheden ter gelegenheid
van Kerstmis worden verboden op grond '
staatsgreep
van het felt, dat lop dlen dag natronaIlstrsche aanvallen worden' gevreesd, Is II a, van a, 22 Dec. (Reuter). lid
bekendgemaakt dat het natlonalletlsehe lIuls van Atgevaardigden heeU met 111
Spanje Kerstmls met spectate feestelijktegen (6 stemmen het wetsontwerp tot
heden zal vleren,
'(
\
het in, staat van beschuldiging stellen
Het is het verlangen van de natlo- van den' President van Cuba, don 1\llnaUstl.sche regeering, dat de ,viering van guel Gomez, aangenomen, De besehuldlhet Kerstfeest dlt [aar een natIonaler glngen' tegen den President omvatten r
karakter ,zal dragen dan ooit tevoren.
het in gevaar brengen van de stabiliteit
Reeds maanden waren voorbereldin- der natie, schending van de Grondwet,
gen gaande voor het zenden van ge- en het uitoefenen van dwang op het
schenken aan soldaten aan atet front Huls van Afgevaardigden. De volgende
en elken burger in het National1stlsehe
Spanje werd emp gervezen, dat het zijn stap van het Huts van Afgevaardigden
plicht Is een gesclhenk aan een soldaat zal zijn het benoemen van een commiste ~even.
sie, die de beschuldigingen tegen Gomez
voor het triburiaal uit den Senaa! zal
Gemelel wordt dat dag~lijks groote ondersteunen.
.
hoeveelheden wollen ondergoed, tabak
en levensmlddelen ,aan de versch1llende fronten arri'veeren en honderden
vrachtauw's rljden jdag en nacht om
Kerstvoorraden aan de troepen te brengen.

,

president

~

0"

n den.

21

Inc.

(Havas), De

INTERSTEDELIJKE WEDSTRIJDEN

Was h I n g ton, 21 Dec. <Havas).
De minister van Oorlog Woodring advlIn verband met / het Chung Hsioh
seert inzijn Iaarlijksch rapPQrt de ult- congres gedurende de Kerstdagen zullen
breiding van de sterkte van de leger- onder meer badmlnton-wedstrijden worreserve en van de NaUonale Garde, die den gehouden OmJ de Juweller Noord en
" ' ,
_t.'
resp. op 150.000'en 210.000 man zouden
tikel, dat de aanstaande bespr~ngen moeten worden gebracht alsmede tot ZUid-wlsselbeker, volgens i onderstaand
programma:
tusschen NeVille Chamberlain en Vin- den bouw van nleuwe vUegtuigen.
cent Auriol de inlelding zullen vormen
Verder .verlange de minister dat2000
Vrljdag 7 u. 30 Vim.
van EngeJschen fmancleeleu steun aan nieuwe officieren voor het geregelde le-I Batavia '-,- Solo (A)
4 u.r n m .:
Fran,krijk 'en andere landen .,z<iowel ger en 10.000 nieuwe orncteren voor de
r '
Buitenzorg - Malang (B)
voor de handhaving van den, vrede als garde sullen worden opgeleid en' voorts,
Zondag 7,u. 30 v.m,
het herstel van het vertrouwen in Eu- datde mogelijkheld zal worden geopend
Bandoeng - Winnaar A (0)
I
voor het oerenen van nog 20.000 [onge
ropa", ,
soldaten.
4 U. IHll,. ,
Winnaar B - Winnaar o (finale)
'De Daily Telegraph" van haar kant I Wat de luchtrnacht betreft bepleit
"
.
Woodring een versnel11ng van den vllegDe wedstrilden worden gehouden op
\1erkJaar fl, dat reeds In het. begin van tuigbouw opdat de Vereenigde staten het banen-complex van de b. B. 8. ' aan
1937 een gemeensch.appelijke poging:van zoo, S~dig mogelijk 2320 jagers zullen Prinsenlaan 18.
Engeland, Frankrijk en de Vereenigde bezuten. De minister verlangt dat in
staten kan wolden' verW'acht om het 1~37 700 ~1litaire" vllegtuigen .zullen
vrije handdsverkeer ten minsfe ten dede worden gebOuwd tegen 500 In .1936.
te herstellen en daardoor bij te dragen
De minister voegde hleraan toe, dat
de Vereenigde staten zich in het Ucht
tot eeU; alg'emeen herstel der welvaart.
van den huidigen toestand in de wereld
niet kunnen veroorloven de maatregelen voor hun e{gen natIonale veiligheld
t.e verwaarloozen.

"Yorkshire Post", die alst{espreekbuis
van den Brltsehen minister van BultenIandsche zake 11l Antlbony Eden ~rdt
beschouwd, voorspelt in een hoefdar-
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GElIEIl\IZL~IGE

DIEFSTALLEN

Par ij s, I 21 IDee. (Transocean). De
'gehelrnzinnige dlefstallen van
vl1egtuigen en munitle In Zuld-Frankrljk is heden met een vermeer<¥1id.
H~denmorgen vroeg werd Ingebroken
in een kru:l.tfabriek en werden zes klsten met "martInite", een' zeer gevaarlljke spr4'igstof, gestolen.'
Algemeen wordt aangenomen, Qat de
springstof over de 8paansche grens Is
H a v a' n a, 22 Dec. (Havas). D e
gebracht, 'aangezien geen spoor eryan
Senaat h e e f t met 26
Is teruggevonden.
tegen 6 stemmen h'e~
vet 0 van G 0 m e z v e rGEIIEL'\IZ1NNIG~ VERDWUNING '
w 0 r pen. DeS e n a. a t k 0 m t
b u' iLonden, 22 ~.(Transocean). De h e den mId d a g i n
ten
g
e
won
e
zit
tin
g
b ijeerst.e secretarIs van de Belgisehe ambassade te Madrid, baron De Borchgreve, is een om het verzoek tot
onder geheirnzinnige omst,andigheden h e t i n s t a a t van b e:
verdwenen. Hij verHel:. den 20sten dezer schuldlglng stallen van
de ambassadeom de zwaarpeschadigde G 0 m a z t ~; b e :It and e len.
Tetuanwljk te OOzoeken. Sedert dien Is
GEEN UUERVENTIE DER V.S.
niets meer van hem vernomen.
serl~

u. S. S. R.
Twaalfurige arbeidsdag
OPVOERING DER PRODUCTIE

M 0 s k 0 u, 21 DeC. (Transocean). De
arOOldsdag in versch1llende Sovjetindustrleen Is uitgebreld tot 12, In 8Ommige gevallen zeUs tot 14 uren, ondanks
het felt dat de nleuwe grondwet dennltIef bepaalt, dat een 7-urlge arbeldsdag wordt ingevoerd.
Deze maatregel werd ingevoerd in
verband met de dringende noodzaak de
productie op te Yoeren.
Volgens de L 'e Ii 1 n g r ads k a 1 a
P r a v d a, Is In de Jegorov-autocarosserle-fabriek thans een ;13-urlge arbeldsdag ingevoerd, in de steenkolenmijnen In t1e Gekrajlene een 12-urlge
arbeldsdag, terwijl In de ijzer- en staalindustrie de arbelders in sommlge gevallen 14 'l!ur per dag mooten werken.

Was h i ng ton,
22 Dec. <Havas). 0 f fie 1 e e Ie k r I n g en
v e r k I are' n, d a t d eVe r;'
e en I g d e S t a t e' n
n let
z' u lIe n
1 n t e r v e, n 1 e ere n
o p
Cub a,
'z elf s
n 1e t
wan nee r O o m a z Z 0 u a ft red e n.
Deb a ric h ten u 1 t C uw Ij zen e r 0 p, d a t
Battista
)het l volk
en
het legeraanJ G!:ij'nl Zijde heef~ zoodat een
r a v o l u t l e ' onmogelijk
w 0 r d t g e a c h t.
b a
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EEN INTERNATIONALE BRUG

B u e nos A I r'e s, 22 Dee. (Reuter). Het Argentijqsche Congres heert
een wetsontwerp aangenomen, waarbij
de regeering gemacpUgd wordt tot den
bouw van een internationale brug over
de Uruguay-rlvter ter verblnding van
ArgentInie met Brazllle.
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Onjuist ber,icht
'!

,

,\\ ..1
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~

VERVOLGING I~GESTELD

Par ij s, 21 Dec. (rransocean). Het
berlcht dat onlang~ in een van de Parijsche rech,tschebladen'verscheen over
twee Fransche mmtaire, vUeglulgen van
het modernste type, dIe' naar Barcelona
zouden zijn gezonden, wordt nadrukkeltik tegengesproken door den Franschen
minister van LlJ,chtvaart, Pierre Cot. In
dlt verband werd hedenavOhd door het
bureau, van den prem~er, bekengemaatkt
dart de minIster van Luchtvaart een gerechte~ijke vervolging tegen het blad zal
Instellen wegens het versprelden va~
valsche ber1chten.
Het bericht was er op iberekend om de
discipline en het mQreel van de luchtmacht te ondermijnen.

"; ,)}.
;t)

, ,"1,
'-:)

,;-;;
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B r u sse I, 22 Dec. (Mavas). Van
gezaghebbende zijde wordt medegedeeld,
dat de Belglsche regeering blnnenkol't
de Belgische legatle te Addis Abeba zal
omzetten In een consulaat.

-----_.

ZOONS

VA~

RAS KASSA GEgXECUTEERD

f.i

Rom e, 22 Dee. (Reuter). De twee
laatste roons van Ras Kassa zijn' door
-TROTZKY NiUR MEXICO
een ItaUaansche 'pol1otle-colonne gevangengenQmen en ,In het openbaar op het
l\lOBILISATIF;
0 s'l 0, 21 Dec.meuter). V a 11 plein van het stadje Ficche geexecuM 0 sk 0 U, 21. Dec. {rran8Ocea,n).g~'~,aghebbende zijde wordt teerd.
De geheele ma11l1elijke"b~volking van ,'i ern 0 men da t T rot z k y,
Bulten-MongoUe van del)~eftijd van 18 li 'a nlg e z i e n z ij n v erg u nBULGARUE EN ETIIIOPIK
tot 45 jaar is. volgens ee'.1bericht uit de n 1n g 0 m i n No 0 r w e g e n
hO()fdstad Ulanbator gelM~iliseerd ?m.t ~ pI ij v e n n 1 e t w o r d t
Rom e, 21 Dec. (Reuter). De Bulhet 'wegennet vO()r strate~\sche doolem- ve r 1 e !1 g d, bin n e n 1 4 d a- gaarsche gezant -te Rome heef,t graaf
den z~ snel mogelijk uit te breiden. Door g e n 11 a arM ,e x 1 e ~ ve r t r e k t, CIano in kennis gesteld van hetfeit, dat
dezengedwongen arbel4.,.¥.~r:vacht men w a a r d e r e gee !l' I n g hem de Bulgaarsche regeering he eft besloten
dat, het geheele projeet bumen twee t 0, e $ t e m m I ng h e eft v e r- te Addis Abeba een consulaat te vestigen.
jaar voltoold zal zijn,":u::i
1 e end z i c h t eve s t i gen.
,'.1

,.

.

J'lrgelltill;ij

.

,

New Y 0 r k, 21 Dec. (Havas).
Volgens l)et "J9urnal of COmmerce" bestudeert !het state Department momentee I , een plan, dat ten doel heert goud
als oorlogsmaterlaal te 'besch<luwen in
de nleuwe neut.raUteitswet, welke, aan
het Congres zal worden voorgelegd.
Het blad verzekert dat de regeering
voornOO1ens roll zijn het opvragen door
de belligerenten tijdens den: duur van
,het conflIct van de op korten termijn
in de YereenIgde staten ultgezette gelden te 'beletten.
De, hUfdlge neutral1teitswet loopt op
1 Mel 1937 at.

Par ij s, 21 Dec. (Havas). "Le Martin" meldt, dat de poutle in een garage
te Blarritz twlntlg groote klsten ontdekten, die de onderdeelen bevatten van
vijf gedemonteerde gevechtsvHegtuigen,
dIe aan de Spaansche natlonaUsten zouden worden geleverd.
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Bevolking van Batavioi
'

GEVESTIGD

H, R Bird! Molenvllet W. 4/6 <Hot. d.
Ind'es),'p. M. Bijl Molenvliet O. 10, <Hot. d.
Galeries), R. Claase Kl'ekot 25/27, A. Harada Madoeraweg No.4, M. C. Hooykaas R.
salehlaan No. 4Q, V. van Lingen O. Klintjie
Boender No.3,J. B. Martin Molenvllet O.
No.tC (Hot. d. Galeries), A. H. O. Purvis
Mal~lbarweg No.9, J. Th. Overbeek Bloem
Museumlaan No. 11, C. Th. de VriesMolen-,
vliet O. No.5.

.

'.

Volgelingen van Trot.zky

,

ARRESTATIES DOOR DE G. P. OE

Lon den, 21 pee. ,(Transocean).
Volgens een berkht uit Moskou aan de
"Daily Telegraph" is het hcofd der O. P.
Oe I In de westelijke provincles van
Sovjet-Rusland Israel Eplevsky tezarnen
met verscheidene lindere ambtenaren
der O. P: oe gearresteerd onder beschuldlglng' In contact te hebOOn gestaan met den In ball1ngschap levenden
Leon Trotzky.
Agenten der G. P. Oe, dIe oon huiszoeklng verrichtten In de wonlng van
Eplevsky te! Minsk,zouoden aldaar een
c1andestienen radlozender hebben ontdekt, met behulp waarvan Eplevsky en
zljn broeder in contact stonden met een
geheim radio-station, dat door de aanhangers van Trotzky in het buitenland
is opgerlcht.
STANDBEELD VOOR STALIN

M 0 s k 0 u, 21 Dee. (TransOcean).
Ter gelegenheld van den 30sten verjaardag van de organisatle van de bootwerkersstaking te Batoem door Stalin
hebben de verschillende partij-organisaties OOsloten te Moskou een standrbeeld
voor StalIn op te rlchten.

13- 38 M,
ZEER KORT
GQLFBEREIK

800~2000

LANG' __ ~_

GOlFBEREIK

•

30-80 M.
70-200 M.

200-550 M

I,

KORT
GOLFBEREIK '

Het gedenkteeken zal den vorm krijgen van een 12 meter hooge naald, waarboven een borstbeeld van Stalin. Het
monument zal in den kornenden zomer

worden ont-h'uld.

M)

HOO-Ry-'MET ERR ES--WAT-OE. '
.
"WERELD
UITZEND'''--...
'''--Met de Erres K.Y. 221 kunt U anes
'hooten wat de wereld uitzeridt, zooals
de, afge~eelde afstemschaal duidelijk laat
\'zien.l~mers, zoowel op de zeer korte golf
.als op de lange golf, van 13-2000 M
kunt U' afstemmen, wat eeri wet heel
bijzondere prestatie, is. Met de golfscha.
kelaar kiest U het gewenschte golfbereil<. De wijzerpunt aan de 9nderzijde
I van de schaal geel. het gollbereik, dat
is ingeschakeld, aan. De namen van
de groote 'wererdzenders' en van' de
PhQhi zijA op de afstemschaal vermeld.
De afstemschaal is gemakkelijk aflees.
baar, mede doo" de schaalverlichtings. I
lampjes.waardoor deze fantastisch wordt
verUcht. Het is wei iets heel bijzonders
! d~ Erre,s', K.Y. 221. Wii weten zeker ~
,dat U enthousiast zult zijn,als U dit-'
:supertoestel ziet en hoort, bij Uw ,adio~j
hande'aar of bi}' ,
.
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DATAVIAASCH MEtJWSJrUD, van

,23,December T930 - TWEEDE IlLAD

Woens(Iag

i

5% ObI.Sem. Cher. Tr. -'
~%

Handel en Nijverheid
•
8eU~8

0

e r sen (Elgen Dienst)

~~%

(uff1ciee'le koersen, nadruk verbodenj

22 Dec.
Cert. Ned. Handel-MIJ.
Ned. Ind.. Handelsbank
Ned. Ind. EscompOO-MIJ.
Handelsverg. Amsterdam
'Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart MIj.'
Nederl. Scheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
Deli Spool'weg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mlj.
Philips
Rubber Cult. Mlj. Amsterdam
InternaUo
Lindeteves SOOkvls
Mijnbouw, Mij'. Redjang Lebong

Nabeurs

166Vi
139%
98%
443%
74%
149%
400%
lWY2
103%
' 77%
113%
66Ya
281%
296
173Y2
103
202·

22

~ec.

slot

Cert. Handel Mlj. '
166
,-,,- a J 2$0
165
Handelsbank
1393,4 139%
KoI. Bank
74-743,4
Escompto a I 200
99%
A'dam Rubber,
295Vi-2~53,4
Philips' (R. II)
278%
VorstenI.
36%-37 37-37%
Internatio
170%
Lindeteves
132 .
Unle
103Vi
Japall Lijn
78%-79~'
Paketvaart
149%-150 150-150Vi
N. I. Spoor
67Vi-67%
67Vi
Sem. Cher. Tr.
'37%
38
Sem. Joana Tr.
24%-25
25
82%
82%
'Kediri Tr.
Ope n I n g s k 0 e t sen (Aneta)
Malang ·Tt. ;
63-63 1/ 4
63Vi
, "'i1 Emnl
157%
21 Dec. 22 Dec. Zuid Bantam a J 100
137%,
Alg. ExpI.
169,.169V4
H. V. A.
44G
444
Cities Service
$ 31/1.-3~
Amsterdam Rubber
297
296% U.S. Steel (R, II) $ 56%-57
Philips
283
280
Beth. Steel <R.' II)
$ 54Yi
Unilever
159Vi 163% Gen. Motors (R. II)
" 49¥.t
Kon. Olle
409
408
Stand. Brands m. II) $ 12-12~
Scheepvaart UnIe I
102
104
Banjoemas Elec.
36
Shell Union
191.1/1• 19% 4%% Y. L. '30
10<1%
U. S. Steel
57%
563/1. 4%% -,,~ '31
,
100Ya
l3etnI. steel I
55Vi
54Y4 4% I. L. '34 A
100%-10QY2 100%
Anaconda
38u / 1• 39Y4
J 500
100Y4
SEiro.' Stoomboot
209
De markt was zeer vast gestemd.
128
BasHam
Bodj. Datar
129%-130%
B lot k 0 e r sen (Aneta)
Ardjoepa
94%
1313,4
Sitlardja
21 Dec. 22 Dec.
~

I.

-,,- a

4%% Indie 1931
100%
4% i!ndie 1934
'100%
4% Indle 1934a. '
100%
5%% ,Young (10. verkl.) 21'/1'
Amsterdam Bank
149%
JavllSche Bank
295
KolonLale Bank
ft4%
Ned. Bank cart.
N. I. EscomptO 'Mlj.
, Handeisbank
139Y2
~. H. Y.
'
165
A, K. U.
I
44 Vi
Calve Cert. ,
83
Ph~llps',
282Va
UnUever '
159%
Cities. service
3'/1'
Shell Unio11
,19%
Shell UniQu Cum. pret. ' 77%
tT. S. Steel
51% ,
, Anaconda"
, 3a%
aethlehem steel
55¥..
Montgomery Ward
48%
Intern. ,Nickel
46%
~neral Electric
3S¥..
Standard Brands
12
General Mlooors
I 49'/1'
ltenn'ecott Copper
44~
IBorsumij
,
lSG
Internatio
172
Lindeteves
100
Alg. Exploratle
168
Bllliton 2de rubriek
,529%
4Q7%
1{oninklljke pl1e
Java-China-Japan-Lljn
.77
Kon. Paketvaart Mij.
'150
Scheepvaart Unie
104
~m. StQQmboot &Pr.
209%
Cult. i,Mlj. Vorstenlanden 34%
H. V. A:'
439%
Arendsburg
415%
Deli !Bat; Tabak
236
308%
Deli Mij.
Oostkust
68%
Senembah
273%
Malabar Thee
283
, 187
Michiels Arnold
, Amsterdam Rubber,
295Yt
Bandar Rubber'
I
222
Sumatra Rubber
257% '
Malang Tfam I
64
8erajoedal Tram
Besoeki Tabak,
122
Nisu
.
144%
4% Nederland
lOOYa
3% Nederland ll936
99
Robav~r I

Incassctbank
Javasche Cultuur
176
Walsumatra.
Vico i
220
Gandasoll
138
Pangheotan
Pasir Nangka .
ContlJ.1ental on '
31~
Comm. Amer. Smelting
68
Chrysler Corp.
' 881/ 11
Bengkalis Expl. Mlj.
Corp. Tr. :(mod. distr.
type)
Union· pacific· (cert.) ~
(gewone 'aandeelen)
~5Vi
Jasumij
Cert. $% ,1Cities service
39
Cert. Hudson Car
14%

140

166
45
86
281%
16~Yt
3~

190/8
75%
56%
39%

54%
48
46%
37%
11%
49Vi
45%
180%
173
102
169
529%
407

77%
lW
1043,4
210
36Y4
444
417%
239%
304
68
268
284
187Y2
295%
217
250Y4
24
121%
1453,4
lOOYa.
9l}1/1.
132%
106
1783,4

iA'~A' B&n.k
9trl1f.N. H. Mij , Vi 167

290

,LUndeLtbank
".'", a 250

166

140'/, :..,.
14~/.

AUlIt,'SAnk

295

75
148 '150

R,9t•• ~ank

heompto &&00.
iI.. V. A.'
~. Rubber
~t. w.J; Von'.
f,J.\~t1(f'

"

Llndettvu

B a.rid.Itln.In.

ttn1i'
J':P&!UlJn'
LloJ"
lit, P; U,
an. '~. Nedtrl,
N. J. spoor'

Ito".
De,11

148'/.150

s~r

82

Tr.

WI. 24

dtr&1otdal Tr.
$\. V'elk. MU.
~"Ti.

60

Jan Tn,ln

$1sJiai

.

750

..1"

19~

Rtdj. J.,.ebOni
'..
.. • llO
~

158

,

MotU&' Sl~
,',,"

"

BiJUtoo' B

..:..-

.. 110 113
31
371/'J
248/ . 25

~. JoanaTr.

~

668/ •

615

a.iJl. Cher. Tr.

Ke<Urt

.110

159

225

-

.

Afmem

BenlU11I

11(, , 115
11>3 110

..

.101
BiIllton' 28 rUtlriek

Ta.rak,&D
lton.OUe
..
".100
411. bpI. MIJ.

406

135 140
, 2781/'j 280

Pl:uU~'

3'1t6 31/ 8 Oit1ea Berrt~
37
•
Pre!.
191/ .
8hell Union $
75'/. - .., id.
prel.
COr,·Truat 8ll.
~' 10 &h. $ di.stf.

.:.

40

C~-M;t. 8~~;
Corpor. Trust l3h.
A 100 abo S

55'1.
48

50'/.
4011. 401/ ,
1F/. 12'/.
46, 401/ .
57'1. 58

38

39

0&8 MU.

AiueIri

'

',234

Aniem'N,U. be'.
15010 B,le.ctr. MI,J.

195
35

QebeO

Baojoema, Ele.ctr.
8um. Electr. MiJ.
Ball en L. Electr.
~mb&n3 Electr.
Hudsl>n Motor. CY.
.~ ~

001.

42

, 681/ 2
.~

.. '

1n~....

• '30,

....
~ 6.tiOO
.. .. ,,6.,100
,~,;
,

..

.. 6. 600'·

,"
"A JOO
1)% ObI. Ind. r.;;,

" .. ' .... a"

.~

teaP, Ind. L;
'34 (3e)
3t,1% ObI. t,e;eninii:
, 1935 .

'3:)

237

36
50

.) ex div.

1003/ s

-

3%
26Ys
75~

Bank

5%

.. Pr. Hotel
ObI. Mandaling
ObI. Bodj. Datar
6%
Jullana
..tAt % ObI. Oem. Bat.
~% ObI. Oem. aat.·25
it,i % Obi. Gem. Band.
4'fc, ObI. ~m. Band.
5% ObI. ~m. Ban.
6%

6%
6%

Batavia, 23 Dec.
_

rae-

-

doeng
tt,i% Obi. ~m. Bem....
5'fq

Obi. Gem. Sem.

,,%
. . . . . . '.25 4 % Obi. O. Soer. ' 5% Obi. pem. Soe1'.
5t,i% ObI. Gem. P'banll04
5t,i% ObI.Oem. Teg&1

en Pekalonllan'
6% ObI. Hotel des
maea
6% ObI. Hotel

l00'I,IQ2

,

104

-

HOIIl.&.DD

I&BUIilQ

88

;-

4!S
205

-

....

49

30

'-

-,

35

Ardjoena
A{tana,
Bagel'en
~w. Boeklt Lawang
Bodjong Datar Gew.
Bodjong Datar Pref.
BasHam
Dajeul1 Manggoeng
O. Hedjo
Gedeb
Kertamanah
Perbawatie
Manda.ling
Mittuela Am-)Id
Pasir Salam
Papandajan prel.
Pangheotan
Pasir' Randoe,
RadJamandala
8UI11. Rubber
Soemadra
SOerowinangotn
Tjlsampora
TJlsaroenl
TJllentab
tncasso Bank
2e rubriek.
raloen,

~'I.

8.9t
8.9t

*

WI.

8.94
:8.94'

8.94
1:s.94

7.11}
7.16

1.15

.....:.
7.16
7.t6,

1.82' 1.~2
1.82
1.82
86/ .
8%
8%
86/ .

31
T. T. Dult.seh1a.nd 7'5'/8
736/ 8
~acM DuitBchland 1J!'/a
733/8
Reismarken
' ...
41
Reif,St'gmarken N,P.
oMql1~
461/2
passages
461/.
~IClit Prus
65/i1 ', ' 6'1,
Z~ht Zwlturla.nd 421/ .
421/.
Wetrten
341/,
~lcht ltaUI
. 3' . .
"1),
S'
9 / . ,9.75
" C\4t
"lthOlm 466fs"
.461/2
Zl~t ~IO'
451/a4!S1/.
Zlchll Kopeu.h,
4Cp/ '
40'/.
ZleM Saigl)n' ,

1.82
1.82

fIl'l.
,fIl'l.

31

736/8
736/.

676/a

T,r.at.-rndJl
;r. T.

r. T.

~~ombo'

, 676/,
5211

Japan
~ICht JaP!on
Zlklit l1lUUIa'
,r.T.HOngkop,
r. 1'. 'Am,Of '
r. T. Sh~ghal •

521/

Cj"/~

557/,
54

54

54
4t)6/s
1041/s 105
(9. : ' , (9.per 100' per 100

'l'.T.~lnaapOU

170

7.15

toe'

'1'.1'. Swato",

1OO

mI.

gg.~/8

r. ':f, J'OOC~O"

95

:..,..
1671/ , _
1291/ , _
182
1261/. 127

r. ':f. A'arun
Zllcbf, A'dAm
i mId A'dllm
J mid A'dam
" Iii/<1 A'dam
$ mid A'dam
r. T, LOnden
ZicM Londen
10 1111 Londen
,mil, Londen
T. T. Au~iralla
ZleM AU$~r~I111
r.-r.. Amerl.b
Zicht Alnertka
'1': T. Fra~iulJlt
Zicl1t Frankrijt

ZicbtBelg1I1~BeIga) 31'/.

..:.,

.

raga! Pr. Veet ~
'Vergde Pr. Veer
Bem. 8tb. Pt. vr.
tnd. BI.Vr. Veem '
Hotel de" tnde.
Pro Hotel
8troohoeden Veem
Woning MlJ.
Velodrome '
ViSser & CO. '

Eseomp- HandelstorU toMIJ. bank'
ros/. fH>/t
993/.
c:1.)S/. 99S/.
993/ .
WII, -

-

~eI

lo,P/,

f g;per 100

•
>,

-

230

...

150

Batavia (Aneta)

tl. S"V81nI&por.
ft.Bat.lLon~el)

h. B"'.IN~-York

-

185

22 Qec. 23 Dec.
laatk. bledt. la.atk.
L047/ . 1.041/ , .1.047/ .
8.93
8.~I
893
1.82
1.8 Ill, 1.82

. -',

Amsttrdam
alotkoeraen

35

...

225

235

(Aneta)
ProIon,atierente
ltWa ,
ADut.~B'm

a

38%

Door den Raad van Justit,ie te Serharang bij vonnls dd. 18 December:
Gouw Sin Gwan te Pemalan~.
Ong Kwie Siang te Tjom.aJ.
'Sech SaUm bin Mohamad Badjerl te
TegaI.
'

21 Dec.

22 Dec.

PI•
l00 7lts
3

18/.
1()()3/s

,

Andere oUewaarden waren nauwelijks
prljshoudend.
. Bankwaarden lagen geheelverdeeld.
Rubbers waren zwakker gestemd, zooweI voor Amsterdam Rubber als voor
de incourante soorten.
Phlllps bleet zonder afdoening.
Het prijsldee stelde zlch lets boven
glsteren.'
,
UnUever moriteerde tot 162%, doch
viel snel tot 162 terug, per saldo toch 3
punt~n avans biedend:
, De scheepvaartrubriek en sporen traden in react~e, noewel de verl1ezen nog
beperkt })leven.'
,
De mljnbouwrubriek was iets vaster
gestemd vcor Emnl, terwijl eindelijk, na.
maandenlange rust, weer eens een noteeringvoor Redjang oot standkwam
op aanmerkelijk lager niveau.
De 'Amerikaansche afdeeling trad
meerendeels' m herstel.
Leeningenvoelden zwakket aan.

l00"It,

. . .1

~, .~~,'

n.

"

1006/ 16
IOO7hft
8.971/ 5

100 /1'

1

Aandeelen J.C.J.L. ontmoetten vraag.
trmlever lag vast in de markt, en trok
aan, Het slot was levendig.
'Aandeelen der
kunstzijde-industrie
waren kalm gestemd, Aku noteerds lets
beter
I '
'Amerlkaansche Enka; werd aangeboden.
Aandeelen Koninklijke openden prijshoudend en waren middenbeurs vast
gestemd.
,
'
J
Het slot was loom, waarblj geenerlel
activiteit op den voorgrond trad.
Rubbers lagen verdeeld. Amsterdam
Rubber opende prijshoudend. De Incourante soorten lagen meerendeels lets :
Iuler en sloten loom.
. De tabaksafdeeling was zwak gestemd
voor aandeelen Deli Tabak Mij.
Londen vast

Lon den, 22 Dec. (Reuter). Niet
zoozeer de aankoopen, eerder de, afwezigheid van verkoopers verleende der
Londensche stock exchange een vast
aanzien, hoewel de koerswinsten meerendeels fractloneel waren.
'
'
Koperwaarden waren vast gestemd in
sympathle met de tendens van het metaal.
UnUever was vaster gestemd na de
verhooging van den prijs der zeepproducten.
Op de productenmarkt waren koper
en lood zeer vast gestemd, terwijI tarwe.
in sympathie ipet de overzeesche berichten. flauwer lag.
De Amerlkaansche afdeel1ng was
prijshoudend en verkreeg daarna een
I '
Amsterdam verdeeld vast aspect.

A m s t e r dam, 22 Dec. (Aneta).
Driemaands dollars dedel1 geen agio en
dito Londen evenmin.
!
De weifelende tendens van de markt
te' ,New York werkte in sterke mate belemmerend voor de Al):1erikaansche" atdeeling. Sporen en Public utllities ware'n 'lusteloos ,gestemd. Koperwaarden
waren levendig en zeer vast, terwijl
U. S. ~teel en Bethlehem Steel vast
openden, doch later een aarzelend aanzieri :verltregen ,door de adviezen uit
New York.
De beleggingsmarkt was kalm gestemd. Nederlandsche en NederlandschInplsche leeningen noteerden fractio'neel b€ter. Obllgaties Nederlandsch-Indische tramwegmaatschappijen en andere
Nederlandsch-Indische
trans})9rtfondsenw~rden h.ie~ en d,aar. aang~bo~en en
kondep vlot wonderi g~plaatst. Pandbrieve).l l~gen lustel~ ,m de r:t arkt . Gemeente-obllgaties ware~ pnj.shoudend.
Obligatles Young-Ieemng met verklaring lagen zwak. Fransche Staatsfonden
waren prijshoudend.
De locale markt lag vetdeeld.
SulkerfOndsell waren vast naar aanlelding van de verkoopen der Nivas.
H.V.A. was 'zeer levendig gestemd. Er
bestond vraag voor Nisu en Javasche
Cultuur Mij.
'
Phllips trok aan. Het fonds sloot vast.
Voor de scheepvaartrubriek bestond
goede vraag in het bijzonder voor Unie
en N.A.S.M.' K.N.S.M. was zeer levendlg
en prijshoudend gestemd.

Amerika's , Goud'-lllvoer
Londen keurt sterilisatie goed

Lon den, 22 Dec. (Havas). In de
City keurt men zonder voorb€houd het
~,. Londen
8.961/ 2
besluit goed, dat de regeering der Ver.
~ New.-York 1.8211 1S
1.1<2'1.
Staten heeft genomen, ten einde den
1
.. }t~
P.5:J
852 12
invoer van goud in Amerlka te "sterJ73.45
73.45
" ger!JJJl
liseeren", hetgeen verb and houdt met
het gevaar, dat de credleten, welke zijn
Loaden
gebas~erd' op
inetaalreserves, zouden
(Reuter-Ea.stetn)
worden uitgebreid buiten evenredlgheld
21 Dec.
22 Dec. met de behoeften van Amerika's econo.. ',
\
misch leven.
105.1 i
105.13
11.~~
Deze credieten zouden een zekere
n. BerllJl)
12.20'/, 12.21
economische
handelsactivlteit kunnen
3
Atnster4&al
8.96'11
8.96 / .
litimuleeren
en
een stijging der prijzen
5
o.,~ ••-York
49018hs ,,4.91 116
van grondstoffen kunnen bevorderen,
doch dit zou tevens tot een ordelooze
22 Dec.
"
activiteit der beursoperaties leiden.
LQl}<1eri!Shanghal
Ish. 2% d.
, 1 sh. 6'/82 d.
LondehlBomba.y
Londenj~ongkong
, 1 sh. 3 d.
Lebong 'Talldai ill November
Londen/Singapore
i
2.sb. 4'/ d.
, 1 sh. 2 d."
Londen/Japan
'Volgens 'van L'ebong Tandai ontvangen telegram dd. 22 dezer werden geduBlotto'erl
rende de maand November 7433 tons
erts vermalen van gemiddeld 8,2 dwts.
,fReuter-Jta.stern)
~oud per ton en 93.- dwts.zUver per
21 Dec. 22'Dec. ton. Behandeld :weroen 2760 tons sands,
rt. Ne\f-yorklt.Qnden
4 91~/sJ 4.919fsJ 4262 'tons slimes en 271 tons concen, 4.1i 6/10 traten.
~, ~.w-YorklP&rU'
4.67
n. N...·.Yorkl'Amlt.rd&Dl ~4.76 , 54.75
'Geextraheerd werden.:
Uit de sands' ca. 429 oZS. goud en ca.
6179 OZS. 'zUver, uit de slimes ca. 977
.Ellli'ssie van schatkistpapier OZ8. goud en ca.' 15992 ozs. zUver en ult
de concentraten ca. 1736 OZ8. goud en
.
'
Op 21 ,dezer werd, .a1dus seint Aneta c'a. 11640 ozs.zllver. Totaal ca. 3142 oZS.
uit Den Haag, een inschrljving gehou- goud en ca. 33811 ozs.zllver, ter gezaden op' schatkistpapier. Ingeschreven .menlijke waarde van pl.J;U. J 216.000....:..
)verd vool:' een bdrag van J 90.534.000 'Bovenstaande taxatie is gebaseerd op
en toegewezen voor een bedrag v.an een prijs vail f 60.- per O1lnce voor het
goud en J 0.80 per ounce voor het zUver.
j 19.995.000. .
\
'
De Bedrijfskosten over November j.l.
bedroegen pl.m. f 102.000.-;-, terwljl voor
l\UJNBOUW·RAPPORTEN
Montage
werd
ultgegeven
pl.m.
Simau f, 3.000.- en voor Prospecteeren der
Gedurende de week van' 13,.12-'36 tot Vergunningsterreinen pl.m. f 4.000.-.
1~-i2,-~36\ferden te Lebong-Tandal 1266 , De in het loopende jaar gerealiseerde
t¢n erts vermalen van gemlddeld 9,6 pro9ucties leverden een surplus op van
ciwtS, 1 dwtl~ 1.555 gram, goud per ton pl.m. f 155.000.- boven de eerder gei
publlceerde taxatles.
en 117,- dwts ~lver per ton.
1~I4

• 'Idem

Leen. 1934
100%
Leen. 1935 a 500
99%
Leen. 1934 A
190%
Leen. 1931
100%
291
Ja.v. Bank
Handelsoank
140Y2
KoI. Bank
74%-75Y4
5%% ObI. T~gal, & Pekalongan 10,4
5%% ObI. Gem/Palembang
,
104
'A'dam R)lbb€r
.f
29Hl-,2~5
6% ObI. Hotel des Indes
101%
Internatio
" 172 '
H. V. A.
44oY~-44lY4
Band. Kinlne
415
Lindeteves
1~5Yt-135%
"Vorstenlanden"
37Y4-~8Y2
8erajoedal Tram
24
Zd.-Bantam'
137%
K. P. M.
148%
S. c. 8.
37-:371/4
Cert. Ind. Handel ¥ij.
i67
~pan~n
TI%
Shell Union
19%
Gel:;leo "
196,
Strooh. Veem
49
Ardjoena.
, 95
rhllips
28()
Sum. Rubber
256
N; I. S.
66
Pret. Bodj. Datar
181
Sem.-Joana sttr.Mij.
25-2&Vi
Boeklt Lawang
167Y2

1.82'/10-1.8211/11
8.53Vi-8.53%
,"6.37%-6.45
33.50-34.00

Franc "
'Praag
Ween-en

lto

,~

12.49 uur)

8.97~-8.97%

OOllar

''0'"1'

- ~
;&5

73.42%-73.47Y2

Marlt
Pound ,sterling

256

Batavia. weifelend

glsteren.

Wisselkoersen

.. P. Randoe

De markle", luuulluuieti luuir rustlg aspect

51%
54%
Bat a v I a, 23 Dec. (Eigen dlenst).
71%'
73Ya Er heerschte een verdeelde marktstem3.69 mlng,waarbij hler en daar wlnstnemln3.65
64
62%
gen het koersnlveau drukten.
123
12l%'
Niettegenstaande de nleuwe Nivasaf51%
51
doenlng,
beantwoordde: suikerpapler
15~
,
15%
643,4
65% slechts opmatlge wijze hleraan, H.V.A.,
57%·) 57% wel hooger geopend, liep tegeuhet slot
59
61Y4 door aanbod van de kust terug. Ditzelfde geldt eveneens voor andere sulker66~
65%
'
18% fondsen.
18%
Aandeelen Koninklijke ontmoetten
zeer weinig belangstelling en stelderi
zlch 1 puntbeneden het niveau van

·5% ObI. Gem. Cr.

2±S

,Beurs-Ucerzicluen

3%
26Vi
76

ex rlgh ts.

.)

Uitgespro~ea
\()()3/s

Cities .servlce
Shell Union
tr. 8. Sreel
Anaconda
Bethlehem'
Cor~. Tr. (Mondif. Sh.)
International Nickel
Union Pacific
General Electric
Standard 'Brands
Qeneral Motors
Montgomery Ward
Kennecott
standard Oil
Itud'oon" Motor Cars
Stemming: vast

cr.

F,ULLISS.EI\IENTEN '

.
'U
.. .. .. A 600
leoll,
t.% obI. Ind. 4 '
'34 A. ' , -

H'

....

-", -

..

4~ obI. I~d.

Bank

..

(N a 12.49 u u r)
General Electric

Obi. IJld.l; L. ',.:' ~
''J.I' "10(Nb'
..

~m.

(Tot

406'/.

Zl1l~-Bantam

Gas MY. Na,t. bel.

5'% ObUlf.

....

Slotkoersen,

t,1"

it

-'

Boer.

ObI. Bat. Verk.
M1J.
3% Obi. Java Hyp.
Bank
~~% Obi. Java Hyp.
Bank
5% ObI. Java Hyp.
Bank
5% ObI.I{ol.Bank
~% Obi. N. I. Hyp.
Bank
,~% Obi. N.I. Hyp.
Bank
5% Obi. N. I. Hyp.
,Bank
6% Obi. N. I. H1P.
Bank
,t,i % Obi. Oem. cr.
B&I)k
ll,i%

CUltures

Bethleh. St. corp.
Montg. Ward en 00
Int. Nickel CY
Oen. Motors Corp.
Electr. Cy
3P/l. ~n.
Ana.conda' O. M.
68% Standard Branda
8TYu ~enneeott Copper
J1.S.,S.

66%·)
Deli Spoor
113···)
36·)
Sem. Cher. Tr.
37%·)
Sem. Joana Tr.
23%·)
25···)
206·) , 205"·)
Gasmlj. Nat.
Aniem
237·)
Tarakan,
455Vi·)
456·~
Soerowlnangoen
'BasHam
Redjang
203···)
201·")
De markt was kalm gestemd.
....} laatkoers.
•••) biedkoers.
•• ) nominaaI.
.)
gedaan.

li

217Vi

Atgedane transac'ttes
N. 1.8.,

'd

lto1;aaiu

vestln~

(Van Aneta-Reuter)
"r·' '
'~ ,J- ' 21 Dec. 22 Dec.

,-

ObI. VOlkshUl.s-

5 % ObI. Pro Houl
6% .. Djocja Hot.
5% Obl. Java Ho~l
6% Obi. PlantentU1b
Ie leenlng
23 Dec. 6% Obi. Plan~ntu1n
~f' leen1ng
gedaan:
4% ObI. Deli
Spoorw. MlJ. 1931

•

100%
100-/"
l00'/a
20%
149%
293Vi
74V4
182%
98~

-,

5% ObI.Sum. Electr.

te Batavia

,

101

Electr.

Beurs ,Ie Amslerdmu
B lot k

Beurs te New-York

Obi. Ind. L. '35

i'?l1 ObI. Band. K1n1ne 5% ObI.Slosche El.
5% Obi. Banjoemas EI. i'?'l1 ObI. RembaJla

\

_ _ _ _ _ _ _ _,

; Berlijn gunstig gedisponeerd
Be r I ij n, 22 Dec. (Transocean). De
aandeelenmarkt bezat een gunstige tendens.
De omzet was gering, het slot vast.
De obligatiemarkt was vast gestemd,
doch er ontwlkkelde zich weinig actlviteit.,
Callmoney deed 2% ~ot 3.
New York bezit een versterkte
marktpositle
New Yo r k, 22 Dec. (Aneta). De
koersdaling, welke gedurende de laatste
dagen is opgetreden, heeft de marktpositle van de New Yorkschepeurs versterkt.
'
," staalwaarden note~rden 1 ~ollar, hoo- '
ger. ~operfondsen waren wlllig. Gene.ral Motors en Chrysler noteerden even'eens ;hooger. Oliewaarden' zijn ~ven
eens in geringe mate opgeloopen. Rub4
bers zijn sterk geklommen. Middagb~urs
was vast gestemd. De affaire kromp
bierbij in. Het slot bood lichte reactle.
Staalwaarden, aandeelen der automoblel1ndustrie en' koper- en ol1efondsen
lagen vaster in de markt. Aandeelel1
mijnbouwmaatschappijen 'waren prljs.
houdend. Union Pacifics lagen 1% dol·
lar lager.
.
He~ slot brach~ winst voor Chrysler,
Contmental Oil, Anaconda, Kennecott
Copper en International Nlckels.
De omzet bedroeg 1.67G.000 shares.

•

OFF. NOTEERINGBN TB ,BATAVIA.
opgave van de producten-noreerln··
der Handelsvereenlging ,,Batavia."
en der Ned.-Indlsche Ver. voor den Rub·
berhandel, loopende van 22 Dec. 1936
12 uur, n.m. tot 23 Dec. 1936 12 uur n.m.
Afgedaan
laatate
gisteren 'heden vrug aanb.
p al 8 mba n g Rob.
~en

It 0 ft I ~ (per plco))

Ek. Bat., Ready:
December
Januarl
Fob; Palemb. Ready: . December
Januarl
Zw:arte Lamp.
P ep e r (per pioo))
I!l.k. Bat .•Ready:
December
Januar1
E.k. T.

~tong

Ready: -

12.tOll.
~

12.25 12.50
December
'12.25 12.50
Januari
12.2i
Witte Mu ntok
Pep e r (per picoU
I!:'k. Ba.t., Ready:
December
Januar1
20.-0. 'Cit ron 8 I I a-o 1 I e
(per K.G. ir.cl, drum)
,
Contl'.A.lWady :
1.471> n. December
1.45 1.473 1.473 n . Jan./Mrt.
1.45
1.47 5 1.50
Jan.lJunl
1 45 1.473 1.47~ 1.50
JuD I Dec. 1.42~/45 1.426/45 1.45 Q
Jan./Deo.'
1.45a..
Contract O.
December
Rub b e r (per ~
K.O.)
Marktprljs ten 12.15 n.m.
Java Std.
Sheets
Java Std.

'-

Cr~De

PRIJS.INDEX

' I,

L 0 1~ den, 22 Dec. <Reuter). Heden
175.2. Gisteren 176.5. 4 Weken geleden
162.2. 52 Weken geleden 144.5.

rZte verder Vterde BladJ
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REX:TH EA T E R OPENT
MET RKO RADIO'S
"FOllOW T~~E FLEET"

Hedencivortd premiere yon een Worn~r Bros'. Meesterwerk
WAAR HEEL DE STAD WEER OVER SPREKEN ZAl!
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HEDENAVOND VOOR HET lAATST:

CITY
HARRY BAUR.\
;-'=; ---=
de groote
franuhe karaklerspeler In een van djn moohtecreaties
.......:.. ££N HART VAN GOUD aen gre~p ult het leven van een "oudeten" man, die
nte. een vee I jongere vrouw trouwde.
(Niet voor kinderen)

VANAF MORGl::N:

C LA U D ETT E COL B ~ RT.in,

,

X She Marrlod Her Boss X

I

fen atllusimt verhaal. een levendlg scenario en een
ptathUge 1"01, voor C l A U D E T T E COL B E R T
Kerst-Matlnee's: 'Irijdag. Zateroag, Zonday 5 uur n.rn,

II()er Zarewltsch" met Martha fggerth

.

Otio Walburg, Georg Alexander
(al/~ leeftijden)
Kindervoorstellingen; Vrijdag er\ Zalerdc3g 830
.

.

en 11 uur Y.m,

.,THE SKY PARADE" met JIMMIE' ALLEN

•

_ _

.-......:.~
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p
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tj:'cilt-· ..

· . .ii

PREoMIERE
•

Een Vetot assend e - sublie n e regie•

Een 'in } } s erlijb , montage-

(8

Een interes~nt~ dialoog.:-

61

Ee,l sl erk e h and allnq

«

spel

«

Prachtig

,

L

.

c

~_.

.'-"',--:..

T

o

$ .

Ii E DEN

CAPITOLA
P
..
I

Ielllooze uitvoering van de "N e 9 end e"
. \ Het ballet uit de "CiiSS~ Noisette Suite"
•
kJlt U brw J d er en in h st Ufd·m ee ster wer k
•

TOM TYLER in ,.DE SCHRIK DER PRAIRIE"

...
......-G LOB E·itl!!WJ!90d.2~~~_1!t~
I

__

~~

' . Zondag 8.30 en 11 uur v.rn.

229St
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111"

Een

I _'.

ONS GROOT

SLOTACCOORD

LAC"PRQ~RAMMA.vOOR DE FEESTDAGEN:

KEL.LY :,DE TWEEDE
waarin
Het zonderlingste verhaal, dot ooit op het doek verscheen
- ' over mislukkel ingen der wereld,. bijee~gebra.cht op ee.n
afgelegen ploots in de eenzome U1tgestrektheld der Arlzona-woestijn, bit het Versteende Woud - ..waar. zich h~t,
heftig drama ofspeelt v0.n een onverga.nkell)ke liefde, die .
opbloeit in de Schad~w des Doods. ~eslle Howard en Bette
Davis in de roll en, die hun onsterflijk maken !
Qns speciQal geseledeerd y~orprogromma :
JACK DENNY AND HIS ORCHESTRA, een daverende musical, en : DAAR KOMEN DE JANTJES,. een oerverrnokelijke comedie met den' beroernden komlek EL BRENDEl.
.
Niet geschikt '(,oor kil'l~eren.

L1L

DAGOVER eencreatie te zien geeft als nooit

tevoren, en waa;in WILLY BIRGEL en

MARI/\ von

•TASNADY

zich sterren van de .ailerqrootsle grootte toonen.

Sl 0 lACe OORD"

H···· ',.

SPECIALE KINDERVOORSJElLlNG op Vrijdagochtend
10.15 uur : ALIC~ IN WOND.tR,LAND, prachtige Paramount-film met CHARLOTTE HENRY, RiCHARD ARLEN,
GARY COOPER, e.o. Ook voor kinderen.

"

. '.

Zelfs de. meest seep isch gez'lnde '.,
bloscoc p-bezoeke'r, zat opge ogen
. zijn en met eerbfeden be'w~ndering
voor d e Iilmkunst vervuld worden
na het zien ~'an dit

22990

GROOTE KUNSTWERK
met medewerklr g van het

I

Groote Kerstmatlnee's

ZONDAG 10 uur v!m.
VRIJDAG. ZATERDAG en ZO~.DAG 4.30 Iiur n.rn,

',,::-)

.

.

CHARLIE CHAPLIN In IIMOOERN TIMES"
Speciale kindervoorstelllngen . '

.

.

I
M

""

•

iH

...

:~Og~:~~:t~~~e~~lmNo~~nt.i.)

SCRAPPY
Kinderen t 0,30

.

Volwassenen , 0.50

.eie..-_,

2~JB5,

a_

LAUREL & HARDY,

-

:

de onovertroffen Koninqertvcn 'den Loch, in hun nieuwste
cornedie:
. ( j,

Vrijdag 25 en Zondag 26 Dec. 10 uur Y:m.

MEntlr~KaEmYalin~Me'sO:U, SE,

I C I NH~.~n~rg.~ ~n~nA C.~
«

Een verhcol vol dolkomische verwikkelingen, romance en
vroolijk ovontuur. Een film, die U von de eene lcchbul in
de andere doet vervallen ! ,'.
. Ook ens voorprogrommo is bijsond~r
,
en
sal U doe" ,bi:i'tderen von het Ieehen
!
:

in een feest van vr~u'gd en Yfoollj"fteld•.

ZIJ IS:,a'~EGONNEN i

HET ARME 'RU'KE MEISKE

en de gekleurde- teekeQf'i:r.l1):' DE VALSCHE SI~TERKLAAS.
Dit programma voor de kQmende feestdagen IS GESCHIKT
i
VOOR ALLE LEEEiIJDIiR!
. ..

.......
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Per 5 regels dr~ks of gedeelten doorvon

,

z&rts 5 ' a, ' .

.......... ..• ..,:. .'

D

Metro's meest brUjaote vertooning, ooif
I,

.

p'

._~

PM

Elk ki~d ontv4~9t een

,I'

;
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,>.~

gtoOle, fraale. nieuwe 'oto

van

SHIRLEY TEMPLE

(afleen voor deze matinee',);
kindeten' 0.50
volwassenen gewone avondprijzen
22?86

Entree
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Magn'eetjes .' Trekkeff
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-SHIRL£'i
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Hoe Nederland de werkloosheid bestrijdt

llet scheppen 'van meer icerle
l\IOEDERLANDSCIIE' BRIEF

van

onzen redacteur in Den Haag

II

Den II a a g, 14 Dec.
De kosten om een ar'beider gedurende een week te werk' te stellen
bedragen, met inachtneming van alle
optredende factoren en bij een arbeidsloon van 25 gulden, in totaal
ongeveer veertig guIded - zoo luidt
een becijfering in "Het werkende
L,and", het door omr. W. J. van Balen
in opdracht van de Regeering ge.schreven boek dat aan ons yolk een
idee wll geven van water hier te
lande a1 zoo ter bestrijding van de
werkloosheid van overheidswege gedaan wordt..
Veertig gulden per week maakt
ongeveer tweeduizend gulden per
man en per jaar. ,Wilde men alle
werkloozen van Nederland, momenteel om-en-tde-bij de vieflhonderdduizend, te ;we!'Gt .stelIen, dan zou dit per
jaar cen uitgaaf van zevenhonderd
a achthonderd millioen gulden vergen ......

,

.

Er is natuurlijk geen sprake van, dat
wiJ, een dergelijke som zouden kunnen
opbrengen, !{esteld al dat in ons grootendeels intensief gecultiveerde en keurig' onderhouden landje de tot zulke
hooge bedragen te verloonen werkobjecten, aanwe?:ig zouden zijn. Men Z:ll er
dan ook niet in slagen het euvel der
werkloosheid radicaal en blijvend uit te
delgen, .n6ch langs dezen, n~ch langs een
anderen weg, ook niet wanneer de huidige crisis cenmaal achter den rug zal
zijn. Deze indruk vestigt zich bij lezing
van de hoofdstukken welke mr. Van Balen in 'zijn, boek aan het wezen' en den
oorsprong der werkloosheid heert gewijd. De kwaal is trouwens nlet van
vandaag' of gl.:>teren, en zeUs in het oude
Boek der Boeken wordt al gewaagd van
lieden dIe, instede van te werke!) In den
wijngaard, ledig stonden op het marktpleIn ~ Qmdat "niemand hen gehuurd
had"~'
,
Zoolang ons wereldbestel economisch
niet reguleer.baar is, zuIIen er ontwrichtingen als werkloasheld blijven voorkomen. Of een dergelijk reguleerend optreden liberhaupt mogeJijk moet worden
geacht, is een kwestie, waarmee we ons
momenteel niet bezig behoeven ta houden. In 0l1ze11 tijd zijn de oorzaken van

en aanleldingeh tot werkloosheld in elk
geval vele en velerle1: het streven naar
autarkie of natlonale zelfgenoegzaarnheid, de omvormlng van ;vroegere Industrleele groot-consurnenten tot, grootproducenten en de ophoop!ng van arbeldskrachten op ,bepaalde punten, ,zijn
er enkele van. Daarnaast zullen steeds
nieuwe vindingen en nleuwe behoeften,
waardoor geweldige verschuivingen van
economisch overwlcht teweeggebracht
kunnen worden, niet ,alIeen mogelijkheden blijven biedeJ;l tot I nl.euwen bloel,
maar ook tot nieuwe kwijnlng. De huidlge situatie is nlet rooskleurig. Mr. Van
Balen ziet haar ongevcer als voIgt:
Wij zitten allen in een diepen put.
leder tracht nu zijn/ eigen put zoo
bewoonbaar mogelijk te maken,
waarmee echter het ongeluk zeIt
niet ongedaan wordt gemaakt. Enkel
door internationale samenwerking,
welke niet als geheel onmogelljk mag
worden beschouwd, kan men een
grondige verandering brengen en de
diepere oorzaken der werkloosheld
aantasten. Tot het zoo ver is zuBen
wij ons moeten behelpen met het
temperen harer gevolgen.

Een : sensatioueel ' luchtdr ama
BLOEDIGE TWIST TUSSCIIEN TWEE
GELIEFDEN

Merkwaardigheden in het
abdicatle-wetsoutwerp "
,

1

Omtrent Koning Eduards financleele'
positie is, naar men meent te weten,'
nog geen enkel besluit genomen, De
Inkornsten ult de hertogdommeu Cornwallis en Lancaster zuIIen echter vermocdelijk niet tot ,zijn beschikklng gesteld kunnen worden, daar deze steeds
c!en nleuwen Koning ten goede plegen
te komen.

orccte sensatle werd in Frankrijk
verwekt door een luchtdrama, dat zlch
glsteren heeft argespeeld,
Een [onge ,;illgenleur, LaIIemant genaarnd, werd (OP een terrein in de naelgen beenen kunnen staan, Om dit doel
l\Je~r werk door Crcdlet- bijheld van Parijs aangetroffen met een
te berelken moot uiteraard Ieder het
verteenlng
kogelwonde in den nek selnt Reuter,
'j
b'jd
d
d
i
d
h
dd.
21 dezer ult Lorden.
Zl ne ' I ragen: e Ne er an sc e opIn het domeln van behoud en bevordrachtgever moet voor de nationale nij- dering van werkge.egenheld door Cre- welijke
Lallemant
verzekerde, dat cen vrouW
I d e regeenng
.
I~e t
I
t
passagler op hem Ihad geschoe zou
par
emen
verheld een extra-bedrag over hebben, de die
. t ver Ieel1ll~g
.
t ree d t h e t Wer kf on d sop, ten, toen hij ongeveer op 600 meter 'kunnen verzoeke
. I1 d ei1 a f ge t re d en vors t
onderneming moet bereld zijn verlles te dat geen subsidies verleent maar veer- hoogte boven Versailles vloog. Hij was een [aargeld toe te kennen. nit laatste
nemen, de werknemer moet lets van zijn schotten verstrekt welke terUgbetlal?, in staat geweest op het terrein, waar zou evenweI niet noodig zijn, als konlng
loon atstaan. Dit terreln ligt vol voet- moeten worden. Het Werkfonds' heeft men hem gevonden had, te landen, doch ,Eduard zou verklaren, datzijn partlcuangels e~ klemmen, want hoe llcht kan .verschillende
'
naheminmetdehaar
revolver
. koms t en voIdoen d e zijn,
.. I n goe d groote w.erken. van ultcen- de
te dame
hebben'was,
bedrelgd,
cockpit
ge- rJere in
niet een nuttig en economisch verant- I
d
d
f
d
1
Ingellchte krlngen verzekert men nawoord streven van dezen aard [ulst iets copen en aar
ge inancier : aan eg eprongen en was weder opgestegen, zelf melijk, dat de koning, toen hij .nog prins
.van ,wegen, het spoorwegplan van het vIiegtuig besturend.
'
te ver gedreven worden, met kal}s dat Utrecht, de verbrcedlng van den BezulHij weigeIlje de redenen op te geven van Wales was, cen aanzienlijk vermohet dan ontaardt in protectle van kas- 'denhout in Den Haag, aan:'eg van' h3.- van den op hem gedanen aanslag, r.!och gen heeft weten te vergaren.
plantjes of het aankweeken van een Jan vens, rioleering in tal van steden, land- algemeen' !Wordt geloofd aan een twist
Het door de regeering bij het puleSalle-geest
in het gemakzuchtlg leu- aanwinl1lll~
. .ll1 d e Gronmgsc
.
h e wad.d en I tusschen twee geIiefden.
nenop
de of
Overheld.
ment i~$edi en~.e abdicat.ie-ontwerp verellz. enz" ll1 totaal vierhonderd proJec-1 Intusschen werd het vllegtulg, dat vol- aient ll1 tweeerlci opzlchten de aanHier wikt en weegt en pent en adyi- ten welke het ,beschikbare geld tot op doende benzine 'voor een vlucht van 350 cacht.
seert de Rijkscommissie van Advles voor den laatsten gulden vastgelegd hebben. mijl '.!had, gedurende den nacht ner-I In de cerste ph?~s k?ll1t cnder de tide Werkverruiming, onder voorzitter.
. , gens gezien, ondanks het feit dat op al- tels van den' komn~ lUet die vaor van
schap van oud-minister Welter, wJer' ar-: Ult de idee van het W.erkfonds .heeft Ie FranlSChe vIiegvelden scherp wef\:l op-I "verdediger des geloofs", die in aIle kobeid door geen enJkei \l11aClhtslniddel ,zich het denkbeeld der mdustriefman- gelet.
.
ninklijke verklaringen opgenomen is en
wordt geschraagd en dIe dus slechts den clering on.twikke~d. 'Beoogd wordt o.m.
lIet mysterie werd echt~r in den mor- het' verband symboIiseert tusschen de
weg van overreding en overleg kan be- het nadeel1g verschll in de ha~delsbalans gen opgehelderd toen het bericht bin-I geeste!ijke en de wereldlijke rol' van
wandelen. Indien ook bij wederzijdsche te verminderen voorzoover dlt geschle- nenkwam dat een ,vliegtulg, bestuurd, den souverein. Tot d,usver is het nog
bereidheld om verIlezen te nemen tus- den karl. zonder ernsti~e, schade voor an- door cen schoone Fransche dame, die niet mogelijk, vast te stellen welke beschen de aanbiedl'ng van de, Nederland- dere natl' onaIe bel ang en. D
'
e R
egeenng
opgaf Madame SChmelder-Chapelut te teekeni3 aan deze weglating gehecht'
sche industrie en den te maken prijs nog heeftzlch In sommige gevallen bereid heeten, glsteren bijlhet invallen der moet worden.
een verschll bIijft bestaandat niet door ,getoond ondernemlngen te steunen welke duisternls nabi) Mill Farm ~n l3elsey
De'tweede merkwaardlgheld is, dat in
onderhandeling kan worden weggewerkt, ,konden aantoonen dat zij teng~volge, vatl was neergestort. '
wordt tenslotte :weI tot sub.s1dieverleenlng pe crisis zouden moeten sluiten en hun
Zij was, met uitzondering van enke- het wet.sontwerp een clausule opgenoter overbrugging vim het verschll ge- ',arbeiders ontslaan. Zij springt echter Ie onbeteekenende schram;men, onge- men is, waarbij den gewezen vorst ontadviseerd. Met enkele departementen en pok/ bi) in seheppenden zin.
deerd en verk1aarde, d'at zij nlet had ge- heffing verleend wordt van de bepagroote bedrijfsUchamen zooals de Spoor- f
weten, dat zij zich boven Engeland be- lingen van de Royal Mariage Act, de
wet van 1772 op de koninklijke huwewegen is een regellng getroffen dat geen j
Het bouwen van de Z.g. tweede
Yond.
' .
belangrijke orders in het buiteniand
Statendam bijv. houdt tweedulzend
Een later I telegram uit VersalIIes lijken. Op grond van de bedoelde clauzullen worden geplaatst alvorens deze
metaalbewerkers aan den arbeid, en
meldb, ~t de rechter van instructle al- sule zal koning Eduard ria zijn abdicaRijkscommissie haar zienswijze heeft
daar Madame Schmeider-Ohapelut via
vaor het aangaan van een huwelijk
doen kennen. Maar ook op de particu- ' na zijn voltooilng zal dit schlp bohet Foreign Office heert gedagvaard om niet de goedkeuring van den nieuwen
Ilere bedrijven, heert zij vat kunnen
vendien een bIijvende 'broodwinning
zich te verantW'oorden voor den haar koning behoeven. Deze bewll11gingwordt
krijgen.
geven aan zeshonderd man.
I ten la.ste gelegden aanslag op Lallemant. namelijk
krachtens de wet van 1772
vereischt voor de huwelijken van alle le- .
den der koninklijke familie, met uitzondering van de echtverbintenis van
,
den regeerenden vorst zelf.
Een vrlend van de familie Simpson.
Hugh Spillman, heeft verklaard, dat het
mogelijk is, dat Eduard VIII en mrs.
Simpson zich te Warrenton in Virginia
zullen vestigen.
In verb and met's konings aftreden is
het geheele personeel van Buckingham
Palace en van de andere koninklijke
pa!eizen met inachtneming van een
termijn van zes maanden opgezegd. De
ze opzeggingstermijn treedt steeds automatisch in werking', zoodra net bewind
van een koning eindlgt. Ret blijft dan
voor den, nleuwen koning voorbe,ho'ijqen
de betrokkenim na aJloop van den termijn van zes maanden opnleuw in dienst
te nemen ot door anderen te vervangen.
Naar men verwacht, zal de nieuwe vorst· '
een aantal jongelleden, waarmede
Eduard zl<:'h omringd had, door andere
functionarissen vervangen.
Sinds den in val 'van de Noormannen
heeft er maar een Koning korter gere- ,
geerd dan Eduard VIII, zegt de News·
ChronIcle. Dat was Eduard V, die twee
maanden na zijn troonsbestijglng in
den Tower werd vermoord.

Verschillende vormen ·van Overheidszorg
De weg van overreding ell overleq

Dat ten opztchte van het Nederlandsche concurreerend verrnogen
goede vooruitgang te constateeren
valt, blijkt uit het feit dat bij den
aanvang ,dercrlsis doorgaans een
gaping van ,1:> a 20 percent te overbruggen vlel, doch dat deze tegenwoordig nog slechts een percent of
vijI' bedraagt,

..

I

tie
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ruiming, Credietverleening

Hoe temperen we nu in Ned,erland die
gevolgcn?
Eenerzijds door maatregelen tot leniging van den nood, dus door werkloosheidszorg en steunverleening, anderzijds
door maatregelen tot behoud en, tot bevordering der werkgelegenheid. Aan deze
laatste categorie I~ het grootste gedeelte
van het boek van mr. Van Balen gewijd.
Achtereenvolgens neemt hij de vier
voornaamste vormen van overheidszorg
,voor Meer Arbeid in beschouwlng: de
uitvoerjng van Openbare Werken, de
\Verkverschafflng, deW~rkverruimlngen
de Credletverleenlng. Zijn l!-Upqsatlte dPsomming van de sinds 1920 uitgevaerde
of in uitvoering 'zljnde OPenbare Werken is door mij in cen eerste artikel besproken. Thans doe lk nog enkele grepen uit de populaire studie welke aan
de drie andere onderwerpen f.g gewljd.
Het gaat hier over vormen van be'drijvigheid die aIle naar dezelfde wenscheUjkheld streven: dat de menschen weer
aan 't werk komen, vormen die niet al
te vast omlijnd zijn en nog weI eens op
elkaars gebled overloopen, maar waartusschen nochtans verschlllen 'bestaan.
Het ~treven naar Werk-v e r r U imin g i& erop gericht het normaIe
bedrljfsle-ven weer op dreef te krljgen.
Men tracht a.m. opdrachten, welke vanwege prijsverschillen gevaar loopen van
In het buitenland te worden geplaatst,
alsnog voor de binnenlandsche arbeidsmarkt te behouden. Men bevordert 'door
het verleenen van sub~ldies a fonds perdu ter overbrugglng van het prljsverschil
dat deze orders in Nederland worden gegund, ten einde de in 't gedrang geraakte
bedrijven in leven te houden totdat ze
weer mee kunnen en zonder hulp op
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De Gouden Rot
•
64)
"De toestand staat mij heelemaal niet
aan", :zei Ralph op ernstigen toon. "Nu
onze machines 'niet in orde 'zijn, kunnen we'{)l1mogelijk tegen dezen Westenwind op en 'moeten wij hem weI achter
ons houQ.en. Anders zou lk naar Plymouth koers zetten. Nu ligt Cherbourg
in onze k.oers eh ik' wou probeeren daar
blnnen te loopen. Zou het uw plannen
erg in de war brengen ?"
"Ja, lk vrees Vlan weI, maar er is natuurlijk nlets aan te doen. Als wij zeker
weten waar wij heen gaan, wou ik weI
graag mijll vrienden gewaarschuwd zlen
coor een draadloos telegram. Denkt u
dat er werkelijk gevaar is?" vroog de
Groothertog bezorgd.

"Ik 'vrees Vlan weI. Natuurlijk moet u
dit niet aan de dames verteUen, maar
we moeten meer van de turbines vergen,
dan verstandig is. :Het kan nu eenmaal
niet anders. Zou u miss Fraser willen
'Hagen hler te komen, als u naar de
salon terug gaat?"
De Groothertog knikite bevestigend en
ging heen. Toen Jane binnen trad, liep
Ralph in de hut heen en weer, diep in
gcdachten en .met gefronst voorhoofd.
Hij droeg de verantwoordelijkheid voor
he~ schlp en die woog zwaar op hem
.())P dat oogenbli~. Toen Jane 'Qinnen

tract en zijn gezlcht zag, uitte, zlj een zachtjes over zijn haar streelde en het
kreet.
duurde plet )ang of. hij vlel in een die"I~ het heel erg ?"
pen slaap. Eenmaal helde het jacht zoo
erg, dat hij van de rustbank .afgewor"Ja, het is heel erg. De storm .schijn pen zou zljn, als ,Jane hem ~niet tegennog toe te nemen. Ik had geaacht, dat tehouden had. Hij bewoog ~ich slaperlg,
het wat minder zou worden. Als 't nag
harder gaat waaien, gaat l'-et ml.s".
,maar viel flijna dad~lijk weer in.tslaap.
Jane was niet veel slaap te kort geTaylor verscheen met een boodschap
van Carruthers, 'waarin deze meedeelde, komen en zij bleef. rustig zitten waken
dat hij hen zoo dicht mogelijkbleef \'01- j)ij den 'man, dlen zij lief had. Een paar
uren verstreken, toen plotseling het schip
gen en 'vroeg waarheen zijvan plan wa- hevig trUde, wa,ardoor Ralph wakker
rey te galan. Bij raadde hen aan naar s c h r o k . '
I
Cherbourg te gaan. Ralph Uet hierop
antwoorden, dat Cgerbourg inderdaad
"Wat was dat?" vroeg hij scherp. "Ik
hun elnddoel was. iDaarna llet hij zich moet naar boven", ze1 hij en haastte
op de rustbank neervallen en sloot zijn zich weg. •
.
Het kostte hem de grootste moeite om
oogen, want Iiij was Iicha.melijk volko..:
men uitgeput. Jane ging naast he!]1 zi,t- van de kajuitstrap naar de brug te koten en 'vertelde hem met rustige stem men, want nu maakte het schip op gevan ha'ar onderhoud 'met Grafton. On- vaarlijke wijze lS1agzij.
danks zijn moeheid kwam Ralph overToen hij debrug berelkte, zag hij
elnd en nam haar in zijtl armen.
Brockdorf en Fraser zich aan de railing
,,0, Ueveling, <Ie hemel zij gedankt, vast klemmen, wan.t de storm woedde
dat hif je vrijwillig van je belofte ont- hevig.
"Wat Is er gebeurd?" rlep hij, docli
slagen heeft. Naltuurlijk zou hij nooit
hebben kunnen eischen, flat je je er zijn stem was nauwelijks hoorbaar boalan zou houden, maar ik weet, hoe je van den wind.
je gevoeld 'zou hebben. aIs hij dit niet
gedaan had".
"Ik· weet 't nlet zeker", schreeuwde
Brockdorf terug, maar ik 'ben bang, dat
"En Ralph, je houdt toch niet minder wij het roer verloren hebben en de turvan 'mij, na wat ik gedaanheb?"
bines werken hoe hnger hoe slechter"
"LieveUng, ik houdt er des te meer om
In de verte klonk het gerommel van
van 'je. En ......" Maar Jane onderbrak den donder, gevolgd door bllksemflitsen
hem.
en het schouwlSpel werd steeds Indruk"Liefste, je bent erg moe. Zullen we wekkend'er. Het jacht :lJwoegde langzaam
hler later verder over praten? Kom. verdef'. Het werd zoo donker, dat het
~a op de bank Ilggen, dan kutl je wat scheen of de nacht reeds gevaU€n waS',
uLtrusten".
terwijl de bUksemflitsen steeds feller het
Desbrook Het zlch Qverhalen en J1ane luchtruim doorkliefden. Het was nu niet
ging naast hem zitten, terwij1 ziJ hem meer mogelijk om de naast'e omgeving

te verkcnnen f-zij hadden angstlg uitgekeken naar Jer.acy, want het :was hun
beooellng geweest, voordat het roer brak,
om tussehen Jemey en Guernsey door te
varen, op hun weg naar Cherbourg.
"Dit staat mij niet aan", riep Des-brook
tegen Fraser, "Brockdorf en lk kunnen
het hiel'l weI klaar spelen., Ga jiJ naar
beneden, naar de )nlachinekamer en kijk
wat er :precies gebeurd is. Ik denk nlet
dat je zult kunnen helpen; het is onmogelijk om jmet zoo'n storm. ;herstelIingen aan te brengen, maar ik wll weI
graag {weten 'wat er aan de hand is.
Daarna moet je 'vQOr ode passagiers gaan
zorgen. Geef ze de reddlnggordels en latenzlj 'ze maar omdoen", zel Ralph.
Bill 'kwam van de brug af, !maar het
was nlet gemakkelijk om de trap naar
de machinekamer te 'berei'ken, en cen
paar maal vreesde ;hij ldoor de golven
overboord geslagen te worden. Ten slotJ
teberel'kte hij tach de pla,ats zijner bestemming en yond 'den machinist naast
de turbines ,Istaan. Mend~elde hem mede, dat het ;roer den dienst weigerde en
dat het jac'ht nag slechts bestuurbaar
was door middel van ide dubbele schroef.
,Dit werd ,lechter hoe 'langer hoe moeilij-ker, daar de turbines steeds minder
krac,ht bego~en te' ontwikkelen.
Na een kart gesprek begreep Bill, dat
zijn blijven, geen nut ,had, dus maakte
hij zlch gereed om weer aan dek te gaan,
toen men hem vertelde, dat men van
de mac'hlnekamer naar de salon kon
komen zonder buiten-om te gaan. Men
moest langs cen heel nauw, gangetje
kruipen, :dat slechts in geval van ;nood
gebruikt werd. Toen hij die salon blnnen
trad, keek hij! ~ opgewekt mogelljk en I

HIk ben bIlj, dat je ge'komen bent, Jane.
Het begint hier buitengewoon onaangenaam te worden, nu het schip ,zoo sllngert. Wat gebeurt er allemaal?" vrQegl
Grafton.
"Kom dadelijk naar boven", antwooIidde Jane.
I
\
Grafton klom er vlug uit. I
"Dank je':' zei nij eenvaudig."" !
Toen zij. de deur openden, 'kwam de
m.atrooS', die de 'wacht had', :echter op
hen toe.
I
"Dat is in strijd met de bevelen, juffrouw", ,zel hij op respectvollen toan.
,.Daar kan ik niets ,aan (Clben. Laat
ons er door".
! r
"Ret spijt mij, maar ik kan niet toestaan'dat deze heer de hut verlaat zondertoestemming
:van captain Desbrook",
De drie vrouwen verlleten de s:1lon en
antwoordde de man besllst.
de groothertog .stond op.
'
"Is :Iuitenant Fraser's toestemming
"U ook, mijnheer", dep Bill, die zag
Yoldoende?" vroeg Jane.
'
\
dat Graves al verdwenen was.
Hij moest de drie vrouwen weI be"Ja, juffrouw". '.
wonderen, toen ziJ' met de reckiingsgor"Ik zal hem gaan halen", rlep zij en
dels ~erug kwamen. Peggy Fayrfleld was ha,astte zich W€g om haar broer te habijna vroolijk, ondankshaar zeezlekte. len.
I
l I \
Jane ging dad~lijk naar Ihaar broer toe.
Eerst maakte Blll bezwaar, toen Jane
"Zeg het m:ij alsjebUeft", zel zij. "Ik hem, vertelde wat zij, van hem verlangJ
"I
I
moet het weten. Js er 'werkelijk gevaa,r de.
op het oogenblik? Ik vraag het je niet
,,'Maar Blll, je ;kunt den man daar
zonder reden", en haar stem klonk drintoch niet opgesloten houden terwijl er
gevaar dreigt. Dat is niet fair. Als wi}
gend'.
"Ja", antwoordde hij ernstlg, "maar schipbreu'k ;rij,jen, :moet hij net zoo goed
laat niets blijken tegenover de anderen". die kans hebben om zich te xedden als
"Dank je", antwoordde ziJ en verllet wiY'o
:mel de salon, om ;zich naar de hut van
(Wordt vervolgd).
"Het Zwarte HoI" te begeven. Zij opende onmiddelIijk het lulk.

Hep naar Jane toe, die met Peggy zat
te praten en gaf haar een harteIijke Rus.
"Kom, menschen, ik zal juIlie eens een
beetje gaan dl"illen", zel hij op luchtigen toad. "Ik veronderstel, dat jullie
allemaal de reddingsgordels in de hut:..
ten hebt zlen liggen. Jullie moeten ze
nUl onmiddelIijk halen", rlep hij opgewekt, ~och op bevelenden toon.
"Is het zoo erg ?" flulsterde Jane hem
toe.
"Gauw maar.. Ik heb nlet vcel tijd".
De 'prinses stond langzaam op.
"Is het heusch weI de moeite waard ?"
vroeg 'zij, I , I"
I'
"De moeite waard Of niet, je moet
doen wat je gezegd wordt. En gauw
wat",

,
~: I

'f.

PRIJS PER FLACON iiI.

Regelmatig vorderen de werkzaamheden aan het nieuwe beursgebouw op den Cooisingel te Rotterdam; men is thans
zoover, dat de vloerell en wanden van de kelders nag~noeg gereed zijn.
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Musici in .Amusements- ,
bedrrif
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wordt mlllionnair

Beverwijksche arbeider

,;

Tolrijke verleidelijke ocnbiedinqen

. De vergunuingeu aau
huitenlauders

Proces nog hangende

Maar nog is het proces, dat in Arne-

Ook inbrekers Iieteu zlch niet onhetulgd
RIJK.••••• EN GEEN GELD
i

Uet was in den
morgen van den 13den
\
November, dat Beverwljk In opschudding
werd gebracht door het gerucht van een
mnlloenen-errents, die ten deel gevallen ZQu zljn aan een eenvoudigen arbelder, werkzaam in een der con~erven
fabrfeken. Ret gerucht nam concrete
vormen aan : het werd een bertcht,
verspreldde zlch en het werd een verhaal, het werd zelfs een rantasttsche geschiedents, die' ori-Hollandsch was en 'die
zlch gewoonlijk alleen maar aan den
overkant van den Oceaan pleegt af te
spelei1,. En het land van den dollar was
er dan ook bij betrokken. ZeUs voor
het slordige b'edrag v,an 18 millioen dol'\ar., Nlemand wist er het rechte van,
want de geluksyogel, wlen het buitenkansjewas ten deel gevallell, was naar
Dultschland vertrokkel'l, teneinde met
~ljn advocaten In onderhandeling te
lreden.
Een lawine van verJeidelijke
a1nblediil'gen
lIij bled vier weken weg: en in dien
tijd deed . het verhaal de roMe en de
gevolgen fbleven'nlet uit, meldt de Haag~che Crt: Want in de nederlge wonlng
aan den Rijksstraatweg daalde een klelne lawine op tafel neer Vail verleldelljke
aanbiMlngen, viaarmede de milllonnalr-ln;.spe zljn voordeel kon doen,
wanheer hi) roms' goede geldbeleggin...
gen'zOcht. ~T' anderen verzochten flnancleel~' hulp; bOden' aandeelen, fabrieken ert wat niet al aan.
Er waren ook'lleden, die de zaak van
zeer nabij. wenschten te onderzoeken en
eenlg~ onl'u~tlge ,nachten waren daarvan, het gevQlg. Ee~lmaal werd e~n l'uit
Ingedrukt, maar ,verder kwalnen tie on'derwekhi liiet. Den volgenden nacht
was er een hevig gerommel op het dak;
also( Uen Shlterklazen tegelijk aan het
werk war·en.
.
. De buren werden er wakker van, 'lij
rlepen i,kssscl'W' en ook deze schatgravers zochten een goed heenkomen. 'Zij
hadden .trouwens geen kapftaal .gevonden, al hadden 'lij de mUl1onnairswoning
blnnel}ste-bu1tert gekeerd, want derljke erfg€u;:tamzat in Duitschland, waar
hij. zijn zaa~ behartlgde en en-passant
aan den arbeid ging in het expeditle'bedrijf van z~n broers enmede-erfgenamen.
Hi) bleef vIer weken weg ~n het geval
had al veelvan zijn sprookjesachtigen
glans verloren.
Maar een nleuw g~rucht dook op.
,,De milI10nnair is terog I"

Interview met den erfgenaam
In bet krtusse kamertje van zijn WO'ning' 'en In den heerlijken warmtegloed
van een gezeU1g fornuls heeft' de errgenaklll in een interview he~ v~rhaal
van deze .kwestie geda-an. Eenvoudlg en
onopgesmukt vertelde hij van een ~ijke
tante In' Anierika, dIe rulm twee j aren
geledeneeri vermogen naliet, dat toen
geschat werd all 18 mUUoen d,;Hlar. llij
behoorde tot de erfgenamen, maar
';oorlooplg k\vam er van een verdee1lng
van de erfenls niets. Er was namel1jk

Het hootdbestuur van den Nederlandsche Bond van Werkgevers in Hotel-,
Restaurant-, Cafe- en Aanverwante Bedrijven. "Horecaf", heeft - na overleg
met belanghebbenden, o.m, den voor'litter van den Nederlandsche Toon.kunstenaarsbond -..:. bij den directeur
'van den Rijksdlenst der Werkloosheidsverzekering en .Arbeldsbemlddellng een
voorstel Ingediend om voor het verleenen van vergunningen tenbehoeve van
bultenlandsche "muslcl in het hotel-,
restaurant- en cafe-bedrljf, danclngs,
lunchrooms, enz, een z.g.n. percentagesteIsel hi te voeren, d.w.z. voor led ere
ondernernlng, die regelmatlg musicl
Baldwin, vergezeld van majool' Dugdale, zijri parlementalren seeretarls
doet optreden, 'een maxlmum-percenta(i.), verla.at Dcwnlngstreet 10 om zich naar het Lagerhuls te begeven
ge vast te stellen vall het aantal bulvoor de mededeellng dat de Koning afstand doet van den troon,
tenlandsche muslcl, dat in een bepaal_~__
' _._,,_._,_.,_'._
. ..:.....~._'_.,_._,_._"__
' _'._,_._"_'':} .den tijd, zoo noodlg, kan worden aangesteld.

rlka, In het bijzonder in Philadelphia,

een erfgenaam zoek en de advocaten,
die de zaak behandelden, hadden oo~een
bultenkansje, want hij bleef twee jaar
zoek. En al dlen t1jd werden de nasporingen verrlchtEn al die'ntijd slonk
ook het kapitaal, nlet alleen door de
honorarla, maar ook als gevolg van de
omstandlgheld, dat het kapltaal belegd
was in landerljen en hulzen enz., waarvan de gezamenlljke waarde teen op
18 mtllloen dollar werd geschat. Deze
waarde is nu: zeer belangHjk gedaald,
de' devaluatie deed er oak' riog wat af
en zoO Is het oorspronkelljke klillitaal
ingekrompen tot, riil ja, tot een bMrig
dat liog 'leer behoorlljit'!s te noeineil.

al heel wat pennen in beweging heeft
gebracht, niet ten einde. Deerfgenamen
mceten nu nog wachten ou het laatste
berlcht ult Arnertka, en dat kan eerst in
Maart Of April van het volgende jaar
worden verwacht. De nachtelijke bezoeken.. aan zijn wooing waren dU3 weI zeer
vocrbarlg, want de dollars zijn zelfs nu
nog- in Amerlka.
J

Op een' vraag wat nu de plannen van
den mllllorinalr-In-spe waren, antwoordde hlj: •

. "Werken, gewoon werken. Ik meet
werken, dat: is mljn aard en dat heb Ik
lllijn heele' leVen g~daan". Hi)
'wat
met zijn geld gaan doell, iets ondeme- 1I1lis va'II Dr. II. W" .vanLooll
men, €en zaak, een bedrijf, dat zal naDeze zaak heeft'dus langei' dan twee der besI1st ,vorden. Maar eetst illoet het Aan de Ned. ilerv. Gemeente te Vetre
geschonken
(
jaar geloopen eil zij Is nog ~iet tot een geld er .zijri, wartt beter !seen doleind'seprfl:cht, want ~e ~ede:..erfge- lar in de hand, d'an een mlIl10en in'
De Ned. Heh'onrtde gemeentete Veere
naam heeft. zljn dee!' nog nlet. Rijk...... Amerlka.
een royaal geschenk gekregen van
·!teeft
€'nge'en ,geld, dat Is inderQ,aad het' gevat Walit' zooals' de man ons mede- , . Hi) vel-trekt onml'ddeIIijk weer'naar denbekend€n schrijver dr. Heridrik Wllde'elde, Is ria ee-rst' uitgei11~akt: da:t hij Duitschland, zOOdra hlj zijn zaken te- 'le'm vhn Loon, die vroeger te Were woOnzich offlc!eel als, rilede~erfgeMam mag Beverwijk geregeld, heeft. lIet Is nlet achtig was. .De heer Van LoOn heeft,
be'schouwen; DIt was eeil gerechtelijke ieker,'dat Beverwljk hem ooit terog zal rtaar~e Tel. 'lueldt, 21jn huis aan: de
Kade,·. het huls "De Houtuln';, ten geuitspraak.
'lIen .........
schenke aangeboden, hetgeen dankbaar
...' \
aanvaard Is. Voorl60plg is de kerkvoog"::::::::::J
dij aan €en huurcontra:et voor en1{ele
jaren geboliden, en wat daaina met het
gebouw zal gMchleden, kon meli nog
11iet mededeelen. Ret is echter nlet uitgesloten, dat men er een vergaderlokalit.elt voor den kerkeraad en de kerkelijke
vereentglngen ,van zal maken.
Op AmslertlaIl18ch'e veiling ontd'eJit·
Van bulten gezlen beelt het huis g€en
opvallende eigenscMppen. BinnenshuIs
Er Is weer eens rumor In casa in het· de'rijen tamelljk uitvoerig beschreef en hangt er echter een €cht ,Van Loon's
vellingwezen. De openbare verkooping er zelfs fen 'zevental van deed afbeel- cachet, dat wll zeggen in gang en voort..amer, de werkkamer van den heer Van
van 'lUoderne enoude schllderijen en van den, 111et de onttre'kking dezer collectle Loon. De schrijver-teekenaar, zoo bekend
antiquiteiten, dIe 15 dezet onder leidin'gaan de yelling ---'- welke door het pUbIiek om zijn aardige krabbels in eigeil wervan den heer S. J. Mak van Waay :10 :tal worden opgevat als een €rkennrng kert, he€ft den muur vanzijn 'gang volGeMuw .Leesm.uselilllb€gorinen is" <f6et, van de gegrondh'eid der irtgehrachfu!be- geteekend met reusachtige spreekwoorvan z1ch sprekeri.
zw:1rert - zichzeirgeen brevet vart 011.- de~~~ Loon'g werkkainer is een les in
Wat is namelijk het geval?
bekwaimheld als veUirtg'- of ve1ldunfees- aardrijkskunde in woord en beeld, die
Het gaat ih·'t bijz6nd~r om dertien~r Iter g'egeven i Kunnen de makehlarS; de gehe~l en al den stempel van den mensch
lafel gebrachte werken: schlldEiriJeli liit k\1nsthartdeia:~frs, 11et publ1ek, de refe- .V~n :Loon draagt. Aardige krabbels, ver" tie' W'. I',r.· te'" W"as'se,'n' aa'r' ----' di'~ renten del' bladen voortaanrto'g afga:in lucht' met geestlge onderschriften, verde collec
teilen on5, dat C.Qluinbus Amerika in
recteur eener fabl'iek te Rotterdam - 01> de vermeldingen e'll beschrijvir1gen zOOvee-l dagen bereikte; terwljl de Oraf
en voordlen. afkomstig uit veriamelirtgen' tijner catalogl ? Ot zijrt :dit maa'r praat- zeppelin .er slechts enkele uren over
te Bu,ssuni, l?cheveningen ell Wassenaar, jes voor >de vaak? 1
'.
doet.
meldt de T e l . ' ,
. '.
.
"
"',
,',
'Het bhoemdgeworden dashondje van
D60r een Vaal' Ari1sterdarhsche kliilst..; " Blijkbaar ~staat. er.hle,r 'fe'lande ,~en'$Chtljve:r is oo.k vertegenwoordi~d,
ihandela:a rs, ,enkele resfulitat'eurs etc. ~eer .een centrale vanonecht:e kunst,. bien last but riot least Is duidelljl( aangewordt' de echtheld van nlet minder dan ,t bljzonder van werken der nteesters geven, waar Veere Ugt, Veere, dat Van
twaalf dezer schlIderijen' absoluut be- van de !faagsche school. De zeer Ol1zut- Loon zoozeer boeide, dat hij er enke-le
twlst.v~rebron, '."aarl1~t dlt- alJes vlo~it, wordt~aren van zijn Europeeschen werktijd
'"
,
"
' , onder inslderszelfs met naant en tQe- doorbracht. En vlak bij Veere staat In
AIleen . ~e ,Louis Apol, ,,86schweg", o"aam ger1oemd~ Deze schelmach-tlge fal- flinke letters geschr.even de naam van
wordt door hen ,voor echt,~ehoudeD. 'Ian '~lttca:teu'r gebrulkt weer andere l1ed~n ~ijlen Z. K. H. Prins Hendrlk. Een- aarde "SChapen op de heide door C1!arles voo, t z'n doelei,rtd, en."
, ,,'
,
,!i,g,voorv, a~'tijdens een bezoek van den
Jacque wordt m~t stNIigheld gezegd, d a t ,
, . ,
.' .'
' . ' r:rln.s, dIe ~an boord van een jacht op
dit stuk van de hand van Van: LeemWiJ stellen bet maken en verkoopen ii~Zeeuwsche wateren zende was oorputtels. Bij het schepelWtuk van H. W. ~an onechte schUderljel) geheel oJ) een!a,ak van deze handteeke~Ing. Prins
Mesdag plaatst men een vraagteeken. hjn met het maken enproflteeren vah iIendrik dIe 'met enkele heeren een beOe rest: ~.en :De BOck, een G~brlel" een valSSh~ ha~dteekenhlgen. I>lenen~ebe- ~6ek ~n den schrijverl'wilde brengen,
Jozef Israels, €en J,MOb ell een, Willem voegde In&tantl~s hler: da,n eIrtdeliJk nlet frot het niet, want Van Loon was julst
Marls, t~ee Mauves,. €en Mesdag, een !actl~t ~e worden? tn de eerste plaat~1,l*tedlg, zoodat. aIleen het personeel
Neuhuys en twee J. K. Welssenbruch's deJl.Istltle-,ntaar ook de vereenlging'en tbuls was.
'
zouden onecht zijn.
y~n handelliren hi ottide. en m6derne f De Prins enzijn' gezelschap be-wonder"
. ".'
. , ,'.
ku.nst, die, rot nu toe dEl artist:1eke pers'd€n de muurversierlng en alvorens te
En ,klaarbl!~kelijk erkent ~e ,vel11ng-vrijwel alJeen dehs~anjes der franchIse ~vertrekken, kwam de koninkIijkebezoemee~~r of, z1Jn princi'p~al de ~~gro~d~ uit ~et vliur lIe-.ten. MIen, maar verderker op het origineele Idee om In plaats
heid ~ezer lbez'i\'~ren,,want. ct:e heer Makol1aal1genaa.tnsu~,.bleven. , !let wordt van zljn bezoek door achterlating van
~an ,Vjaay deeld'e. pUbJ1~kelij~ in de ve~- 'eindelijJ( tijd, de zuiVe,ring,van het vei~leen kaartje bekend te maken, zijn handllngzaal . ~ede, dat deze ~~i'ncr~mlneer- l1ngwe:Un te, b€Spoedlgen'wr saneering t-eekening aan den afwezigen gastheer
de col~ectleen bloo aan cfe, velhng on,t- van den Melen lil'e:derlandSChen ,kunst- 'te schenken. Dies, kon men den Prins
trokken was.
handel, dre aIlesa:i1det~15eter 'kange- :'welgemood op een stoel zien kUmmen
Vr.age: heeft de heer_ Malt van Waay, broiken dan onall,ngename gebeurtenls- :en zij'n welbekende handteekening plaatdie lllz'n catalogus deze cfertienschil- sert als dew, aldus het bl~d.·
. ;.sen dichtbij het plekje, waar Veere prijkt.

wil

Schtlc.j,erijen"vervalsching

,

SI~RKLAAS lUOES't EERST

.

STEMPELEN

eft

Slnterktaas he
ook !fen ibezoek gebracht aail een der dotpje~ irt de Rijnstreek, aldus vertelt het Hbid. NatuUrlijk
metZw1rte Piet, 'maar 2<>nd€'r paard,.
want de grijze blsschop deed zljn: blijde
Incomste, 'gezeten op een' boete'ilwageh,
die weI eens had gedie,nd voor 'bet :ver'\'d€r van minder smakelijke, producten
dan suikergood, marsepijri of pe"pe'inoten, en die werdgetroitken door e'en paat
pOotige kerels.
De jeugd heelt zich mlsSChien a{~e-'
vraag'd, wat et met itet paard van den
Sint mocht zijn gebeurd, maar' vol verwachtlng naar de goode gaven klopten
toch de jonge ha,rten. iIun geduld werd
nOg even op Ide proof g€steld,want SinterkJaas 'wo,v:el aI's zijn knechf, bJeken
eerst" nog even te m6eten gaan ste'll1pelen en onder groote hllaritelt verdwenen
zi~ ~n ihet stempellokaal, ,waar tie vast~
stelling van hun identlteit mlsschien
enkele mooilijkheden heeH opgeleverd.

Tenslott-e kwam, de ,man uit Spanje
toch toe aall Zijll pllchten van GOed He!ligman en hij stroolde 'kwlstig zoettgheden temldcten' van gr~tig gfrabbelende
jongens en meisjes en zeUs Quderen. Oat
ging buiten bezwaar van de julst ontvarigen steungelden eh fir zal vooi' de
autoriteitenzeker geenaanleiding 'lijn
t9t ingriJPell. Maar net geloof aan den
gOeden Sint en zijn helper is in het
d6rpje ernstlg geschokten daarover ial'
weI een interpellatie in den raad worden gehouden.

De directeur van genoemden rijksdlenst heeft, na raadpleging van de
commLSsLe' van advles voor helf werRen
in Nederland van bUltenlanctscM mustcl en artlsten zich bereid verklaard, met
bedoeld percentage-stelsel een prod te
nemen, onder voorwaarcie, .dat de ondernemfngen aan~en soepele toepa~
sing van bet stelsel daadwerkeIljk zullen niedewerICen, opci'at eenerzijds de'
werkgelegeilheld voor geschikte Nederlandsche musicl worde behouden en
ariderzijds zooveel mogelijk kan worden
te'gemoet gekomen aan de wenschen en
belan'g'en der ondernemingen ten aanzien van het optreden van geschikte
bliitenlandsche muslcl.
De bedoeling is thans, dat de werkgavers of hobfden van ondernemlngen
bl) den dlrecteur van den Rijksdiellst
een schein a indieneh van de aantallen
Nederlandsche en buitenlandsche tim-siCl, die zij per maand in net eerste
h3.1fj:iar van 1937 'louden willen aanstellen.
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Aan de betrokken ondernemingen zal
diri worden medegedeeld, of genoemde
directeur zich met het sdtiema kan vereenigen.
.1
De -oode'rneming kari dan telkens tijdig voor de tewerkstelling vah buitenlandsche musici. binneil het raam van
het goedgekeurde schema, de wetteli]k
voorgeschreven schriftelijke aanvragen
v.oor het verkrljgen van vergunning tot
het ooen verrlchtenvan arbeld door
vreethdelingen blj den RiJk:sdienst indiehen.
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Dank· zij een
tOe-val
Is Mickey julst
op de boot tereclit ' gekomen,
waarmee Havikse
metzijn
Wit: degeilefnie
stilitspapleren,
naar N.-Afrika
uitwijkt.
~lukkig

Z'ie'loo, nu MIckey weet, waar de boot heen
vaart, bll hi] nistig voortgaan met het beSpiOl}neeren van 'lijn prool. Dekken schrobben doet hlj nu llever niet; want dan is hlj
aan het dek gebonden en hij zal toch ook
dlkwijls naar beneden toe moeten om Havikse
achterna te gaan. Daarom is hij bij de'n bootslnari weien klagen:. hij Is immers veel te
klein voor zoo'ngroote boender en het werk
ll1:1akt 'm kapot! Zou hi] niet veel beter
koper kunnen poetsen ?
'
En de bootsman,' nog de kwaaiste nlet, geeft
toe. En zoo loopt Mickey dus. met! poets. middel en een flinke zeemen lap gewape,M,
overal door het schip heen.

; "Ha I. daar gaat mijnl1eer Vossesnoot(zoo
noelrit Mickey hem: bij zlchzelt> naar z'n hut
toe I" denkt Mickey; "welk nUllurter zou hlj
hebben? Wacht, als de weerl1cht hem achterna. Misschien...... misschlen! !...... kan
ilt te weten komen of-Ie ook die blauwdrukken bij zleh heen I"
Het baantje dat MicKey ntl heeft, vergemakkelijkt, het achtervolgen ~er.
Niemand zaI bet. verdacht vlnden dat er
€en jortgn1aatje met poetsgerel door de
g:mgen van het schip dwa~lt: overal Is
imlrters k6per? I

• Reeds is Vossesnoet bij z'n hut aangekotrten
MIckey wHjtt als eell Kunstenaar ! '
en e'l" in verdwenel1.
Hij wringt zlch in hohderct bOchteli
"Mooi", denkt Mickey, "nu maar trouw als en gaat af en toe,een paar"passen aclie~n waakhond ge\vacht'! Ik behoet me geterwaarts om het. effect van ee'n af,lukklg heelemaal nlet te vel'velen, want ik ben stalld te bekijken.
immers koperpoetsertje? Kijkeens aan; wat
A,sjemenou! Wat slimt dat koper
'llet het koper er hier smerig ult I Mag best nu mQoI I Mickey zeIt glimt ook, ........
€eu flinke beurt hebben I
van trots en vreugde omdat- aires zoo
En een f11nke scheut koperpoets op z'n lap gesmeerd gaat I
uitgietend, begint Mickey te poetsen en te
"Het fijnste van een achtervolging.
wrijven dat het- een aard hea-ft!
aan ~ol(l", redeneert hij zwaarwichiOndertussehen fl.uit hij een vroolijk liedje. tig, "is, dat je zeker weet, d:it de achtervolgde geen taxi pikken kan om er~
mea Van door te galin".
. .

\
,I'

Kort voor· tien uur arriveerde dr. van
Burkom per auto met het bloemstuk,
',',:1
'dat bestond uit een mand witte Qloemen
die bekroond werd met e~n tuu witte
ahjers. Een, oranjelint dcoeg het opschrftt "De NedetIandscheschoOljeugd :
~ert dig, e~n. uUt, een daad". BOv¢n a an:
di!' mand was d~ gOw:ieh .'Wijzerplaat 'Van
'[ it
een klok aangebracht, waarop de Wapens van Frinses JulIana en Prins Bernhard, terwijl de wijzers op 10 uur st6niI
den, het uur van de inzameIing.
.'1
"
Ten paleize wetd de aeputatfe ontvangen door den Kalnerheer van H. K.
H. nir: J. O. baron Bau<;J, wlen dr. Van'
Burk6rii het bloemstuk overhandlgde',
hem wijzende op cie symbollsche' betee'keh\S van het tijdstip, waarop dt't geschiedde, nueen band" van sympathie ." ,I
;voor het- hooge jonge paar de geheele
Nederlandsche schooljeugd samenbond.

•

Baroh Baud zegde toe, het bloemstuk
lerstond aan Prinses Juliana te zuJIen
overI)andigerl, opdat ook Zlj dit merkwa'ardlge oogenblik zou mOgeri meebeleven.

.):

.,<
'o't

I

NIEUWSIfL"AD

I:

Vall'

\Voens'(lag, ~3'peceiub"e~~ 193~

DERDg

Willard

en
Kunst
Letteren·
•
-*
±=

Boek

~

<I.

'~ven volkcmen veiligheid

yah

22980

I

-

.mc.........................
~-~~~
-~-~..:..··_A=;;
__ . ==::=t:::::::::::z::r::=.'
.'10' .....
~........-~
~~-,

l4et bekende steenen

het voor 1.510.000 'francs, d.1. 1.729.000 .
francs met inbegrip der kosten: de
hoogste door een schiJderij uit de Fran.sche school op een yelling te Parijs be- '
haalde prijs. IIet werd gekocht voor rekening van een llefhebber.

Eeti opvctllellde "oman met een dubbelen omslag

kelljke kwaliteiten bezat, een openbaring
na haar debuut, in "29, met den roman
Daarna scheen een ,Watt~au voor
"lIet steenen Ventje'!;. door ;,Huwelijk", die nog niet het eigene van
560.000
francs de natuurn~ksie' zaak van
.Jos, Brosse-van J(~zeh
de wereld.
mfg. l\lij. Brusse N.V., Rot- haar talent deed uitkomen, heeft met
dezen nleuwen roman van haar hand
terdam, 1936
De tweede zltting werd verstoord door
een geheel elgen plaats in de lange rij
een
Op den omslag van dit merkwaardige van onze hedendaagsche romanclers en
boek van mevrouw Brusse':'vim Huizen romancleres Ingenomen. Men kan haar
ernstig in'clde'rit
komt een- goed geteekende afbeelding l1teraire persoonlijkheid met geen anMen kwam tot den Voltaire 'van Houvoor yah dat bekende steenen ventje in dere vergelljken; haar proza is kleurrijk
don. De 'expert vroeg er 250.000 francs
Brussel, :- ach, hoe heet 't, nu I ook en krachtlg en van het groote gevaar i<"
voor. Van 50.000 francs at begon men
weer! - geplaatst te midden van enkel der orlginaUteit: een min of meer ster- .
Iangzaam en regelmatlg steeds ihoogcr te
min of meer symbol1sehe krabbels, die ke gemanlereerdheld, zal men geen
bieden, toen iemand achter in de zaal
vastzitten aan de menschen met wie de spoor ontdekken. Haar vondst· het Drie Iersche schUderijen uit de Waddington Gallerle te Dublin, die Prinses z'n stem verhler : '
lezer in dezen roman zal kennls maken. ~t~nen Ventje,.dat de die~re roerselen juliana zijn aangeboden als huwelijks geschenk van de in IerJand wonende
NederJartders
Men· weet natuurlijk reeds weLk man- der zlel openbaart, heert zij, haar goed
- Ik verklaar, dat deze buste onecht
is.
neke uit Brussel wordt' bedoeld. Oit is recbt, ultgebuit zoover dit sleehts mol
gelijk was. Een gevolg hiervan echter is een de lcaat, neen, erger: een hachelijk pat 'enkele personen te stelselmatig zij~
,
•
Verzocht om zich nader te verklaren,
gevaI, met vele gevaarlijke kanten en de gehleVen en dat er een zekere mate van onmerkbaar in eIk:lar overgaand, heeft Veiling der collecties Ii rall~018 leverde de spreker, de heer Wall, geen
,zij
in
haar
roman
verwerkt.
De
besten
u~tgever, ook niet van gisteren, lemand dlshiumonie is ontstaan - overigens
'enkel werkelijk bewijs voor z'n oeweCoiy'
dle 3'n Hollandsche Pappenheimers·kent, sporadisch - tusschen het steenen ke- der Vlamingen hadden datzelfde vermoring. Hij zel, dat hij deze buste langen
gen: een diep geschouwde werkelijkheid
heef~ het boek I IlstiglijIt' van. een reltje en den mensch.
tijd
gezien had op de binnenplaats van
twceden omslag VOOl:zlen, waarop dat '
.
die overgaat in een visioen.
Opbrengst 7.724.100 .fran~ll.
het
Vieux-Colombier-theater en dat
onschuldige steenen ventje uit' Brilssel
Zoolang we nog in Vlaahderenland
Mevrouw Brusse bereikt vooral iets
men deze buste, in een erbarrnelijken
voorkomt z66, dat het geen gevaar meer zijn, in het eerste gedeeH.e van het ooek, heel moois, wanneer zij aan de voeten
De veiling der colIecUes van den be- staat, den kop van den' rorh'p. g'escheikan opleveren voor de go'ede 'zcden... is er veel van de zuiverheden en schoon- van het Steenen Venltje een kinderfl.
Men kan, z0nder catastrofale" gevolgen, heden van Vlaamsche, primitieve plas- guurtje plaatst. Haar taal krijgt inniger roemden' parfumeur Frangois Coty zal ,den, voor 30 fr. aan den heer Coty verhet boek met dien tweeden, zoo' welvoe- tiek in haar proza en in haar beelden, accenten, haar beelden worden meeslee- nog lang van zich doen spreken, niet kocht had. De twijfel was gewe~t. Ongelijken omslag, veilig in 2'n huiskamer m a ar ook verderop in het boek komt pender, het kind maakt een subUele g~- alleen om de buitengewone kwaliteit danks de verklaringen der experts, kon
late!\. liggen. lIet steenen kereltje heeft men herhaaldelijk frissche en f1jngevoe- voel1g~.eid in haar los, er is een leven.. der objecten, en om het. gezamenlijk de graaf de I Charnieces' den Voltaire
zeer gemakkelijk verwerven voor 60.100
dan reeds een deelvan z'n taak vol- lige gedeelten tegen. Haar vondst heeft dige flJnheid, welke m~n mist wanneer b d
7 724 100
.
I
bracht, ,hij heeit den :burger tot naden- haar tal van mogelijkheden geboden en zij volwassen menschen bij het Steenen e rag v.an . .
francs, maar ook francs.
ken gebracht over de perikelen van het ziJ heeit e1' niet een onbenut gelaten. Ventje breng>t, menschen, die niet bui- om het mcident, dat haar kenmerkte.
fatsden.
Josephine Siebe meot haar bekende Har- ten het g'edempt-kleurige vallen en die Tout-Paris, met inbegrip van de beEnkele oogenblikken na dit incident
lekijn-serle heaft hetzelfde geluk ge- vaak iets grauws behouden, vergeleken roemdste kUhsthandelaars uit het bui- werden de taplsserieen' van Behagie
Vl:1amsche' handen hebben' het stee- had·; het·, levende Harlekijntje, dat on- a~thans ibij' het lIcht waarmede haar tenland, was aanwezig bij deze gebeur- voor 600.000 francs toegewezen aan den
nen Ventje" g'escl1apen, ert. iijri sChei>pe"r, del' tiet stOf ge'vonderi werd ill een oude kmderfiguren overgoten staan. De wijsheer Ortiz Lhiares, eenArgentijnschen
in zijn atelier en in 'zijn" gezin, ontmoe- kast van den pOppensnijder, heeft ook heid van het Steenen Ventje wordt blj tenis in de Galerie-CharpentIer. Het was verzamelaar. Men zag een liezoeker op'ten we in' het ee"rste hoo(dstl1k; doen- haar bij de composUie IVan haar boeken de groote menschen weleens een Ukje een ware arUsUeke en mondaine ma- staan. Een t\veede rustverstoordel'1·
de uit den'. harden steeh het· rriannek~ over HarlekijntWs' oll1zwervlngen heel te "literair". Het kinq is de' zuiverste nifestaUe!
Neen, de vertegenwoordlger vim den
los fa bijtelel). waarover de heele wereld "wat" ti-beven in lianden gegeven, die 2ij bemiddelaar tusschen de verbeelding
minister van On'derwijs vetklaarde zich
heert gesprokeil en g~gmnlacht'., Het stuk voor stilk heef.t' kunnen uitspelen. van de schrijfster en dIe vah den lezer.
De eerste twee nummers, twee tee- het recht van voorrang voor te behouproza van mevrouw Brusse-van Huizen
In dit opzicht hebben het Steenen
Het b<;>ek van mevrouw Brusse-van keningen van Baudouin, geschat 01> den volgens de wet. :De Staat heeft n.1.
heeft Ihler, bet tempO van den'hamer- Ventje van ;me-vrouw Brusse en Jose- HUizen 'kan lmet geen ander (wei1t in 20.000 francs, stegen op slag tot 135.000 het recht om deze prachtige tapisseslag; het is hard en het wordt vertee- phine Siebe's Harlekijntje aan hun bei- onze hedendaagsche literatuur vergele- francs. Daarna verbaasde men er zich rleen binnen acht dagen voor denveidnd, wanneer zij het kind van den beeld- der geesteli)ke moeders even groote ken worden. Het is een roman, maar niet meer over, de StudIe van Watteau, llngprijs terug te koopen. Het is dus
11':lUwer beSchrijft, dat- ntaar niet g"enoeg diensten bewezei1'.
men leest het niet als een roman. I1e't (en zijner mootste, 325.000 francs te waarschfjnlijk, dat zij in Frankrijk zullen blijven.
I
,'.
van dat stj;enen VenUe kan krlj~en, dat ~ Noordelijke en Zuidelijke Nederhmders is een boek van zielskullst: diep in den zien halen, aldus ~e Tel.
hij onder vader's harld~~ uit ~ de steenvindt ,men nlet zoo vaak in Mn boek mensch schuilt altijd iets Mog- en zuiHet publlek wachtte op de Larglllleziet groeien.. ZiJ ~hildett. ee~ ~af~re~l, bijeen; als een goed-ronde Vlaamsche ver-kinderlij.ks. lIet Steenen Ventje
O'ndanks het betreurenswaardIge inden cident, had de velling-Coty een schitdat warm tot de verbeelding spreekt e1'l kan zij met humor vertellen en als een maakt het ons duidelijk, met zijn glim- re : :,,La Belle strasbourgeoise",
dat den ~ezer in de goer.ie stemming degGlijke Nederlandsche kan zlj me-t lach, den glimlach· 'Van den wijze, dIe clou der collectie-Coty en ontegenzeg- terend succes, hetwelk. bewijst, dat de
brengt pm Ihet verhaal, dat voIgt, op laijn 'ernst en wijsheld lbetogen. ' ~k in de - gezegend wonder - . voor den meest lijk ""{..argi1liere's meesterwerk. De hee- Fransche markt niet dood is, en dat de
juiste waarde te genieten. ~en moet Zuidelijke Nederlanden zal dit boe,k vele nuchteren levensa,thleet een verheffende ren Max-Kann en Damidot betwistten mooisrte .stukken, zelfs van de eerste
het elkander met bledingen van hon- kwalitelt, er evengoed,zoo niet beter,
daar zeer bepaald op worden mgesteld, vrienden maken, zoo goed al$ boven den beteekellls heert.
derdduizenden francs. De eerste kreeg verkocht worden dan elders.
. want het is geen roman zooals er zoo- .Moer<lijk. Realiteit en 'Visioen schier
.
JOHAN KONING.
veel verschijnen, volgens een Olid recept
'
~e:"",_:""_=-i==~~=",=",~~---_
~--~"..,...==,.".,..~~="'==~=""""=
gecomponeerd, min of meer goed geschre- ~=~===~==~==~====~=~~===~=====-~
ven, met een min of meer boeiende intrlge, maar zo~der een spoor van ort:·
"De vraag heeft mij dan ook altijd
bezig gehouden, of· niet, evenals vanouds
ginaliteit. Orlgineel is dft !Werk' van me- .
vrouw Brusse-van Hui'zen van het begin
de vorst en de, priester, later de kOoptot het elnd. Oit is geen schrijfwerk,
man en de geleerde, zoo ook nu de dichmaar die per leven van een waarachtlge
ter zijn verhouding tot:wereldsche m~h
verbeeldirig.
ten en problemen als het ware ambtsHet Steenen 'Ventje is het kinderflhalve heeft te bepalen en ie omschrijguuttje, dat een fonteintje sierde en in
Yen. Heel anders dan Plato die hem uit
1868 door de vaardige handen van een
zijn Republ1ek wou bannen, noemde
Vlaamsciien beeldhouwer ontstond. Het
De wereldeellheid leefi 01ldallks oodogen
Shelley hem een wetgever, hoewel dan
werd gei'nspireerd, vertelt het toel1chnog een onerkende. Natuurlijk niet eerl
tend prospectus, op het bekende manwetgever in za'ken van burgerlijk 1en
neke, dfen oudsten Brusselaar, die van
Als afzonderlijke brochure is bij de
"Dat men zulke piloten voortbrengt
strafrecht ; maar, alsvormgever van
zijn hooge standpunt 'zoo wijs en onge- uitgeverij C. A. Mees te Santpoort ver- :- menschen qle elkander dag aan dag in
het menschelij.k gevoels- en verbeeldingsgeneerd de wereld inkij~t. lets van dit schenen een artikel van Albert Verwey, de lucht en aan alIe, einden van de 'weleven en als bel1cha~er en verkondiger
Manrieke heeft dit Steenen Ventje mee- dat oorspronkelijk in het tijdschrift reId ontmoeten en spreken - en tegevan ideeen, ~en wetgever in zake vall
gekregen, maar de handen, die hem "Het Kouter" werd afgedrukt, getiteld lijkertijd van hen verlangt dat zij bomleven en denken. Welke vorm dood, welschie:pen, gaven hem een elgen aard en Het Lijden" aan den Tijd.
.mien zulien werpen op hun naaste buke doelloos is, welke /woekert op ouder
een Hgen leven. Zij gaven I hem
:be dichter behanCIelt hierin de vraag, ren, teneinde grenzen in- stand te !houleven, welke oorspronkelijk leven behet vermogen de verborgen gedoach- op welke wijze hi} zijn rol in de maat- den of uit te breiden, is zeker - zooals
l1chaamti; dit is wat hij vtaagt als men
ten , uit I te ,lpkken van de men- schappij heeit· op te vatten. Merkwaar- een van hun gilde onlangs opmerkte de verschijmelen voor hem stelt en hij
schen, die naar hem opzlen, zoodat zij dig voor de persoonlijItheid Verwey is, het beste 'berwijs dat Ide wereld oll' een
wijst ze af, of aailvaanit 'ze naarmate ze
tegenover ~ijn steerieh kinderOOgen dat hij alleen die geesten van .beteeke- dwaaIspoor is. ,Dichters en schrijv~rs
minder of' meer aan dit laatste ki'iteonbewust staan als tegenover zichzelf. nis acht, die in staat zijn aan het lij'den kunnen nauwelijks een andere taak hebriiln1 beantwoorden. Zijn gE!dichten zijn
En al naai' gelang de menschert en 6in- aan den tijd weerstand te' bieden ; ·wat ben dan dit uit te spreken en IhEt gezonin wezen niet anders dan zulk afwiJzen
standigheden ;rondQll1 hem. 4s hlj hij verlangt is derhalve een"veranderde de vertrouwen te koesteren dat waanen zulk aanvaarden. Zijn verbeelding
speeIscn of tartend, ernstlg, spotziek of geztndheid"; "de verzekerdheid dat wij zin niet duren k.an. Wordt het uitsprekristall1seert uit de grote hoop van het
~lbert Verwey.
onscJ::t:uldlg. Ontdaan van al dIe men- een nieuwe, mis.schien een groote tege- ken .te gevaarlijk - en er zijn indergebeurende datgene wat nuttlg en
scheliJke gevoelens, blijkt hij tenslotte moet gaan, moet als een natuudijke eisch daad landen waar dit 00:0 is-- dan IImn.bruikbaar is, draagt het :verder en stelt
"Toch geloof ik dat het een lange
maar een eigen waarheid te bezitten: van .Ilelfbehoud . en gezondheid ied$re nen zij nochtans hun 'f4'rtrouwen blijhet in een aanlokkelijk licht. Al het
strijd
zal
zijn,
en
dat
wij
nlet
moede ,glimlach om zijn kleinen mond, dien andere gestem'dheid afwijzen. Zij molt ven behouden en een vorm van uiting
andere stoot zij van zlch.
ten verwachten de wereld vandaag
hii bewaart, 'zeUs als men hem alIes sterker zijn dan de mismoedigheid van vinden &le ~e ovel1leid met zoo rtcht verof
morgen
geklaard
fe
zien.
Inteontnomen heert tot zijn \beschelden 'de beschaafden e'n 6<ik sterker dan de staat. Datgroveren geen scherts ver"Ik zeg opzettelijk: zijn ver~lding.
gendeel is de worsteling vanalle
plekje op aarde toe.
domme 'haat van de Ionontwikkelden".
staan, moet ook in die zln worden opWant de verbeelding is 'het menschelljk
wer,eldfragIhenten
tegen
elkander
Pit ventje .nUt geboren tdus In 1~8,
gevat dat het verbloemde hun verholen
grondvermogen, het Vermogen van,buiheftiger dan ooit. Het ongewone,
verhuist ,al. dadelijk uit zijn goedlachDlchters en piloten blijft. Hoeveel belangw~kkende literaten alia abstractle om, iets te zien en
het waarlijk-nieuwe is alleen, dat
en daardoor te kennen. In zlchzelf oilsche vaderhind .~aar. 'het stijve detitige. Zich. vervolgens richtend tegen de tuur is er voortgebrachb in tijden. en
nu ook werkelljk all~ fragmenten
kenbaa'r, beleven wij haar eerst op twee
Uolland-, .waar z1Jn ultdag~mde onschuld overschatting der nationaliteitswaarde, landen waar men niet alles zeggen
erin
. betrgk.ken zijn. Dat Europa,
wijzen: door de tijd die ons levan als
helaas ultermate !Weinig 111 den smaa~ schrijft "Verwey qan verder:
tnocht etl hoe eindeloos zijn de wegen
Azie, Afrika, Amerika en Australle
vaIt. 80mmige gemoederen brengt hij
..
,
waarlangs de verbeelding zich bewegen
een reeks, door de ruimte dIe het ons
op 't oogenbllk gelijkelijk belang
zoo. in <;mr~st, dat hij zijn tartende on"Het, komt me voCr dat .men de ge- kan zonder door een veldwachter .beals uitgebreidheld, kennen doet. Zij 13 aIl~
ih~bben I bij: iedere. groote strijd, op
fa tsoenlijkheid met verbanning. naar dachte v,an een :menschelijke eenheid, trapt t6" worden".
.
\
me.nschen eigen en alie menschen lienken
welk deel van de aa1l1e ook, die uiteen stH plekje PI> de Veluwsche hei ziet niet 'z66 moet ver.:50taan also! een wijs van
."
de tijd en zien de ruimte. In die beide
breekt, is mLsschien het overtu1ges1t.raft. Zoo eegint zijn 1'01 als de bllj- leven .daarin toI1. zegevieren .t!n koste
"Ult al het hiertoe gezeg~e vo~gt weI,
grondvormen beleven. zij al het andere
gendste teeken dat een wereld-eenvende toeschouwer en deelgeiioot in de van aIle andere. Integendeel. Err zijn dat de dichters van onze tljd, door die
en in veel opzichten met een merk,heid
in
wording
is,
ja
bestaat
al
geschledenls van vier general1es. Aan gecn vervelender landendan die tegen- tljd zelf, naar mijn meening, gedwongen
·waardige
samenstemming. De dlchter
is het tevens het meest paradoxale.
zijn voeten rolt het leven langs in wls- wootl<:Ug .onder een theoretlscn Yoor- worden tot nieuwe strijdb.aarheid en
onderscheldt zlch van anderen allerVrede
'zal
missCihien
altljd
een
schoo-'
selvalUge tafreelen, yol van de wonder- sc~rift leven. Hoe ontzettend vervelend tot nleuwe ~ormen van strijdbaarheid.
eerst hlerdoor dat hij dit veimogen
ne droom blijven, maar de wereldlij,ke toevalllgheden, vol vail het geluk is reeds cen Duitschland. zonder Jode~! Maar die stnj<lbaarpeid is onnut, zoolang
zuiver houdt en het niet door redeneeeenheld, niet aIleen als conceptie,
en de sm')rt die der menschen lot zijn. een Rusland zonder tradlt~e, een Italie haar dragers enkel ziehzelf of eigen
ring en afleiding laat vervangen en vermaar als feit, hoeft niet op haar' te
HiJ ziet de wereld .veranderen, steeds met algemeene gecstdrift ,voor bescha.- klasse of volk vertegenwooJ;digen. Die
duisteren. lIij komt daarin overeen met
wachten. Zij leeft ondanks de oorweer nieuwe fig\uen optn!den, hij is de vh~g o?der andere Christenen. Als er drle elementen ~ijn weI onmlsbaar en
het kind, dat ~ok 'zoo doet, en is de gelogen en is tegelijk ons grootste
onveranderlijk kleinEl kameraad van werkehjk een voUedige eenheid komt, m'Oetenin de stnjders mee~rken, maar
slagen vijand van de ideologen en theogeestelijk bezit en onze grootste
kinderen en volwassenen die er hun dan moet die Hever, als ieder goed ze behooren te zijn opgtnomen in de
risten, die zich netten van woorden
stoffelijke werkelijkheid".
steun zoe'ken, hun verdrl~t en zonden bouwwerk, rijk zijft aan verscheiden- grootere conceptie van een wereldeenbreien en dan denken dat die de wereld
bieehten en wIer le-iens hij verbindt met heid. Dat die staatsUeden zulk een een- heid. Dat wij hoe langer hoe m~er, In
"Overwegingen als deze bouwen, zijn (If dat de wereld erin gevangen is".
den onzichtibaren draad van zijn wijzen heid nog niet: kttnnen teweegbrengen de negentlende eeuw, de mogehjkheid
,,,De dichter verdedigt dus een nadunkt
me, het huis waarin de levens~chalkschen kinderlach.
mag voor dicllters en schrijvers geen en noodzakelijkheid van die conceptle
Zoo is hij de stille geturge van al wat reden zijn om! haar mogelijkheld niet in hebben ingezlen, is de grootste winst taak van schrijvers en dichters veiUg tuurlijk instinkt, als men het instinkt
wll noemen, ma,ar men kan ook zeggen
het leven bracht aan deze menscl1en, het oog te houden. Zij, meer dan wie die wij hebben overgelegd en ze is niet volvoerd kan worden".
het natuurlijk Verstand, dat men niet·
van zijn schepper en van hem, wiens OOk;, kunnen zich gelijk voelen aan die langer een utopische droom, maar een
De dichter :lIs wetgever met logische veNtandelijkheid verwargelukkig bezit hiJ eens was, tot hun pHoten van verkeersvHegtuigen, dIe werkelijkheid van aIle dagen dIe door
ren moet".
kleinkind en achterkleinkind in on zen geen grenzen erkennen, omdat ze de de pt!l'ktijk ~n de techniek van ons daIn het. vervolg van zijn betoog: schrijft
Verwey besluit zijn lezenswaardlge
Hjd... ...
belachelijkheid er van leerden inzien, gelijksch bestaan g~:lurig !bevesHgd, en
Mevrouw iJrusse-van Huizen wier hoewel ze tevens, elk in zijn land, hun aIleen door verouderde reUgieuse en po- Verwey dan nog over de .r0l van den broehure dan met een "acte van geroman ,;zotteke", welke drle ja;r gele- eigen klelne thuis weten, waartoe ze' na litieke voorstelliilgen en formaHes weer- dichter als verdediger van het natuur- loof": een eerbledige hulde aan Bpilijke verstand :
• noza ell diens phllosophie. \
I
den het Heht zag, reeds zuLke opmer- iedere vlucht terugkeeren",
sproken wordt".
LETTERKUNDIGE KRONIEK

Het LIIJI d''en

........,;

aan .den'Tijd

Albert Verwey ocht optimisme' noodzokelijk'

Luigi Pircndellc]
Een .persoonlljke \ ~ierill •
tleriilg
Mevrouw Betsy Kiek-Wo!flers schrijlt
aan het."Alg. Hbld.": '

"In 1932 was de Societe Universelle du
'theatre uitgenQ(xl1idi haar j aarlijksch
.eongres : te Rome te houden, en het
stadsbestuur ontving de congresleden

met groote gastvrijheid. Na Aflooi'.1 varr
de zittingen wenden Oll:S :s avonds
neel- 'en operavoorstellingen aangeboden, en op een van deze avonden woonden wij een uitstekende opvoering' biJ
van Pirandello's .Pensacl Glacomlno I'~
(Denk er aan, Olacomlno). Tijdeps de
eerste acte vroeg ilk mlj af: Is, dat stuk:
eens in ,Holland jgegaan 1 Hoe KO).llt het.
dat ik den tekst 'ken en precies weet
wat ervolgen moet; 1

wa.. '

In de pauze had ik het voorrecht iian
den Maestro te worden voorgesteld e1)
mijn eerste vraag was: Weet u ooK ot
dit stuk in het Hollandsch is vertaald
en gespeeld 1 Het antwoord luidde ontkennend, maar onmiddellijk d·aaro'p . tut
ste het door mijn brein, dat wiY enkele j1
ren gele4en op een colle~e van PrO(~!~'"
sor Romano Guarnieri een novelle. vl1n
denzelfden naam en iilhoud hadden behandeld. Toen ik PirandeUo vroElg of hiJ
dit tooneelstuk had ontleend aan zi]\l
jeugd-nQvelle, lachte hij fijntjes en ie'l
tegen :zijnzoon: "Een liollandsche, die
111ij in Rome op den oorsprong van mijn
stuk komt wijzen!" Hij ontkende het
niet en t6en ik hemvertelde, dat professor Guarnieri aan de Amsterdamt>che Uiliversiteit een cursus geheel halt
gewijd aan zijn werk, was hij zichtbaar
verrast.
4

4

Gedurende dit congres zou iIt nog
eens bet genoegen hebbel) hem ~e s.i)(F
ken. Het was den 28en Aprn na. aflObp'
van de voorstelling van' Hendrllt IV door
Louis de Vries en zijn gezelschap." Pl-'
randello kwam achter het tooneel oJd
de Viles zijn hulde tebetutgen en Ui
bedanken voor d~n moed om in Rome
zijn stuk in de Nederlangsche' taal te
komen spelen. Hij roemde zijn ~pyat;';
Hng en zijn spe1, el) noemde het met die
"an Rug-gero Ruggeri (een der grootste
acteurs van ItalliH een val) de beste
vert<>lki~gen van Hendrik IV, cen silik
dat hlj7..elf tot een der belangrljkste re
kende van zijn oeuvre.

.

4

.

I

"E lei contento, maestro 1"
hem. .

vroeg M

"Piu ohe contento", was het antwooN','

....

~r.~'.-··

I

l

..

{

E(;II\f'

DEN DAG GOED
.,,L
Een kop Ovo aan het ontbijt
,is ete basis voor vruchtdra·
genden arbeid: Ge zult U
st~r~er e(1 krachtiger voelen.
'Anderho·lve dessertlepel Ovomaltine in een kop drink.
warme melk.geven een krachtvoedsel Vqn buitengewone
beteekenis. Begint U er ook
eens mee, voo'r U en Uw
haisgenooten.

. ,rabt.

Or. A. WANDER A/G., ~.

Ver.tegehw.: KERKH'0FF!"& CO.,
SOER"ABAIA

rOVOMJILTlbIE
~-4·
~
.
verstukr ook U

·8
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KWAlITEIT en R(PDTATIE
gaan hand aan hand
';,.'·f
(
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. ,,

zeER

SMAKELIJK

MET

MELK
.,
.

WEET-BIX met MELK. E en
pracht-comblnatle, zulvere
tarwe .en volle nielk, HET
voedsel voor volwassenen en
klnderen, 8erveer WEETBIX aan heb ontbijt met
melk of room. yergeet gerust, dat het zoo goed voor
U is en eeb het atleen omdat
b,et zoo lekke~ is. Smul er
van. En denk dan aan de
vitaminen, proteinen, en mlneraal zouten, die het bevat,
en U zulb er dubbel plezler
van hebben, Kinderel1l zijn
dol op WEET-BIX.

" Ilonat Weet-Bix heerlijk verseh door het te bewaren in het waspa. pler, waarin het is nrpakt.
, : VerkriJglia..ir in pakken van 6, 12 en ,21 ons,

.
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Product van
The Chiswick Polish Co. (Overseas) Ltd., Londen.

De dominee laato een jongeman
bij zleh op' de pastorle ~omen en
hiJ zegt vermanend : - Moole 41n-

fl~~
~~~~h:~d:i~~;a~
~'eeri~~t
aHean
.een verloofde hier,
maar u

moot er ook een in Buitenzorg en
een in Depok hebben-. Hoe Kunt u
dat nu doen?
' .
- Heel gemak:kelijk,
heb een motorfiets I
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s~,~j,~,~l'~g:s~~~e;'h~l)o~getooverd

\vat het blad de, Indischman betren, daa~voor heb ik nlets
dan 10(., Altijd op tij4 ontya,ng ik de Indischman, ~nzij bij
'vertraging' van het· vllegtuig. In sommige Hollandsche bladen.
lees ik,,'wel eens' Indisch' nIeuws, maar met de Indischman komt
het ni~uws nlet alleen vlugger, malJ,r.ook. ,vollediger in mijn
bezit. En dat 9 roaa! per maand voor 'den prijs v:aa'/ 1.~; zegg~
en schrijve Un pop I Dit is voor 1edereen te betalen I Iedereen,
a\l1otenaar zoowel a,ls partlculler, met' verfof in' Holland, moot
geabonneerd zijnopde.Illdlschman,. Geachte heer,; ik' gee( U het
recQ.t,Van dit schrijven gebruilt te maken, ZOQ U dati" wenschel:jk
voorlCoint, .~ls ,reclame vaar de. Indisehinan. '
"c,',

"

Moppen.
..
I'

. fen lezer schrljft ons' uit Nederland:
: !

I'

Handel-MaQtschappij..'
: '.7: En Jtiu,da;me~ 'en .heeren, hebt
,
.
. u zteh If,l1pnen, overtulgen, sprak cie
----~-.- ~~. g,~.c~elil;ar; 'liqe, ik de geachte d"am:e;die~zJ.eh'zoo bereldwUlig ter be-

AITENTIE, VERLOFGANGERS!

, i

;

,',

-lmporteurst

'.
i

bAVID

'.0.

,:.,

"bo'trouwbaar ~ ;/B': .,»:
Laat Uw drukwerken door
Bad ~ s k a faalt nooltf '

~leuwsb!ad te i3uitenzorg gelle,en

mdU-

deh roor klachten omtre-nt niet,
dan wei ongeregel<f ontv~ngen 'van
Gemakkelijk en zuinlq . in . , '
,.
.
. ~ krant te wenden tot den Agent,
gebruik.
d~n' Ite~r .

. doordat B iI dis k a goede' servlc:!! geeft
en In" de allereersfe piaats
.-'---"-:'l__.t.-,.

het· Ba"tanaa"eb

: van

Magneetjes Trekken

~mine,

'k

.0.
- lioe bevalt je mijn melsje?
Heb lk een goede keuze genad ?
- Dat weI,.' maar de keuze
schijnt nl~t· sroot gew~est t, ziJn~

.. - . . -

..
'~

,I'
"
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Het Conflict

Wat de verlofskwestie betrett, die is
Het Hoofd van Provincialen Waterwel van principieelen aard. Daaromtrent staat ir. Jon k e r ' deelde in antwoord
wacht de Regeerlng de uitspraak van het daarop mede, dat het Rantja-plan zeker
niet ten achter gesteld! wordt bi} het Tji.
College ar.
panasplan, dat binnen afzienbareri Hjd
zal worden ultgevoerd, waarbij dan teStenuningeu
vens de rantja's zullen zijn gebaat.
De voorzltter lichtte nog toe dat, waar
De V 0 0 r zit t e r stelt hierna net bier gaat om de uitvoering van kostde stemming over de artlkelen aan de bare irrigatie-werken, een diepgaand
orde.
onderzoek naaa de grondgesteldheld
der rantja's zeker geboden is. In leder
. Hierbij wordt het amendementgeval wordt als rellef-werk reeds aan
Blaauw c.s. met de strekking den
het Rantja-plan gewerkt.
mlnlmum-contractsduur mede te
Het lid Moehamad Enoch bedoen gelden voor de in Indii:i aanpleitte een spoedig begin met den aangenomen werkkrachten na een korleg van bevloetmgswerken in de Lakbokte gedachtenwlssellng met 9 tegen
vlakte aangezien hetanders nog jaren
(Tegen : de heeren Thamrin, Kan,
kan duren alvorens genoernde streek de
C. C. van Helsdingen en de vooreerste druppel irrigatie-water zal ontzitter) .
vangen.
Het amendement-verboom c.s. om
de salarisgrens voor de toekenning
De voorzitter antwoordde dat ook .te
dien aanzien reeds voorzleningen waren
van bultenlandsch verlof van f 350.~
te verJagen tot f 300.- per maand
getroffen.
wordt met 5 tegen 8 sternmen ve 1'Vervolgens werden de Uttvoertngsw 0 rp e n. l Tegen : de heeren Moh.
plannen 1937 wat betreft de afwijkingen
Noor, C. C. van HeIsdingen, Thambi] de verschillende artikelen met algerin, Kan, Prawoto, Soangkoepon,' meene stemmen goedgekeurd.
Soetardjo en de voorzitter).
Hierna werd gepauzeerd.
Het amendement-Blaauw cos. om

de Pia nterspositie

Regeeringsvoorstel weer geamendeerd
I

Kerstens

Voor minimum-contract en verlofsrecht
iUotie·Kerstells

V001'

bedriilsrtulen ook aangenomen

Dinsdag kwam in het College

van

Gedelegeerden de verdere behandeling

van de
aan vullende plantersregeling
aan de orde. Het woord is aan den Re'~geeringsgemachtigde, den heer Mr. K.
:", L. J. E nth 0 v e n, directeur van
" Justitie. '
-1'

Na een a~gelneene inleiding pver de

toepassing van de confictenregeling op
dit geval, gaat spr. eerst in op het
betoog van den heer Kerstens inzake
de instellilig van bedrijfsraden. De motieven van den heer Kerstens kan de
Regeering niet onderschrijven.' '1001'S'"
hands kan Zij niet inzien, dat het stadium van ontwikkeling, waaril~ het ar~
beidsrecht en de arbeidswetgevirig thans
in Indie verkeeren,de instel1hlg'van
bedriHsraden zou wettigen. Intusschen
heeIt de heer Kerstens een motie ingedierld. Daarover zal weI iets te zeggen zijn, doch voor de Regeering zal
zulks slechts kunnen dienen om te vernemen welke meeningen ten aanzien
van het Qnderwerp in het College leven.
::Jpr. beantwoordt voorts den heer Verboom eerst inzake de pensioenen, waarbij hij mededeelt., dat de Regeering
l;oopt en verwacht, ,dat het eindrapport
der pensioen-commissie nog in 1937 zal
worden ingediend.
Wat de regeling der medische hulp
betreft, daaromtrent is de Regeering van
meening, dat zij n i e t te royaal is,
hetgeen spr. eenigszins uitvoerig toelicht.
Vervolgens gaat spr. in op de kwestle
der loongrens voor het buitenlandsch
verlof. Er wordt zoo vaak een beroep
gedaan op de gewijzigde monetaire omstandigheden. De Regeering nu is vim
meening, dat waar de grens van f 350
niet hoog geacht werd v66rdat de monetaire situatie zich wijzigde, zulks
thans zeker evenmin het geval kan zijn.
Overigens wijst spr. erop, dat de Volksraad zich reeds uilgesproken heeft vogr
een loongrens van f 350, of schoon het
College uiteraard vrij is om thans een
andere meening te huldigen.

Spr. schenkt vervolgens aandacht aan
de prlnclpieele opmerkingen van den
heel' C. C. van Helsdingen inzake de
toe passing van de confllctenregeling.
Spr. vraagt zlch in dit verband
ar, waarom het College geen enkelen
stap zou willen doen om te trachten
alsnog tot overeenstenuning met de
Regeering te komen. Is het daartoe
niet be'reid, dan bedenke men wei,
dat het daarmede een groote verantwoordelijkheid op zich laadt.
Blaauw
De heel' B I a a u w blijft o()k thans
de. meening toegedaan, dat de geheele
herbehandeling van het ontwerp feitelijk neerkomt op een herkauwen van
aile reeds eerder
aangevcerde argumen ten. Hij zal dan ook niet in den
breede uitweiden over verschillende
punten. ..
-

De heel' K e r s ten s is teleurgesteld over de ulteenzetting del' Regeerlng
nopens de bedrtifsraden. Hij zat er echter thans niet op terugkomen in afwachting van de behandeling van zijn motte.
Spr. onderstreept intusschen, dat hij
vol bewondering is voor het wers, dat de
Regeerlng terzake gepresteerd heett,
doch dat z.I. deze materle zlch nu eenmaal niet leent voor een uniforme algemeene regeling.
Hij handhaaft zijn meening, dat 'een
minimum contractsduur noodzakelijk is.
Tegen mogelijkheden als deze, dat een
employe ontslagen wordt, omdat zijn gezicht den werkgever niet bevalt, dienen
nu eenmaal waarborgen te worden gesteld.
Tegenover de waarschuwing van den
Regeeringsgemachtigde, dat het College
\Vel zij,11 g1'oo,te, ver:J.ntwoordelijkheid in
acht dient te nemen, stelt spr. de verantwoordelijkheid del' Regeering zefve.
waarbij hij herinnert aan het feit, dat
ook op een zoo duidelijk votum van den
Volksraad als inzake het extra-ultvoerrecht de 'conflictenregeling is toegepast,
T.a.v. de plantersregeling heeft hel
College op verschillende punten de bezwaren van den Volksraad laten vallen.

Spr. komt slechts even terug op de
kwestie van het minimumcontract,
waaromtrent hij zijn
standpunt ten
Wat stelt de Regrering daarte~nover ?
volle handhaaft. Wat spr. met de medeonderteekenaren van zijn amendement
Dupliek
bedoelt, is juist den minimum-contractsduur geldig te maken voor allen met
Na een korte pauze wordt wederom
uitzondering van
de tijdelijke werkkrachten. De controle lijkt spr. niet het woord verleend aan den Regeerings~
onuit,voerbaar en ten slotte is nog al- gemachtigde, den heel' mr. K. L. J.
tijd een beroep op den rechter moge- E nth 0 v e n, directeur van Justitie.
Door de argumentatie van den heel'
lijk.
Blaauw nopens het minimumcontract Is
Ook met betrekking tot de conversie- de'Regeering niet overtuigd. Zij blijft
kwestle blijft spr. ten volle op Zijl1 zoowel op princi'pieele als op practische
gronden haa; standpunt handhaven. Er
standpunt staan.
is geen discriminatie aanwezig en de
Ten.opzichte van de principieele be- uitvoering van een regeling als door den
zwaren van den heel' Van Helsdingen heel' Blaauw gewenscht, zou op practltegen een inmeng'ing van de Staten- sche moelJijkheden stuiten.
Generaal in een zuiver Indische aanMet betrekking tot de verJofsregelingelegenheid als
deze plantersregeling gen blijft de Regeering eveneens bij Haar
(op grond waarvan hij dan maar een meening. Het aanvaarden daarvan door
aanvaarding van het Regeeringsstand- het College beteekent niet, dat het ja
punt prefereert)
voert spr. aan, dat en amen zegt op alles wat de Regeering
daaraan onder de gegeven omstandig- wiI of da t het a tort et a travets goedheden niet valt te ontkomen.
keurt wat de Regeering voorstelt.
.

"

Spr. gaat verder na, op welke punten
Soangkoe(l()n
het College van eenzelfde meening afs
de Regeering heeft doen blijken, waarop
De heer S 0 a n g k 0 e p 0 n hand·
hij vaststelt, dat er dan nog twee onder- haaft zijn zienswijze t.a.v. de behcefte
werpen zijn, waaromtrent geen overeenaan een Iangduriger binnenJandsch
stemming bestaat, met name:
verlof.

<

de mogelijkheid van conversie van
buitenlandsch verlof open te stellen
wordt met 9 tegen' 4 stemmen a a ngenomen. (Tegen: de heeren
VerbOoln, C. C. van Helsdingen, Kerstens en de voorzitter).
Het
(geamendeerde)
ontwerp
wordt z,h,s. a a 11 g e nom e n.

De lllotie·Kcrstells
Aan de orde is vervolgens' de motieKerstens; waarin erop' aangedrongen
wordt het vraagstuk van de instelling
van bedrijfsraden zonder uitstel in studie te nemen, danwel door een commissie in studie te doen nemen en het resultaat daarvan zoo' spoedig mogelijk
aan den Volksraad. voor te leggen.
De heel' K a n is niet overtuigd van
de practische waarde van het vraagstuk.
De heel' De H 0 a g stelt voor de
woorden "zonder uit-stel" te vcranderen
in "zoo spoedlg mogelijk".
De heer Ve r boo m \ merkt op, dat
de naam bedrijfsraden tot misverstand
lOU kunnen leiden.
Spr. heeft ook bezwaar tegen het verleenen van bindende kracht aan de beslissipgen del' bedoelde corpora ties.
De heel' C. C. van H e 1 s din g e n
vetdedigt de gedachte, in de moUe belichaamd.
De heel' Ke r s ten s bespreekt de
aangevoerde bezwaler. tegen zijn motie.
Vooral van belang acht hij d\lt van den
heel' Verboom inzake de bindende
kracht. Spr. kan op dit punt geen concessies doen. Wordt aan de beslissingen
,:van de bedrijfsradel1 die bindende kracht
"nietverleend, dan wordt· er practisch
niets gewijzigd en blijft de machtspositie waar zij thans is.
Na verdere discussie verkJaart de heel'
K e r s ten S, dat de voorstellers del'
motie besloten hebben de woorden "zon·
der uitstel" te laten vervallen.

Tel1s10tte komt spr. nog even (erug op
de principieele kwestie der bedrijfsraden.
Hij blijft er bij, dat zij (zooals de heel'
Kerstens ze zich gedacht heert) in het
huidig bestel niet passen. DE'ze meening
nader te motiveeren zou echter te ver
voeren. Spr. gaat daarop dan ook nict in.
Ie. de minimum-contractsduur ;
Met be trekking tot het minimum,conT.a.v. den minimumcontractsduur acht
De motie wordt hlerna met 11 tegen 1
2e. de binnenJandsche verloven.
tract
doet spr. den voorstellers van het spr. het niet noodig, dat het College het
)
stem a a n g e nom e n. (Tegen: de
amendement een suggestie, waardoor laat aankomen op een algemeenen maatheer Verboom; de heel' Kan was tijdens
Tegeno,ver het betoog van den heel' het de Regeering naar spr. meent ge- regel van bestuur.
de
stemming niet In de zaal aanwezig).
Blaauw prijst spr., met een verwijzing makkelijker zal valIen, het te aan1
naar de mededeleingen van den heel' vaarden.
Weyer, het door de Regeering voorgeKan
stelde systeem aan, waarvan hij den 10gischen opbouw verdedigt. In het stelDe heer Kan neemt een afwachtende
len van een minimumcontractsduur ligt
houding aan ten opzichte van de kweszeer zeker geen bevoorrechting van de
tie van dellt minimum-contractsduur. Na
importkrachten. Er ligt zelfs geell be·
den tweedell termijn van de zijde del'
vorderiIlg ran den import in. De Regee· Regeering zal spr. zijn standpunt beBespreking van fechnische en personeele zaken
ring moet dan ook ten stelligste ontkenpalen.
nen, dat de voorgestelde regeling onbillijk en onbehoorlijk zou zijn. Indien dit
Wat het principieele standpunt van
DimdaglnOrgell vergaderde d~ PrO'Yhl- lid R. Moe h mad En 0 c h de vraag
weI Zoo was, dan zou men betel' doen den heel' Van Helsdingen ten opzichte
dale Raad van West-Java onder voor- hoeveel de provincie West-Java van het
den termijn van een jaar voor ' n I e- van de conflictenregeling betreft, spr.
van Gouverneur L. G. C. A. bedrag van ! 25.000.000 voor het welm a n••d te stellen. Wat men thans acht hat onjutst am zich door de be- zittel'schap
Van del' Hoek in het Gouver- vaartsplan zal worden toegewezen. Het
vtaagt Is niet opheffing van een onbil- staande wetgeving te laten afschrikken
neurskant()or aalt het Stadhulsplein te wil spreker vooJ'komen dat West-Java
Hjke en &nbehoorlijke bescherming, maar van het innemen van een standpunt
in verhouding tot de andere provincies
Batavia:
een 0 m k e e r 1 n g daarvan.
tegenover dat van de Regeering.
De Gouverneur opende klokslag 9 uur wa~ sti~fmoederliJk isbedeeld.
de vergadering met een woord vall welDe voorzitter antwoordde hierop dat
Omstandig zet spr. in dit verband het
Verboom kom en wenschte vervolgens den In- de ,beoordeeling omtrent de bestedini
standpunt uiteen, dat de Regeering inheemschen raadsleden alsmede hun ge- van het bedrag van 25 millioen uit-slu!neemt ten aanzien van de tewerkstelling
De heel' Vel' boo m Is eveneens zinnen geluk met het ingetreden nieu7
van tijdelijk persol1€el, cortcludeerend
tend bij de Regeeril1g berust.Een del'
de
meening
toegedaan,
dat
als"de
Volkswe jaar, welke at~ntle met applaus werd eerste principes daarbij is genoemd bedat het i.e. gaat om de beschenning van
drag overwerkenvaJ1 verschillende SOOl't
cen bepaalde groep, die een bijzondere raad van oordeel is, da t hij eth recht- bfantwoord.•
r
bescherming noodig heeft en nlet om matig standpunt inneemt, het College
De
wijzi~ing van de' Ambtenarenver- te verdeelen en speclaal te bestemmen
daal'in behoort te volharden.
discriIninatie van andere groepen.
houding voor de provincie West-Java voor streken, welke extia door de crisis
kwam
hierna aan de beurt en werd ar- werden getroffen.
,
Tenslotte wijst spr. op de voordeelel'l,
Met betrekking t0t de kwestie van een
die de Indische arbeidsmarkt feitel1jk verJaging van de loongrens moet spr. tlkelsgewijs behandeld.
In het algemeen kan gezegd worde1\
Zonder wijugingen werd de verorde- dat West-Java niet in die mate getrofbezit ten opzichte van de buitenland- zijn amendement handhaven, ook al
sche, julst wegens het ontbreke~ van heeft de Volksraad bij de eerste behan- ning met algemeene stemmen aange- fen is als Midden- en Oost-Java, hetgeen
den last, dien de verplichte minlmum- deling zich daartegen verklaard. Van mmlen, evenals de bezoldigingsverorde- sprek~r een verblijdend teeken wil noecontractsduur op de buitenlandsche ar- een confli~t tusschen Volksraad en Col- ning Provincie West-Java 1934 en de Re- men.
bezoldigingsverordening
del'
beidsmarkt legt.
lege behoeft ten deze niet te worden gionale
De salarissen
provi~lcie van het jaar 1936:
gesprol<en.
Men
kantoch
van
meening
Wat de verlofskwest.ie betreft, verHet lid Wa 1 e son opperde de vraag
Hierna werd de wijziging van de resch1l1en bestaan er altijd, ook zeUs tus- verandeten en van een bepaalde uitschen het eene en het andere gezin. Een spraak tel'ugkomen. Blijft men de grens geling betrefCende het verleenen van of met het oog op de devalua tie geen
grooter gezin b.v. is duurder dan een handhaven op f 350, dan beteekent dat, voorschotten aan provinciale dienaren verhooging van daanoor in aanmerking
dat 4/5 gedeelte van het planterscorps voor. de aanschaffing van andere ver- komen<!e salarissen in overweging kan
klein.
buiten de regeling valt. Door de grens vo~rmiddelen dan automobielen,in dien worden genomen, aangezien sommige
Spr. betoogt vervolgens, dat het n let te steUen op f 250 wordt dit gedeelte z,in dat in bijzondere gevallen van de locale ressorten reeds tot vermeerdering
gestelde afbetalingstermijnenkan wor- van lage inkomens zijn overgeg·aan.
absurd is, dat iemand geen gebruik van teruggebracht tot ongeveer de helft.
2ijn recht op buitenlandsch
verlot
. De voorzitter goat.als zijn meening te
Spr. verbindt hieraan nog een korte den afgeweken, aan de orde gesteld.
Met algemeene stemmen werd met de kennen dat in de provincie West-Java
maakt, als hij daar geen behoefte aan beschouwing van principieelen aard over
heeft. En het l1jkt spr. onlogisch, dat. de behoefte van buitenlandseh verlof wijziging ingestemd.
wat betreft het ,tegenwoordige een verOok die del' bezoldiging-verordening hooging van salarissen niet gemotiveerd
men daarvoor een compensatie schenkt vOOr de uitgezondenen en VOOr diegenen,
in den vorm van conversie. Dat stand- die weI hier. gebol'en, doch door hechte provincie West-Java 1934 ging zonder zou zijn aangezien de prijsstijging van
lJUnt accepteert de Regeering nlet, \)anden met het westen verbonden zijn op- of. aanmerking onder den hamer versch1llende levensbehoeften nog niet
evenmin als Zij zou accepteeren, dat
Op grond van' toekomstverwachtingen door.
van dien aard is, dat voorzieningen moeHet volgende punt betrof de derde be- ten worden getroffen.
men eventueel een compensatie zou in verband met den gewijzigden monemc,eten schenken in den vorm van een tairen toestand heert spr. intusschen de grootingswijziging 1936, mede in verband
Mocht zulks noodig worden geoordeeld
geldelij ke uitkeering.
gewenschte loongrens van f 250 ver- met eenige Wijzigingen in het beheer dan is de provincie financieel zeker in
van
de
waterleiding'bedrijven
te
Tasik. De Regeering ontkent evencens de hoogd tot ! 300.
malaja en Tangerang, waarop door geen staat aan desbetreffende eischen legebeboefte aan een eenigszins langdurlg
'
.
der leden eenige aanmerking werd ge- moet te komen.
Spr.
eindigt
met
het
maken
van
eenlbinnenlandsch verlof na een perlode van
maakt.
BiJ de behandeling van de Uitvoezwaren arbeid. Daarvoor dient het jaar- ge loose opmerkingen,waarbij hij o,m.
opkomt tegen het denkbeeld van den
lIet 25 ntillioen.plan ringsplanneri.1937 brak het lid W a 1 elijsch vacantieverlof.
heE!r Soan,gkoepon, dat voar iedereen een
son een lan~ YOOf den aanleg van waHet conversie-systeem.is inmiddels in binnen]andsch verlof te prefereere'n Is
Bij de behandeling van vierde begroo- doeks in Indiamajoe, nJ. het z.g. Rande practljk beproefd, doch dlt heett bOven een buitenlandsch verlof, omdat tingswijziging petI'effer'lde de verande. tja-plan, dat <ireigt achter tekomen
&eell goede resultatell opgeleverd,
dan het geld in Jndltl z<)u bUjven.
ring vall versch~l~enae posten ste)de het biJ het wadoek-TJipanas·plan,
I

De

Provinciale

I

Na de pauze werd de nieuwe verdeeling over de kiesdistricten in sommige
regentschappen van de in hunne raden
door verkiezing te vervullen zetels van
inheemsche onderdanen niet-Nederlandel'S aan de orde gesteld. Van de zijde
van den Raad werden geen aanmerkingen gemaakt.

Raad

bijeen

Nieuwe Diensthoofden
Nadat een drietal punten der agenda
zonder meer waren aangenomen, werd
overgegaan tot stemming voor de benoeming van een' Inspecteur Hoofd
van den Provincialen Geneeskundigen
Dienst en van een Inspecteur, Hoofd
van den Provinclalen OnderWijsdienst.
Als ,candidaat voor eerstgenoemde betrekking waren gesteld:

Nog ,3 Mille te weiuig !
Ip een gisteravond gehouden vergadering van het comite tot organisatie
van de huweIijksfeesten bleek, dat er
nog circa 3.000 gulden ontbreekt aan de
som, die men zlch .voorstett noodig te
hebben om het geheele programma naar
behooren te kunnen uitvoeren.
Terugzending del' rondgezonden lijsten
(die met het aantrekkelijke portret van
het bruidspaar in den linkerhoek) met
liefst flinke. bedragen is dus zeer ge.
wenscht./
I

VOOl' hen voor wie het bezwaarlijk is
deze laan den penningmeester den heer
J. C. van Waveren, pia de Javasche
Bank, te zenden, diene dat ook de op
Noordwijk gevestigde filialen der Handel
Maatschappij, Escompto en Handelsbank
deze llijsten met 'de bedragen gaarne in
ontvangst zullen nemen en doorzenden.

-

Examcn.Uitslagen
VEREENIGING VAN LEERAHEN IN
STENOGRAFIE EN MACIllNESCIIlUJVEN

Examens te B:ltavh-C.
Op Zaterdag 19 December jJ. hield
bovengenoemde organisatle in het receptiepavlljoen van het Hotel des Inde3
een druk bezocht examen. Tel' wille van
de groote groep van candidaten handelstypist(e) waren de volgende firma's
zoo welwillend schrijfmachines in bruik;een af te staan :

N. V. Ruys' Handelsvereeniging voor
Indie - Remington machines, N. V.
Handelmaatschappij Garl Schlieper Olympia machines, Geo Wehry & Co.2. dr. M. J. H. A. C. von ZUhlewein. Underwood schrijfmachines.
Gouvernements-arts op het kantoor
Het examen had de volgende uitsJag:
van den Inspecteur bij den Gezondaangemeld 79 candida ten, teruggetrokheidsdienst West-Java.
In totaal werden 25 stemmen uitge- ken en afgewezen 18, geslaagd 61:
bracht, allen op dr. De Wolff.
.
V 0 0 r Han del sty pis t (e) A:
Candidaten voor de benoeming van
Inspecteu~, Hoafd van den Provincialen
Hr. H. L. Kwik, hr. Ichsan, hr. R. KetOnderwijsdienst waren de heeren:
ting Olivier.
G. J. Nleuwenhuizen, Inspecteur van
Han del sty pis t (e) B:
het Inlandsch Onderwijs in het tweede
ressort en I. N. vernie, td. wd. plaatsMej. H. Hilgers, mej. E. A. Collet, mej.
vervangend Inspecteur van het In- N. Smit, mej. v. Gij~bers, mej. C.!". 1<'.
Iandsch Onderwijs in het tweede res- Sahupala, mej. M. Last.dra:?,el', mej.
sort: '.
,
S. A. Y. E. David Richard, mej. M. D. B.
Van de 26 stemmen' werden 22 op den Schenk, mej. D. H. Siegers, mej. A. M.
,heel' Nieuwenhuizen, 2 op den heel' COster, meJ. A. J. Cornelis, mej. E. C.
Vernie en 2 blanco, uitgebracht.
Maris, hr. J. H. W. Luteyn, mej. A. E.
D~ voorziHer wen~hte de benoemde Boissevain, mej. H. steenmeyer, mej. E.
functionarissen met hun aanstelling ge- $ltsen, mej. M. Jacometti, mej. A. Buno
luk.
iI'eslinga, mej. A. D. Gratama, mej. K.
Proy. sc4!idsg~recht Morren, hr. Abdoelhamid, mej. W. M.
Koomans, hr. J. J. Steenhuyzeri, meJ.
Bij de behandellng van het punt be- J. Meesterman, mej. R. A. TiU' 8Oerjo,
treffende de benoeming van een lid en 'mej. Siti Kistirin, mej. D. E. Den Ha·
een plaatsvervang'end lid van het pro- mer, mej. H. de Boer.
vinciaal scheidsgerecht stelde het lid De
B<ler de vraag of het niet betel' zeu zijn
Kant 0 0 l' S ten 0 g l' a (a) f (e)
in de plaats van de gestelde candidate, Ned e rl and s c h I 0 0 .1 e t te 1'mevrouw mr. J. van Arkel, een outsider grepen:
.1
te benoemen teneinde een zuiver neutraal college te hebben.
Mej. A. Hofbaak, mej.,K. Morren, mej.
De vool'zitter merkte op dat mevr. van
J. Meesterman, mej. M.. L. Richel, mej.
ArkeI g'eheel los staat van de provincie G. A. C. Delwig.
West-Java en als gouvernementsdienaar
aan den Gouverneur is toegevoegd. TeK ant 0 0 r Ii ten 0 g r a (a) f (e)
gen het stellen van een anderen can- N ~ d e r la n d s c h I 3 Ole t t e r<iidaat bestond echter g'een bezwaar, grepen:
hoewel mevr. mr. Van Arke! uer zeker
in verband met haar kennis van persoMej. C. F.!". SahupaJa, mej. S. A. Y. E.
neelsaangelegenheden in het seheids- David Richard, mej. E. A. Collet, mej.
gerecht op haar plaats zou zijn.
Het lid Van der Veen stelde voor mevr. J. C. Bhttijn, mej. E. Weskin, mej. A. E.
mr. van Arkel te belloemen, waarmede van Lingen, mej. Ch. Cordeiro, mej.
de Raad met algemeene stemmen ac- G. A. C. Delwig, mej. C. A. van den Bas,
hr. J. Th. Lekahena, mej. F. E. Marliscoord ging.
J
Diversen sa, mevr. M. De Roy, mej. E. 'A. Nier-'
strasz, mej. A. Ph. Seithen.
'
Vervolg'ens dee Ide de voorzitter nog
D1 eta a t s ten 0 g l' a (a) f (e)
mede dat op het voorstel van een del'
'leden op de vorige vergadeIing gedaan Ned e l' 1 a 11 d s c h I 6 5 1 e t l' e 1'en ten doel hebbende het kustplaat&je, grepen:
Tjitjeureung tot Oceaanhaven te verheffen van de directie del' K. P. M. beMej. L. E. Herment, mej: I. 'W. Kailola.
K ant 0 <> r s ten 0 g r a (a) f (e)
.1cht werd ontvangen dat weliswaar in
den laatsten tijd! de stoomers veel lading Eng e 1 s c h I 0 Ole t t erg r e·
.
,
van. genoemde plaats hebben vervoerd, p~ri:
doch dit geval meer zijn oorzaak yond
in verband met een komende vrachtMej. A. E. van Lingen, mej. T. Wedeverhooging. Daarbij zullen in den West-' meyer.
moesson schepen van g-rooter type noodig zijn om voor Tjitjeureung lading in
K ant 0 0 l' S ten 0 g l' a (a) 'f (e)
te nemen, hetgeen uiteraard ,groote kos- Eng e 1 s c h I 3 Ole t tel' g l' eten met zich brEmgt.
pen:
tl
De K., P. M. zegde evenwel toe bij aanMej. J. J. A. Jacometti, mej. M. J.
bod van voldoende lading geen bezwaar
t~ hebben bedoelde plaats aan te 100- MUller, mej. J. Edwards v. Muyen, mej.
C. M. TwijseI.
pen.
Hierna bracht de' vool'zitter' aan de
K ant 0 0 l' S ten 0 g r a (a) f (e)
heeren dr. de Wolff en Prawiradinata, Duitsch 130 lettergl'epen:
die wegens hun overgang naar den ProMej. W. C. E. E. Burger.
vinc1alen Dienst als lid van den Raad
Steno-typiste:
aft.reden, hulde voor hetgee'n door hen
Mej. H. O. M. Maagdenberg.
in het belang der provincie is verricht.
Na het hoofd van de begrootings-afdee ling, den heel' Van Liempt, die tot
LEGER DES HElLS
secretaris van de gemeente Malang is
benoemd, dank te hebben gebracht voor
Vrijdag 25 December a,s. worden door
de vele diensten, in het belang der provincie verricht, richtte de heel' Van del' het Leger des Heils twee groote OpenHoek zich in verband met het komende bare Samenkolllsten gehouden in het
einde van het jaar in hartelijke bewoor- 1. E. V.-g'€bouw aan den Vrijmet.seIaarsding'en t,ot de leden van den Raad, wien weg 1.
hij een gelukkig kerstmis, een goed uitZooaIs ieder jaar wordt des och tends
ei.nde van 1936 en een voorspoedlg
om S uur cen vroegdiimst gehouden:'
meuwjaar toewenschte.
De heer Van der Veen wenschte na- "Een uur van stille "aanbidding".
om 7 uur 's avonds is :er een Kerstde.
mens den Raad den voorzitter en Gerlupute€ren wederkeelig geluk en voor- monstra:tle waal'in door zang, muziek,
tableaux e.a: de ~teekenis van het
spoed voor 1937.
Kerstfeest ,Zal worden vertolkt. Deze
Ruhn twaalf uur werd de vel'gaderlng dienst zaI worden geleld door Kom.
geslotJ'q,
I,
mandant' ell mevrouw J. W. de 9.root\
1. dr. S. W. de Wolff, Inspecteur bij
den dienst del' Volksgezondheid voor
West-Java.
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de Mikado

ontvangt

aantat gasten op Ilet

Til

inieest

Bezoekers nemen geschenken mee naar huis
De vo orgeschreven drucht
Ik zit. thuls, er wordt gebeld. De amah
(het dlenstmelsje) slott naar voren. Als
ze de deur opengemaakt heeft, bulgt ze
vrlendelijk tegen den postbode, want deze is het die op de bel gedrukt heett,
Hij heert een aangeteekenden brief bij
zlch, want in Japan is men zoo vrlendelijk, aanget eekende zendlngen aan huls
te bezorgeu, De amah komt de kamer
binnen, overhandlgt me met een dlepe
bulging een groote enveloppe en een recu,
dat ik moet teekenen. Vol eerbled overhandigt ze me die documenten, geen
wonder ook, op de enveloppe prijkt het
Keizerltlke wapen, de groote gouden
gestileerde chrysanthemum. Hat is derhalve een missive van het Hof, en in de
oogen zoowel van den post bode als de
amah ben :ik eon uitverko1'en wt'zen,
ciat de hooge eel' geniet een Keizerlijk
schrijven te mogen ontvangen.
lk tet'ken het re<;lt ell maak daarna
de enveloppe or::en. lk kan zelf het
adres niet lezen, evenmin de kaart die
er in zit" maar ik weet wat er op moet
staan, het is een invitaUe voor de garden-party. Namens Z. M. den Keizer
noodigt de Hofmaarschalk mij uit om
de chrysanthemum in de KeizerJijke
luinen te komm beziehtigt'n.
Practlsch als de Jap:1nneJ;s zijn, is e1'
ten teekening bijged:1an, die, op de voorl'uit van de auto gepbkt, deze doet ken11en als venoe-rend een gast voor het
tUinfcest, waardoor de afzetting zond,er
mocite -gepasseerd kan worden. Mijn
teekeiling is rood, en op een bijgevoegden platte-grond van Tokio is de route
l1angegeveli, die auto's met het roode
tee-ken hebber1 te ,'olgell. lk word verder verzocht in gt'kleede jas of pandjesj::1S met hoogen h.oed te verschijnen,
Mi11\ "rOth" heeft meE!r vrljheid Van t,bi·
let, want voot de danles is ll10rgentoUet
\'oorgesehreveil', dat zoowat anes omv3.t,
dlleen mag onder geen voorwaarde
10u\vltleeding worden gedragen. Toen ik'
('elt paar jaar geleden naar Japan' trok,
hel> lk een ,oude pandjesjas met heel
, wat trouwe dienstjaren weggedaan, zij
zag er ook weI wat erg sjo'Vel uit. Ik
meellde t.oen, dat ik er met het model'll!:,!
korte zwarte j3.sje met gestreepte broek
in ,Japan weI komen zou. Ongelukzallge
vergissing, want in het land van de
Rijzende Zon wordt bij officiee-le gelegenhe-den nooit iets arlliers gedragen
dan de ouderwetsche pandjesjas. De
cutaway is het kleedingstuk bij ultnemendheid.
J
Tot voor kort bez~1.t' ik een del'gelijk
kleedingstuk dus niet meer, maar als
'lk ,het noodig had leende ik het van
cen kennis. Maar toen het een paar
maal voor was g'ekomen, dat we tezarr.en ergens waren uitgeqoodlgd en dus
1J1oeste11 loten wie er g-aan zou, de kwestie was 11.1" dat ik den hoogelt hoed
~zat ~n een van ons belden dus niet
kon gaan, heb ik een pand.lesjas laten
bouwen en' hij heeft zicI1 een hoogen
hoed aangeschaft.. \

[esjas in zijn korrers had gepakt. In het
hotel had Iemand hem toen het adres
van dien uitdrager igegeven en zoo kon
hij zlch tegen vergcedlng van eeu paar
yen als heel' verrnommen, zi] het ook,
datzijn manchetten practtsch over de
geheele leugte uit zijn mouwen kwarnen
kijken en de pantalon zoo kort was, dat
men meer van zijn sokken te zien kreeg,
dan dlrect vnoodzakelljk wa~o De hooge
hoed had nog eeu model van voor den
oorlog ,en .deed vermoeden.: dat h1J'ze:Is
nog onder de Tokugawa's dlenst had
gedaan, Mijn Amerikaansche collega
was in het eerst wat schuw, maar .toen
hij gezien had, hoe het meererideel der
Japansche heereu emit zag" week zijn
bedeesdheld aI' spoedig, want zooveel
modellen pandjesjassen: en hooge hoeden als er bij deze gelegenheid gedragen
werden, is niet t~ telJen. Melli ziet er
van 3.11es; de mee~t moderne en ouder\\etscl1e, men zou haast zeggen histod~che.

Geen wond~r ook, een groot gedeelte
van de ongeveer zevell. dtiizemf g'asten
behoort tot den ambtenarensLmd, die
nergens teL" \vereld in weelde baadt eri
vool'zeker niet in Japan, De aanschaft'Jngsprijs van een gekleede jas zal voor
heel wat bezoeke1's al verdacht dicht bij
het sal:'uis overeen volle maandlig'gen.
Vroeger was het ook de gewoonte, dat
de dames in Europeesche tolletten
moesten verschijnen, dat is nu, onde·r
invloed van de 1X1trlotl1~che stroomingen, andel'S gewordeno Gelukkig ook
maar, want de Japansche dames zien
er in hanr nationale dracht, de kimono,
heel wat eleganter uit' dan in, de WestersCihekleedij.
Het was e€ll ongelooflij~ koude No~
vemberdag, er ,woei een ijskoude wind.
Helaas had ik me late11: verteIlen, dat
het niet geoorloofd was een mantel mee
te nemen, ik moest het duszoeken in
de onderlagen. Het bleek evenwel ~n
onjuiste: informatie te zijn, men mocht
n.l. weI een mantel meenemen en' zelfs
aandoen, indien men hem op het 06genblik dat Z. M. verscheen maar uitdeed.
Gelukklg Het men ons eerst een heele
w3.ndeling door den tUin: maken. We
Sichrijven. hier tuln, maar park, war~
veel betel', W3.nt het is een geweldige
oppervlakte, met groote grasvlakten,
bosschages, vijvers ell bier en daar echt
Japansche mtspartijtjes. De aanleg Is
verder echter geheel Engelsch" met aIleen hier en daar een schHdeeachtig Japt\nsch t.ulnhulsje.' , " ;
:
Schihter;lchtige omgeving

Het w~'\3 j:lmmer, dM de zon niet
scheen, die had andel'S de kleuren van
de in herfstdos prijkende 'boomen en
planten betel' tot hun recht doen komen. De chrysanthemums waarvoor we
uitgenoodigd waren om zetjil komen bekijken, groeiden niet in het vrije, doch
waren in kleine bamboehuisJe~ ondergebracht. Er waren prachtige exemplal'en bij, maar deze wijze, van op$telling
deed z~ niet tenwlle tot hun re~ht koHet is E!en keurige jas, de kleermaker men. Het was iets te veel tent.oonstelheeft alle eer va11 zijn werk; ik heb ling-achUg.
"I
haar ee11 paar dagen geleden nog aan
g~l\ad ter gelegenheid van eelt receptle~
We llepen in een geweldige tUe van
Oat heeft toen blijkbaar de aandacht gas!.en. Het Japansehe ;'"vol'k. ·l}.eeft
getlX>kken, want nu de uitnoodigingen zeer veel zin ,voor bloemen en bloe:..
verzondenzijn, word ikvan aIle kanten menarrangem,enten. Overal houdt men
door collega'g en kennissen opgeb€ld op dat oogenblik kleine tentooilstellingen
lhet de belangstellende vraag, of ik ook
van de herfstbloemen, in de openbare
eelt ult,noodiging voor het tuinfeest
parken, ,op pl~inen en in de voor'ho'ven
ontvallgen h~b en of ik nli~sehien niet
van de talrijke tempels, en altijd is het
ga. Zoodra. lit eeMer vE!rteld heb, de er
vol. Het is daarbij geen zede om zijn
vereer€nde invitatie te zullen aannemel1,
bewondering
lu!el te uiten, want datzoll
klinkt er duidelijk teleurstelling door
beteekenen, dat men den anderen: behet apparaat..
zoekers wllde vertellen, dat de bloemen
"Of ik d~U1 misschien iemand weet, inderdaad mooi zijn, alsofzij zoo dom
die ook is uit?;enoodigd, maar Hever waren dit zeU nlet te kunnen constatee.
tlltlb blijft",
reno
,,I
i

"Jawel, antw06I'd ik dan, m,aar dat
Men hoarde dus alleen cen lUid g'esls,
je toch nIetos, want je kunt tach
nlet in zijn p:llldjesJ a,s". Daar was het te voorschijngebracht dOOr de lucht tegen de tanden, te zltigen, een typisch
inuHel's om te doen I
Japansehe geste, :zoowel van ver- als
bewondel'ing. Na zoo den haelen tuin
Op zoek naar een p;llldje'sjas door te zijn gewandeld, kwan1.en we op
cen groat gras.veld, waar een groot. aan':o
Dett d:'\g van het feest bleek mij €eh- tal tafels gedekt ,stonden. Door hetmidter, dat ik mijn kennissen niet goed had den Hep een vrije baan, afgezet met
itlgelleht" ,want het bleek me, helaas paarse koorden. Pa:.us is de KeizerJijke
\eel te laat, dat er In Tokio een heusche kleur, daarlangs zou' straks de keizerultd.ragetij bestaat" waar men zich voor lijke stoet aankomen. Aan het eene eind
fen bescheiden bedrag geheel voor de was een ooort paviljoen, waarvool' ook
gelegenheid .kan uitl'nsten. We.liswaar een paar tafels stonden. Hier zou de
zijn de meeste pakkt'll, die' men'lel' kan Keizer met gevolg en de vreemde ctlplokrijgen, veel te klein, maar er zijll er maten thee drinkell. '
toch 'n paar bij, die ook voor Europea11en geschikt zijn.
'
'.'
, IIet' il1uziekcol'ps' v:ln de crarde in
Ik trok er n.1. lleell met een Ameri:. blauwe jassen met vuunoodeo b'r()~ken
kaanseh journalist die, zoojuist aange. en hooge pluimen op de kepies van
koman, met de bedoelln~ maar een paar Fransch model, speelde vroollJk~ wal~ili(lll to I>llj\'ell, I1MtlurllJ~ ~eell Pe-'ld~ sell.
.' , ,I
" ' i
g~eft

Het geheel bcod wel een zeer merkwaardlgen aanblik, De meeste dames
waren in kimono, donkere kimono's,
gelijk VOOr getrouwde vrouwen voorgeschreven Is. AIleen hler en daar zag men
een fleurlger noot,een [ongrnelsje in
fraar [ongernelsjesdracht of een EUIOpeesche dame: De bultenlanders gingen
echter in de inenlgte verloren, meest al
opvallend door hun Iengte of gelijk de
mnttatre en marine-attache's door hun

vreernde unttormen.
De vele Japansche officieren waren
allen in het -grijsgroen. Heel vee1 oude
heeren zag men erbi], want vrljwel alle in Tokio wonende gepensionneerde
hoofd- en opperofrlcleren worden uitgenoodlgd,

Op t December is in de l·es;l.!ent;e r.angekcmen de deputa'Je vall den Sultan vall Djocjakarra., ter bijwoning van t.Ie huwclijksplech ,
tighe!d van Prlnses Juliana. Van I. n, r.: de he eren J. ~le Vrie3 en A. F, Keller van de S. :\f, Nederland, Pangeran Arlo Poeroebo]o,
Ratoe Pembaju.n en Pangeran "\rlo Pakoenlngrat,
'

De kOlllst uu deu keizulijkeu sto~t
"

Een luidspreker hield ons over de b~·
wegingen van den Kel2erlijken stoet 'op
de hoogte. ,We moesten een h~elen tijd
wachten, maar eindelijk klonk toch "de
mededeeling:
Z. M. zal zoo dadelijk
\'Crschijnen. Alles schaarde zich toen
langs de paal'se to uwe l1'. Voor het p.\~
vUjoen stelden de liiplomaten z1ch op,
voorop de ambassadeurs en geza~lten,
daarachter hun personeel en een eind
daal'llaast de ledea van de regeering en
andere hoogwaardigheidsbekleedel's.
De muziek zette het volkslied In, een
langzame slepende melodie, Indertijl
door een Duitscher gecomponeerd. Ik
had me een beetje achteraf opgesteld,
daar ik makkelijk genoeg over de menlgt~ heen kon kijken. Het was weI een
aardlg gezicht, dIe groene ,vl'ije baan
lllet lailgS de tauwen 3.1 die geborduurde
kittlono's; er waren er bij met h~ele
schepen er op geborduurd en da:1l'tusxhen door het zwalt van de heerenkleeding en het gl'ijsgroen van d~ lin! ..
formen. Behalve de muziek hool'de men
verder niets. De Japanners buigen, bij
het voorbijg'aan van hun souverein,
maar denken er nlet aan een hoera te
1.1ten scllallen.

Wa't zich

,

•
In
Binnen~Mongolie

afspeelt

Japan bijna gelleel meesfer in dit gebied
De I Chineesche tegellstond oan de Mongolen
Na ecn betl'ekkelijk bnge periotle
yan gcb"ek aan bel'ichtcn heeft m~n
shuls t'nkele weken weer cens het
een en andell uit Mongolie veruomen..
)(en heeit kunnen lezen van gevechtell, van aanvallcn van )(ongolen op
Chineesche stfden, van tegenaanvJllell van Chineeze n; en ook van hulp,
llie de )(ongolen hebben onlvange\l
van l\hntsjocl'ijsch-Jap:ll1sche zijde,
ZeIfs het'ft lIlen beweerd, dolt wij
aan het bt'gill stonden vall een O'JI"log, die wehlJ·a. met' l\(ong'oliti a!s
olanleiding zon nitbl'tken tnsschen
Japan en China, schl'ijft de heel' 1".
Grocnewegen in het Yael.

provinciala

regeering van Swei-Juin,

al'lnede sonllnige groepen der .MonI golen,
die na. ,de l'evolutle en de instelWJ

ling del' repubUek In China aan hun
vroege1'e (nominale) regeera~rs trou w
zijn gebleven, of zlch uit overwegingen
van OPPol'tuniteit later nog a:Ul hun zij~
de geschaard hebben, samenwerken. De
gO:lverneur van Swei Juan, generaal Foe
Tsol, he eft zich aanvankelijk bepaald
tot de v€l':lediging van de vool'l1aamste
plJ.at~en van het gebieq dat nog gere.
kend wordt tot de Chineesche Republiek
te behoolen, waaronder de hoofdplaats
Kwei-Hwa. Oit gebied strekt zlch uit tot
op een afstand van oligeveer 100 km van
de Binnen-Mongoolsche hoOfd'stad PiiLing-M'iau, waar de vorst Te zich' een
jaal.· geleden heeft gevestigd met" een
althans in naaril, van niel:nand afhankelijk Mongoolsch bestuur, Jiat zijn bestaan' echter slechts te danken schijnt
te hebben aan een soort van ;welwUfendeonzijdigheld van de Japanners. Na
eenigen tijd evenweI zijn de Chineczen
wat actlever geworden en begonnen met
I te 6enaanvallen te doen op de Mongolen.
In de t\veede helft van de vo1'ige maand
zijn er
enkele vrij hevige gevechten
voorgevallen, waarbij, vooral de Chineewhe ruiterij onder generaal Tsjou
'I'sjeng-sjau successen heeft behaald. De
Mongoolsche pal'tij h8l1 het, naar men
op grond van de troepenverplaatsingen
veionderstelde, voornam~lijk gemunt op
8jin Ho, een plaatsjc, f1j::Iat niet vel' at
ligt van Kalgan, de hoofdplaats van
Tsjahar, welke gelegen 1s aan den uit
strategisch oogpunt zeerbelangrijken
s~oorweg van peiping naar Swel-Juan.

Z~WJlg

VJ.i1 Pallingmi:lu slecht.s welnlg
oeteekenis gehecht' worden. Mogelijk is,
dat zij zich daar gedurende den wintel'
zullen handhaven, wannecr de strenge
vorst en de sneeuwva1 legertransporten
en 'troepenbewegingen ~lceilijk maken,
maar overigens kan 111et nooit beschouwd
worden als cen hernieuwde vest!ging van het Chineesche gezag in
Bin'nen-Mongolie. Immel'S, de geheele
Oost- en Zuid-Oostgrens is door het
aangrenzende Mantsjoekwo in de macht
del': Japanners" die bovendien in Mon:
goUe zelf gelegen plaat>en als Dolonor
ree<;ls lang bezet hebbel1'. In het Zulden
'On Zuid-Oosten gl"enst Swei-Juan aan
Tsjahar, dat weer verder naar, het
Zuid-Oosten begrensd wordt doo~ HopeI: Sind$ nu in steden als .. Tientsin,
Peiping en Kalgan voldcende strijdkrachten aanwezig ziJn om, indien de
Japanners dit zouden. wensehen,' onmlddellijk tot bezetUng van vrijwel het
geheele gebied van Hopei en Tsjaha~'
over te gaan en de souvereiniteit del'
Chi nee zen In '~ie provincles nlet nieer
dan een fietle is, kan men moellijk
aannem€n, dat de Japanners zouden
gedoogen, dat de Chineezen hun m:lcht
van Swel-Juan uit over een groot deel
van Blnnen-Mongolie zouden gaan uitbreiden. Zij zouden hun dit al heel spoedig onmogelijk kunnen maken boven·
dien, daar, de spoorJijn van Peiping
naar Swei-Juan voldoende in de macht
del' Japanners is om €lke verbinding
van Swel-Juan met overlg China af te
mijden, en om blnnen zeer korten tijd
van o,a. Kalgan uit den Mogolen zoovee1 hulp tel' beschikking l te stellen, dat
de Chineezen weldra het veld zoudep
moetenruimen. 'Dit verklaart te ..ens
waarom het zeer onwaarschijnlijk genoemd moet worden, dat de Japanners
de moeite zouden nemen om, zooals
beweerd is, van Dolono1' uit"'troepen te
zenden naar Pallingmlau,· teneinde de
Mongolen te helpell bij hun aanvallen
op de Chirleezen.

Mongolie hoort nog tot de mlnst bokende st1'ekcn onzer aarde en w::tJ1'Langz:1am kwam loen de stoet U:ln- schijnlijk zal het daar weI aan liggen,
gewandeld. Voomp de hofmaarschalk, dat hetgeon uit Mongolie gemeld wordt,
burggraaf Matsoedaira, een in Tokio altijd de neiging heeft nogal sterk op de
zeer bekende figuul', daaraehter de kei- ve!beeldlng te w~rken. Een groot deel
zer in generaalsuniform, gevolgd door
van de "berichten" uit Mongolie blijkt
de keize1'in Inec!} lang Europet'sch g-eeenigen' tijd later altijd uit niet meer
waad met grooten hoed. Achter het keizerlijke paar gingen een paar keizerlijke dan geruchten bestaan te hebben, die, 0.1
prinsen met aan het hoofd de grijze naarmate zij verder van Mongolie zeif
prins Kanin, dan kwamende hofdigni- ve1'wijderd raken,. meer en nleer dell
tarissen en de adjudanten en heelem,aal vorm van de meest positleve berlchten
aan het einde (ie hofdames, ook allent in' plegen aan te nemen. Het Is natuurlijk
EUl'opeesehe costuums. Iedereen boog, ook moeilijk om in een land van een
een enkele Europeesche dame maakte uitgestrektheid als Mongolie, waar telecen hofbulging, maar doodstil bleet het, graaf en telefool1 nag maar slecht bekend ziJn, een overzicht van de ware
dOQdstil.
J
gebeurtenissen te kl'ijgen,
De 'strekking van de reeks bel'lchten
Lekkel'llijen als ges.rhenk
van den keizer
daaroverwas, dat een g-roote legernucht 'Ondanks de hun tcegeschrcven hllip
van Mong-olel1', bijgestaan door Mant- van mo d ern J a P al lsch s t n'jdmaterlaal
Eerst toen de stoet voorbij was, k\vam sjoerije en Japansche legerafdeclingen, als pantserauto's, tanks en vliegtuigen,
er weer leven en beweging. Iedereen bezig was de Chineesch-Mongoo:sche waarvan de Chineesche troepen slecht
spoedde zich naar ziJn tafel, waarvan provincie Swei-Juan aan te vallen en te voorzien zijn, hebbe11 hun aanvallen
het nummer overeenkwam "metdat op veroveren. Men be\veerde, dat die Mon- niet het gewenschte r~sultaat opoelehet kaartje, bij het ibinnenkomen van goolsche 1ege1'111a:h: ,.30,000 man, ste~~ verd en zljn integendeel de Chine~zen
WeI schij11t het vast te staan, dat ill
den tuin ontvangen.
was en on~er aalHOd,ll1g stond V,a_l t\~~, °llaar het Noorden opgerukt waar zij er den omtrek van Kalgan de Japansche
MantSjc:n~sche officleren, LI SJOU-SJ;l~ zelfs ill geslaagd zijn Pailingmiau op milita.!ren een zekere actlviteitr ontwik, Naast elk bord stond ,een doosje met en Wan., Jlng en verdeI' zou de MOll~??
de Mongolen te heroveren. Het Chl- keten den laatsten' tijd, maal: nlet in
Japans~he lekkernijen, eengeschenk sche vorst Te Wang een val:. de hoofd- neesche provinclale 'bestuur heeft den
die mat?, dat ar sp1'ake :to\l kUhnel1 zijn
van delt keizer. De mee'stebezoekers personen van het drama, ZlJ'Il. Vcorts vreemdelingen verzocht zich ult de stehadden een doek of een zakdoek mee- zou een sterk Mantsjo~njs.ch, en, Ja~ den Kwel· Hwa;-Tau-Lih, enz. terug te van een oorlog' tUs>cl1en China. en Ja·
gebracht om het zorg'vuldig in te pakken pansch leger op het punt staan om, na- tl'ekken daar men vreest dat de moel- p~,n, die dan \\leldra a:daar lOU oegln.
nen. In dat g-edeelte van Mogolie Is er
en mee naar huis te nemen,
'
d~t de MOllgolen de heetste kastanjes lijkhede~l nog niet geheel' achter den dan ook wet wa;argei1amen, dat de MonUlt ~et. vuur g-eha~l~ hadden, van de rug zijn. Aan Jap:mschen, kant werd goolsche . aallva1:en oJ.> het Chineesche
Ondank~ het enorme aant:ll gasten prqVlllcle.,O.zjehql Ult, te hulp te komen daarentecren medecredeeld' dat de ont- gebied dcor Japansche soldaten werden
verllep alles zeer vlot, de bediening was el~,A~l1:: ll1ete~l1:voor,gez~menlijkereke- miming °van swei:Juan 'door de Chi- gesteund;' Maar dat de bericllten een
uitstekend en ook de aangebod,en ver- ll}ng; I3w ef-J ua n den Ch\l1.ee;ze,Jl. te Gnt- neez(lIl was aanbevolen, omdat zij een eenigermate overdreven voorstelling valt
vers0hingen wa·ren zeer g'oed. Een warme llell1en en tebezettell.
,~;.' ,
inval verwacht€ll vall "roode" benden ,de zaak hebben gegeven, vo'gt aIleen al
'kdp thee d~d troulVel1S goed bij de
Wat, de 'personen betreft,', btru~t· het lii;t eell geheel allderen hoek, .n.l. uit uit het feit, dat de Japanners in het
kou.
vel'1laal, naar men mag aanneme11,: wel Sjensi en K\insoe: Deze Japan~he ,uit- neele gabled van: Binnen-Mongolte, el-.
op waarheld, maar de rest blijkt op de latlng doet e211igszins tendentieus aan, genlijk reeds heer en meesterzijn, door'
Lang duurd~ het ilU eehtel' niet meer, keper, beschouwd niet precies met de fei- Men weet, dat van Japanschezijde b,iJ. het bezit van Mant,jcerije en hun sterwant na tien minuten speelde de m:u- ten overeell te komen. Vooreent, kall de Chineesche reg'eeringls aal1gedron~ ke bezettingen Van Pel ping, Tientsin,
ziek weer het volksUed en Z. M. vertl'Ok, mengerust de beweerde sterkte van de gen op Chin€esch-Japi\nsChe samell," Sjanhalkwan, Kalgan en oolonor. D3
echter thans vocr het paviljoen in zijn aa'l1vallende Mongolen door Uen deelen werking tegen het roode gevaar, d\1.F Chineezen zijn - daargelaten in hoeauto stappend.
en zelfs dan rekent men nog ruim. per- vooral in Noord-Chil1;\ alsbijzondei' verre zij ill anderedeelen van China
sonen, die nietlanggel~dell te, Pai-Llng- dreigend zou zijn te ,'besehouweil en (i~t. daartoe in staat zouden zijn - zekel~
We bogen .allemaal in die ricllting en Miau zijn geweest, hehbe daar of. In den de Japanners zou dWlrlgen hun eigell niet in Swei-Juan iit €en positie tegeiF
daarna toog ailes naar den uit,gang. Een olntrek nooit veel meer d,an eenlge hon- voorzorgsmaatregelen te nemeli, \\>a11- over de Japanners, welke hun eertige
Japansche meneer aan mijn tafet, con- derden soldaten geziel1.' Maa"r, dat aan- near de Chlneezen nalletell om op zijn kans op sueces in een eventueelen 001',stateerend, dat er no&, koekjes en sand- tal kan iilti.lsschen enkele malen vergrool minst daaraan ll1ede te' werken. Tot uti log zou geven! En, wanr:eer er dan
wiches overgebleven waren op de scho- zljnnatuurlijk. De sterkte van, de bij .11 tol! hebben de Chineezen dat nagelflt~l1' sprake is van sWjd in Oostelijk Binnentt-ls, pakte ze allemaal mee in ~n zak- Sjou-sjin behoorende troepen kan dus zooals tl'ouwens in den aaed del' situatie Mong'o!ie tusschen MongQlen enJad9,ek en trok met zijn bundeltje af. gesteld worden 0» een tot tw€eduizend. ligt. Dat Intusschen d,eJ;1panne~~,ejk~ panilers 'iUlll den eenen kant-· en
Rondkijkend merkte ik, dat velen zulks Naar rei~lgers, die. tel' pla:lt$e ,bekelJd ,g~iegenheid, aaJlgriwell ciQi met' ~h'UJP, Chineezenaan den anderenkant,dan
deden. I
zijp,: l)'lededeelden, Zi~11d~ (j!~~tftpij~!jil~' 'Va)1 l1et, ,,~'o9q~ sev'aar" >hun dp~ll'teli' ~an ,:o.,it !liet meer 'om het lijf l:ebben
de·'Japansche trcepea:te,vihMnil(p'd:.i laten'ill Noord~Chin~ t~ rechtva~-tdXg~il, dan een of meer "illcidenten", z003ls,
VOOi' dulzenden is deze dag inuners
~ich dIe In gebieden met een g-emengde
een van de groote dagen van het jaar, lonor, dat een goede drlehonderd~llo' is bekend endaahilede moeten, ,§ftV bevolking aJs Mongolie rijk Is" weI eens
metEr mcer na3r het Oosten Jigt. Er Is verschi1lende· uitlatingen zOQals qall;~k
waamp ze door hun keizer, den Tenno,
me~r voord9t'n e,n dIe, door de Japallpersoonl1jk worden ontvangen. Blijft er geen melding gemaakt van ~ndere Mon- deze in verband g'ebracht:\\,orderl";;>~f:r6 ners, die tenslot.te tach het heft hie1'
goolsche
trcepenconcentratles.
,,'
";)';(t'~
wat op de tafels over, dan wordt het
De ber-etting van PaiHngiriilflf In handen hebben" worden toegelaten.
meegenomen on1 de kinderen thuis ook
Oat beseft, men trouwens in Nanking
De
positie
der
Chinee'zen
nog wat te laten genieten van al die
Aangenomen, dat . het nlet achteraf ook weI. Van eenlge hulp van regeeheerlijkheden, mlsschien wordt het zt-lts
Ann de andere zljde staan de Chlnee· weer ,ee n gel'ucl1t, znt blljken geweest rlngstroepen aal\ Foe' T~o-l heeft men,
weI voor net hu1saltaar gelegt! al,$ ot~
" I
l~ll, d,w.21, het l~ger vall de Ohlne~scl1\l ta zljll',. kan toch aande O)lln~e$chEl DIl- dal) OO~ nleh lmnn9i1 lenn,
ferll,I}(~Q Ull de ie~~t~11 vall de vaderen,
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Handel en. Nijverheid
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.Sehankwereld
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Stedentournooi te Batavia

,

~i

Kerstdagen

Ook dit jaar wordt weer een Kersttournooi te Hastings gehouden, Men
weet dab Euwe er vaak trlomfen vierde
en o.a. eeumaalCapablanca en Botwinnik achter zich liet. Hl] behcort thans
i.
niet tot de deelnemers, ZQoals gewoonlijk,
zijn er ook dit jaar 5 En:g~lsche deelneUltslogen van Zatenlag
mel'S van de partt], t.w. Th9mas, Tylor,
De op Zaterdag gespeelde wedstrijden Winter, Reynolds en miss M!enchik, en
.
: . gaven. blijkeus een Reuter-telegram de verder vijf buitenlandsche deelnerners,
t.w. Aljecl1in, Fine, Eliskases, Vidmar en
, volgende resultaten,
'
Felgtn.
'.
I

Wedstrijdenin\, <~~:
Engel~nd~.
',0

Bataviasche I(ol'fbal Bond

A a n val: Mej. D. Renesse van
Duyvenbode, Mej. E. Florentinus en de
heeren A. Pcsthuma en A. Lijbers,
Mid den: Mej. E. Jansz, Mej.
T. Verdonk en de heeren O. v. d. Bijl
en M.> v. Minos.
. Vel' d e dig i n g : Mej. P: Beck,
Mej. D. v. Tronchin en de heeren F·.
Renesse van Duyvenbode en A. van del.'

De laatste is een Letlander en een
volkomen onbekende in de regionen del'
grootere tournooien, Hij heeft veor
Letl:1nd aan het derde bord gespeeld in
landenwedstrijclen en viel toen. nlet blzonder op. Maar men kan niet weten !
Wat
Eliskases

EEJ{S'IE DlVISIE

Mark,

.

Res e r v e s: Dames : J. de Groot,
H. Weslerkamp, El. Robbers, Heeren :
,M.. Rosenthal, Been 80eY,van, TroJ1~1.11n'.
B' 0 11 d s k leu r en: Witte rok of
broek en groell shirt.
.
\

A~,ton Villa - Norwich City
\
Bradford City - Newcastle U
Burnley - Sheffield United
Chesterfield - West Ham U
Coventry C - Blackburn R
Doncaster R - Blackpool
Fulham - Tottenham H
No,ttingham F - Leicester C
Plymouth Argyle - Bury
southampton - Barnsley
Swansea Town: - Bradford

3-0
2-0
1-0
1-1
0-1
0-4
3--3
0-3
3-0
1-3
3-0

DEHDE DlVISIE

Zuidelijke Sectie
Aldershot - Crystal Palace
Bournemouth - Torquay U
Brighton & R NoHs C
Bristol R - Queen's Park R
Gillingham - Cardiff City
Millwall - Reading
Newport County - Luton T
Northampton T - Bristol C
SOuthend United - Walsall
Swindon. Town - Exeter C
Watford - Clapton Orient'

2-2
3-3
2-2
1-1
0-0
0-,2
2--1
5-1
3-0
3-1
2-1

pEHDE DlV,SIE

i
Nool'llelijke Sfctie
Accrington S - Cal'lisle U
2-1
Darling ton - Mansflqld T
0-0
Gateshead - Halifax Town,
0-·2·
5-2
Hull City - Tranmere R
, 3-0
Lincoln C - ,Hartlepools U
New Brighton. - ,SOuthport
3-1
2-2
Oldham A - York City
3-2
Port Vale - Barrow
1--1
Rotherham U - RochdJ.le
4-0
Stockport County - Chester
5-0
Wrexham - Crowe A ,

Scottish Le(Iglle
REHS'fE

DlVlsn~

Aberdeen - ,st. Mirren'
5-4
Albion R - Third Lanark
0-4
Clyde - Motherwell
1-2
Hamilton A - Partick T
3-'-~
Hearts - Arbroath
' 4:--1
Kilmarnock - Dunfermline A 3-3
Queen of South - Celtic
1-0
Queen's Park - Hibernian
2-0
Rangers - Falkirk
3-0
st Johnstone - Dundee I
3-3
TWEEDE DlVISIE

Cowdenbeath - Edinurgh C
Dumbarton - Airdrieonians
. Dundee United - Aijr U
East Fife - Brechin City
East Stirling - 'Alloa
. Leith Athletic - Forfar Ath
Montrose - St Bernards
"Morton - King's Park
Stenhousemuit - Raith R

2-2
2-3

San Juan
Te San Juan is een klein tournooi
g'espeeld, waarvan de 'uitslag was:
1. Kashdan met 6Y2 pnt.; 2. dr. Seitz
met 6 pnt.; 3. Marshall met 5 pnt.; 4.
Cintron met 3Y2 pnt.; 5. en 6. Genitez
en Gotay elk met 3 pnt.; 7. Cancio met

1 pnt. en 3. Prieto met 0 pnt.
Kashdan maakte remise met dr. Seitz
en won alle andere partijen. Hij versloeg
dus ook Marshall; dr. seitz maakte behalve met Kasl\dan ook' remise met
Het programma del' wedstrijden luidt
Marshall en zegevierde verdeI' over aUe als volg·t;
inlandsche deelnemers; Marshall moest
behalve zijn verliespunt aan Kashdan
woensdag;23 December:
(1) zijn remi~e met Seitz ook nog een
Aaukomst alle deelnemende ploegen.
half punt afstaan aan Citron.
8. 3 0 n. m. Reunie in het Herculesclubgebouw, Deca Park.
Don d e l' d a g 2 4 Dec. 7 u.
IJllchtt'aart
v. m.: Batavia - Djokja (mej. Z. E.
Da.vies).
4.30 n. m. Soerabaja - MaL:tng lTh.
Korfage),
B..'\ndoeng - Batavia (A. F.
tangs den" ~)oolcirkel
Wlllemse>'
V l' ij d a g 2 5 Dec. 4. 3 0 n. m.
DE NOORDELlJKE WATEltWEG
Djocja - SOerabaja lM. Dahler), 'MaMoskoll, 21 Dec. lTransoceal1).,Op lang - Bandoel1g (J. C. Bas).
de vergacteririg ,die tier momenteel 'ge- Z ate l' d a g 2 6 Dec. 7 u.
lEo A.
houden wordt door het bestuur van den v. m. Soerabaja - Bandoeng
,;Noordelijken Waterweg", van Moer- Danklneyer) .
4.30 n. m. BataVia - Malang IF. Co~
mansk naar Wladiwostock werd door
den leider van dEl .vliegorganisatle She- denhoff), Djocja - Bandoeng (mej.
veleCf rapport uitgebracht over de ont- Z. E. Davies».
wikkeling van de luchtlijnen langs den
Z 0 n d a g 2 7 Dec. 7 U. V. m.
Noordpoolcirkel. In 1933 werd een lijn Djocja - Malang IF. Coldenhoff>.
met een totalen afstand van 1780 kilo4.30
n. m.
Batavia
SOer:lb~lj,l
meter bevlogen, in 1936 tien Hjnen met (A. F. Willemse).
een totalen afstand van 11395 kilOlueter,
Z 0 n d a g a von d 9 u. n. m.
terwijl in 1937 veertien ve'rschillende
Groot
dansfeest in Maison VerstcE.g.
v€l"bindingen met een totaal lengte van
Nu de wisselprijs d,efinitief door Ba18.000 ,kilometer met vliegtuigen zuUen
worden onderhouden. Sheveleff wees tavia ge'WOl1l1en is, heeft de N. r. Kbrfmet nadruk op l1et belang van deze balbond wederom een wisselbeker beluchtlijnen langs den Poolcirkel voor de schikbaar gesteid, tel'wijl Van Arcken
ontwikkeling en het in stand houden een schild uitlooft voor de bond die de
meeste doelpunten tegen Batavia zpl
van den Noon~elijken Wa terweg.
Hij verzocht instructeurs en machines weten te scoren.
tot zijn beschikking te stellen voor het
•
oprichten van vllegclubs in verschillenIn
de
hier
volgende
opgave van
de, in het Noorden van het land gelegen nederzettingen. Op het gebied van twaalftallen zal de lezer ongetwijfeld
poolvllegen, verklaarde Sheveleff, heeft vele namen van korfbalsterren tegenSovjet Rusland momenteel geen con- kemen, die spannende wedstrijden garandeeren: het is nog lang niet zeker,
CUl'l'enten.
I
'
dat Batavia ook dit.keer met den kampioensutel zal g'aan strijken !
nOME - ADDIS ABEBA

1--2
7-0
2-2
2-0
1-3
6-0

2-7

VERDERE UITSLAGEN

Bandceng'sche l(:orIbal Bond
Rom e, 2 Dec. (Havas), Officieel
wordt bekend gemaakt, dat de voorA a n v.: Mej. A. Lapra, Inej. E. Piebereidingen voor een geregelden posten passagiersluchtdienst tusschen Rome tersz, hr. Djin, hr. A. Mual.
en Addis Abeba thans voltooid zijn. De . Mid eli e n : Mej. E.· Hendrik,
vJi€gtuigen zullen dde' maal pe~ week mevr. J. Sonneveldt" Pl'. m. Sneep, hr. J.
Wattimena,
('
I
in beide richtingen vllegen.
1'/
~_e==:

..

•

_

.

I

I

'

Reut.er seint voorts lIit Landen' dat
de overgespe~lde wedstrijd. tusschen
lIartlepQol~ en Crl:we Woensdag plaatshad en eindigde in een 2-1. overwinni~,g voor laatstgenoemde ploeg, ter~ijl
York .Sotlthend. na verlenging met 2-1
sleeg.'
.
Donderdag werden voorts twee
gestelde wedstrijden verspeeld. De
slagen hlervan ,zijn ':
Waithamstow - Exeter
Yeovil - Walsall .

2-3
0-1

/

De

Olym/J;llde

I. O. ,C. j hijeell
'.

OIYllll>ische wil1tet'~I>ele.i1 niet in Ja;jan ?

Naar'Reuter uit L~llsanne mefCit; is"·
op een· ve,rgadedng vail' 11etuitvoerend,'
comite van' het Int. Olympisch Comite'
de waarschijnlijkheid geuit, dat de' volgende Olympische winterspelen in' Europa Lp.v. in Japan zuBen worde,n ge~;
houden.
,. '- , .
De, vergadering had plaat.s om het·
De Enge1sehe studenten zijn sportief, gelijk het heele Engelsehe yolk sportid is. Ze
rapport. aan te hooren,' dat graaf de . be~trijden
elkaar In Inter- V~.fsltY-l·M:eS op. velerlel sporOgebloo, :\[en zlet hler den start
Balliet Latour ultbracht over' zljn in- VIU} ~e crolls-country tusschen de Unlvl'rsitelt,n van Oxford en 8lnnll1&hllW, die Ox·
fopecl1erels naal' Japan. I
.'
,
CON lllWOnnl'n Jleen,

I

'.

Djokjasche Korfbal Bond
A a n v.: Mej. A. SOleiman, mej.
Lo Gerda en de heeren Tan SionJ Kwan
en Lie Hok Ling.
Mid;1 en: Mej.· La Sampik, mej.
L. v. d. Elst en de heeren W. Loppies en
Tjiook T,hiam Gie.
'
Vel' d.: Mej. Ong Truus Nio, mej.
L. ~iboet en de heeren Jap Kie Ging
en Soedjono~ I
Res e I' v e s; Mej. F. Kraag en de
heeren W. Kraag, W. Wolf en Sosrosoedibio.
)
C 1 u b cos t u u· m: Rood-witolauw gestl'eept..
i

l\I:.11angsche Korfbal Bond

Speelsters:
A a n v.: A. de Lyon, R. Hookens.
S pel e I' .s: D. A. de 1a Rambelje,
J. Latukolan.
Mi d den: R. The, E. Liem, Jap
Khik Le,e, Ie King Tong.
Vel' d.: D. Gobriel, E. Robinson,
Kwee Thiam Rok, mI'. A. B. R. Hampe1.
Res e l' v e s : E. Donk, A. von
Cosel, o\1g Tjwan Nio, E. Ong, M. qouwenberg, B. Dotsch, Hoo Kiem Sloe,
The Kiem Hwie.
Bon d s k leu l' en: Zwarte rok
of, brock en Qranje shirt. In· den wedstrijd teg'en Soerabaja is een, ander
~l1il't verplich t.
.
,, .
.(

.. ,Q~~t-Jav~ ~o~·fbal.~O!l~

~J

S pee 1 s tel's: . J. Berends, H.
Berends, Z. Davies, M. Kwee,'S. Lambert,
J.·Lambert, M. Weynschenk, P. de Wolff,
C. v. d. Want, S. v. IJsseldijk..
S pel e l' s: Ang Tjeng Kie, R. Abtink, J. Bel'ends, F. Coldenhoff, F.
Hengst, Liem Ie Khiam, Loe Tjing Bian,
B"de Wolff, W. Sahertian, Liem Yan
Bing.
Eon d skI e u l' en: Oranje shirt
en witte rok of bl'oek.

Cricket

Dc 1\1. C. C.

ill

Anslrulic

22 Dec. 22 Dec. 23 Dec.
open

slot

34 1/ .

3~J/t

341i j
34 1: .

'3,11/ 1

open

J41/ 16
3t3he
34"116
34:/ 16
J·ll1,6

341/ .

:,W/ 4

34 1/ 1

r.o.b Dec.

Dec.

Ban ~ k 0 k : Ketan no. 1 e.k,
Batavia a anbod f 5.10 p.p. of f 8.25 per
100 kg.
Jan Ketan e.k. BaLJ.vLl aanbod J 4.25
p.p, of f 6.83 per 100. kg.

:W/.

Medium blankets
Dec./Jan.
Rolled bark Dec.!Jan.

:H'/.

.j .• '

rErEK

Dc Netlel'latHIsehc Bank':
Load.D.
(Reuter-Eastnn)
21 Dec.
22 Dec.
~warte SIngapore ell.
Landen Dec.lJan.
3 ml.d"r. 3 lJlJd...
Nltte Muntok elf.
...
"..
Londen Jan./Mrt. 5 mldpr. 5 IIl1dpr

.twlll're Lllm,P<1l1g cu.

Van de wraak van Sydney is niet veel
terecht gekomen: ook de t-weede testmatch is door de Engelschen gewonnen.
De berichtgeving van Aneta op !Ciit punt
is weI zeer spaarzaam, maar vast staat
in ieder geval dilt de Engelschen met
innings en 22 rims hebben gewonnen!
Dat is nag weI iets vQor eer~ p:oeg die
aanvankelijk tot niet veel goeqs in staat
leek en dia bovendien zoo slecht in vonTI
was dat zij tegen plaatseiijke clubs nederlagen te slikken kreeg!. De eerste
testmatc11, die te Melbouflle, haddet1 de
Brit,ten het g'eluk aan hun zijde in verband met de weersomstandlgheden e.n
de toestand van het wicket: men weet
oat zij de Aussies in de tweede {llpings"
dank zij dat onbespeelbare wicket, voor
58 uitgoolden. Wij vinden thans eindelijk in de luchtmailbladen' de complete gegevens die Anela ons nooit h'eeH
ge~eind. De M. C. C. maakte 358 en 256,
en de Australiers 234 en 58. Uit de cijfers
blijkt weI dat oak wanneer de' tweede
innings geen debacle was rgeworden de
Britten weI zouden hebben gewonnen.
Inlusschen : or! Melbourne zou Sydney
volg;cn, "de wraak van Sydney". Naar
thans blijkt is er van die wraak ook al
nie,ts ,terecht g·ekomen. Blijkens eente:;
legram in ons avondblad van Maandag
hebben de Britten, het eerst ingaande.
er stevig het hout opgelegd. Zij sloten
cen eerstendag op 426 veal' 6. Uit de
verdere telegrammen valt op te maken
dat de Britten op dit tot.aal de innings
hcbben g e s 1 0 t..e n . ' ·
1)e eerste Australie,che innings was
opnieuw een totale debacle: "oor' 80
'zaten de heeren aan de kant en O'Reilly
\'Vas met 37 topscorer. Dit falen van het
geweldige batting team del' Aussies is
volstrekt raadselachtig. Maar het is tevens cen feit ...... !
In de follow-on maakten de AlIstraIlers 324 (Fingleton 73, Bradman 82,
McCabe 93) en ze verloren aldus met
inl1'ing's en: 22 runs. Twee matches van
de rubber zijn dus aan de M. C. C. toegevallen ll'iet prachtige cijCers. Men kan
zich voorstellen hoe de we reId er thans
voor de Australlers uitzlet I Is de ploeg

TiN

'

2.·~

K t a' wan g: tr, wagon Krawanglijn (naar gelang v. kwalitelt en
33 R/ .
plaa ts v. leverlng).
32"/.
p. p. of p. 100 kg.
petjah K. Boeloeh
De markt sloot stll en iets flauwer.
Dec. aanb,
J 3.10/3.15 f 5.02/5.10
De markt is van 25' tot en met 28 Lolosan Boeloeh
dezer gesloten.
Dec. aanb.
,,3,30/3.35 ,,5.34'/5.42"
Huller Boeloeh
Londen
Dec. aanb.
,,3,55/3.60 ,,5.75/5:83
Slijp Boeloeh
(Reuter-Eas~rn)
Dec. aanb,
,,3.80/3.85 ,,6.15'/6,23'
Petjah K. Tjeree
i
,; 2r'Dec. '22 Dec.
Dec. aanb,
,,2,80/2.85 ,,'453"lt61"
Lolosan Tjeree
.open slot open 511>1
Dec. aanb.
,,3.-/3.05 ,,4,85'/4.94
not not. not. not
TUandjoer;
datt" IpO~ lOOp.
97I~ gUiu £11/18 97Is
fr. wagon Tjlan_
.
vUk.
10
- 10
djoer :
7
13h6
.' Jan,/Mrt. k4.'op.
9 1. - 9
10116
7
verk.
9
- 9 / S Beras Machine
,. AprU/Junl koop.
9 13/10 91~!J6 Beras Machine
S. L. R. Dec.
verk.
9718
97/ .
• Jll11I&p'. koop.
9 3/ 4 - 9~/1
aanb.
" 4.30
" 6.96
verk.
S. P. A. Dec.
913/ 16 - 9J~/J6
Oct./Dee. koop
9 1/ e 9 111r 6
aanb.
" 4.60
" 7.45
verk,
9131r 6 - 9131J6 Beras Kepala
V. F. K. Dec.
De markt opende stH en sloot zeer
aanb.
" 4.60
" 7.45
prijshoudend. Onder invloed van verkoopen uit het Europeesche continent
(Nadl'uk verbodenJ.
was de markt, flauw, doch Werd later
prijshoudend op' aankoopen van de zijde
DE lUAHKT TE lJAT,\VI.\
del' buitenlandsche markten: en berichten omtrent. aankoopen van de zijde
Bat a v 1 a, 23 Dec. lEigen diellst).
del' Vel'. Staten.
Palembang Robusta Dec.!Jan. f 1.3.75
nom.
. Lampong ~obust.a Dec.!Ja'n. 15%
NeW-York
f 13.75 vraag, f 14.15 aanbod.
.
Wit te Muntok peper Dec.lJan. t,o.b.
(Reuter-Eastern)
Banka f 20.- nom.
Zwarte Lampong Dee./Jan .. (eo-,k: Ba.
21 Dec. 22 Dec.
tavia) J 12,60 nom. (e,k. Telok Betong)
-I u. n.m. 4 u. n.m. Dec./Jan. f 12.15 vraag, J 12.50 aanbod.
Citronella Dec./Jan. f 1A.5 vraag.
Orepe spot toop.
2Fh6
3heeta 8t>Ot tooP.
201/10
DE MAHRT 'IE SOER,\8,UA '
verk.·
201h
S 0 e l' a b a j a, 23 Dec. (Aneta), De
'0
JaD./Mrt. koop.
20 3/] 6
tweedehands suikermarkt bleef onver.. Apr.lJuni kOOl>.
201/ .
anderd en sUI.
vert.
201/ 1
Rubbersheets 37 vraag:
De. markt was prijshoudend.
Crepe 38~2 vraag.
De mar,kt was l1til. .. ,' , , , . '... 8lotnoteerlngen
Koffie ready exportkwaliteit 16.50 vr.,
21 Dec. 22 Dec. 16.75 aanbod.
De markt was stil.
I •
~',eetl spot )[oop.
2C'/1
pe
Nivas
verkocht
VOOl'
COllS,t1'mptl~
verk.
2lN s
1396 tons superieur, voor export naar
Sheets Apr./Junl loop.
2(;3h~
Japan
10.000 tons browns en voor export
Jerk.
20~116
met diverse bestemmingen 10.440 tOllS
De markt was stH.
superieur en 2000 tons melasse.
"

Londen Jan./Mrt. 31/ . mldpr. 3 1' 8 mldpr.

gedemorallseerd?

(Wesselink en DijkhuisJ.

'smlddags

Ook de tweede testmatch voor
Engeland!

vol~omen

B U,e.11 o.s. A i r e s.22 Dec., (Anequilify (slotnoteering in papleren pesos) per 100 kg. Jan.
levering 5.72.

Rljstnoteerhrgen van

(Reut,r-Easurn)

spas

l\L\lS'

~{:

Singapore

" Januarl
• AprtJI/Junl
• Jull/ Sept.

!!!.-=:'-?'!""'!'!"!'!'!!7

DE RIJST:\IARK'r

,

sne!UI

L

'iij':'F'ifr average

RUB~ER

het teeken van rle. Ko1'£', , '

Tijdens doe Kerstdagen zullen de traVel' d.: Mej. J. v. Menxel, mej. A.
ditioneele
karnpioenschapswedstrfjden Loohuyzen, hr. E. Lucardl, hr. E. Hethavan
de Ned.-Indische Korfbalbond ria.
plaats hebben, ditrnaal te Batavia op
Res e r v e s : -. names: E. Lapra,
het Herculesterrein.
J. Geerst, de heeren J. Ligtvoet, G. Wattlmena, D. Nierop.
.
Bon d s cos t u u m: Roode broek
of short en wit shirt.

•• , . , .

Tire League

ill

...

.

Producten-rnorkten

Hasting's

... '::j'

t""!!!!..rmb~~ __r_Zl~

'

Londen
(Reuter-Eastern)
21 Dec.
'~m1ddlC.ardoenlngeri

2331/ 4

&4Db

l-mJidJI.-levtr1nJ P. to·

22 Dec.
2331/ .
IlIlno.

2331/ 1
23.VI.
ged,lverk. ged,lverk.

aOUD.

Lon den, 22 Dec. meuter-Eastern). Openmarktprljs in staven fljn per
o~.

7.1.7,'

. ZILn:a
L () 11 d e 11, 22 Dec. meuter-Eastern). Cash 2n~ en termijn 21'/16. Br;Indie kochten China verkocht. De aff~ire was gering,
de markt stH. Na
vaststelling van den koers was cash
prijshoudend, terwijl termijn in llchte
mate aanbod ontmoette. De markt sloot
stH.
New YOI' k,
Eastern). 45.

22 Dec.· meuter-

~

A m s tel' dam, 22 Dec. (Aneta).
De jongste weekstaat van de Nederlindsche Bank vertoont een stijging vin
26.74 millioen voor "beleeningell' bij de
hoofdbank", terwijl de post "beleeningen
bij agentschappen" met 1.83 millioen
en de post "bel~eningen . op effecten"
met 39.18 millioen is gestegen. .
Het beschikbaar me'taalsaldo is ntet
11.83 millioen gedaald.
'Het saldo rekening-courant van h'et
Rijk vertoont een stijging van 34,63
millioen, tenvijl het saldo rekenirlgcourant van anderen met 6.3 millioen
is gedaald. .
.

Suik('I' in llr.·lutlic
Vcrbetering der kwaliteit
I'
Den H a a g, 22 Dec. (Anetal. De
"Facts about Sugar" meIdl, dat Britsch:Inl1ie el'1lstig streeft naar verbetering
van de ~waliteit del' suiker,' daar deze
tot dusverre slecht houdbaar, is gebleken. Vele fabrieken hebben verbeteringen aan hare instalhities aangebracht.
De voorraad bedroeg 1 November p.
85.000 tons. De komende productie wordt
geraamd op 1.l00.00() tons, inclusief
Ghur Khandasari. Men rekent op een
import van 20.000 tons..
De plannen tot oprichting eener suikerfabriek in Siam zijn thans definitlef
van de baan.

Verwijde1'ing Vall handeIshUl'l'iercs

,I

CONFEREN'fIE IN 1937?

B 0 mba y, 22 Dec. (Reuter-Eastern). Cash 52 rupees 8 annas. Verrekenin!:. medio Januari 52 rupees 9 annas., Ven. medio Februari 52 rupees 11
annas. De markt was sUI.
COPRAO

Lon d e .11, 2~ Dec' i meuter-Eastern). Jan.-versch. 21.17.6 vraag.

TARwIi
Chic a g' 0, 22 Dec. <Reuter-Eastern). Jan.-vers,chep~ng1351A.
KATOEN

New, Y 0 r k, 2t
OeQ,-versch, la.0,8,

Dec.

LOn den. 21 Dec. lTransocean).
Volgens dell dlplomat1eken correspondent van de "Daily Telegraph" is reeds
eenigell tijd een gedachtehwisseling
gaande tus$chen de Engelsche, Fransche en Amerikaansche" regeeringen
met het doeleen oplossing te' vinden
voor de vraa,g, op welke wijze de hinderpalen, welke het herstel van den inter-,
nationaien handel in den weg staan,"
kui1l1ell worden overwonnen.
.
: Genoemde correspondent . acht 11et,
,,'aarschijnlij k da t de drie mogendheden, die ontevreden zijn over de resultaten van de in September p. door haar
~nderteekende monetaire overeenkomst,
zullen besluiten. in het begin van l,9~J .
€en conferentie' te houderl, waarop de
mlddelen ter verwljdering der handels..
barrleres zul1en worden bespl'o1{en,
,

.
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ONDERWIJZERES, akten L. O. en
TER LEEN GEVRAAGD f 2000.-,
10% 's [aars ] onderpand twee huizen Fransch, ,wil leerllngen bijwerken, 2 X 1
op oesahag rond. Brieven onder No. unir per week, 1 5.- per maand. Petjenongan 46, .telefoon Welt. 848.
M 5048 bureau Bat. Nieuwsblad.
i M: 5054
KERMIS CONCORDIA. Zaterdag 9
Januari a.s. Nationaal feest in ProvinHET LE~RBOEK VOOR STENOGRAdale kleederdrachten.
M 5059 FIE systeem Pitman, geschlkt voor zelt-

VERANDEf{D EN VERBETERD. Huize
BOXLAAN 18, gemeublleerd te huur
"Nagrok"
boven Soekaboemi. Keurig invoor 15 maariden, lngaande 1 Februarl
gericht,
droog
en mistvrij. Prijzen vanaf
a.s. Zes kamers, garage. Huurprijs
f
4.per
persoon,
per dag. , M 5035
f 115.-. Te bevragen teiercon WI. 2666.
I
M 5060
BENUT mv' KERSTVACANTIE met
GROOT WOONHUIS, op eersten stand Ilguur-zagen. Modellen, triplex, gereedvan Batavia (6 kamers blnnenshuls) , schap, te kust en te keur bij Siang Hap,
. ruim erf, prachtig uitzrcht, te huur per Petjenongan 67c, telefoon WI. 4567.
1 Januari 1937. Hunrprijs 1 120.- per
J i
I
I
M 5043
maand. Te bevrageu : W. Roest, orlsseePAS ONTVANGEN: Blitz zaagjes met
weg 31, Batavia-Centrum.
M 5056
twee aan twee verspringende tandje;
GROOT HEERENHUIS te huur aan- (Doppelzahnlg j , Toko Diana, Pasar
M 5055
geboden met garage, electro licht, water, Baroe 107, Batavia-cent;um.
gas, 4 slaapkamers, groote hulskarner,
MEJ. A. J. LUCAS, Rivierlaan 18A.
tusschenkarner, goedangs etc. Gelegen
Aanmaak
tolletten, corsages en bloeBekassiweg 130. Huurprijs f 40.-, semen.
Opleldlng
tot costurnlere en
meubilcerd f 45.~ per maarid. Te beM 5034
vragen Bekassiweg 146, telefoon 1045 Bt. coupeuse. Zeer billijk tarief.

.

studle, door Sj. van Eck, is verkrijgbaar
Met hoeveel zOflg de zelfzucht zich ook
In elken boekhandel,
M 2
blanket, zi] verraadt zlch tech altijd. (De
Zakenwereld) .

-

En als jume er Invoerrechten 'op WUlen hetren, dan laat lk
_. '.
.
.(London Oplnion).

}l~.n1)!Ier.

_iblW_
M

"VILLA FRIEDA", Tosariweg 8, nleuwe, modern gebouwde, gerlefelljke waning met paviljoen, complete bijgebouwen en autogarage, te huur. Frisch, koel
HA~MONICA MET PIANOKLAVIER
En gezond wonen, Direct te betrekken ;
blllijk
te koop aangeboden. Te bevrabtllijke prijs. Bevragen IJsfabrieklaan 16
.gen
op
28 en 29 December bij Kapel(Pegangsaan Oost), na 5 uur n.m.
meester
Dempo, Tandjong-Priok,
M 5042
I
M 504,5
OEMEUBILEERD PAVILJOEN, voorgalerij, 2 kamers, aparte gemakken, te
RASECHTE DW;ERGPINCHERS, 2%
huur voor heel', z.b.b.h.h., eventueel met maanri oud, Ziwart-bruin, te koop voor
garage. Vlakbij tramhalt~. Probolinggo- 1 25.- per stuk. Bevragen Gang Ha~te
weg 3.
M 5044 Dlerentuin 8.
l
M 5051

Te Koop Aangeboden

,--------

..

. VERSCHENEN de 8e druk vall den
Gids voor den Belastingbetaler in Nederlandsch-Indie, (Hollandsche en MaIeische tekst) , samengesteld door B.
Wolf. Deel II uitgewerke belastingtarteven voor 1937, 10.75. Verkrijgbaar bij
den Boekhandelaar en Accountantskantoren B, .WpIf te Batavia .en Semarang.
, M 5053
--------------PLYMOUTH SEDAN, 4 cylinder, te'
koop, geheel leeren bekleeding, in goede
conditle. Te bezichtlgen 5-6 u, n.m.,
Hotel del' Nederlanden, kamer 10.

Kost en Inwoning
•

NOG ENKELE WAAKHONDJES, basSTUDENT£ zoekt kost en inwoning
in de buurt van Salemba., per 1 Januari. terd pointers, 3 maanden oud, te koop,
Brieven onder No. M 5047 'bureau Bata- Prins, Soekasarie 29, Buitenzorg. .
M 5046
vlaasch Nieuwsblad,
I

Radio·programma '5
Bandoeng 11 103, Pl\UI IlS
18.00 Krontjongmuziek.
13.45 Chie'eesche muziek.
19.00 Nle\lws.
19.15 Maleische liedel'en.
19,45 Al'abischi muziek.
20.00 Gal1llelan-muziek.
Bandoeng II 103, P1\1N 29, YDC 20
22,00 Lezing over den Is1,am.
22,30 Arabische muziek,
22.45 Gamelan-degoengmuzlek.
23.00 Krontjongmuzlek.
23.'30 Sluiting.

WOENSDAG
NirOlll
17.30
18Q3
19.00
19.20
2'0,10
20.30
21.30
21.50
22.00

Batavia I 126 ~I
Lichte gramophoolCmu~iek (<I€n(\ers
PLP ..:n Soera baia I). '
Vooravondcon<:ert.
Persberichtel1.
Gev·arleerd programma.
Godsdienstig-cultureele Iezing U.K.
R.O,S.-spreker) .
Serieus concert Nirom-Ol'kest.
Barnabas \'on Geczy-orkest.
Amst. openingskoersen.
Sluiting,

Phohi
•

n. R. V.

25.51 )1.
)
20.::0......23.30 P.C.J. op 19.11 M,
21,00 Bccc<iiging van Prins Bernhard door
den commandant van het veldleger.

Batavia I 157.89 l\1.. Bata\'l;\ II bl.G6 1\1.
17.00 Gl'amofoonmuziek.
17.30 Persberichten.
17.415 Gramofoonmuzlek,
I
Zeesen
lS.00 Kerstverhaal en Kerstliederen.
19.00 Het Debroy Somers orkest.
Zenders:
DJE
16.89,
pjQ 19.63 (van ~O,30
19.45 Buitenlandsch overzicht door dr. L.
uur), ,DJB 19.7,1 ,en ,DJA '31.38
F. Jansen.
20.00 KW31'tet in l"-majeul' (W.A. Mo18.25 Volkslied,
zarD.
HJ.30 Lichte muziek•.
20.30 Gl'amofconmuziek.
19.30 Nieuws (Engelsch).
21.00 Cocktailprogranuna: Lichte muziek.
19.45 Lichte muziek, _
(Ge€l1 dansJl1tlziek) .
20.25 Groeten aan d'e 1uisteraal's.
:n.oo Dansmuzi'ek
. •
20.30 Nieuws en eCOl~<>misc h o\'erzicht.
23.00 Sluiting.
'
2'0.45 Kamermuziek.
2'1.30 Nieuws ene<:oeomis<:h overzlcht
(Eng. DJE en DJQ. Ned, DJA en
DaJufocng I). M. Y.
DJB).
2l.45 Radio-journaal.
58,03 1\(. en 90.63 1\1.
22.00 Opera-programma,
17.00 Ziekenhalfuurtje door pastoor ,W.
23.151 "Het witte goud";
23,30S1ulting.
Boogaarts O.S.C. Op 90 M.: Theemuziek.
17.30 Gewijde zang.
B.
C.
17.35 Kiederuurtje. Op 90 M.: 17.30 18.00 Vervolg theenlluiek.
Zenders: GSII 13.97, GSa 16.86
18.00-19.00 Concert.
19.00 Chopin-programma.
18.30 Big Ben..,Imperia1 affairs". cause19.20 Persberichten. Op 90 M.: Muzikaa1
rie
programma.
.
1S.47 Concert door het B.B.C. Welsll19.40 Lichte orchestwerkcn
Orkest.
.
20.00 Piano-~·ecital.
19.45 Gevarieerd Kelstprogramma.
21.00 Serieuze muziek.
20.15 "Londen met Kerstmis", causerie.
22.00 Variete.
20.3'0 Nieuws en mededeelingen.
23,00 Sluiting.
2'0.50 Birmingham Hippodrome-Orkest
2U5 Sluiting.
'
Zendecs: GSH 13.97,GSF 19.8Z, GSO 31.55
Nirom (Malcisch)
21.30 Big Ben. "StH~et show".
Batavia. II 190
22.00 Concert door Blaasorkest.
17.00 Javaansche kinderliedjes,
23.00 "The pollco2rnan's lot", causerie.
17.40 Soendaneesehe liederen met zar.g.
23.15 ,,,Empire' magaziee" no, 19.
lS.20 Chineesche muziek
24.00 Nieuws en mc<iedeelingen.
lS.40 Gantbang-kromonginuziek.
0.20 John Mac Arthur-Quintet
19.00 Nieuws'
0.30 Sluiting.
.
19.20 Arabisohe ll1uziek.
19.40 Gandroeng Banjoewangi.
20.00 Bahneesch'~ gamelanmuziek.
Paris·Cololliale
20.15 Hil~doestanl.
7Ander
TP,\ 2, 19.G8 ;U.
21.00 Krontjong-Orkest "The Black Cat"
1825
Volkslied,
Batavia II 190, Priok ~9
18:30 Concert (relay Radio-Paris).
22.00 Lezing over den Islam
19.30 Nieuws (Engelsch).
22.30 Krontjong-Orkest (\'er\'olg),
19.45 C~l1lcert (wl'\'olg).
23.30 Sluiting.
20.15 Nleuw8.
20.45 Coecert (\,Hvolg).
Bandlit'nr II 103
21.30 Causerie over economic,
17,00 soendaneesche lle<leren.
21,40 Causerie: De tooneelwereld.

n..

•

PRINSES JULIANA FEESTLIEDJES
NEEMT BIJTIJDS Kresival-Sircop invoor piano enzahg, 4 verschlllende stuk- dlen U voelt, .dat U verkouden wordt en
ken, verkrijgbaar. bij: Muzlekhandel "Tio zult gaan hoesten. Overal verkrijgbaar
Tek Tjoe", 'Sluisbrugstraat 68a, Batavia- tegen den pnjs van f 1.55:
M 5038
Centrum.
\
M 50[}O
Iedereen gelooft llcht wat hij vreest,
of wat hij graag zou wlllen, (De Zaken-.
VLAGGEN. VIaggen, rood!-wit-blallW, wereldl.
Wolvlaggendoek, kleurecht lidanthren)
2·35 X 1.50 Mtr., compleet met wimpe1 .-_.~n koord f 15, Het Woonhuis, Noordwijk
23, telefoon 302 WIt,
M 5039

Vacante

Betrekkingen

21.50 Koloniale koenen,
22,00 Concert.
23.25 Koersen.
.I
23.30 Sluiting.

Rome (E. I. A. R.)
Oolflengte 25.1 l\L AzU!-uitzending
20.30 Nieuws.
20,40 Saxophoonrecital.
20.50 Causerie.·
21.15 Nleuws (Engelsch).
2J.30 Vocaa1 en instrumentaal cOl1cert.
22.00 Actue'ele cau.sene.
22.15 Beantwoording IUisterrapporten.
22.30 Nieuws•.

10.0()
11.00
13.00
15.00
17,00
lS:00
18.l5
18.~

19,00
19.30

21.00

DONDERDAG

21.30
22.00
23,00
24.00

Nirolll

1.30

Batavia I 126 M.
6.30 Gymnastiek.
6.45' Luchtiga gramophoonmuzlek,
7,00 Gramophoomlluziek (all~en over de
5 archipelzenders).
8,00 Sluitir.g.
11,OJ Vl'oolijke klanken. ,
11.40 Morgenwijding U.K.R.O,S,-spl'eker).
12,00 Weerberlcht.
12,03 Van alles wat.
12.30 Richard Schmldberger-Trio.
13.20 Persberichten.
13.30 Lunchconc'21't Nirom-Orkest.
14.00 Dansmuziek.
14.20 Persberichten (her haling).
14.30 Sluiting.
18.031 De Boswell-Sisters,
18.15 Op verkenning,
lS.45 Zuid-Afrikaansche licdjes.
19.0{) Pers.berichten,
I
19.20 Opera-concert.
Richal"d Wagnerprogl'amma,
2'0.30 AIg,'l'meen buitenlandsch weekoverzicbt door d-en heer J. H. Ritman,
20,55 Opel'ette <:oncert Nirom-Orkest. '
22.00 Gevarieel'd programma.
22.45 Concelt door Philadelphia Sympho-'
nie-Orkest,
• '
23.45 Kerstnacht-mis uit de Kathedraal
te Batavia-C. '
2.00 Sluiting,

17.00
17.30
18.00
13.30
19.00
'}9.20
19.30
20.30
22.00
17.00'
17;30
17.4-5
18.00
19.00
19.15
19.30
20.30
2'0,45
21,15
21.45
22,00

t

Phohi

25.51 1\1.
Batavia I 157.89 1\1., Batavia II 61.66 1\1.
21.00 Wilhelmus.
7.00 Concert.
21.05' Gramophoopmttzi,ek.
S.30 Sluiting,
10,00 Gl'amofoonmuziek, (AllUn op Ba21.10 Persberichten.
21.2'0 Vergadering Phohi-club.
tavia 1).
21.45 Gl'amophoonmuziek.
11.00 Vervolg sramofoonmuziek
.
21.55 "Vlaall1sche sehrijvel's, hun 'and en
14.3() Sluitir.g.
hun volk" Causerie
17.00 Gramofoonmuziek.
22.15 Gramophoonmuzlek..
17,30 Persberichten.
22.30 Voordl'acht in aansluiting op cau17.45 Gymnastiek.
18.15\ Orgel-soli.
serie over "Vlaamsche schrijvers".
22,5·0 Carl1lo'nconcert.
lS.30 Wijdingsavond: Aans1uiting mH de
23,00 Siuiting.
'
Portug'eesche Buitenk'el'k,
19.45 Symphonie No. 5 in C-mineur. OP.
67 van L, van Beethoven.
20.15 Kerstvertelling van Antoon C001en.
Zeesen
20.45 Het Marek Weber orkest.
21.30 Pianoconcert No.2 in C-mineul', OP. Zenden: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.38
18 (~achmaninoff).
l:ur), DJB 19.74 en DJA 31.38
22.HI Wagner-programma.
18,25
Volks!i'cd.
22.30 Speciaal Kerstprogl'amma.
lS.30 Lichte muziek.
23.55 Aansluiting met de kapel vanhet
19.3Q Nieuws (Engelsch),
Sint-Carolus Ziekenhuis.
19.45 Lichte muziek.
1.30 Sluiting,
20.25 Groeten aan' de IUistel'aars.,
2'0,30 Nieuws en economisch overzicht.,
Balldoeng P. M. Y.
20.45 Voor de jeugd.
21.30 Nieuws en economis<:h ovel'zlcht
58,03 1\1. en 90.63 1\1.
(Eng. DJE en DJQ. Ned, DJA en
6,00 OramoCoonmuzlek,
- DJB).
11,00 Lichte muziek.
21,4) RI\<:\lo-Journaal•

;1(;:1'1".;/·

_.~, ..,.: .."~.,,

;'

Rome (E. I. A. R.)

WCl'eltlpl'ogl'am

.

'VOOl'
,

l)hohi
;

Initiatief van het Alg. Ned. Verbond
, lIet Algeme~l1 Nederlandsch Verbond
schrijft ult Hol1and :
. .
In het Novembernummer Van "Neerlanl1ia.", het maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbon~ komt een
artlkel voor, geteekend door K. E. O(udendlj'k), dat Mdt: "Over de wereld
kllnkt Nee~lands stem".

DE STERKE antiseptische werking van
Pan flavin-Pastilles . voorkomt infecties
van mond- en keelholte. Overal verkrijgbaar tegen den prijs van f 0.50 per
tube van 15 tabletten en f 1.20 per flesch
van 40 pastilles.
M 5037

Deze woorden zijn ont1eend aan het
Jaarverslag ,1936 der N. V. Philips' Omroep Holland-Indie (Phohi).
Erk€nd zal moeteil worden dat Neerlands stem over de gehee:e \vereld
klinkt, inderdaad, maar.....; niet genoeg.
De PhoUi, die belast is met den kOften-golfomroep naar de Nederlandsche
overzeesche gewesten, beschikt thans
over een samenstel van twee zenders:
elk dezer zenders beschikt over twee
golven, waardoor behalve naar Oost- en
West-IndH~, ook radio-uitzendingen naar
andere deelen del' wereld mogelijk zijn.
Een eerste vereischte is echt-er, dat de
radio-uitzendingen op een daartoe geschikt uur van den dag ontvangen worden.
Die naar Oost-Indle gaan in den
middag ui~, zoodat ze in de avonduren
ontvangen worden (tijdverschil 7 uur).
Deze uitzendingen komen echtel' in
Amerika in den morgenuren aal'f; a1leen 's Z,ondags hebben ze dus waarde
voor de werkers, die door de week hun
bezigheden hebben.
In den nacht van woensdig op Donderdag hebQen sedert €enigen tijd
proef-uitzendingen plaats, die in onzi!
West en ook verder in Amerika kUl1l1en
worden beluisterd. Zij worden in Amerika uitstekend gehoord en vooral
West-Indie stelt ze zeer op prijs.

Golflen(te 2~.t ~L Azie-uitunding
20.31> Nieuws,
20.45 C\luserie.
21.15 Nleuws (Enge1scl1).
21.30 Nieuws (Ja,pansch). ,
21.45 Opera-selecties.
22,30 Ni'euws.

HAJ)IO·NIEU\VS

/

PATENTEX het wetenschappelljk erkende middel' voor de hygiene van de
moderne vrou..y, In elke apotheek en
droglsterij verkrijgbaar,
1'.1 5033

Concert,
~2.00 "De Rijkszenders groetell hf:tbulSluiting'.
tenland"
LUl1chmuziek.
22,45 "Auf dem Berge, da geht del'
Sluiting.
Wind" conc'ert
SChlao,!"l's
23.30 Sluitl.n'g.·
.
Bridoe '
Ope/'a-"fantasieen,
Persberichkn. Op !)() M,: MUZikaal
B. B. C.
pro°l'amma
A1f;edQ Cainpoli's orchestra.
Zenders: GSD 25.53, GSC 31,32, GSa 31.55
Doncert door het orchestra "Tipi6.30 Big Ben. Concert B.B.C, Empireca't.
.
• Ork'est
Tusschen 20.00 elt 22.00 heruitzen7,25 "Einpii'e magazine" no. 19.
ding van het inter2ssantste gedeelte
8.10 Nieuws en mededeelingE'I1,
van het Phohi-progTall1ma,
8.30 Sluiting.
.
Richard Tauber, Mar<:el Wittrisch
eri Gitta Alpar,
Zendel's : !3sn 13.97, GSa 16.86
Stemmingsmuzlek.
lS;30 Big Ben. "Harry Hopeful's party".
Krontjong.
19.17 FI'ed Hartley met zijn NoveltySeml .klassiek concert.
Quartet.
I.K.R.O,S.-uitzending van de plech19.47 Variete.
I
tlga nachtll1is in de !3t. lPetrus19,5'5 ,.Food for thought", <:auserie.
kerk.
20)'5 Concert.
Sluiting.
20.30 Ni'2UWS en mededee!ingen.
20.50 Gramophoonmuziek.
21.1'5 Sluiting.
Nirom (I\Ialeisch)
Zell'ders: GSn 13.97. GSF 19.82, GSB 31.5~,
B:ltav~ II 190.
21.30 Big Ben. B.B.C.-orgel.
22.00 Concert door Militair Orkest.
Chineesche muziek.
2:2.45 Pianomuziek,
Arabis~he muziek.
22.&5 Kerstdienst.
Ambon-ces<:he muziek.
213.40 Gramophoon-intermezzo.
Krontjongmuziek met zang.
1l3.45 "Under Big Ben" causerie.
Nieuws.
24.00 Nieuws en mededeelingen.
Bellonl en zijn Orkest.
0.20 Dansmuziek.
Kor·anlezinil.
I' ,: __ U_if I.
0,30 Sluitlng.
Gamboes-Orkest.
Sluiting.
Bandoeng H 103, PLP 21
Paris·Cololliale
M<1.leische liednen.
Zendt'r TPA Z. 19.68 1\1.
Soendaneesche lie<ien,n.
Hawaiianmuziek,
18.25 Volkslled.
lS.30 Con<:ert (relay Radib~Pal'is).
Bandoeng II 103, Pl\UI n
19.3'() Nieuws (Engelsch).
Krontjor.gmuziek.
19.45 Concert (VNvolg).
Nleuws.
20.15 Nieuws,
Arabischc muziek.
20.45 Concert (\'ervolg).
~or·anlezing.
2.1.30 Inte1'l1ationale kron1ek.
Al'abische muziek.
21.40 Causerie: Het leven in Pal'ijs.
Kel'klied.eren.
21.50 K<>loniale koel'sen.
Soendaneesche d'2goengmuziek
22,00 Concert van kamermuziek,
Kl'ontjongmuziek.
' "
23.25, Koel'sen,
Sluiting.
" 23.30 Sluiting.

B. R. V.

BIJ PUISTJES, [eukende huidaandoenlngen enz. is Mitlgal-Creme het aangewezen middel. Overal verkrljgbaar tegen den prijs van f 0.50 per tube.
M 5036

TENNlSBANEN VAN DER HOUTLAAN. Nog eenlge \vondbanen te huur
te~en bUlljke prljzen. Uitstekende verUehtIng en pl'ettIg te bespelen. Blj ze.s
maanden speciale condities. InUchtingen WI. 336.
M 5040

CHINEESCH JONOMENSCH met eindLEERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10vlngers-systeem, voor kl;1ssikaa~ onder- diploma k W. S. (Burgerlijke bouwKLEINE COLLECTIE ANTIEK TIN wljs en zeIfstudle, door Sj. van Eck, is kunde) gevraagd. Afschrift cijff:fs van
I
(gemlcrkt> tel' overname aangeboden, t, verkrljgbaar In elken boekhandeI.
diploma gewenscht. Inlichtingen onder
w. 6 borden met gekartelde rand, 1 rond
Ml No, M 5057 bureau Bataviaasch Nieuwsbord, 1 kan, 12 lepels in rekje, tezamen
blad,
.I
f 150.-, 1 oude kist f 20,-, 1 antleke
Hoe hooger wiJ ons verheffen, des te
Niet wie veel ideeen heeft, maar wie
Chineesche spi-egel f 55.-, Brieven onder No. M 4956 bureau Bataviaasch kleiner schijnen wij' dengenen, die niet r.en overtulging heeft, kan een groot
NLeuwsblad.
vliegen kunnen. (De Zakenwereld)'
man worden, (De Zakenwereld).

M ~049

I

GREYHOUNDS, ,volwassen, met stamboom, wegens plaatsgebrek te koop,
goed-koop! Gang Adjudant 16, Kwltang.
,
I
M 5052

PLANTERS- WEDUWE met klnderen,
uit beschaafd milieu, algerneene ontwlkkeling, vloeiend Engelsch sprekend,
zoekt vertaalwerk Engelsch-Hollandsch
WEGGELOOPEN Foxterrier, kleur wit
of omgekeerd tegen kolom- of maand- zwart. Tegen goede 'belooning terug te
betaling. Ook genegen conversatie-les bezorgen Nieuwe Tamarlndelaan 30, tete geven. Brieven onder No. M 4847 Bat. lefoon 1722 Wit.
M 5053
Nleuwsblad.

Diversen

.

M 5030

Onderwijs en Lessen

Personalio

Te Huur Aangeboden AanbevoIenAd resse n

De kosten van deze uitzendingen zijn
betrekkelijk hoog (ongeveer honderd
gulden per zenduur)'.
.
Bij ernstige wiI bij groote vereenigingen, cultuur- en andere maatschappijen en bij belangstellende luistera:ll's
!lwet het mogeiijk zijn, den weg en de
noodige gelden te vinden (zoonoodig
met Regeeringssteun) om te kunnen
geraken tot de uit~ending van een Nederlandsch wereldprogramma gedurende drie ureil in de week,
De uitzendingen zul1en op zoodanige
tijdstippen plaats hebbim, dat men tel'
plaatse en steeds des avonds zal kun!len luisteren.
Neerlands stem moet over de wereId
blijven klinken.
Daarom roept het hoofdbestuur van
het Algemeen Nederlandsch Verbond
de hUlp in van allen, die bij deze uit·
zending'en belan,g habben.
Zendt Uw adres aan het A, N, V. en
deelt mede op hoeveel a1s bijdrage pC'l'
jaar gerekend mag worden.
Het hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond zal datlJ het noodige verrlchtell om het beoogde doe! te
bereiken.
Waarschijnlijk zullen' ook velen, die
ZOO' ruimschoots in hUli eigen. land ge-'
nleten van radio en tijdschriften, gaarne zicl1 een geldelijk offer getroosten
en 00l( lets voor het goede doel willen
bijdragen.
Wij hebben zooveel, anderen ontbreekt
vtljweI alles.
Moge van aile zljden de verwaehte
:lteull komen.
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