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De Witten zetten hun offensief aan het
oordovarront voort, - RUSt!· aan het Madrileensche {ront. - Actie van de dynamiteros, - Mislukte onder handellngvn over uttwtssetlng van gijzelaars. - Engeland! beschouwt het zenden van Duitsche vrijwilligers naar Spanje een ernstig feit. - Von
naar Berlljn, - ISombere seOoze Bandoengsche correspondent ont; Ribbentrop
ruehten in Duitschland, - De metaalwer• vlng thans nog ' enkele Inllchtlngeri, kersstaking in Frankrijk. - D~ Fransehwaaraan het volgende is ontleend.
Engelsche toenaderlng tot Italie, - Aetie
van Nanklngtroepen tegen de rebellen van
De productie van 1930 bellep rond Slan-!u.
219.500 qulntalen ; die van het laatste
kwartaal van 1936 bevipdt ztch op een
BIJBtADE~.
gelijk ntveau, Dit gelljke niveau wordt
Het Derde Bl:::d: Hce Holland over In.
beretkt met mlnder ontglnnlngen ; in dische
,dingen denkt, door C. K. Elout. 1930 waren er 60 groote en voor het Allerlel uit Nederland en het Bultenland, komende [aar zuUen er ongeveer 40 groo- ~ Fil:mw~reld.
te mijnen In ontgtnning ~ijn. In 1930 Het Vierde Blad : Voor de Dames, was het aantal kleine mijnen 125 en Radio-programma's, - Sport. - Personalia,
Het Vij!de Blad: De Prijaji van Temp',
thans geen. Werd er in 193() gewerkt met
4% klelne rnolens (een molen werkte een Doeloe, door 'een specialen medewerker, aan Februazl 1901. - Kerst'h!,:1f [aar), thans zuUen ,d~t er 6 wezen. Herinnerlngen
verhalen. - Kerkdiensten.
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Morgen, Eerste Kerstdag,
zal deze courant niet verschijnen.

Wie nog van de groote waarden van
Chrlstus' boodschap durft reppen en het
geloof aan de uiteindelijke zegepraal van
recht boven macht, van h,et goede en
schoone boven het leelijke. en kleine
heert behouden, loopt de kans, als "pacIfist" teworden ingedeeld bij de hulptroePen van Moskou.

De loollell hij P11ilips
N'aar Aneta seint uit Den Haag, vernam ,Het Volk, dat bij het Philipsconcern te Eindhoven het voornemen
be.staat, de kor-ting oop de loonen met
terugwerkende kracht tot 1 september
ongedaan te maken en het gunstlge
verschil als Kerst-gave uit te betalen.
Verder wordt afgezien van de kortIng,
welke 1 Januari 1937 zou worden Ingevoerd.

Wantrouwen inplaats van vertrouwen,
verdachtmaking inplaats v,an goeden
w11 re-geeren in een atmosfeer die tot
het uiterste gespannel\ staat, binstenvols met tegenstrijdige belangen - maar
dat ·ware te dragen;- gelad~n met
arglist en geringschatting, fel en• .c;l.iep
';1:'1.,
mtstrouwen, nfet slechts .in elkander; ,
maar oolt ,ill" de eeuwige waa:rcte..n.. _
La:at OllS op dit somber Kerst!eest elkander een oogenblik in de oogen zien
ell althans trouw aan het ideaal belooven, trouw aan de groote waarheden
die Christus ons heeft verkondigd. Laat
ons, ongeacht de vraag naar practisch
resultaat, het beset bewaren, dat zij
tenslotte zuBen zegevieren. Laat ons de
wankelmoedfgheid bannen ook waar zij
01\s dreigt te overmeesteren. Dan zal
tach ook dit Kerstfeest fets voor OllS
kunnen beteekenen.

...

De Tillrestrietie

J..

R.
' : " / I O'Ie scha d uw wor dt e Ik'Jaar groo t er ......... ,/I
He t Kers t manne t Ie

,De gezollkell boot

•

WiJ hebben reeds gemeld dat de justitie een onderzoek ingesteld heeft naar
Australie~vluehl i uitgesteld
het ongeluk op het meer van Tjileuntja
op Zondag 8 November jl., waarbij een
De spedale vlucht naar Australie per
lekke boot. zonk, veertien personen te Douglas van de Knllm, gecharterd door
water geraakten en vij! hunner verdron- Sir Laurence Phillips, den directeur van
de "Bank ot New Zealand", is, naar wij
ken~
vernemen, veertien tdagen u,itgesteld,
zoodat het toestel met gezagvoerder
Naar 'wij thans vern~men, h£eft het Schott niet morgen zooals oorspronkeonderzoek geleld tot het instellen van lijk de opzet was, uit Batavia vertrekt.
een strafvervolging wegens het veroorDe Indische P. T. T. stelde zich, zooa1s
zaken van dood door sehuld tegen den
wij reeds eerder meldden, in vel-binding
fleer D., den. verhuurder van de boot.
met de postadministratie in Australie
HiJ zal zlch dus binnenkort voor den oxer het al dan niet vervoeren van post
raad van Justitia ta Batavia of voor den per KnUm-vliegtuig bij deze gelegenBandoengschel1 politlerechter te verant- heid.
woorden hebben.
Tb~ns vern-emen wij, dat de Indische
P. T. T. besloten heeft geen post te
doen vervoeren door het de.sbetre(fen,de
Knllm-vliegtuig.
Eellk08thaa~ gesehellk
Het uitstel houdt verband met Sir
Gisteren heeft de "Perkoetoet" het Laurence's ziekte: hij heeft te Banhuwelijksgeschenk meegenomen van den doeng dysenterie gekregfn, zoodat de
m'ajoor del' Chineezen te Makassar, dokter hem afgeraden heeft voorloopig
Thoeng Liong Hloe, dat door de Es- op rets te gaan.
''
compto te Amsterdam aan de Prinses
'Zijn echt;genoote en dochter zijn doorzal worden aangeboden. Het geschenk gereisd naat Bali, waar zij te Den Pasbe-staat uit een in Japan van Celebes- ser logeeren.
ochUdpadschalen vervaardigde bijouteHieruit blijkt al dat de ziekte van
riedoos.,Op de bovenzijde is een kaart
"an Celebes uit platina en goud ingelegd Sir Laurence niet van ernstigeri aard Is.
aan den binnenkant een opdracht
in goud. De scharnieren, het slot en de
DE LEENING VA..."l OOST-JAVA
Eleutel zijn van goud. De doos is verpakt
in een groensatijnen, van binnen met
De emissie van de 4 PGt. o.bli~~tie
witte zijde bekleed etul. Het geheel is
verpakt in een iraai gepolijste Celebes- leening van de Provinde Oost-JaYa is
ebbenhouten kist. Het totaal gewicht gl*>laagd. Aan de vrije Inschrljvers zal
van het geschenk bedraagt 15 kilogrmll. 40 pCt. worden toegewezen met dien
verstande, dat elke inschrijver minstens
een. stuk krijgt.
PliOIII TIJDENS J?E FEESTDAGEN

De " Van

DE "JAVA" NAAR HOLLAND

Wijek"

der

Naar Aneta uit Soerabaia seint, moet
de krulser "Java" voor 2() April 1937
in Nederland zijn. Als commandant is
aangewezen de kapitein-luitenant tel'
Zee Van Staveren. Het reisplan is nog
nlet vastgesteld. Met het schip zullen.
veel thuisvarende offlcieren, onderofficleren en schepelingen medegaan.

stand vall het Duik.onderzoek
Het duik-onderzoek bij het wrak van
de "Van der'Wijck" Is thans voltooid,
voor zoover het be trekking heeft op de
buitenzijde van den romp. Het inwendig onderzoek Is nog gaal1de, en daarvoor moet met twee duikers worden gewerkt, van 'wle de eene oP. de buiterikant van het wrak moet blijven voor
het doorgevell van de seinen.

Zaterdag zal te Batavia het huwelijk
voltrokken tusschen Raden.
Adjeng Oetariah, dochter van R. M. A. A.
Koesoemo Oetoyo, gedelegeerd lid van
den Volksraad, en Raden Ajoe, en mr.
Raden Soediman Kartohadiprodjo, zoon
van Raden Ajoe Toemenggoeng Kartodiprodjo. weduwe van wijlen den regent
van Pasoeroean.
De huwelijksvoltrekking zal plaatshebben te zes uur n.m" waarna te zeven uur
een receptle zal plaats hebben in de
ouderlijke woning van de bruid, Kebonsirih No. 36.
wor~en
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IVijf bladen)

Naar aanleldlng van het bezoek van
irs. Van Haeften, wd, directeur van V.
eri W., en Holleman, hoofd van den
dtenst van den Mijnbouw, hebben wij
het een en ander medegedeeld over de
reorganlsatde van de Banka-tlnwlnnlng.

De vrede...... is zij ooit lets anders
geweest dan een schoon ideaal? Wij
weten het niet. Maar zij was, in ieder
geval, een ideaal aan welks beteekenis
zetrs zij tribuut brachten die in haar
begeerlijkheld nlet of nauwelijks gelootden. Dit Is voorbij. Wij leven in een tijd
waarin een belangrijk deel der beschaafde wereld de oorlog ziet als het juiste
eindpunt der politlek, nauwelijks zelfs
meer als het laatste woord ter bereiking
. vanpolitieke doeleinden, maar als een
doel op_ zIchzelt.
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De Banka-tlnwlnnlng

Vrede 0 p tuutu: • • • • •?

Het Is niet de gleed van net. vreugdevuur, die deze Kerst boven de wereld
hangt, maar' die van brandende kerken in Spanje. Er is geen ootmoed en
seen eerbled in het geluid van de' dulzenden rnonden, maar slechts kreten van
wraak en van vrees weerklinken. Er is
geen vrede op aarde, in de menschen
een welbehagen, doch €en strijd die het
hart der Christelijke menschheid drelgf
te verscheuren. Er llgt over het feest van
chrtstus' geboorte een vreeselijke sehaduw.

TELEFOON:

Directeur : G. MOLENAAR

~

Kerstmls 1936
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De Phohiprogramma'sl van 2'5, 26 en
31 December en 1 Januari worden ook

'

uitgezonden via P. C. J. op een golflengte vah 19,71 meter. De Phohi-uitzending
op heden begint om 13.40 uur in verband met de uitzending van koraalmuztek uit het Paleis op het Noordeinde, welke om 13.50 uur begint.

" Hedenmorgen werden voor het front
der troepen 1n het garnizoen Malang
de gouden madame voor langdurigen
dienst en de 'zl1veren ster 'van de Orde
van Oranje-Nassau uitgereikt aan den
adjudant F. 13€egers, aldus seint Aneta.

l\IILITAIRE ONDERSCIIEIDING

Eelldaagsehe vertraagd
Wegens warmgeloopen koppeling
De "eendaagsche"
uit Soerabala Is
gisteravond met vijftig minuten vertraging te BatavIa-Centrum aangekomel'!-,
wegens het warmloopen van de koppeling der locomotief, waardoor gevaar
voor een breuk dr-elgde. Zulks werd geconstateerd op de halte Kadogan Gaboes, tusschel1 Pegaden-Baroe en Djatibarang. Gelukklg was aldaar een 10comotief, van een anderen trein, beschikbaar. Met de wisseling ging echter
tijd verloren, terwijl ook de nieuwe 10comotief nlet zulk een snelheld kon
ontwlkkelen als de andere. Deze locomotief trok den trein, die een derde
kla.."Se rijtuig-extra had waarin de korfballers uit SOerabaia zaten, naar Tjikampek. Daar werd opnieuw van locomoUef verWisseld; thans werd voor den
eendaagsche een zwaardere locomotief
geplaatst. Zonder verdere incidenten
werd het station-Koningsplein met vijftig minuten Yertraging bereikt.
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Ons komen deze overwegingen, die
wij aanvankelijk nlet kenden, volkomen
overtuigend voor. Het lijkt ons juist dat
&.
de autoriteit in Bali die bij de regeling betrokken was, Sanoer aanwees en
W. i". U. HOES LUTJENS t
niet Padang-baaI. De loop van zaken
heert den resident trouwens ook O'VeGisteren is hier ter stede in het st.
rigens in het gelijk gesteld; er hebben Carolusziekenhuis overleden de be~r w.
zich bij het landen geen incidenten F. H. Boes Lutjens, employe van Colvill
voorgedaan.
en CO.
De heer Boes Lutjens bereikte den
leeftijd van 72 ja:ar en was reeds meer
DE PENSIOENSKORTING
dan dertlgjaar in Indie. HIer te Batavia. had hij da,pook een groot aantal
Naar Aneta uit Den Haag seint, heeft vrlenden en kennissen.
de Tweede Kamer met 40 tegen 24 stemVoorts was' de overledene kort gelemen het voorstel tot bestendiging van den benoemd tot consul van Peru. De
de huidige korting op de rndische pen- officieele berioeming was evenwel nog
sioenen tot 1. Mel 1937 aangenomen.
nlet afgekomen.
De begrafenis' heert hedenrnlddag om
De Kamer Is daarna op recb ge~aan
vier uur op Tanah Abang plaats.
tot 26 Januar1.

, (DE PJ)STVL\JCIIl:EN

Uitreis
De "Rietvink" is gisteren van SChiphoI, vertrokken met 368 kg post, 58 kg
pakketpost en 172 kg vracht aan boord,
benevens een passagier :voor Batavia,
terwijl vijf passag"es zijn geboekt voor
verschlllende tusschent-rajecten.
De "Djalak" zou hedenmorgen, bestuurd door piloot Duimelaar, van
SChiphol naar KarachI vertrekken voor
Cen extra-vlucht met zes Britsch-rndlsche passagiers, waarvoor in den gewonen dienst geen plaats is.
De "Nachtegaal" is gisteren te Jodhpur
aangekomen.
Thuisreis
De ,,Kieviet" is gisteren te Athene
gearl:iveerd.
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KerstdagenTn liotd lies .Indes'
brengen steeds een bij~Qndere:sfeet en
stemming rnet ~icb. De .directie vanhet
Hotel tracht een speciale verslerlng te
scheppen, die gemsplreerd naar het blzondere kar'akter van deze dagen de
gunsttgste voorwaarden vormt voor een
juiste.stemming.En dit is toch weI de
belangrijkste factor voor het welslagen

/' De

jhr• 'J,Rae'll

toespraak

D.e botsi ":9 In het Suezkanaal
.J

iEen KerstvieriJ:]g In de sneeuw !

Beri1lhaJd
Ker;,~chtige

mJ)~"JN
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IKortenoer"~Commandant

trefrqeen schuld

ilJotiveeriilg der uitspraak van den; ;Uiu.Ul.e.nUld
20 Novem:Jter 1935 heett in de vaargeul

Onmiddellijk na de aanvaring geraak-

pen. Ikspreekdeze~erheiduit,~at~eze van een festijn.
bij New Port Rock, gelegen in deSuez~ ten de schepen weer vrij' van elkaar.
lofficier, Intredend m de Konmkhjke
Ook thans weer is men bezlg de eet- baai, de \ aanvaring plaats gehad tus-' H. Ms. "Kor~enaer" zette het zoeklicht
weermacht, de volle mtlltaire kameraad- zaal te metamorroseeren,
schen H. Ms .,Kortenaer" en het Egyp- op de visschersboot om te zten wat er
Prins Bernhard 'It'as diep c 1 I ~ . I k
schap zal ontvanzen en als zoodanig in
De geheele zaal zal in sneeuw gehuld , tlscl~ visschersvaartulg "Bank MIsr geschied was. Aan H. Ms. "van Ghent"
O1fi'~;;'''',l'.::':''',..
_ . ,.. I . ' , . .
_?~!,~."~.~ ,~ ~,.~~~~.~!,~t:.;1'<lJ=.IJJ."mwuv,~nl(u,,, alles met raad e';; daad zal worden bij- zijn; men waant zich in de bergen! I;Fishmg Vessel no. 3", waarblj belde werd geseind om hulp te verleenen aan
,(Ak;jer\lvc.nd zqnd II Pll bi h t
I g~staan. voorzocver gij van lageren rang Traag zweven de vlokken van al1e zljden vaartu..:;en schade oPliepen..
het ViSS.. chersvaartulg, De.ze jager. nam
'. '
. . '. e
~ .. e
ZlJt, g slast Ik: U aIle bevelen, welks zij- van den hernel neer.
Uit een en ander is den Raad het 1'\<1" het vaa.rtqlg overIn elgen-zoeklloht, en
.~~g~~tlA.Jev~rsfag van. de, be:eed1png
nerzijds in hetbelang van den dienst en
Bevroren bergen aan. de kim en in ee.n volgende gebleken :
l$l~'k een .~lqe..p. m.et. een Of(icier om .te
• van Z. p.IL P#ns Bernhard van
de krljgstuchtiul1el'l worden gegeven, te sneeuwkull zit ...... de band, die met haazzlen of eentgebljstand kon worden verr'1~pe.Bis.t~r,eld,als .9fficier van de
gehoorzamen en stiptelijk uit te voeren", vroolijke tonen tot dansen lokt. Overal
H. Ms. "Kortenaer" was met H. Ms. Ieend, Niets kon worden uitgertcht, daar "
,Koninklijh Landmacht, be-t Konink.
'.
.
I zlet men sparrenlanen.
De takken bul- torpedobootjager ..van Ghent" ,op rels de b~idepartijen elk.aarniet konden
.
.Vervolgens .zlch tot .Prlns Be,~nhard gen onder den last van de sneeuw en van Nederland naar Nederlandsch In.. verstaanenmiddelerwijl het andere vis.}Ii~e .Ne~erJa.n~c,~ ..I~ldi,spbe leger~n
wendepd, gewaagde generaal R'Jell van als men er te dicht langs lo')pt, vreest die. Beide jagers lagen op20 November,sc.n.er!>vaart.lJig ~ijn 'JU~t&.ez,el 9P sleep~e Konin~jke Maril).." uit. Uet kwam
zijn vreugd-e om den n~euw beeedlgden men even een lading van het koude 193-5 tenanker ter reede van Suez en tauwnad .geJ;l~men en dezen met grooover het aIgelueen gc~d cloor: al.-Ieen
off1cl~r te magen tozspreken. Hij wees goedje ip de. nek te krijgen. Zoo is de' 'lichtten ten 18.~0 het anker.
.
te v:aart in de r,iG1.J.ting van (je haven
.,
het Jaatste gedeelt~ was zoo 'nu en
. d,aarbij op de sacramenteele beteekfnis indr.~k, welke m?n krijgt bij het binnen-I H Ms K' t
"t
.'
slee,pte, zoodat de sloep moost losgooien.
van qe eedsaflegging gewaagde van de tredfn van ne eetzaal Toen wij giste
. . " or anaer verrok als groeps...
.
dan omlUlldeJijk. \Vij laten hieronder
dr!~lf>dlge be-noeming' waarin de eenheid ren eenkijkje kwame~ nemen a d- ,boot het eerst. H. Ms. "van Ghent" vOlg..IJ:· Ms. .,K.ortena~r" gmg te.rug na.ar
het ver.:;lag volg(ll, hier en daar aanwordt gesymbo!1seerdvan een Imp2'rium j ver~iering nog' niet geheel ger~e:: ~oc~, de op 1000 a. 1500 m. l?eJage~s voer~n de reede van Suez en is ~ldaar in repa&evuId dear .\\:1t .<1l1 t,a. ODS va"
\Ie
V:;ln
70 m1'.lioen i.nwonel's' v,r~preid
over ver genoeg om een idee te
formatle, tenernde
vrrj te boot!
zljn I II.
ratiEl
De ~erstellmgskosten
,...
. .
. k r ijge n h 00.\,nlet
voor inmanoeuvreeren
De voorst~
Ms.gegaan.
"Ko~tenaer'
werden geschat van
op
c
,plechtigheid uit Den naag ~inde.
. vier wereJddeelen. Hij yerkharde· vervol-I' het er op de ~erstdagen zal uitzie.n.
seinde haar vaaflt aa~ de volgboot. He:t ongeveer 500 Egyptlsche ponden, die va.n. ..
gens, <iat gezag en vfljheid de grootste .Om een bee,d te geven van den arbeid ,was een h ld
d
'
.. het visschersvaartuig op 2900 E
ti
. ,J?e verslaggever begon met de
I
.van het Neuetlandsche volk l dIe de versiering kost, een getal: et' zicht va
en ar wasgoed p.onden.·
gyP sc•.
dee.ling, dat het mooi weer was en dat
zljn en wijdde eenige woorden aan de i werd voor 35.000 meter aan draadjes gen c en.
. •
degew~ldige ~eni~te, d!.e was opgej{oroemruchtige. ge~chiedenis van de Ne- I brulkt om de sneeuwvlokjes op tehanH. Ms. "Kortenaer", na de twee licht.. h~e ~aad ,~eeft van de pemanning van
I;ll~n om get~lgete ~ijn van bet\:>.ijzonderlandsche vloot en het Nedetlaudsche gen I
boeien te zijn gepasseerd in een koer~ ~ v s~neJsv.aar.t~ig, hoew~l po~ingen
dere gebeuren, zich koesterde in' e~n
l~ger. ,,De mannen, die voor devrijbeid' Men kanniet anders dan waardeering na
ongeveer Zuid, bepaalde daarna koe~ daarW.e
;?;1jn aa.n~ewen<;l, geel) verklarin:.
gen
ar het midden van de vaargeul, tus.van Nederland streden, waren va,n de- koesteren voor het initiaUef der directie
verkregen.
s,tralende ,zon. Daarna gaf hij een be· schrijving van het Malieveld, waarop de
zeUde natuur als de .~oor'U !tlande sol- en de uitvoering van den ontwerper, den schen New Port Rock en de lichtboeJ, . WeI is gebleken, dat de al~emeene_
be~di~i?g tou p~aats ,hebben en van het J'ri1J,S jJern!J.ard van Lippe-.Btesterfeld. daten, vredelievend, trouw aan Oranje, heer Plvids, van bloemenhandel "Aba- ongeveer ten Westen van dat licht. ~ meeni~g in 'Suez was dat H. Ms. "Korhiernan verboi1den ceremonieel
gehe.cht aan den grond, taai en koppig danUa" te Bandqeng.
vaart van H. Ms.•,Koflt.enaer" werd ge- tenaer
.
.
P~:tns }3ernl\ard. Wederorn hoort 'men ,In, de verdedigingvan het Vaderland,
leidelljk opgevoerd tot 12 a 13 mijl.
I
.
Enorme l>elaJ:).gs~~lling ~oJ!elSo en trompetgesc.bal. Daartusschen Iflinke en trouwe harten, uitstekende 50'Aan de WestellJke zijde van het D ed .
,
Q90rk1).nktgeestdriftiggejulch. Gene-, daten, mits ~ij rechtva'ucUgen met per- POSTVLUCIIT ~ATAVIA - TARAKAN ged OhanneJ;' we!'l{ien de lielhte;;' r -Ookaat een der commal1J;lanten van de
De belangstell!ng was enorm. Dulzen- r~al~Q~).l enf:ijngevolg k~men van ,de . ·soonlijkebelangste11i~g, ja zeUs met hu.
.
twee kleine stoomvaartui ert
ezr:~ toentertijd te Suez vertoevende Britsche
den en nog. eens duizenden stonden aan
a.
wGrd¢n en de VOlle-.vrij-.
De weldadlgheldspostzegels
welke later kl.eine
!tUi Il, oorlog5schepen van meening wast, dat
aIle vier zij~en van het veld in dichte reden.Ol).mil;ideIIrJk aan de linker~ijde held hebben m de uitoefening van hun
.
.
bleke te .. di
. a
gen d.e Egyptische vissch~rsvaafltuigen o~
rijen. Aan den kant van den Leidschen van den generaal rijdt Prins Bernhard godsdienst.. Zonder deze is de NederlandIn aanslultll1.g' op onze mededeelrng, stoom~e .Zljn, e een Noordehjken koet:s gevaarlijke wijze manoeuvreerden. en'
straa.iweg hadden zlch de gencodigden 1;.Eerst :wordt een groet gebracht. aan
i sehe
krijgstu. cht ..9r\bestaanbaar, want
de openin der I reeds
stuurmanskunst- a,an hun gezagvoerders
opges~eld.In het midden van bet Malie- oyerdekte tribune, vervolgens aan {ie het ~ljn de elemente.t; van de Oranje- naar Tarakan env en v~n Ba avla Ivan New Port ROG'k. Vol ens r e
veelal.vreemd was.
opgericht groep
offiecierenen .ae i myst.2k, onze oUdste geeste'ijke
door het Leger
ting van den
dat .de
:va.n
visv!?Or ..
aU.to.rlteiten. paar waren o,a.aJ;1<,iere genoo{iigden.
hoort duldelijk i wet van
dat Gij thans ook ge- veloppen, beschikbaar gesteld worden I evenwijdig aan elkaar; de koers van' de:
geeJ;1 certmCcaten pe'aanwezi~ . deburg~meester 'van Den de verschlUeAde bevelen, die gegeven reGhtigd Zljt om ~e }er;penen t~ {iragen gefrankeerd. met weldadlgheidszegels: .een voerde dichtlangs New Port Rock zitten, :niaar .sl~chts een ,,license" en
'lf~ag mr. de ~iOnchY en echtgenoote, ;W9rden.
e.n ~aarvan de Kohingln de verpersoon- deelt men ons in afwijking van het' eer- light en de ander dicht langsde licht- geen mec11sch onderzoek schijnen te
mmister dr. Colijn en echtgen?Ote, de
lijkmg is, die bove,nal}n de door Haar del' berlcht mede, dat aileen die stuk- boei (wi,t lichtL Beide schepenvoerden mooten .ondergaan wat betreft hun get J.avaa,g.scbe
prinsen, die ter 'bijwoningD~,kOtmt v~n het Vontelijk gegevenv<X>rschrUteu 'eischt., dat de ken met een bijzonder poststempel af-' twee sWomlichten en toonden het roode ~ichtsvermogen.
.
~.:»l.... 4et.: hU:.WellJk.. va.n Pdn,~eSJ.uJ.!ana
gezeIschap
krijgstucht nadr.u. kkelijk maar zacht, g~tempeld. W'Orden,. dlle. bes:te'll\d 2;ij.n licht.
.J?,~,ar,N~~erla.~d waren .g~reisd;, de COlJlvaderlijk en techtvaardig zij".
. IVoor Tarakan en dienteIl.$eiVofg,e het
De Marineraad is van oordeel,
mtssar is van de ~oningin .l.n Zuid-Hol- .N.auw.elijks zijn jhr. Roell en Prins
volg€nd traject bev~Qgen hebben:
. Er was geen ruimte om te passeeren,
dat na het pa..\{boord uitwa..alen
land jhr. mr. dr. Van Karnel>eek en Bernhard .aangekomen, ofa3.ngekondigd
Drlewerf "hoera I", . .
. tusschen het Westelijke visschers-vaarva'n het Oostelijke vis.schers,vaartu!g,
echtgenoote, minister Deckers, de oud- wordt, dat a.M. c.eKonh).gin in aantocht
Batavia-C.
)
tuig en de licbtooei. Evenwel kon naar
waardoor dit l,lractisoh in een koers
gouverneur-generaal jhr. mr. De Jonge, is in gezelschap van HKlf. l'rinses JuTenslotte nood.tgt jhr. Roell alle troe-' .Soerabaja. .' ) Tarakan.
het oordeel van den Commandant zonteg~n!gesteld aan die (van lL Ms.
baron van Hardenbroek van Harden- liana en prins Aschwin, den br,oeder van j pen en aanwezigen uit, een driewerfBandjeflmasm )
der eenig gevaar, in veriband met de
'iKortenaer" kwam te liggen en op
broek, ~raaf D.um,oJ;lceau, jhr. RoeH, ml- Prins Bernhard. De caleche, waarjn het "hoera" uit tebrengen op Koningln en, Bali~papan
)
breedte van het kanaal en' depositie
voldoenQe .a(Slta,n~ ZOll kunnen wornister jhr. mr. De Graeff, de vice-presl- vQI:stelijlt geze.lscha,pgez.etep .!sendie Prinses. Een juichkreet schaU nu rond-' '~n/of omgekeerd.
van de' visschersvaartuigen, met voldengepasseerd, er vodr den ~O'llldent v.an 4en Raad van State jhr. mr. bespann.en is met vier zwarte paarden, om het veld, waar duizendenin dlepe !.i •
.'
, doende ruimte tusschen belde schepen ;.mandant vandien Jager geen aanBe~laerts van Bloltland, generaal ~nij., worp,t gevolgd: do.or eenige wagens met sUite d,e ceremonie hebbengadegeslagen. ,.BIJ bestelhngen dazer enveloppen door worden gevateu.
' leidin.f( bestond om keers of vaart
ders en echtgenoote. de Dultsche en hofdignitarissen.
PrinsNll .
; :itcb
den
Het Oostelijke vlsschersvaartulg !:POn.' 'te
· ..
M
van het. te Eevl'r:gen
teek.en. van yrij) teo zullen loope. n. .:.
de igeneraals Bern,hard rijden de hooge gasten tege- paard. naast de K.oniri:kl.ijke
., ., ~
.J . . . \I 'r,
...
r aSS s.
moet. Men hoort het signaal Wilbelmus, waar de Koningin en dePrins~she'rp l'()eging van f 065 voor elke enve'o
Omtrent.de andere boot waseen oogen- ,dat opeen moment dat de schepen
.~n.~ ,~an ,~e ~rlbune w~s een plan- commando's en weder het vroolljke ge-hartelijk toespreken. De Prins is zlCht':', Bestellingenkunnen geschlede~:~ ,bUktwijf~l, maar aangezien
in tegenUggende koersen
a zij haar elkaar
.lfJ.er, )V~.~~v.an h~t voorstege5ieelte w.as schal van de trompetten. Een luld ge- baar 0.nder<ien indrukvan degrootsche het hoofdkwartier van het Leger des . koer~ .wJJzlgde e~ lal1.gza m .bakboord
reeds dicht waren genaderd, het
· w~e~WMP dppr de niet ingedeelde on- ~~~~ij~~jg:t~~~~:rdme~~~~~0gP~h~c~On-.· P~echh,gh.eid. :strammllitair en bleekzit. HeilsJavastraat 16 en aan de afdeelin-I uit ging,waarQij' zij aI<ius de belde
aangevaren vissche-rsvaartuig zon,"pef~ep ,pff~ciefen, Wll~r.achter de niet De marinekapel zet de -cerste strofen 'hij rechtQp in hetzadeI.
. ' gen te ~'abaja, Lange Gatottan14 €l-} boordllchten en later slec.hts betgroene
de.r een ~ln te geven p~otseling
in~~eeldde Qnderofficieren van q.e ve.r- ,van het Wilhelmus in.
. Ba.tav~a-C. Marinelaan·7.
. ' licrttoond;;i ~e~l deze onzekerheid oP-hard naar stuurboord is uitgedr.aaid, •
.~~,. en e .w:apens standen.
lId deril~
Ais definitieve datmn van de door_,ge leyen.
e.a een werd het groene
tenvijl 'YoQr di.e manoeuvre geen
,V,erder waren er nog plankiers voor
H.M. inspecteert de troepen. tij rijdt
.
trekking van de.n luchtdienst van Balik- licht, maa,r lleide stoomUchten ui~en
ruim~ meer was;
g~noodigden aangebracht rechts en links langs het carre. De Konlnklijke w"gen
lIet thans\,olgend . lie
werd gEj-, p~Qan. na-ar Tarak\ln lS vastgesteld: 9:' gezien.
d a t d:e com man dan t
.. een opend . door decQrrec.t marCheerende' Januari 1937.
van H . M s."K 0 r t e n a e r''
angs
en
e
sc
en
straatweg
wo,rdt
onmiddellijk
gevolgd
door
.
'
Aan
boordvan
.Hr.
'MIs.
;,lS:ortenaer"
d
L id h
1 Intusschen,
zoo vertelde de' verslag- groep officieren 'van den grooten staf. Koloniale Re,serveen de marinetroepen,
Op di~n dag zal de eerste l1een-vlueht, leldde de commandantdenav!gatif,
t e r v 0 0 rito m in g van d e
waarnade.jgrenadiers en i3-ger,s, denleu- v,an Batavia vIa ~ra~aia en 13alikpa- daarinbijgestaan door deneersten .oW- .aa n va r i n g gee n .a n d ere
·geyer, ~ijn de iniutairen ~angerukt. De
· trQepen zijn in carre-'vorm opgesteld. De
PriI~ Bernhard l.egt den we jachthoornsbespelencl,het4de regl- pan plaatshebben,terwljl de eerste re- cler.De officier ,vande wacht, de lul- Ill1 a a t r eg e len had k u ngrootste. zijde v.an het carre 22lJ mete'r
eed at
ment 1nfanterie, develdartillerie, de t 0
van 'Tarakan is bepaald .op tenant ter zeeder '3de klasse C.. E..ban e n e n moe ten t ref fen
.
.
'(
,
pantserwagensen .dehuzaren volgden. 11ur-vlucht
J a n u a r i A b I:t. h I d a n h ij get r 0 f fen
· Ja~g, bevindt zich aan de zijde van den
In veler herinnering zal dit de beste p a - '
. [On van s ec " ad z ch opQrder. v,an
h eft
Dlerentuin met het' front naar de gePan is het oogenblik van de eigenlijke
d
..' i
den commandant} van de brug verwij.e.
noodigden. In de dwarsri"hting
st...okkell
plechtighelp,de ~dsafl€,'gging
v"n
"'en
ra
e zlJn,
~n een
Denuur
Haag
derd,d teneinde toe ·tezien op de beant---- •
'"
.'"
_
...
\4
gezien
heert.deZijmen
was ooit
precies
na
KERSTFEEST ZO ...TDAGSSCIIOOL
zich de twee andere beenen van het nleuwen offider, aangebr,olten. ~ze
k
.
n
woor ing van een sein, hetwelk gedaan
Op .de HorellS I
carre uit, welke samengeste:d zljn ui't h~eft in verband met de meervouc»ge aan omst van de trbepen afgeloopen.
Gisteravonct heert de ZondagsschooI _ werd door een in de haven liggen~
marinlers,bereden'troepen, veldartl11erie beeediging niet op het vaandel, ma~r
De troepen trok~en naar het Paleis op. voorheen onder leiding van zuster Gout- Britsch oorlogsvaartulg en dat snel en
D~r ee,n koe. gedQ~
en de pants.erwagens.
door het opsteken van deonthand- om te deflleeren voor Prins Bernhard smit - in de Willemskerk alhier Kerst- goad moest worden beantwoord.
pep.alve. PQor de r2eQs genOEmde troe-. ~hoende . rechterhand plaats.
en den commandant van het ,veldleger, feest gehouden.
Tenehide nog' eens tezien naar de
l~naf<1eeli.I?:gep~rd~hetc:arr~noggedle zicn ,tepaard hadden, opgesteld op
Tegenzes uur nam .de Kerstviering positie van het Oostelijke vaartuig, be- .Evena.an clen b1,liten,ltant van de
VPI?ld ~oor een cOmpagnie van de Ko.Zacht hoort men .!het Wllhelmus het plein vporhetKoninklljk Paleis. Het een aanvang. De j~ugdkOren~brachten .fJ af de oommandant zich naar B,B.-zij- hoofdstad, op den wegnaar Tj~mp'a.ka19 fl,le ,Re~e:rv.e IU~t va andel, 3 ba~~l,jons spelen, De menlgte is daoosU1. Ach'- ,terrein stroomde lang~m~rhand leeg. verschillende stichtelijke lied~ren ten ge- deva,n de brug, .den .eersten .officier 'poeUh, is een 'Inlandsche . jongen op'
111 de. grl'!nfl.r;lier$ en jagers en het :19- t~reenvolgens le.zen de gen.eraal-tit,uv,~~
.
.
hoore...
.
verzoekende eenoogJe 'w h01.l~e.n, op de vree.selijlte wijzev-erwond dooreen koe.
~et k.inderkoor, gedrr!geerd .d99r mej.. a.nqer:e·Qoot. .l'erwijl!Ie .c~andantv.a..n- Ho~ het geval zich heeit toegedrage.n,
. .fe~lmen;t il1, l1 erle, g.enietro~pen,eene ll!~r van het ~.N.I.I,J., pe Jonge v.an .der . Ver.scheldene·. auoodteiten-,leven nog
fa
t
depu~ft~e V~l.1 .fie LIl.chtva,artafdeeling, a:alen, aQjuda.r:rt Va~l .H,M..(je ~oningin, na, o.a. deoud-Iandvoogd'lhr. De 'Jonge, O. Blom, het meisjeskoor onder'leiding ,d.aa r naar stu\lrboor,dkeek,z.agb.ij een is ri~g niet
duidelijk, daar niemand geeestscNjl}t
een deputatie van den Motordienstde schout bij nacht ~Uys '.e.n luitenant- dieal eauseerende ~ljnpijp aanstak. van mevr. E. Snijders en €en gemengd
t1,ligege.w
te .uj,n yan dej\lis,te
KOI1. marechaussee, een Pelotonpant~er- gene,ra.al Ibr. ,Roell met luider s.temme I,Opmerkelijk was de ·tegenover ,film en koor, ge{iirigeerd .door den, heer L. de
toe<jJ:;l,~ht.. pe gewopd~ jo,ngen, (lJe met
een mitrailleurpeloton een at- 5ie
voor, waar.bijpersbetoonde tegemoetkomendMid.
QP zuivereen tee,re w i i z e . o e ,
lnden
buik getl'9ffeil wer,d,
anW9r.t
deeling ve~dartil!erie' en de be;eden 'ar- Z.:p.,H. l'r~ns J3erl.1.harp van t.!ppe Uie,S- ,
.
. de tQepasselijke liedexen.'
m.depositie van .het westelijke vaartuJ.$', 1$ Wde.ns net'tf
Aa,ar qe C· p..Z.
,till,erie ~lt .Ar"hem.
terfel.d,de a.s. ge.lnaa~ van ,H.I$:.l-t.Prln,.
Toen het vorstelijk.gezelschap .naar
De tradi.tioneele J{erstvertel1ing bleek d a t zlch toen. op naar schattJrigeen af- overl~e,l)..
-:-:..d1hilla . . . . ,
· .s~s .Jl,lUa na"penoem9 wo:rdt to,t resp. he.t Paleis terugre.ed,·schaarde Prins weer grooten vat te hebbEm- op hetge- stand:van.2 ~300 M. van. Hr. M:;. ,$orpj.;~IijQ: ¥dv~r~ kapitein van het Koninklijk Neder- Bernh~rd zich in het luitergeleLde aan moed der 'kinderen.Metstralende oogjes tenaer" b.evond.
..
,\VIEJ,JU,JDf;.6GEKIJ.AAIi'E
landsch-Indisch leger, lultenant
,zeeweerSZljdep van de caleche. OJ> zijn weg luisterden zij toe.
Dadelijk overtulgde hlj zich, d.atnet
'Bij den overweg W.illems!aan -r:aakte
,Nadat de ver~chillende eommandee- lste klaslie bij de Koninklijke ,M,ar{ne e,n naar ~t '\N'oordeinde 'w~rdide .stoet beJammer was het aUeen, dat aan het elgen schip. geen koers had veranderd
.rende offic.ieren r.apport hebben uitge- r:itm.ees~r van de Koninklij\{e N~cXeJ- groet met e1udeloos ~~juich.
l;>egin vanhet f~st zi.ch een lnciQ.~J,1t naar~tuurbOOr<t en snel~enaar stuur- een Inlanqsche wlelrijder bekneld tus· brp..cht blj d-en garnlzoenseommandant ~an~sche lapdniilcht.
.
.,
heert voorgedaan, dat gelukkig nog vrij :boord~ijde van de prug, waar bij werd sc!hen een der afs'Luitboonleln en een'
!
gaan zij weer naar hun plaatsen' terug.
.Da.~rd~r,vanJhr.RoeU good afliep.
gewaarsehuwd door den eerstenof.flder, trMU, waar:door h.ij met eenlge hoofd, ;oankomt de minister van Defensie, dr.
Nu roep.t ~eneraaI ~QeII ui,t:
Tijdens het gebed vloog nJ. de aardig c;Ue o.p dat, oogenbU~ ~d~ plotse}inge yerwondingen naar de C. B:'Z. moest
I,
Colijn, In een autoaangerooen. Hij werd
"Luit~l1ant terzee .1ste klasse, kaPJiD:e go.uv,e.r.n~ur van .de. ~s1dentle vaar- versierde Kerstboom plotseUng in brand. koersv~ra.nderiqg eveneens' had op~e- v.;orden overgebracht. Het rijwiel werd
geheel· vernie1d. De zaak is in onder· .(egemoet geredenen begroet door den
.digde .deVQIg~ns:te ~.tder .Uit :
De koster, de heer Blondeau, schoot on- ',·me.rkt.
. '" t Te zrjl1er
. . eere,
~i~ en ,I'ij.m,eest(\r 'p,~,Bfru.na.rd
,g. a. rn
. 'izoensC
. omman",\ln.
middel1ijk toe en ook de mil.ita.iren uit,.. u.e~ .Y'~~.c". er,s"". "rtu.1.g ".aA 'n e.en ~o .. t ZOE.'k.
w~den doorde Ken. MiUtalre Kapel vier . ,vllq. LipPei Bi~erftld, zijt GiJ ber~id,,:ij~.i$roij ee,n vi.eugdevollevoldoe- het naast d ke k el
il t
t h i
. # JI A>N oJ}
......
,j.> ... 1
,.
..
.... j,s:I
f9f{els. geslagen, die gevolgd worden
ten 'aanhoore van IlJ\L de Koningin,
nlng f..er k.euois. vand.e koepen t~ .bren- verleendeneassi~t~ti:genm 1 aIr e u Ii· oogenblik, oo~derhet .YPQ~gesc.hreveJ1
door eenige roffels van de mariniers.
il;l tegenwQ()ldiJheid ran' Uwe KogeJ1, .Aa.t H,M. Har.ebiJ~nMretevreden- ,Oe Kerstboom werd na
"
_ ,seip vQOr u.itwijken te geve~, .koers verJ
Het wachten is nuop den commanJUli,ana, ,en
heid tegenover Irtij
:.sleept, waarna· het feest
.z
da:nt van het leger, luitenant-generaal .zi(n.,Ie
.. len V"" .u.l\J...• in.
hdeet.
vindden U:ite.raard. was d. eQittstel,tenis boordlichten en
het ro.
uet .boo
.,
t.".,,'ntootte n.." ,t,".v.i.a·jbr. Roell en prins B e r n h a r d '
..~.
I'
' . . . . ,. •
>'''t .
)I
•
e~. ero.J;l er d·e aan~ezigen aanvankelijk grootzlchthaar ""..rd ~ld"s v"'" Aen N-o.O
,~" •
..."" 1\.,.
~ ...
De verslaggever beschreef' met een
4e ,w.~r:mtl«<J.\t :V09r Ud~n eed vit n I(jaaraM deelgenomen hebbende troep~n ,. De koster lie bij zi'n blu chi'
. i"
.'. . .•,"'.. ,.~ ...",yI ,..... .~g va.n C~l).tnlm· !/fal)n v~r,pand met de Auwe· enkeIwoord het tenue van de miUtairentrcuw aan de Koningin, geboorzaainw.ee,J'.I,l)..ac.h~Yro.boleJ;l,et.c/'.·'
.
, gen lichte ibr~ndwo~den 0ss .ngspog n- de:n.w,ge.r~9mfn1i~. •
, Wltsfeestelij~ne4en'OP bizondel1e wijze
v09r deze plechtlgheid: grijsgroen do- . heM aan de wetten 'en o n d e i w e r p i n g '
P.
Onmidde11iJk werd aan ded O'frderdffi- bij<;l.~agen tot het feesWJijk·a.an;~ien v~n
1pi~~rt. De koloniale reserYIil en de ina- .a.an' de krljgshicht at te leg'g en ? .
- - .€_i I. ci~r bij de machine-tele$rafen de order ~e l;lOo.fQstad.
.
·.dnle,rs hebPen het par!l-.detenue aan:
gegeven voor "vol achteruiV'.
PP §':l~g~stieye w,ij~ .~p.l v:oor~ ,het
Pe ~ew.elQige op!tomst van het pu.b!1ek, ..• Qa~ v~rz~k. ik U de. r.ecI"ferband ..t e '
De beide vaartuigen waren elkaar contact tussche.n Nederland en In<;l.le
\V~Jke Y~,rwltcht werd, heeft een sterke ontblQ~.tel)en. ,oJ}.der It_e~ 91\S.te,ken
. echter ··zoo dicht gena:<ierd, dat er :wei- 'worden vooiges,t.eld, n~melijit door twee
af:tettlng .va,n I:;l.et .terreln door politie en
val}. !Ie .bei<le Voofste WJ'fQ .ro.!J met
nlg -of geen hoopmeerwas om een aan- reu~n-~J;1te.nnesop net d.a.k, welker topmarec.h.aus:;~enood,ig gel1\aakt. Een bi- hoorbare stem na te zeggen.: "Ik
v~ring te voorkomen. Het roer werdpe,nbeurte~iIlgsbliksem.flitsen .in elk.aars
~.o}1de.rb~l\;l ill .noge.en lange mast uaqij
trc
bakboord aal1' boofd gelegd, om den hoe:k rlcMi~g pUe,n werpe.n.
· .doe plAAts, Wa2-,r stra..ks .H. M. d.. 1<.0. . . i.ngin
JW~.r, ,u.w ,~~l) de J()l1ill&,'iU, gevan inval minder ongunstIg tedoen ziju, c)OSTENRIJKSCII KERSTPROGRME
I
maar voor
••
hoor.zaamheid. aan de wetten en onI
'
.~~
1,1ltst~,ppe~
\lIt
de
calech.e,
waa.rmede
. d eze maa t regeIen u i''.wer k'II1g .
·
,. ,i\~ ,~aar .de .plecht!$heid rijdt. Aan de- derwerping aan -de kJijgs~u,eht. ~oo
De uttzendin~ van het Oostenrijksche
konden;hebben,
had
.
.
j
J{erstpJ'.()gr~J;l1 v,ia de Phobil>egint morde aanvaring gen om 7.:W u1,lrJava~ijd e.n d1,lu~t 'tot
j
waar helpe lnij (l~.)..IQl3&btig"'.
zen mast zal de Koninklijke Standaard
w9,1:si~l}. ~e.heschel1- zoo.dr~ 'de Konlngin
S.~O .uur J,avatijd. .
.'
:I'oespr:aak ib.r:. Roell
pl:;lats, ruw geschat 30 seconden na }let
op het terrein is aangekomen.·
plotseling . koersveranderen van het visNadat onder een doodsche ~tI1~ de
.J)E l\l.uLB~OT tilT HO"'~D
schersvaartuig. ,H. Ms. "Kortenaer" trof'
Jht. Roell en Prins Bernhard eed i~ _a,fgelegd, spree{{t ~e commandant
qret
den
vOorsteven,
welke
werd
inge:Het s.s. "Johan de Witt" wordt iustelt9roe.IJ. a;:,ln
van he~ v~ldleger als vol~t: "Offlcieren,'
drukt, hetvls~hersvaartul'g'aan bak- de van 1 Januari op' 2 Januari a.s. om
onderofficieren,
kOl'poraals,
tamboers,
\Vie
gistermidtdar
m.~
de
;':mailbQOt
naar
EuroPJ.
n.rtrQk.ken.
'Van
link!!
luar
rechh
De gouverneur der Residentle jhr.
l\Iaas, val,1 s Lands Caoutehoucbedrijf de diredeur der N.II. M de heer .bOOrd pI. min.' 4 meter achter diens 8 uur v.m. aan de kade teTg. Priok
Roell, wordt verwacht in gezelsChap van hoornblazers, trompetters en manschap- dr. J. G. J.A. A.
A. Pauw en dr. Z. B. PrzybylkiewiczJ vice- consul van ~olen aJhler•.
verwacht,
voorsteven.
I

.Enorme menigte woonde
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n.IEN

SCll~I]Fl'

ONS,

D:E BE~EDIGING VAN DEN FBINS
Gisteravond lulsterde : ik, evenals
waarschijnlljk dulzenden anderen met
mij, naar het Phohl-relay bij de Nirom
_ (de "officieele" omroep dus l) van de
beeedlgtng van Z. D. H. Prins Bernhard.
Om 10 uur precies deeIde de omroeper
mede, dat we gelulsterd :hadden naar
de beeediglng enz. en da t de Nirom
thans glng sluiten ; sie oosterselie uttzen ding zou volgen, Bij onmiddellijke
omschakeling op de B. R. V. bleek dat
de PhoW-.uit2iendillg neg ntet .was ge--ein.digd, n.1. dat nog een speech voIgde
van den Qouverneur del' resrdentle, die
nog een kwartler-"duurde.
Zou het voor deze gelegenheld niet
[ulster zijn geweest ook de Nirom-uitzendip.g even te verlengen en alle luisteraars in Indle in de gelegenheld te
stellen ook deze speech aan te hooren ?
M.l. zou dit deelvan de beeedigjpg .ook
de Oostersche Iuisteraars weI gefnteresseerd hellben !
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Met de lblIS boven Batavia
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19423
27449

29615
12229

33725
31365

50 Frijzen"van

39816
15497
39621
29232
33850
11340
11601
37511
19546
36529

36592
37880
38697
38012
·33438
22211
17719
16819
13004
39997
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30402
39019
19425
33388
30280
35032
12993
24951
21464
23811
18556
20626
22504
10882
10506
24343
27915
20134
20573
22107
10085
, 37003
20257
15517
35100
37335
37601
15955
23682
16511
23732
17111
27964
33434
29377
18762
19510
24934
38757
29125
17856
35724
32795
25111
32492
18860
31943
16129
37680
31064

34187
.159.~1

23871
28279
12146
}3,213
28435
180,05
'22212
15272
31414
30856
19233
2:19~8

3'2915
39192
32394
3804.9
223n

20734
'18533
14713
30986
31974
18423
13092
34:565
~9086

17824
·15351'
38875
16463
14552
21532
13332
33902
24755
20794
3Q560
30302
33018
14645
22039
28776
31500
19401
29451
21436
'18001
22670

100().-

25762
13822

i

5QO.-

28117
32566
24105
30724
16269
38641
17'374
24223

39948
11617
15248
13993
2f671
30262
',36060
21522

'287~7

~8358

33241

21089

250 Pr~jzen van

32640
.125.28
26726
a6819
29326
26899
16643
29960
23770
24509
15454
38214
18005
'13366
10846
1610.1
186-94
11nl
32186
13785
33991
26579
26934
15269
254-60
25559
25629

20356
27297
23172"
32806
289021
33476
19772
30416
3"l105
27712
18698
28976
29061
22434
32653
33908
25132
25195
14028
25867
29185
28388
10035

.... ~oo kon. dU~ punctueel op, het .vast-Irelzeu door ge,' .Iucht tn de:skundige ge~
Nog ettelij~e keerengingyandaa,g d~.ir:divld1!-alisme, in de cynischeaanvaargestelde hjdstl-p de D.C.-3 voor het zE.ochap, namehjk de l1.eeren Hart, de "Ibis" de Iucht in, te-kens een dozijn, dmg van het boos gesternte waaronder
,
cers'te rondje boven Batavia vertrekken. Di1'ecteur ,van het Departement van Batavianen een groot genoegen doende, I hij geboren we1'd "too late for the big
De wachters, die ,genoodigd werden Econcmische. Zaken, en Van Baarda, doch t;:-ge'lijkertijd overtuigende van de war, too soon for the next war".
zi~h naar den h~ngar te begeven, waar het hoafd van het Offlcleele Toeristen- vele. yoo1'deelen en ccmfort
dat het
Maar' hoe geladen is de dialoog van
w1tg:lakte tulnz1tjes, wachtten, werden bureau" dil!. heel wat ~lieguren achter r..ieuwst.e vervoermid'del van de, K. L. 1M:. dit tweetal! Hoe schrijnend is het Ieed,
I a1 dlfOCt op hun gemak gesteld door de den 'rug hebben:
(
. ',b:edt !
dat hierin wordt uitgezegd, enhoe zwaar
van spanning zijn de woorden, die daar
schijnbaar zoo achteloos worden gesproken aa,n eell' -morsig cafe-tafeltje. En hoe
, hevig Is de passle, die hierin smeult, n,iet
35268
33826
. uitgespeeld door Bette Davis en Leslie
· Howard. Vooral Bette Davis ontwlkkelt
· in deze film weer een dramatlsche
kracl).t van buitengewone proporties, on11499
zegbaar navrant door een snellen, ner29590
I veuzen oogopslag, eeh schuw gebaar, een
21610
trilling vanhaar wrangen mond. Er is
29794
. geen andere actrice, die de pijn van
'35925'
,zwaar te dragen Ieed zoo beklemmend
39235
·suggestief kim vertolken.
26427
23944
Voor de regie' van .ArchieMayo k.un39474
nen wij )}iet zooveel waardee.ring.heQ,ben
22587
als voor· het spel, want Xlaarvoor .l,s .de
camera te contell1lPiatiefinge.steld op het
registreerenval1 tooneelmatJg .0pgElzette
I scenes. WeI ~ad .zulks net jVoor.d.eeI, dat
37498
Sherwood's .tooneelstult o.ng~h.oJ1den
1)709
bI~ef; maar de tra~spOsltie in HIm stelt
26395
pnmall' andere e.lscI;!en. !amxner, ..d;l,t
.29176
deze niet v<lIdoende tot haar recht kon-i
25380:
den komen, want indien de vormgev~ng
33034
op hetzelfde pei~ h~ti ges~aan a~s..de lll17251
houd, ?JQuden wlj m "Tbepetr}f1ed fo17'11.3
rest" e.enkunstwerk van den eer~ten rang
12897
mogen ~groeten. Dat de fUm niettemin
12246
belangnjk is en' boeiend in haar pessi20035
mistiscbe probleemstelllng, blijkt intus35023
schen voldoende uit hetgeen wij hierbo15210
yen hebben geschreven, en ,door den wa":
31205
ren fllmliefhebber mag zlj derhalve stel-36840
lig niet wor.denove~ge&lagep.
25433
2a536
f[ederunorgen ving'en te Batavia. de inteliitedelijke. Korfbal-wedsfrijden aal). De Batao via-nen Oinks) verplet1erden in 'den eers(e~
v. d. V.
30070
ka,mp de Djocjaneezen :met 10-3.
28514
17310
·Pilmaankondiging
31225
in de meerd,erheid. Van Minos zorgt dan
29744
a: heelgauw voor de eers-te treffer
Globe-Bioscope: ,,~elty· the
1481~
(l-O).Dadelijk daarop voIgt mej. M.
Second"
21019
Heemstra, die van onder de korf zuiver
28322
Hooldstedelingen verpletie.r.en Djocja
inscl).iet (2-0).
Een ni~l.lw wtUedi-e~tea.m heeft zijn
29309
..'
.
,.. intrede gedaan : Patsy ;Ke.lly, Charley
"
13987
Bij de. vakwis~elll1g kome,n Jan,sen 9'S' " Chase, ,<iu1nn "Uig U.oy" Will~ams, stuk
BATAVIA - J)JOCJA '10 ':-.3
Ve r d.e d.i~l n g.
37816
in
de aanva,I. Een ren .... ~. en ~e? voor stuk tot berstens toe gevuld met
,D. Jansen....:;-. mej. D.' v. Maarseveen
. . . .
.
- .
24764
schot...... mis. De scheidsrechter flU1t lach-gas
.
.
v.d.
Ma.rck·;
mej.
E;
'Robbers
H~denmorgen zijn de korfbal-steden'\l4019
~
,
.
af, voOO'een strafworp, Jan~.'!l1, h-?eft
32124, wedstrijden lOP .bet terre~n-Pl\r-!t ,aangeechter de bal weer in zijn bezit. en
~at doet (het 'er eigenlijk toe wat ze
D joe 1. a'.:; '.
35982 vangen. Het tourn<lol werd begunstigd
schlet nu zuiver in (3-0). De scheids- doell, als die drie zich associeeren : hun
10934 door ideale weersomstandighedeil~.m~r Tan sionit:K~an - mej. A. Soleirran reehter laat dan de str<1fworp verval-, gewone doen is al gek genoeg en zou.
29041 onder volgen de v-erslagen del' eerste
.
een voorstelling opzlCh zelf kunnen
Lie Hok 'witg'- mej. Lo Gerdu
. len!
,
zijn.
17212 wedstrijden.
38748
De zelfde speIer brengt na goed· 3aMid den.
Toen pm kwart over zeven mej.
menspel den stand op 4-0.
Patsy, in dienst van Charley, wordt
29918
W. Loppies - Lo Sampik
Na de tweede wisseling is Batavia nog' de directe aanleiding van een kloppartij
11996 Z. Davies de beide ploegen in het veld
W. Kraag - L. v. d. Elst
steeds in de meerderheid.. Het wordt van jew elste, waarbij zulke harde mep35593 floot, zagen wij de beide twaalftaJlen
Vel' d e d 1 gin g :
(5-0>.
pen worden uitgeMeld, dat een sectle
22358 met de Yolgende opstelllng op het terpolitie moet uitrukken om den eenigen
29332 rein verschijnen:
Jap. Kie Ging:- mej. Ong Truu.s Nio
Dan is het rusten.
.niet k.b. geslaJgen vechtersbaas, "Big
24999
~jono - mej. Lo Riboet
Na de pauze roeren de Djocjaneezen Boy", te arresteerlm. De groote jongen
Batavia:
26004
De 'heer Rodriquez vertegenwoordiger zich geweldig.
is met Patsy in de zaak van Charley
26357
Aanval.
van
de
S.
A.
B.,
bnde;
wiens
auspicien
in
Een
strafworp
tegen
Batavia
brengt
gevlucht en dat is het begin van de
33084
Lybers-mej. MI. Heemstra
Medan de Korfbalcompetitie plaats den stand op (5-1). Zoo gaat het door ellende voor het drietaI. Charley wordt
3189i
v. Minos - mej. E. Florentinus
vindt verrichtte den uitW0rp.
met Batavia steeds in de meerderheid geprest, zijn ,winkel als onderpand te
25687
tot de eindstand 10-3 'is bereikt !
stellen voor de vrijlating van "Big Boy".
18313
Mid den.
26302
Al dadelijk loopt Batavia har:{i van
Ken uitsi,ag, die vrij goed de verhou Patsy, die het zoo weer niet bedoeld
Latuperlssa - mej. J. de Groot .
29389
stapel. De 'hOOfdstepel1ngen zijn sterk ding weer gaf:
. had, komt op het idee, den reus zijn
Rosen,thal '- mej.H. We~terkamJ.l .
_ _ _ _ _
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100.37513
.~7S21

21872
H,311
"22623
38724
31661
.13665
'22020
31.886
21448
2852~

'20355
36362
24970
Haa8
24566
29895
27330
12338
39236
38894
20212
i4800
:34131
15386
15778
21574
39773
111~4

35478
19163
35110
31406
11235
23079
37819
35~50

26628
16079
12700
18753
25709
386-53
19235
11125
19184
31290
25955
20392

Wolf".
eli n e m a: "Het arme, rijke Meiske".
o i t y: ,,She married her Boss.
e e Po t r a I e B los coo p: ..De
laatcte der Mohlkanen".
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ze-I

De groote Loterij
•

i lO.OCO.--

"Kelly de Tweede·'.
Rex - The ate r: "Vlamrne<nde
Harten".
,
,
o a pIt 0 n: ,,slotaccoord".
Dec a - Par k : "Pittah, de Grijze
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,.De· Stedej~w.e~strijden. ing~zet
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G I 0 ,b e:

De DC-3,' het nreuwe vliegtuigwonder

I

! Frijs van

Biosco.pen hedenavond

Kennismaking, waarover men enthousiast was
..

'1(

BATAVIA

Rex: ",The petrified forest"

The petrified forest, het versteende
woud...... Men kan het vinden in de
woestijnen van Arizona, een paar honderd mijlen Zuidoostelijk van den beroemden Grand Canyon, en zelfs de toe....
"
Irlst, die dit nabuur-reservaat voorbijI TWIl1h~ 1fl.1nute.n 111.. de "Ibis boven I komt in een dier comtortabe.e doch zeer
IBatavia, is da~ eigenlijk wel voldoende prozaische trelnen van de Topeka and
I em aile oP. d1~ vllegtechnlsch wonder Santa Fe Rlilway, moet wel den Indruk
t,o~g~pasle vlndlngen te vkunnen iW:l.:H- krijgen, hier aan het einde van de weceeren ?
reld te zljn, ZJO des ilaat is het vlakke
I Want hoc vaak ge ook boven Batavia landschap, dat zich met zijn sornbere
: ge.weest bent, ge zult nlmmer, en
oactus-begroellngeiude'oos vel' uitstrekt.
I ker niet bij zulk een Ideaat vllegweer
. a's het vamr orgen was de verleldlng 1 Pit [onge .en tech reeds zoo heel oude
kunnen weerstaan door het raample derJ 'van Amerika h~eft ,RJbert Emmet
,3,3n uw linker- of rechterhand naar Sherwood gemaakt tot achtergrond van
i bcneden te kljkcn, godutende den tijd een handeling vol wrange drarnatlek. )I\j
I" dat ge Nederlandrch-Jnd.e's hoordstc.d voort den toeschcuwer in .e.en benzine..
I ver onder u ~eeft en zoo schiet er dan station aan den rand der woestijn,een
! nog rr aar w21l1ig oyer (;':n aandacht te eenzame .POE~, .die s'cchts d~Ql' de radio
besteden aan de dillg~n in het vlleg- en toevl.',l',ig pass~e.rructe .autOl,u;-;p.i1iste,n
D. P.
tuig.
I' contact hecft met de verre bliltenwere1d,
en daar slijt'!n een vader en een doch.'Maar een <iin~ kan geen DC-3-1'ei- tel' een leven van stille 'verbiHering, dor
z.ger ontgaan. Dat is: dat hij gewoon en doodsch in den eeuwigen zonne~
ka~ praten om zich verstaanbaar te gloed van dit onhe.rbe.rg,zaroe land en
maKen. En zoo kon zlch aan ,boord een zwaarmoedig terend op oUde herinnerin, discussie over de kwetsbaarheid van gen.
.bi,J·zonde.r
,groote
Batavia door
b01nmen,"erpers
zonder Iovl
Er was heden"'Qrge.n
4'.
. ,
•
"
Dan komt een jongeman' in dit v~e.ugbelangsteIling voor de trek,ldn:; van de
. gewone. stemrverheff1l1g ontwikkelen .
deloos milieu, een beroo.ide zwerver, die
Groote Geldloterij, die om negen uur
in de benedenzaal van Venteeg een aanSteward OOsterhuis had· duizend-en- zelfs geen maaltijd kan betalen, maar
een vragen te 'beantwoonjen. Hij deed toch iets .meebr€l1gt dat voor het meisje
yang nam.
dit allemaal met 'het grootste geduld, I waarde he eft, en spoedig zlet men dan,
Voor de gebruikelijke voorlezipg del'
Twi!.ltig .milwten· boven
ve1'snaperingen welke 'daar doo,r voor- maakte de passagiers attent op allerlei. hoe twee verwante zielen elkaar in deacte dee Ide notarls Bouman me de, dat
.
komende bedienden werden rondge- nieuwigheden, .die zij allen zeU mochten zen uithoek van de wereld hebben geditmaal 4 16/100 procen-t van het aanBatavia
diend: e.e.a. was toevertrouwd aan het pep~~eve,n., behalve.,... d.e aSC'hb~k, jes, die vonden. Met nerveuze gretlgheid ope,nt
tal loten niet was verkocht.
restauratiebedrijf van Uotel des Indes, er zIJn...... ;... om niet te gebrUlken. On- het meisje haar hart voor den vreemMeteenzelfde percentage ~ullen de
Na de uitgebre1:de publioaties over de ~oodat ,ook hier alles uitstekend in or- d~t de Ameri~aansche bepalingert is. 1'00- deling, en die snelle toenadering heeft
bedragen del' verschlllende prij~enver- "Ibis",. den nieuwen K. L. M.-vogeI, mo-, ae was.
ken in het v~legtuig weI geoorloofd, d~h I weI een sterk ttagisch accent, want zij
. d d
d
g21l W1j onze Iezers op de hoogte verDe heer Nieuwenhuls b~steedde den Waterstaat 111 Nederland staat het 111 wordt ais het ware gestuwd door, de drift
mm er woren.
\
onderstellen van de voornaamste b i - I '
...
de N"derland'sche t'oeotellen niet toe In I
'
Sinds geruimen tijd is dit weer de
d h d
dit
d d t wachthjd met zich van tafeltje tot tav
" . '
I van een drenkeling, die zich aan zijn
eerste keel' dat niet aIle loten zijn ver- ~?nher e :nldvan
l':~hl'\t ~ mo eirdnds Ie feltje te begeven voor een praatje met ong toestel 'Ware~ de meemngen onder redder vastklampt.
.sc en \0 cend e I;lc vervoerm e. zijn gasten .die allen in de beste stem- de e~varen luchtreI~~~ers over dit be-I Hoe aannemelijk die spontane reactie
. ,
kocht.
Vanmorgen hebben wij de sensatie mo-·
' "j
"
langrijke : onderwe!p . noga~ verdeeld, in de gegeven omstandIgheden ook mag
De hoofdprijs van 75.000 gulden bleef gell ondergaan van een vlucht boven de ~1~~ hun U d "afdronken of "afsnoep- maar ,de steward ~mdt het m elk geval zijn, toch moet men wat sceptisch staan
er bijna tot het e1nde "in". De spanning I hoofdstad in da,t wonder van luchtvaart- en.
zeer \erstandig van Waters.taat.
.
tegenover het geval, en dat is te wiJ·ten
onder het publlek nam danook staande' techniek.
Voor de niet-vliegenden vloog aldus
. '
de tijd,. ell twintig minuten 'waren verOezagvoerder Scholte en tweede pi- aan zIj? zwaar.utte~aire al1u~e. Men gede Ioting steeds toe. Uit het gemompel
in .dez.aal en het ont,prekel1 van jube- h. De KniIm, , als vertegenwQordigster strekel,1, teen. de "Ibis" weer op het plat- I?Ot Barment,ier in de c9ckpit verrichtten 100ft. met zoo heht 111 ~en melsje uit een
lende vreugdekreten mocht men geree- ,I,an de K. L. M., had p,a.ar gasten te form stond en de ee'rstelingen uitstap- ae rondvlucht zoo, qat de.~enschen aan benz111e-station. dat 1mpressionistische
delijk opmaken dat de x:>rijswinnaar(s) balfnegen op het vl1eg~eld verzocht, en ten, he'tovel'gJ:OQte deel van' hun met boord op de gunstIgste w1Jze hun. woon-, schilderijell' maakt en de gedichten van
niet aanwezig was (ren) evenmin trou- het was maar .een enkelmg die zic1fhield een vah blzoildere tevredenheid:stralend . plaat,s en omstreken t~ zien kregen.
Franl$oisVillon ·leest. Deze praemisse
wens als die der overige groote prijzen. aan het principe dat een beetje Iaat gezlcht. "
.
, Even rustig als het opstij'gen was ge- van den a~teur lijkt. al. te romantisch,
'.
.
'.
schied daalde de ,,rois". Haar eno'rme en mocht d1t wonder mderdaad bestaan,
(Later vernamen wij, dat de eerste komen weI chic staat......
r iJ's ' gevallen is in Bata,via-Centrum,
Het was aldus niet eenvoudig uit te
Veel Ujd om de opgedane ervanngen I
Ih eid
d
t d'ln zou het toch z"ker voldoende motlgi
P
de tweede in Medan en de derde prijs maken wie in aanmerking kwam voor aan hun' opyoigers te verteilen, was er sne' kb
V09j~ ep;ssa
pe n ten zijn om den i~tellectueelen vageer
bo erSt eers
in Bandoeng),.
vlucht no. I, 2, etc. De "Ibis" met haar l1iet, maar Weh w,el vO,ldoende om te, rrer d aar wenva'
zl""h(JVt
11 e l~m
bond die haar pad in Arizona kruiste
t e v egve $C. e.er- van' ~lJ"n levensmoeheid te verlosoen I~
vernemen, qat allen het "reuze" en I' adan e gdr,ens d
Hieronder voIgt de voUedige trekkings- t)Vaalf luxe-zl:tplaatsen, noem ze half- fijn" en betoel nog betel' dan in de e cen uur e L
••e no g maar em paar
.
...
lijs,t:
ligplada't~n, kan der nUke'denrra,al maar D'" e 2" ha'dden gevonden'
second'en voor de" cabinedeur openging zoovehrre heehft de auteur de magische
een oZlJn maar an 00
e meest ver- " - ,
.
en wij uitst,apten <lP het p'atje, waar krac t ,:an et wonder .reeds zelf verwende
1uchtrelzigers
zonder
risdco
op
De
tweede
ronde
was
"onze"
ronde
anderen reeds wachtten.
worpen : hij Iaat den man ondergaan 1n
1 Frijs van i 75.000.-een ,enkele aanmerk:ng, vervoeren.
en wij, b~vondtm Ol1S op het gebied van
.
", '
de doffe resignatie van zijn vereenzaamd
27021
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\VAT IN .DEN ,~E'JlIER IS

DONDERDAO, 24 DECEMBER
Nirom
B. R. V.

~·~o ~i

.

Richard Wilgner-progl'amrna.
~3.5G Aansluiting met de
kapel van het ~int-Caro
Ius zlekenhuls,
22.00 K:l;Qntjoug.
21.55 Oauser.e OWl' Vlaamsene schnjvers
~1..49· ,Radio-;o·urnaal.
19.20

r.;eesen
2.2.45 -Ptanomuz.ek,
!J.B.C.
Par i s - 'C 0 I. 2M3 Concert.
Rome ,
21.45' Opera-selecties.
VRIJiDAO,25. DfCEMBER
Nlrom
B.R.V.

ZO.40

19..qO

Kerkeoncert.

()r~estlllu:dek.

COr-cert..
8:;3'0 .sJlt~daal programma
.Ult ~~en.l'ijk (31.28 M.l..
Zeesen
19.45 .Licht-e muziek.
6.30 Casani Club-orkest.
B.B.O.
Par i s.- Col. 22.03 Concert.
Rome
2Q.30 Symphonlsch 'en vocaal concert.

P.M.Y.

P.hohi

21.00

~---"~"~'I!"~~~,
111eerbericht
(VAN DONDERDAG 24 DEC. 1936)
Het centrum van hoogen druk ligt boven het 09stelijk Jangtse!'ia1l,ggebted
(H(mk01V 775.4 mm., Sjanghat 773.0
mm.J. Van hier uit neemt de luchtdruk
in aile rtchtingen al (Nagasaki 767 mm.,
Tokio 765.5 mm., Foochow 767.3 mm.,
Canton 767 mm., Aparri 759.2 mm.,
Bangkok 759.0 mm).
In In(Ji(i veranderde de luchtdruk niet
noemenswaard. Er ligt nog een gebted
van lageTJ drUk ,boven het centrale deel
van Indie en de Zuid-Philip.pijnen. Soe-.
rabajano.teerde weer de laagste fi,ruk,
754.6 mm. (Medan 756.1 mm., Batavia
755.9 mm., Bandjermasin '75$.6 mm.,
Koepang 756.2 mm.).
In'Noord-Australte is fi,e druk tet.s ho.oger (Darwin 755.9 mm., Daly Waters
756.9 mm.J.
Hoogte"winden: Deze bleven in het
Noorden en Westen waaten in overeenstellimtng met de Westmoesson, op Java
werdenze meer West, in het Z. O. zwak
Oost, Siam N. O. 20 km., Alor Star 'Noord
20 km., Singapore N. W. 20 km., Medan
N. W. 17 k'm., Palembang N. W. 25 km.,
B.atavia Z. W. max. 45 km., Semarang
zwak Oost, boven 1500 m. Z. W. 25 km.,
Soerabaj(j W. Z. W. 30 km.,Bandjermasin- West 35 km., Koepang zwak en ver~
anderlijk, boven 20QO m. Oost 25 km.
Verwachting: Zwakke Westmoesson,
in het Z. O. kentering.
~?!:~=z-e~'~"

.,

borgsteIllng zelf teOIaten verdienen met
boJs:sen. Zij krijgt daarna nag veel meer
ideeen en ook de twee anderen ult' het
trio krijgen die pp hun beu1't en ....:. het
loopt .even 'Vaak iSpaak als goed, doch in
net Ia'atste geval is het stee$is een dubbeltje op z'n kant.
tn elk geval vult de'ze come~iie, met
La~lfel 8& ~ardyen een humoristisch
t€e1f;enfUrripje ais voorschotel, een avond
qp genoegelijke wijze.
all

BATAKSCII ZANOKOOR

De Bataksche Zangvereeniging ,,si,andjc,er Moeladjadi" zal op den Tweeden
'Kerstdag voor den Male;iiSchep zender
vap de N.i.R.O:M.eenige llederen ten
gepoore prengel1,hetgeen om 9 uur v.m:
zal aanvang(m..
pit z:H de eerste keer zijn dat een
Bataksch zangkoor voor de ~icrofoon
'i t
~ q.g ..
LEG~R

DES HElLS

Men schrijft ons :
Willen de dames van Uatavia even
n~zienor er ook een wieg is VOQr .een
te .verwachten baby ?En voor een me~je
va.n 10 Q1aanden e$lp.kin~eJ;'wa.genue.
Qaarne wq-fdt een en ::I-nderaf~ep.a::l-Id.
A4res: "Uet tehu!s voor maatscbaPpelijke hulp 'van het Leger des Heils",
Rijswijk 3, alhier, Tel. 444.
O~N';~SX-U~DIGE

UOQGESCHOOL

, Gesla!l:gd v<?or. het eer~te gedeelte c~n
didaatsexamen peheerAmirsjah LoebIs.
i
DE JIAVEN VANTG.-PRIOK

Aangekomen, 21

Dec.

uHoutman". van Shanghai en Sin,gapore.
;.Oer.eraal van SWieten", van 8emarang
en Cheri'bon.
I
. ,Fcelau ',Bras", van Amsterdam en Cherii:lon.
"Eurylochus", van Amsterdam en Tegal.
Vertrokken, 2t Doo.

"Friburg", naar Cheribon, Semarang, Soerabaia. Tjilatjap en 'Makassar.
,.Ophlr",naar Palembar.g en Pladj(){'.
Vel'wach~,

21 Dec.

"Tomohon", van Muntok.

.;:,,

'. ':i;:~1
'(".

,OJ',
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.
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DATAVIAAS'CII NIEffiVSBLXDvall- pOlldcrc.tag2/" December 19:Ji> -

-

-

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

Froscher &

TE KOOP
ZOO goed als nieuwe

CO.

PEUGEOT SEDAN 1932,

Telefoon Weltevreden 1958

NASH SEDAN

Gezeillge

fE KOOPAAf\:GEBODEN
slot cp deuren en bagage-koffer.
In uitstekende coriditle.

fiLm

VERKERK

wr.

CO.

.Even- JENNE OplJollell

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

.

Zooju~~

gen:
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~
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hun zilveren huwelijksfeest te herdenken.

ZOONS

~
~

Marang

~ '.Argopoerastraat 7

.

Wij

K.:'!.=,W:::::';:I:::,."-

c.o. Kali Djeroek, Randoeagoeng
Decembe~

0

r m.

MAGN([TJ[S' TR[KKfN'

-.-,-

J

.,~

J,lU11EKK[RLAN0"

SEN E N
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HOTEL KJONINGSPLEIN

f 4.-

mers)

Tel.

Bij vooruitbetcllnq.

80

EKH~ND:,l

0., 8. U. Z

~51 en

TJIE GOAN HOO

Voor Kerst- en OudejaalsQvond :'
Goed gevulde kerstkransel1, weinacMstollen, kerstfJrood, christmlJscoka, tulband, ketittaorten, kerst·

Oude Tainarindelaan 74
Telefoon 903 Welt.

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

23047

_--,~-_.

.-,~,,'!"::!':::' ..-.

'

KLEIN
Manager

.

kroon, appelbollen, oliebollen,

WL.2250 en 2400
P1=l.IO~ 36

.-------r--~---------------_.--- -_...:..._----------------------

--~---_.
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'- - ~

sne~~*bollen,

appel.·

•

Vanaf hed,en verkrijgbaar Speenvarken !
Bestell ingen thuis bez;orgd !
/ ~l

132mw\
..

_.~

_can

rn=

23075

w,
,

80UWKAS EIGEtl HAARD

J K.

9 ram

K n i e see n

ve r va a rd i 9 d
men
2

VOLKSJUBLIOTIIEEK "FAVORIET"
annex Leesgezelschap
Sellen 85, Tel. 7~8 WI, Batavia-C.
. Contributies valla! f 0.50

van

met

z ij n

d a oro p

f

0

dot

de

n p I '0 a t h e eft

0 0

..

LOSSE

NUMMERS

W.

.-..--

Bockh. B. \V. \VIGEIUNR

(3

v

d e s t e m-

I was sen e n

0

en

kinderenL

vangen

Supplementen

vas t 9 e' Ie 9 d

9 e z ins led e n

B I ij ken s· de. k

BARBARA SCHLICK
23052
en
Dr. J.' J. VAN DE VELDE
heden
bbe:
Controleur B. B. .~ Vanaf
....
taalbaar geste 1d
i)·
Flacon No. 90
Associatie
Cassa,
Amsterdam,
met
schroefdop
Weenen
- - - - , 24 Dec. 1936. . dividend over het 4e kwartaal
(55
gram)
fO.30
Buitenzorg
23056 1936 van:
certificaten van 5 gewone oandeelen zonder nominale waarde
•
Nederlandsch-Indisch Fabrikaa£
. GENERAL ELECTIUC COY.
f 5.92 Ned. Crt., inclusief extra
Met di~p leedwezen berlchdividend, tegen dividend-bewijs
No. 32.
ten wij ·t overlijden in
VLUG!
idem .
st. Carolus Ziekenhuis op 23
,
dividend over het 4e kwartaal
VLUGGER ! !
dezer van
onzen geachten
van h~t Bata Yiaascfl Nleuwsblad zlJn
...
. .
1936 van:
VLUGST ! !t verk'rljgQaar A 15 ce~t blJ : . medewerker den Heer
certificaten von 10 gewone aandeelen a 50 dollar ,
De Maileditie van het Bata· Boeldlalldel KOLFF & Co
F. U. :BOES LUTJENS' ANACONDA COPPER MINING viaasch NieuwsblaCl gaat per e Batavia-Centrum en BataY1a.
COMPANY.
vliegtuig naar Nederland en
f 7.90 Ned. Crt., tegen dividend- wor~t tweemaal per week vert 2e·luuulsch Boekballdel
W. M. COLVILL & Co.
bewijs No. 69.
spreid.
"OUUZ"
Batavia,
24
December
1936.
Slechts
f 3.- per kwartqol Sluisbru~straat
Batavill-Centrum.
Batavia, 24 December 1936.
23072 (buitenlond f 4.--).

"

K.

0

0 n d erg e tee ken d a,

...

..
Leest dus veel boeken en wordt Lid
-----------van de

23089
. .:wp.". A'*I91L"

ontvirlge~

attest

G a a r n e v e r k I a art

fi r m

benevens

,

.....

Inspecteur voor Batavia P. Kroese
Goenoeng Sari 56, telef. 868 Welt.
121do

Catalogus
10.50

.

Onderstaand
wij haden:

t '
Den Haag
1936.
0 0 E DEB 0 EKE N
- - - - - , 25 Dec.
23067 zi.in onze beste vrienden
:
Batavia-C.

Verloofd:

.

'.

~

Tijde~s de feestdagen afwezig.' Molang, Tjeloket 53, Tel. 570
23062 De eerste rente/ooze hypotheken
: . . - - - - - - - - - - ten bedrage van ca. f 60.000.I1l plaats van kaarten.
worden de volgende maand toegewezen.
'. VRAAGT PROSPECTUS.
Verloofd :
; """

In plaats van kaarten.

p loa t,
den

berichten

h e t ' h0
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b re
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0
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k w a mg I ash e 1- .
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van

A a n i e d e r. e e n
p ~

0

S

z u i ve r s twa re n.

d e v e r z e. n d i. ng
tee k e nd'e

woo r d
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f ami lie , i d,

H .e t w a s

he t

kin d e r

a I gem e e n e . 0 n t r 0 er i n g,

bevatte

een

dog.

0

van deze

,

gelukwens'C.hen

9 t e pun t

0

was

.

weI ked e

80s ten

u i tHo I I and

r t 'g e led e n

0

ve r

we k ten

k la n k'e rr
V

00

Knies

t i m-'

d e b ij .z:

r

besteed

p I a a t h e eft

0

0

n-

aan

n d erg e-

woo r d ee r i n g.

k an' he' t .n e men
P l, ate· n

ten

van

e e n

z e e rs t e' w 0 r den

Rijswljkstraat 16. Batavia-Centrum.

I---~-------~~---------

Katholickc Boeldlaudel
,. VUUllUS 'UNITlS~'

MAGNEETJES
"oor

Zatefdag

a.s.·'

aanname tot uiterlljk
9 UUR 'S MORG~NS ",

e~n
voor een ell/nonce

val~

d. K. A.

Ciladelweg.

Geen omsTag met het schrijven' van kaartjes
01 het brengen van visites: eenvoudig eea
nieuwjaarswellsch in het Nieuwsblad en gij
bereikt al Uw vrienden en kennissen. De
kosten zijn slechts

_ _ _-....;_....;0...

I,

23084

en onanasbelgnets, berlinerbollen,enz; enz.

«

i
>

gebakjes, enz., enz.
,:'\ .:'
Keurig opgemaakte oudejaarstaarte,,~~e echte ouder·
. wetscha goed gekruide 111d.'spekkocJ<, ~n konings-

en
). G. KOELEMAN

MARY WIEN"rJENS
en
C. C. DE RIJK

872 WI.

Batavia
Cenlrum

\ oJ>

Batavia-C., 24 December 1936.

.• '

SIuisbrugstr. 7, Bit.-C. Tel. 1108 Welt.•

Eenige kermisgeving.

L. M. VAN HEUSDEN

Tel.. UZ-136 Welt.

8.uldspoo,
-----..:.-:-------------------"":
J U L IA N A
en
P R' INS B ERN H A R I)
'
DE REGEERING BLUM
DE REPUBLIEK SPANJE
enz., enz.
gelegen in groQten fraalen tuln
Prijs per nummer f 0.40
aan
Per jaar-abonnement (12 numKONINGSPLEIN ZUID 10

Telf. Wit. 3162

Pasor Baroe 69

is nog steeds:

1936.

Verloofd :

.

LI. LIONG HIN

23043 P R INS E S

I

Provisien en Dranken
en Vrieskamer·artikelen

par

I

HIe t in~'~ ~'Itast~'!; s tHe.

s

!iI!Nlf\SMIM!~~mllUillllillli'_51""'_Ii!l-III_'

Geen ontvangdag.

._

__.....

e:

Cham~:n~':ver~':e~:;e~~en'!~':e'!e~{~~~ende

(OIlCOUrs

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

---~--~

AFWEZIG
tot 4 Januari 1937.
I
23066

Hawaiianband -

lis

Geg~~andeerd
nette afwervan Wulftten' king'
tegen billijke prijzen.
23069
Palthe lIm1'I4~r_~""_fttB

H ET B EST E A D RES VOOR

Idjen bOl:Jlevard 45, Maran!1

23057

VcRSTEE.G

Ook con fee tie in vocrrccd,

In plaats van kaarien,

ZUS VERHELST
en
W. Th. G. VAN IJZEREN

DE HOOFDINSPECTEUR,' HOOFD DER
5TAATSSPOORWfGEN.

provlslen

Potpourri-bal
TIJDSCHRIFT VOOR OCCULTE ..
Miss Coney's optreden
wlJnen.
'
s
..
f '1.50, f 2 .50 en f 3 .-.' 0 p bestel 'op Zaterdag 2 Januari o.s, bij
WE'fENSCHAPPEN.
pe kk oe k en .
In pnjzen van
MAISOr~
4., e Jaargang No.6 ling ook verkrijqboor duurdere soorten.
_2308_3
_
Inhoud: Horosco~n, Mede,
.. ee 11 J r
Dit alles voor slechts f 0.75 deelingen, enz. betreffende :

OVERHEMOEN

",3071

23025

Verloofd:

moat

en

beljauw enverder Stoofpaling,

~

~~tID!»~~~

naar

PVAMA'S

){osselen in zuur, gcr; Zahn, Ansjovis, Cavlaar van VATEL (>11 RO-

23 December 1936.

25

maken

mente, '
ViXlrtS: Ger. Paling, Paling in gelel,

~; pr'Of. Or. P. M.

kramerijen,

Gong Kenong. 26

II",. en

c l\LL"iOFF.
Yerscbe Noordzeevlsch ; Tarbot, Heil~.
bot, ZaIm, ~eetong, Sdu'Ivisch, Ii-a-

~

G E V R A AGO

vco~

~ ·Z·O·O·J'UI'st YetrS'Chenen ', : Toke
YERGEET U NIH
DE MYSmKE WERELD

~~ Sg~0~:::=~:~x:1:~a;; fL~f.

• 'en'
L. HAYE-Jansen

HUN DANKBARE

i~

&

'~ WILD EN GEVOGELTE:

uders:

G F HAYE

~

niet ouder dan 26 jaar.
•
All
h
ift
liik
1I"t
r"
'
.
een. sc r1, e I) e so .ICI a len on d er over I
eggmg
.van a f.
schriften diploma s, verklarll')gen en geboorteacte, gerlcht tot
het Hoofd van de Afdeelin~ Personeele Zaken der 5.S. te
Bandoeng worden in behande, inggeriomen.

MolenvUd 0.41, Bat.-C. TeIef.1626Bt.
Spec. Aambeien, Asthma, Suikerziek· '
en te, Geheime Ziekten ens, enz. xnuf f
dengeneeswijze niet schadoelijk.
vane
10. -.
drunken ell. manufacturen.
Vole
attesten
ter Inzage,
c
"" ""
174v
Brieven onder No. 148 ReclameSpreekuur: 8-12 V.M. 4-8 N.M. .
__
_ - - " " " " " , . , . . . , - - - bedrijf Preciosa. N. V~ Batavia-C.
23038 ft"'"1'"J"'II5"V.....,
23074

O~edfrenao·;·7S~~~e~e~~~~ ~I ~~J§~;~~~~;}:~~~~:

gelte de

&0

~""OKI i:l.IG COSTUM"=S
Sr.l
I~
..

Tel. WL. 26 - 2000
ontvangen .\·oor de Feestda-

~D"~~~~DIVERSE, WIJNEN van "BICRER
~

M"lnefaalu'aterfab'"lok Landr" & Zoon gelijkwaardig
Vereischten : diplomo voor Civiel-inqenieur of daaraan
getuigschrift, behaald in 1934 of later.' Leeftijd

MIT S _.

anna 192,2.

;;

Bij de' 5.S. lDienstonderdeel Weg en Werkenl bestaat
gelegenheld tot plaatsing van volontairsin opleiding voor lnqenieur bij dot dienstonderdeel, op een toelage van ten hoogste
f 50.- 's maands.
.
'

h~eft U, wanneer U familie en kennissen tracteert op de

ItUPORT VERKOPER

"'A"-. 'd vertt enti e n

f

Kerstdag"en VOLONTAIRS BIJ DE $.5.

Oud-Gondongdia 11.
alombekende dranken van de
Model 1936
KERSTBROODEN
,
23068
6 pers. carrosserie.
--'-~'--------_r7' ')30'8
KERSTKRANSEN
Lederen bekleeding
ECHTE DUITSCHl:
("__
n
U
WEIHNACHTSTOLLEN.
,,,:>
eo
Onder garantie von Importeurs
OKKERen
HAZELNOTEN Leon Helle 15'. (hoek Kb. Sirih l !WU!MIlI-..
~.....".,..
Oezondheld is de grootste schat, Ge:
wr=
rr_ _._
. ..
· garandeerde
vlugge genezing . van alle
&
Tet. Wit. 819
ziekten zonder operatie'
ITALlAANSCHE _ KASTANJES.
Kebon Sirih t lelf.
3600
,
150div Het odres voor Betere Heerendoor
. 23090
-.-----....
- ...-. - - - - kleeding ncar maat. Gevestigd
III,
A.S. KAR A DIN, TABIB

Po.

--.

2e·hullllsch Boekhandel

"I N S U LIN D E"

,"

Pasar Baroe. :ijandoeng.

STATIONSKIOSKEN

gulden

Bat a v i a - C en t rum, ,21 Dec e m be r 1 936

en in de

niet meer dan vijl regels
•

RESTA(JRATIE • RJJTUI.
..--

GEM.

-

deT S.S. en Z.S.S.
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•

,

,

II-

. • \.

23059
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De netlcnellstlsehe hulptroepen

Weinan in staat van verdedlqinq
Regeeringstroepen bereiken Chuhi

\

I
r

Operoties 'drie dogen uitqesteld
Rebellen 't/oo(len »elen: -,lit Chiungs 'gevlJIg
Shun g h a r, 23 iDee. '(Sh~U1ghai-nadio). ;Demilihdrc
;;i;';~nties, tegen de rebellenzjjn voortgezet. ~eregeerillgs.
troepen rllkten gisteravond ',Chihsui, halverwege ,1ImihsienWeiunn, binneu en zetten daarnp hun opmarsch ill derl~h
tiug van \Veinall, eircat"5kiJoU1~tervan Sian-fu, .voort, pc
rebellenjwerpeu verdedigitlgswerl{en op tussehen het station
van Weinan en denoever vanrle \Vei.l'ivier, ;te,rw'ijlin llc
nnhijheid vall \Vei~laIlll1ijnen 'geplaatst zijn,

Onderhandelingen
l\lEER DAN' 1000 PERSONEN GHDOOD
T 0 k J 0,
23 Dec. (Domei). Uit Pel·
pIng wordt, bericht: De atgezanten van
de regeering van Nankinr contereert!n
thans te T:iiyuan-tu met Yen «sl-shan,

S a I a man c a, 23 Dec. (Transocean). AlIe natfonallstlsehe hulptroepen z'ijn onder de ri111italre wet geplaatst.
Het bevel over alle miIit1etroepen, die
ultslultend infanterie en cavalerle omvatten,zal overgenomen worden door
officieren van het geregelde leger, terwijl de mlltttetroepen, die voor" po,l,itie.
doeleinden in de steden en dorpen worden gebezigd, onderworpen worden aan
de voor de guardia civil geldende bepaIllngen, Een aantal miUcienszal in de
'~Iege.I1~holeil 'tot onderottlcleren wor'den opgeleld,

N ah k t h g, '23 Dec. '{Reuter}.
"D e v ij an d el,ij k h e de n t egen de r e b e l l e n zijh
drle dagen geschorst
op
V 'e 'rz '0 e k
v a 'nT, V.
So'o n g, d'i e h a a a it k om s t
~ad~~e

I

Chlan~

Een feleurSfClli1\9

e n W. H. Don a I d n a a r
Nanking tel e grate e r de'l

DE UlT\VISS'EtiNG Vi\N OUZE..
LAA'RS

'lEGE" fiE, CO,j.fUNIS"EN ,

S t.J e a rid e L U Z, 23 Dec.
T 9 ok i O,23Dec., (Demel). Een
(Reuter), De hoop opeen uitwlssellng
perstelegrarn tift Pelplng "me'ldt. dat
van ci'i'ca 4000 gijzelaatsvoor K"erstmis
tu~s,c.hen de Sp~ansche regeertng en de
FCinsTeh,bij de' autoritetten van SUI-I
1Witten Is vervlogen :door:, het atbreyuan en Shansl er op aandrong om
ken van de onderhandellngen, die thans
met Blnnen-Mongolta een overeenkomst
o:~ he-t 'd60dep'untziJil, 'gekomen. Oe
nauw contact staat met Chang ter bestrijdlngvan de eommuntsten aan l'jliiog K'at-sJe'k, ;deChinee*h'~ 'drc·f3.tor, icotha'amstemoeilijkheld ,bet.reft' de
die
diete Siithfoedoormilite'ode l'roepen i'i'l:anne'h van mlntaiten leeftijd. De me..
IIsueh-liang. Thans is gebleken, dat (6 te gaan,
. gevangen gen6riien 'IS.'
nigte. oj) de, kade van st. ,Jean, de Lua
van het tiit 52 personen bestaande ge·
was ~iep teIeurgesterd,k.~n hedeil een
JAPA'NSCHE Li\ND)'N'GSDlVISIE
volg van Chiang Kai-shek tijdeits htt
dingSdivISle te 'tsii'i'g,tao teruggetrokken BritsCh oorl<)gs~hipuit Bilbao 'atiiveer"
°TERUGGtTl((fKKEN
de 'met sIachts ehkele vlucht'elii'lgeu, ,terincident 'te Sian-fu werden gedood, tel'·
is', omdat de tOesta'il<:iiirdaar weer nOI:wijl te Lintung, Weinan en andere p'laat- 'T 0 k 1 0, 23 Dec. (DomeI) . De A.d- maal is" tel'wijl het ",erk o~ de Japan- 'w,ijI 'de 'V'etWachte glj2eIM.ts n'tet 'aart
Word waren.
sen circa 1000 personen werden gedood. dlfraliteit berl~h't, dat de Ja'pansche lim:' s~he' ka toenta;brieken lierva.t 'i".
GEt!SCoWt'EERD nooRooitLoaS"
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Lon den, 23 Dec. (Reuter).
Naar verlufdt, heejt Eden enkele
dagen geleden tijdens een onderhoud met Von Ribbentrop verklaard, dat het zenden van vrfj,willigers door"" Duitschland naar
'Spanje door Engeland als een ern'sUg jeit wordt beschouwd. Daarop
is Von Rfbbentro;p naar. Berlijn
vertrokken om b~j Hitl~1' rapport
uit te brengen over zijn onderhdud
met Eden. Verder hebben Eden en
Von Ribbentrop de vooruitzfchten
van de voorgestelde Locarno-con.
jerentie besproken.

o

VoortzeUing "nationalistisch 'oHehsief
.... .
"Verschillende belangrijke ,do/pen
,

,

,

I

Het Roode Leger

REORGANISATIE NAAR RUSSISCII
VOORBEELD

Reorganisatre van Izet ,Witte leger,

Lon den,

22 Dec. (Transocean).

S;e V i I I a, 23 Dec.. (Havas).lIet 'olfel\sief tte'r,nnHona. V'olgeriseen berleht irt de ;.Daily MaU"
zal het roodeleger in Spanje worden
n8te~1 a~u.het Cordovaftont wordt luelsucces voottge-Let. De gereorganiseerd
naar het model van het
\Villen 'Vorderdeu 30 kiloilleter. Zij verovet(lel~lle ~~et,uig Sovje-t-leger.
ri)ke, plaatseulEI Carpio, :Pedroa"bad,'P()rClUla en Villa Fr.nncn In verba~d 'hiermedeheef~l1et~paa,n:_
Dllitsclzlund
de Cordoba aan den weg to'r(lc)'va.JllIJalahce. De ilaif-o'llalist'tm sche ministerie van OoiIog 200 'politieke
c6m~itissatissen aangesteld" wier voorRei.zen noar het buitenl~nd ():tulervbidell weluig tegellsta*d? d~cb.~e. ~erltez'e~i 'de~ n~9,~ llaamstetaak he~ zal zijn ~eden te )Ver·
yen voor de coriununistische partij, de
.lell atufjlUilisciiappe~1 ell'materlaalzljli zeer groot.,
'
perS()n~n te verwijderen, die zlch tegen
'VOOR MANNEN TUSSCIlEN 18 EN
lu al~e andere sec!orellis gceu ,wijz!gip:g ~eb'tacbt ~ll '(teh het ibolsjewistische .programma verzetten
45 JAAR
depoHtieke gezindheid del' officieren
Joestalld. Tijdeus(fc Innmne vall lloa(hUtl: deI~Mollte w~r.d~n en
te
onderzoeken.
B e r I ij n, 22 Dec. (Tra'l1socean~.
Een besluit, dat fieden door den minis- tltie vlaggellverovchl, eenvl,tg van de Nad-o.hate ,Arh:ei£ter'S
ter van Binnenlandsche zaken we-rd uit- COllfe(Ierntie, eell vallde Fc(leratle van Iberisebe Anarcbistcll
gegeven, bepaalt dat' ma"nnen tusschen
18 en 45 jaar oud voorta.an nag slechts en eell, iwaarop illIRI~ssiscl~e karakters g~h()hh"ltrll Is H3'?~
'D e So v jet - b I a den g eve it
DuitschLand mogen verlaten voor reizen Interllatioll41le Brign(le~\ Te Boatlilla lve'i"den 126 ,Roode"
a
I
I e b I iJ k . van g roo t eve r·
naar het bui,tenland, wanneer zij in het
ontwaardiging oV.er dlt
bezlt zijn van €-en vergunning der miIi- gedood, o. w. 1 Speatljaard·.
incident en eischen, dat

talre autoriteiten.
De mllitalre en de arheidsdlenstpliCht
wQrden als redenen voor dit besluit opgegeven.
In het geval van reizen naat het buitenland om Duitschland bij sportevenementen te vertegenwoordigen zal de ver.
gunning worden verleend op vertoon
van een machtlglng der sport-autortteiten.
DRAINEEREN VAN MOERASSEN

f'

(Tele&T&mmen van het Air. Ned. Ind.

Persbureau Aneta).

PRINS BERNIIAR.D

De n H a a g, 23 Dec. De hedenmlddag tusschen een ,Haagseh I voetoalteam en een elttal van Lippe-Detmold
gespeelde voetbalwedstrijd hebben de
Ne-::terlanders verloren metZ-j. Prins
Bernhard was verhinderd, den wedstrijd
bij te wonen.
Hedenavond zal den Prins in het Hotel de Witte Brug een diner door otttcleren worden aangeboden.
,

"

W~\PENSl\lOKKEL rOOR SPANJI~

Den. H a a g. 23 Dec. Uit Kopenhagen wordt geselnd, dat de bemannlng
van het Nederlandsche m.s, "Dol;)esa"
tot dlenstwelgerlng is overgegaan, zeggende dat he] schlp wapens vervoert
voor de SpaansChe natlonallsten. Volgens de papleren was het schlp geladen
met stukgoederen van Odynia, voor Bordeaux.
A)fS1ERDA1\I'S Ri\ADIlUIS
./

Den H a a g, 23 Dec. De Eerste
Kamer heert de onteigenings-wetsontwerpen ten ,behoeve van den nieuwen
raadhulsbouw te Amsterdam goedge.
keu-rd.
JUtlANA-TENTOONSTELLlNG

,

SCHEPEN

De Duitsc1ze vrijwilligers

•

l\IlLlTAIRE \VET GEPLAATST

VtJ'ANDEL'IJKIlEDEN 'GESciIOitST

Y~n

Nederland

Natrc)nalistische druk

Het £iI1keli vail de

l' e n e r i f e, 23 'Dec. <nal"as). De
Radfo-Chib heeft omgeroepen, ([at de
dttlk der hatfonalisten aan' bet front
van 1:1 Escortal voortduurt. Aan het Victcfla"frolltbezetten de Witten Gestafe.
N'ationalist'ische vliegtuigen bolfi'bardeer.
den de Noordelijke wijken ,vani\taltriiJ.

IIKcnnsomol"

t r l\ 'n soc '~ a rt

MeIdl

Mg lift

LoMe'it, dat volgens de ,,Daily E;x.
press" de op~rbevelhe'bber der Sovjet-Russische vroot adJhiraal Orloff
Itae'en d'rle~urig'~ conr~rentte met
d~il Volkscoinmissarls van Oorlo'g
\Voroshiloff een dagoi'der richUe tot
de Sov)et-marine, wa.arin hij verklaarde dilt het tot zinken btel'lgen
van de "Kotr'lSOm6lj , 'een geval val'l'
door de Spaansche fastiste'li I gepleegden zeeroot ben dat de Russische marine hier.oor vergelding ~al
eischen.
A~miraa'i Orloff maakte verder
bekend, datvoortaan elk Russlsch '
~hip door'obrl()&,Ssche'pefi zal worde'tl '
geesco[teerd.

bert It a. 'a g, I 2;l 000. De voor·
beteldlnglVan de Frinses Juliarta Tentoonstelling, welke 30 December a.s. ill
Amsterdam zal worden geopend, i$ In
vollen gang.

DE "PETRAKIS NOMIJ(OS"
Den H aa g, 23 Dec. De scheeps·
wed O. Smit Jr. teschledam zal de repara,tie' van het door tank·explosies
zwaar beschadigde Grieksche S.!. "Petrakis Nomlkos" uitvoeren ,'Voor elre,a,
f 300.000.
$

i

;

is,

Nationalisatie bewapeningsindustrie
REGIONAL~ STAATSvtJ~GTUIG
FABRIEKEN

de So v jet - reg e e r i n g onm'ldqellijk
beslissende
S tap pen z a I n e men.

JB e r I ij n. 22 <Dec. (Transocean).
Generaal Goring heeft de Rijksar~ids·
dlenst opgedragen het moerassige land
langs de Nederlandsche g'rens te draineeren, opda.t dlt land vruchtbaar kan
worden gemaakt.
'Als gevolg van dltbevel zal ee'ngrooter aant.al mannen van den Arbeidsdienst naar dit district worden gezonden.

DE AFF.URE SUZANNE LINDERROSENFELD

.,.

,Syete .
REGEERING AFGETREDEN

Par ij s, 22 Dec. (Transocean).
VoIgens te Parijs ontvangen berichten
is de Syrlsche regeering ,afgetreden na<iat het Syrische parlement Ha.tschem
Atasi hadgekozen tot president van de
nieUlwe onafhankeIijke republlek,
President Hatschem Atasi' verzocht
DsehemU ;M:'art'an em nieuw ·kabinet te
vormen.
Voorts wordt gemeld, dat de nationalistioche ~fgevaardjgde, 'Khuri J5 ge~9zen
B JIb a 0, 23 Dec. (Havas). In
tot 'YOOI zItter vart het Syrische Parle-· den Eigueta-sector gaven zich gisterert
ment.
2 sergeanten, 4 korporaals en 8 soldaten
der nationaUsten aan de Bas~~m over.

Polen

, be arbei<lers te CMrkiYv hebbeheen
rn:schriJ:Ving geop,ehd voorden, bdilw van
vijt ktulsers eil tren koopiaai'dijschepen.
DE GROOTE KERSTLOTERIJ

NIE'l'S TE l\IELDEN

Gemachtigd, tot onderMad rid, 23 Dec. (Havas). D e
1111nlstet van
Oorlog
, ,h~ndelen ?
m a a ,k t b eke n d, . d a. t v a. n
Be r I ij n, 22 Dec. (Transocean). Na het Madtlleensche front
A v I I a, 23 Dec. (I{a'vas). H e t
NON-INTERVENTIE
onderhandellngen, welke verocheidene nlets te inelden valt. g e rue h t g a at, d a t d e
weken hebben gedurend, werd heden
o n I a n g s I rt den T 0 I e·
Lon den, 2~ Dec. ('rfansoeeail).
tusschen Polen en Duitschland een
NAAR FRANKRIJK GEVLUCIlT
,dosector overgel~open De subcOmtn4ss1e van de non-interven.,
overeenkomst gesloten betreftende het
m I i Ie los 'v e i' k I aa 'r d z 0 u·
transito-verkeer door den Poolschen
Per p 1 g n a: n. 23 pee. (Havas). den h ebb e n d 0 0 r g e n e.:. tle-coInmissle ,kwam hedentnfddag bijCorridor.
Vele vrouwen en 'kinderen hebben de r a a I Man g .::l/ da !g e mac h - een tel' bespreking van het non-interDuitschland zaI de aan Polert vet- Spaansche Middellandsche, zeekust ge- bigd te zljh t'e onaerha.n- verttievraagstlik in zijn YolIen oinva.ng.
schuldigde rechten voor het rijden van evacueerd en zijn naar ~rankrij.k ge" del e n o v e r' d e
ov e r-" De zltting duurde tot laat irt de~\
Duitsche treinen over Poolsch grondge- vhicht uit vrees vOiOr' ~uchtbdmbarde· g a v e, v a. rt e e n '<1 eel' de r avond, doch eert communique zal niet
' ,
bied in hoofdzaak in goederen betalen. menten.
t i' 0 e p en I h , M a. d r 1 d.
voor morgen wordert uitgegeven.
DE POOLSCIIE CORRIDOR

••

STAK1N<l 'GEJfINDIGD

Pa r ij s, 22 Dec. (Havas). De staking del' Fr;iUl~he groentenkWeekers is
tha.nsdefinitlet !beeindlgU en de 'politlil-patrouilles. die pe HalIes Centmles
b€w'aaktellter xoorkomingvan<mge.
regeldheden, zijn ingetrokkOO.

"

ffATAVLUSCn NlEUWSBLAD van Donderdag 2t.lDecember 193();... ,TWEEDE DIAD,
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Engeland-

Fransch-Engelsche toenadering tot
Besprekinqen over een gentlemens

agreement
u:;'"

".~

'Italie ?.

.... '

De omzetting der legaties in consulaten
te Addis Abebo

Scherpe critiek

Lon den, 22 Dec. (Reuter). I n
een dlocesaan gesch~lft
w 0 r d t d 0 0 r den a a. r ,t s b 1 ss c hop van Y 0 r k g e z 1 ns pee I d 0 P d e g e b e u r ten 1 ssen, d l e h e b ,b e n g e Le I d
tot d e a b d l c a t t e van K on 1 n g. E d \V a r d.

De aartsbisschop schrijft
"Havas" verneemt dat : kaplteln ,Edell
h Le r I n, dat er n o o It e e-n
de bljzouderheden betretrende de a.s,
red en' h 'a d m 0 g e n b est a a n
Engelsch-Italiaallsche overeenkomst ter
v 0 0 r den v roe g ere n k okennis vanambassadeur Corbin heeft
n 1 n g 0 m t u sse 11 e n t w e 'e
gebracht, opdat de overeenkomst met
mogeIijkheden te k t e a e n
voorkennis ell goedkeuring van Franken
verklaart
dat
het
rijk zal worden geteekend.
kwaad veel eerder was
lIet staat Frankrijk vrij een soortgeDe "Popolo d'Italla" merkt op, dat
g esc h t e d dan 1 n 0 c t 0 b e r,
deze maatregel de Italiaansche open- Hjke oveteenkomst met Italle te slulten.
t o e n de v r o e g e r e konlng
bare meening voldoening verschaft.
Pre m 1 e r B a I d w l n 1 n kenGENTLE~IENS AGRE&IENT
De "Gazetta del Popolo" wijst erop,
n 1 s s t e Ide van z ij n v 0 0 rdat de volkornen onderwerping van
n e. men 0 min h e t h u w eP a r ij S, 22 Dec. (Transocean).
Ethiopie zulk een duldellik fei,t is, dat
I ij k t e t red e n.
zoowel Engeland als 'Frankrijk ten slot- Madame Tabouls verkiaart In "l'oeuvre",
De a art s b 1 sse hop s c h r ij ft
te genoodzaakt zijn toe' te geven, dat dajt de aan.staande onderhandeUngen
d a nv e r d e r: "H e t' 1 s m ede schijn-regeering van Gore slechts' in met het oog op het slulten van een
n 1g e n
m a' n o v e r k 0 men,
de verbeelding van den Negus heeft be- Jlransch-ItaUaal1sche gentlemensagreement zuBen plaatsvinden "onder de ausdat hij besefte verllefd
~taan.
'
p1clen" van de Brltsche regeering.
t e w 0 r den 0 p dee c h t g e..
Madame Tabouls voegt hieraan toe,
noote van een anderen
lIet blad merkt verder op, dat aIle
Adolf Hitler, rijkskartselier van
dat er geen sprake van Is, dat Frankrijk
man.
illusics van de aanhangersvan den
Duitschland.
zou toetreden tot een eventueele EnNegus vernietigd zijn door de verPat Is he,t oogenbilk
gelsch-Ital1aansche
overeenkomst,
doch
Be
r
I
ij
n,
23 Dec. (Reuter). ,mUer
overing van Gore en Gambela.
v 0 0 r d e g e w 1 c h t 1 g e b edat een afzonderlijke Franseh-Ital1aanis ~qdenavoJ¥1 naar Berchtesga'den
Vit Londen wordt gemeld, dat de
s lIs sIn g, d a t z ij moe ten
sche overeenkomst onder de oogen wordt
vertrokkel1o Iwaar hij tot 1~ Jantiarl
veranderillg der Britsche legatie te
ophouden elkander te
gezien, gebaseerd op het beginsel van
zal verblijven. Daartloofis lie vrees
Addis Abeba in een consulaat te
o n t moe ten, v 6 6 r d a t d e
we<lerkeer1gheid.
-roor. jee;D ~nstaande Yerontrustlende
Londen algem:een wordt beschol1wd
h a r t s t o c h t zlch zoodaMadame Tabouls meent verder, dat
gebeurtenls geweken.. De \&,eruch,un
als de inleiding tot het herstel van
It I g 0 n t w 1 k k e 1 t, d a t e e n
het niet onmogelijk is, dat de Conseil
dien i aangaaI¥le onts~11Id~ doordat
de normale betrekkingen tusschen
mar te 1 end con f I I c ,t w 0 r d t
zijn zitting, welke 18 Januarl a.s. zal
I1it1er zijn vertrek J11et een dar uit~
Eng-eland en Itam;, ofschoon - zoog esc hap e n t u sse hen II e faanvallgen, zal wijzlgen ~n een bultenstelde en lleden arukke pesprekingen
als reeds werd gemeld - in Britsche
dee n p I I h t.
gewone assemblee-zlt1ng' met het doel
voer,de. 0.30. met Goering,en generaal
officieele kringen met nadruk wordt
Zulk
een
besllss1ng
waama.
Engeland
Ethiopie
te
erkenllen,
Bldmberg, ;naar geb1eend. wordt ov!er
verklaard dat de vervanging van de
wordt dlkwijls genomen
en
Frallkrijk
het
voorbeeld
van
den
Volde
situatie
.in
Spanje;
'dei~erk.ing
'Van
legatie doar een consulaat geen verd <> 0 r man n e n van e e r".
kenbolld wuden volgen.
de non·inurventie-ove~~nko;mst en
band houdt met de onderhandelinDe journaUste pesluit dat op deze wijeconomische proble,men..,· .
gen, welke thans gaande zijn met
ze de moeilijkheden, welke de benooEngelsch-Duitsche'
betrekkillg tot ,het l\liddellandsche
ming.
'van
den
I,nleuwen
Franschen
am,-----------~----'
Zee-pact.
toenadering ?
bassadeur bij het Qulrinaal In den weg t==========i~=====
ult den weg zouden zijn geruimd.
De meening van de Times staan,
lI~T FRANSCH-RUSSISCIIE PACT
I
1\1 i 1 a a 0, ·22 Dec. (Transocean). De veranderlng der Britsche
ell Fransche Iegatles te Addis Abeba
in consul:lten-geheraal wordt door
de Noord~Italiaansche pers gunstlg
beoordeeld.
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De markt waS vast gestemd.
M 0 s k 0 u, 23 Dec. (Reuter>. De
U.S.S_R. heen zich thans in beginsel be.... ) laatkoers.
reid verklaard de visscherij-overeen••• ) biedko.ets.
komst met Japan onder dezelfde voor.. ) nominaal.
w~'al'd~n -al!t de .<Jvereenkomst van 1928
.)
gedaan.
n}et:, een Jaar te verlengen.
!

.1

~~...:'~
~a

Am4'.

86

66%·)
113"·)
. 37Yz·)'
25"·)
205·,··)
237·)
, 456·) ,

.. ;U

"

100% .

exdlv.

Af~edane

it"

\;!

'gedaan:"

Amat. Bank

Anaconda
39%
Bethlenem Steel
54%
Montgomery Ward
48
Intern. NIckel
46%
General Electric ,
37'Vs
Standard !6rands
11%
General Motors
. 49Y4
Kennecott Copper
45%
Borsumij
180Ya
Intematio
173
Llndeteves
102
. 169·
Alg. Exploratie
Billtton 2M rubrl~k'
~29Ya
Konlnk1ijke OIle
401
Java-Chlna-Japan-Lijn77Ya
Kon. Paketvaart ,M1j.
150
1013h
SCheepvaart Unle
Sem. Stoomboot &t Pr.
210
Cult. -Mij, Vorswnfanden ,36Y4
H. V. A.
444
Arertdsburg' .
41'1 Ya
Dell Bat. Tabak
2393h
Dell Mij.
3(14
Oostku$t
68
Seriembah .
~68
Malabar Tnee
28.4
Michiels ·Arnold
187Y2
Amsterdam RUbber
295Ya
B~ndar Rub1;ler
; 217
Sumatra Rubber
250Y4
Malang Tram
24
Serajoedal Tram
121Ya
Besoekl Tab~k
145%
Nisu
,
100%
4% Nederland
99'/,.
3% Nederland 1936
132Ya
ROQaver
106
Incassobank
3
Javasche cuituur
. 1'18 ,4
Walsumatra
Vlco
Gandasoll
Paslr .Nangka
31'/,.
Continental Oil
68Yz
COll1m. Amer: Smelting
87U/,.
Chrysler C~rp., I
BengkaIls Expl. Mij. '
Corp. Tr. (mod. dlstr.
type)
Union Pacific (cert.)
:' 94
(gewone aandeelen)
Cert. 6% ClUes Service "38%
14%'
Cert. Hudson Car I
.)

-

100%

182 3h

140

37 ¥2

24 De'c;

Wz% Indle 1931
4% Indle 1934
4% Jndle 1934
5Ya% Young (ro. 'Verkl.);
Amsterdam Bank
Javasche ,:Bank
Koloniale Bank
Ned. BAnk -Cert.
N. I. ~compto Mij.
Hande'lsbank

S8Ys

991J-t', ..1',)
440';-4 •
295% ~ ',' J.~.

280
37%·
171%-172
135%
103Y2-103%
78
148';-4-148 Va
65%-66
112';-4
36%-37' '
24%-25
23%-24
62'';-4.
405Yz-406
$ 383h '
,I
;, 46Y4-

22 Dec. 23 Dec.
1003,4
100'/,.

slot

.74%
99-99Y4440Y4-440Ya

•

NA,\R SANDRINGIU.'\(

Lon den, 22 De-c. (Reuter), De
groote menigte, die zich voor het Kings
Cross-station verzameld had, juichte koning Georg-e, koningin Elizabeth en' koning"in Mary hartelijk toe toen zij, vergez,eld van de pl'insesjes E1iz3.cei t h en
Margar~t Roose, naar S.andringham vertrokken, waar zij de Kerstdagen zuBen
doorbrengen.
De hertog en hertogin van Gloucester
komen eveneens naar Slndrin:;ham.

23~.

xoi, Bank
Escompto

S lot k 0 e r sen (Aneta)

\

ItoW.?

167
142.

Nabeurs

H. ,V. A.
A'dam Rubber
Ph1l1ps' (R. II)
Vorstenl.
In ternatlo
Lindeteves
UnIe
Japanlijn
Paketvaart
N. I. spoyr
Dell Spoor
Sem.' cher. Tr.
sem. Joana. Tr,
seralcedat Tr.
Malang 'fr.
Ope n I n g s k 0 e r sen (Aneta'>' Kon. QUe
Gen.E1ec. (R. II)
22 Dec. 23 Dec, Kennecott· (R. 11)
Anaconda (R. 11)'
H. V. A.
444
449
nem})ang Eiec.
Amsterdam Rubber
296Ya 296% 4%% T. L. '31 -.
Phllips
280
285
4% -,,- '34' '
163Ya 165~ 4% -,,- '34 A
Unilever
Kon. Olle
408
409Yz 6% Hotel des Indes
Scheepvaart Unle
104
105
5% Java Hyp Bk.
Shell Union
19%
2()
Bagelen
u. S. Steel
56"/,.
57%' Basilam
Betl1l. Steel
54Y4
55%' Gew. 'BodJ. Datar
Anaconda.
39%,
40% Soerawinangoen'
Tjisampora
De markt was zeer vast gestemd.

U.. S. ~teel,

EXGELSCII-I'rALUANSCIiE OVER,EENKmlST?

<Off1cleele koersen, nadruk verboden)

23 Dec.
Cert. Ned. :Handel-Mij.
Ned. Ind. Handelsbank
Ned. ,Ind. Escompto-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
KoloniaIe Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mlj.
Konlnklijke Paketvaart Mij.
Nederl. Scheepvaart Unle
Java China Japan Lljn
Dell Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mij. ,,Amsterdam"
Internatio
Llrtdeteves Stokvls
Mijnbouw Mlj. ,,Redj~ng Lebong"

',",-

Beurs te Batavia

(Elgen Dienst)

Calve Cert.
Phllips
Unllever
Cities Service
Shell Unloll
'
Shell Union Cum. prel.

L.,uchtverdedigingsschepen

.,.

Beurs .te Amsterdam

,

.

.{

•

c

I

.. :

Handel .en Nijverheid

CONFLICT TUSSCnEN LlEFDE
EN PLlCnT

Wat xal er geb~u~el1?

_2

---.

1001/ 2
I QOl/2 lWI.

1001/~ IO(N.· -

100"/.-

'. -0'1

1

1935 ,

4% obI. Ind. L. '35
5% ObI. Sem. Cher. Tr.
'31-,
~% ObI. Ind. L. '35 .
i% ObI; Band. K1n1ne 5"!~ ObI. Slosche EI.
5%ObI.Ban.foein:l.'1 El.
S% ObI. Rembani
'
Electr.

.

1l:1
L':t

81

101

:~'

!

: ;:1

'~

J'

BA'FAVIAASCII NIEUWSBL'AD van Donderdag 2 t December 19a-6,- tWE};DE BtAD
f

_ _ _ ::Z=

'.

6% Obl. Sum. Electr,
4~ '1lo ObI. VolkshUia.
vesting Boer.
'~$ ObI. Bat. Verk.
KlJ.

-

iC];Obl. Java HW.
Bank
4~'1lo Obi. Jan H1P.
.
~ank.
6% ObI. Kot. Bank
~.

ObI.

I. Hyp.
B~

'~C];

102

ObI. N.I. H1P.
. Bank' SIC]; ObI. N. I. H1P.··

.

8aU

r.. 1I1P.
.
Bank.
,~~ ObI. Gem. Cr.

J~ 0111; N.

,

ior:

Sank

. ~ oblit. Gem. Cr.

101

Bank
6~ .Obl. Gem. Cr.
,
Bank'
5~
.. P. Rand~
I

6%.

..

103
1

102 / 2

Pr. Hotel

6% ObI. Mand.lling
6~ ObI. BodJ. Datar ..:.
G~
JUliana
.. ~ ~ 01>1. Gem. Bas.
• ~ ObI. Gem. Sat:25 .~" ObI. ~tn. BaM.
,,~ Obi. GeQi. Band 102
6$ Ob1. GeIft•. Ban.

. c1oeb1

'~'1lo 01>1.

Ii~

<lem.• Stm.....

Obi. Getn. Sem.

.". '·25 1001/ 2

"" ;....
4 % ObI. d. Boer.
..:.
6% Obi.
SOet'. 1001/ 2

aem.
I~% ObI. Gem. P'ba.nl _
6~% Obi. Gem. Tega!

..

.

-

102

'-

-

IQ3'/2

'. Indea
6% Obi; Hotel· .
. Homann
5% ObI. Pro 1Io~
1001/ .
f1% .. ' DJocja Hot.
5% ObI. Java !fot-el
6% Obi. Plantent\J1n

80

-

. ie leenlilg

6% Obl.,PlantentulD

.
~ leen1n~
4% ObI. Dell
.
Spoorw. Mil 1931
5% ObI. Gem. Ma- •

. kassar!
.
Ja.sumy
.
Tagal Pr. Veer .A'
'(ergde Pr."'e-er'
S~m. Stb. Pr. Yr.
2'41/2215
tnd. 81. Vr.' Veem
Ned. I;1oyd"
Nllmlj B.O
Hotel desJndes'
Pr. Hotel;
stroohoeden Vetm
49i / . 5()'
Woning MlJ.
Visser eI1' CO.
_
~
Bi'andwaarb: MlJ. N.-I.-

'-

45
95

....

105

80
56

60

35

AJ'djoe~6

9,5

BOek tLawang atw.

~.. BodJ· I!"~J'

Pret. BodJ. Dat.,;
Sastlam

O&J. M'annoep,

Q. Hedjo
~deb

.
'
b.ertaOlanab·
1rrfjcb1eIs Amold
Papa.nt;laja.q pret.
~sti'

160

,

.. ~

165 170

130 '132'h'~

t8~l/a;'
'.'
129'/2 130l/a --

201'12 -. . ...
-

185

or

800
IS}". -

Salam

ISQ,

Pasir Randoe
RadjamandaIa

.Rantja Bolang ,
'~et. Pasit Raildl)t
$u.n. Rubbe~

256

8Qet'oW:!.nangoen

TJlsar~ll.f
1'J~onteh'
T~llentatl'

'
,

-

.:....

21.1 1/ 2250

~n 0 t ~ 0

Jfl,'V.Bank· ,
Kol. Bank
PQlJips
,
;}Vor.stenlanden",
Japan. Lijri "
Lindeteves

r. s.

.

DellSpoorweg MIJ.
Kedid 'rram
Handelsbank .
Ser:1j~edal Ttam
Aimem

K.P.M.

Zd.

j

S

.

200 ~
'

e 11

t 1 2.34 U u rf .

(1' 0

~.

ef

I~
•.

Bantam
Moeata Sipongl
KOn.Olie
Beth. steel'
General· Mot<>rs
Es<:ompOO, "
Gebeo
A'dam Rubl,er
R,embang Electr.
$em. Stbt.·, Pt. Vr.
Bodj. Datar
Bodj. .Datar pref.
SUin. Ru'bber

f

.291 Va
,.'.
.753 ..

284V4

. 39Yi-39V2
. 7S-'lSV"
. , 140
66 A
'
114%

k

i'ranc

SO%-82

Lollclen

143' '

n~euter-Eaatern)

24

lio

131
215

12.21

~9'f.t-410.

8/WI.

4 91~"4

,

99%

.

; Deviezellbepalingell

22 Dec.
I05.H

148%-149

5.1 '

...'

.

196' .·r.oUd.~Jl/Sh~fighai,'

302Ya-302%: LOn~eh/Bombay'
,
16 ; 'LOndenlI!ongkong
.
2H~'~pa~ri/ahigapore '
131%-132% Londen/Japan' '..
.
1 8 2 % ' · ' · · , ..
258%
' .

23 Dec.
105.15
12.21

8.971/ .

4.91 5' 15

23 Dec.
1 sh. 2% <1.
1 .sh. 6"/.. d.
1 sh. 3 d: .
2 sh •. 4'/,• d.
1 sh. 2 d•.

Duitsc1l1a..l1!1 importeert weer eige))
geld
B e r I ij n, 22 Dec. (Transocean).
Gisteren werden in het Reichs~esetz
blatt belangrljke wijzigingen In de deviezenbepaJingen gepubllceerd, 'welke
wijziglngen op 1 Januarl a.s. in werking
treden.

".

,-,

."

( " ,

4

BIauw

.

23 Dec. 23 Dec. 24 Dec.
open
slot open
1
34 / . 34q/8 353/ .
341/ .
3~1 2
35112

Bl1eeta SPQ~
.. Januarl
e
Aprl1/Junl
34 1 "
. .. Juli/Sept.
341,'.
., t.o.b Dec.
34'/1
Me<1ium blan!teta
Dec.lJan..
333/~
Rolled bark Dec./Jan.· 32s/.

t

-

•

3l1/2

341/ a

35'/2

'J51/ 2

34112 351~a

De markt. sloot vast en opende vast.
De markt is van 25 tot en met 28
dezer gesloten,
Londen
<Reuter-Eastern)
22 Dec.

23 Dec.

open slot open lSlot
not. not. not. not.
looP.
verk.
" Jan.lMrt:!t(Op.

gUhe 97/~ 97/~ 10'I}e
to
- 103/if

dUeslA IPO~

-

verk.
.. Apr1llJunl !toop.
..

_

g l3 lto -

10'/8
-IQll/1e
913/ 18 - 10Ilte
g1/8 - lOll.
9 3, . - 9151ts
91blt e - 101/le

-

9711

verk.
koop.

Jlll1I~p"

verk.

OCt./De<: koop
verk.

911/18':"" 97/ .
g12/)S - 10

VoIgens van Lebong Donok ontvangen
telegram, dd. 22 dezer werden geduren·
de de ma-and November j.l. 8140 tons
erts vermalen van gemiddeld3,71 Jdwts
goud per ton 28,3 dwts zUver per ton.
V{)orts werden 2160 tons sands en 6120
tons slimes behandeld.
Geextraheerd 'werden uit de ~andSi ca.
304 OZS. goud en ca. 1331 OZS. zUver en
uit de slimes ca. 1020 oZS. goud en ca.
6988 ozs. izUver. Totaal ca. 1324.ozs. goud
en ca. 8319 OM. zUver, ter gezamenlijke
waarde van p1.m. f 86.000.-. Bovenstaande taxatle is gebaseerd 01> een zilverprijs'van f .60•....:. per ounce voor het
goud en f 0.80 per ounce voor hetzilver.
De bedrijfskosten over November J,l.
bedroegen p1.m. f 58.000.-, terwijl vocr
geologlsche onderzoekingen werd ultge·
geven pl.m. f 1.000.-.
De in -bet loopende jaar gerealiseerde producties leverden een surplusop
van pLm.· f 58.000.- boven. ~e vroeger
door ons gepubliceerde ta?,aties.

PIj;PEK

Lond.n
(Reuter-Eastern)
22 Dec.
23 Dec.
~waloeB:ngapor! cU.
3 mldpr. 3 m1d,pr•.
Londen Dec.lJan.
Wltr! Muntok cll.
Londen Jan./Mrt. 5 m1dpr. 5 lI11dpr.
ltwane Lampong cu.
Londen Jan./Mtt. 31/ . m.1dr,r. 3'.8 m1dpr.
TL'J
Londen
"-

(Reuter-Eastern)
22 Dec.

23 Dec.

2331/4

~m1(1QII-ataOen1ngen

2323 '•
aanb.
I-mnda.-Ieve~P. to· ., 231'1.
231
ged./verk, ged.lver!t.
Mnb

GOUD

•

Lon den, 23 Dec. (Reuter-Eastern). Openmarktpr!js in staven tijn per
oz. 7.1.6.
ZILVEB.

Tusscllen 'Nederland'en Duitschland

Lon den, 23 Dec. (Reuter-Eastern>. Cash 20% en, termijn 20'"/,.. Br.Indie en :speculanien verkochten. De
steun \vas gering, de markt prijshoudend bij dallng. Na vaststelling van
den koers was de markt zeer vast. Door
de ;Br.-Indische aankoopen c>teeg Ihet
bod tot Ys hoogeren koers .dan de vastgestelde. Verkoopers hielden zlch gere-

De "nieuwe handers- en clearingsovereenkomst voor 1937 tussehen Nederland en Duitschland! is, nad'a t zij
gedurende eenige weken bet onderwerp
van uitvoerige bespr~kingen heeft uitgemaa:kt, gisteren oUlderteekend,' selnt
Aneta ult Den Haag; Hoewel de tekst
eerst na, de Kerstdagen zal worden gepUbllceerd, wordt verklaa/:'d, da,t het ver~
drag over het algemeen een voortzetting
der vorige overeenkomst beteekent.

Ban g k 0 k: Ketan no. 1 e.k,
Batavia. aanbod J 5.10 p.p. of f 8.25 per
100 kg.
Java Ketan e.k. Batavia. aanbod J 4.25
p.p. of J 6.88 per 100 kg.
K raw a n g: fr. wagon Krawanglljn (naargelang v. kwaliteit en
plaats V. levering).
.
p. p .. of p.l00 kg.
Petjah K. Boeloeh
f 3.10/3.15 f 5.0215.10
Dec. aanb,
Lolosan Boeloeh
Dee. aanb,
.. 3.30/3.35 .. 5.34'/5.42'
Huller Boeloeh
Dec. aanb,
,,3.55i3.60 ,,5.75/5,83
Slijp Boeloeh
Dec. aanb,
,,3.80/3.85 ,,6.15"/6,23'
Petjah K. Tjerce
Dec.. aanb.
,,2.80/2.85 ,,4.5~"/4.61'
Lolosan Tjeree
Dec. aanb,
,,3.-/3.05 ,,4.85"/4.94
Tjiandjoer:
fro wagon Tjian_
dJoer :'
Beras Machine
Beras Machine
S. L. R. Dec.
\
. aanb.
" 4.30
" 6.96
S. P. A. Pee.
aanb.
" 4.60
" 7.45
Beras Kepala
V. F. K. Dec.
aanb.
.. 4.60
" 7.4~
(Nadruk verbodenJ.

DE l\IARKT TE BATAVIA
'De markt opende vast en sloot vast
Bat a v i a.. 24 Dec. (E1gen dienst).
op goede handelsvraag en vraag van de
Palembang Robusta. Dec/Jan. f 13.50
zijde der Ver. staten, hetgeen gepaard
nom.
ging aan een optreden van speculatieve f 13.65 vraag, f 14.- aanbod.
aankoopen. De affaire was goOO.
Witte Muntok peper Dec.lJan. f,o.b.
Banka J 19.50 nom.
New-York
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Batavia) f 12.50 nom. (e.k. Telok Betong)
(Reuter-Eastern)
Dec./Jan. f 12.- vraag, f 12.25 aanbod~
Citronella Dec./Jan. f 1.52' gedaan.
22 Dec. 23 Dec.
DE MARKT TE SOERABMA
4 U. n.m. 4 U. n.m.
So era b a J a, 24 Dec. (Aneta). De
tweedehands suikermarkt bleef onverCrepe ,pot kool).
211/ a
anderd en stil.
8heeta Bfo<)t koop.
20~!IS
De Nivas 'Verkocht voor consumptle
verk.
207/te
1721 tons superieur.
" Jan.lMrt. !tOO)).
20~lte
.. Apr./Junl !tOO)).
201!.
Rubbersheets 373,4 vraag.
vert.
201/ .
Crepe 39% vraag.
De markt was vast.
De .markt was prijshoudend.
Koffle ready exportkwaUteit 16,50
De markt is 25 en 26 dezer gesloten.
nom.
'De markt was .stU.
810tnoteeringen
De Nivas verkocht naar Japan 10.000
22 Pee. 23 Dec. tons browns en verder voor export nog
oJl.eeta BPO't koop.
201/ .
20131t~ 200 tons superIeur. '
Rubbersheets gedaan 38~.
3
verk.
20 / 1
2015/1e
Sheets Apr.lJunl toop,
20 1/ 1e
2081, Crepe vraag 39%'.
., Tert:' r
2fY5/18
207/8
p
De markt was prijshoudend en is op
25 en 26 dezer ~sloten.
Lehollg DOllOk ill Novelliber

lIernieuwillg ; IIJ.tllldelsverclrag

Pe meest belangrijke wijziglng in de
bestaande bepalingen heeft betrekklng
op den wederinvoer van Duit.sch geld
ult het buitenl::tnd In Duitschland.
DE FRA.~SCllE DEVIEZEN
Bankpapler mag nlet langer in elke
(N ~ . 12.54 UU r)
. ,(Reuter:-Ea.stern)
P a' r ij s, 23 Dec.' (Havas). De gouhoeveelheid het land worden binnenge~6~
22 Dec. 23 Dec. bracht, doch geUstukken mogen riog in verneur van de Banque de France heeft
K~nl1ecQtt ,COpper
ldeine hoeveelheden worden ingevoer<!. medegedeeld, dat de bankiersvereeni',).l'f~",;,~Qr~Loy.4t~ .
4 91%a 4.9J7!S2 Niet-ingezetenen mogen voor een. bedrag ging de met ingang van 4 Jull j.l. inge1:'. Jf.Y-Yoi'tI~t.W •. '
4.67~lJe 4.611/ . van 30 mark het land blnnenbrengen, voerde officieele beperkingen op de de.ra.. Nt,!-~ortl~~d&m 54.75 54.76 Ingezetenen
slechts voor een bedrag van viezentransacties als opgeheven kan
10 mark.
beschouwen.
Lon d'~ n, 23 Dec. ·uteuter). ~et
Andere nieuwe
bepalingen hebben
weekrapportvan Lamborn maakt mel·
GOENIEZAKKEN
betrekking op de betating in marken
"K.i\LIG 0 EA"
ding van' her feit, dat CUrba gedurehde
van transportverzekering en van sooitPen
H
a
a g, 23 Pee. (Aneta). Pe
de periode van 1 Januarl tot 12.Decem- . C a I .cu t· t a, 22 Dec. (Reuter).
gelijke onkosten in het internationale heden hier ter stede gehouden algeber ·1936 Yoot 2.405.550 tons sUlker (vorlg
Vor. Not. 22 Pee. goederenverkeer.
meene vergadering van de cultuuronjaar voor' 2.295.174 tons) heeft ultgeRs.
As. Rs. As.
derneming "Kaligoea." heert den heer
v()er!J, waarvan naar de;. Vet. staten
O. A. Kesting tot presldent-commissarls
l.53t.'124 tons (v.,. 1.564.946 tons)' cit HeaYy' C'. zakken,geIT'\LI~'S GROO'l'IL\NDEL
Zoomd, l'e~'dy, vriJ
Oenoemd.·
.
nMr Nederlan<f 24.797 tons (vorig jaar
langs boord Calcut27.333 OOns».Op 12 dezer b¢droeg·. de
Rom e, 22 Dec. (Halvas). Pe mlta, per. i®' stu~.
voorraad 517.000, tons (vorig jaar 776.000
~lister van Financlen deelde In den se,.
DE KATOENl\IARKT
gestreept;
tons).
naat
mede,
dat
het
inQexcijfer
del'
L
1
v
e
r
p 0 0,1 21 Dec. (Reuter).
.0 x l 28,
2~ IbS.
22 00 22' 10
~:} ,_ :.~.;
" , : ." ,.~,
.
Vor. Not. 21 De~.
mid.-pr. mid.-pr. groothandelsprijzen sedert Maart 1935'
PRUS.-INDE,X
i
oi~n' gestreept, '
met 28% Is gestegen.
American, MIddling,
LQ n'.de·.n, 23 'Dec. (Reuter>. Heden ,'~3x 29, 2Ya Ibs.
24 00 24 .. 11
, 6.92
6,96
Van dit percentage is 14% het gevoIg
Spot.··.
176.0. Gisteren 175.2. • Wekell gele<:len.
'f",:,','/i;"·j,"'" mid.-pr. mid.~pr. van de stijging der buitenlandsche pr~-Egyptian, SakeUaridis,
10,27
162.5.
De markt wa.s vast•.
zen.
P. Q. P. Spot
10.3~
•

(Reuter-Eaatern)

.

&4eti .

, 56¥i-'56V2 .'.

Singapore

Londen bledt 1eeti onoericacht leoetullg Iaspect

'161J,

....

Rijsinoteeringen van 23 Dec.
's mlddags

Batavia nog steeds' geanlmeerd mate omhoog, Middenbeurs bezat het
fonds een aarzelende tendens. Het slot
Bat a v i a, 24 Dec. (Eigen dlenst), was vast.•'
De geanlmeerde stemming kon zlch ·tot Aandeelen .ravasche, Cultuur Mij. en
het laatste toe handhaven.
Nisu waren levendiggestemd.
Voornamelijk sinkers werden gezccht,
De tabaksrubriek opende kalm en liep
waarbij H. V. A. 13 punten boven gtste- later op, In het bijzonder aandeelen Deli
ren opende, doch door winstnemingen Tabaks Mij. ontmoetten vraag. Het slot
weer inzakte. Ook andere' soorten no- was kalm.
teerden beter.
Goede vraag te Louden
Rubbers waren vast gestemd, waarbij
Amsterdam Rubber 7 punten monteerde.
Lo n den. 23 Dec. (Reuter). DoorPhilips stelde zlch 4 punten boven glsdat' voor bijna alle atdeellngen goede
teren, 'terwijI Unilever tot 165% - vraag ot> den voorgrond trad, terwijI
165% werd afgedaan.
weinlg aanbodv60r de Intrede van de
De beurs is 26 dezer gesloten.
Van bankwaarden werden aandeelen beursvacantie zlch voordeed (dit werd
Handelsbank gezocht.
bovendien gemakkehjk geaosorbeerd),
.) aanbod,
Van handelsvennootschappen noteer- vertoonden de markten een onverwacht
cen aandeeleri Internatio hooger en lag levendlg aspect. \
Lindeteves willig in de markt.
Diverse belangrllke koerswlnsten werWisse~oersen
Oliewaarden profiteerden evenzeer dengeconstateerd, in het bijzonder voor
Batavia, 24 Pee. van de vaste stemming, doch deden het koperwaarden, welke op de vaste stemkalmer aan, Aandeelen Koninklljke lie- ming van het metaal, die een gevolg is
Fae. Eseomp- Handels- pen 3 punten omhoog. Andere oliesoor- geweest van de verhooging van den
ten monteerden fractioneel.
.
binnenland.5cnen prijs in de Ver. sta&orlJ to MiJ. ban't
ten, in reactie traden.
3
schee'llvaartrubriek
bezat
een
meer
De
r. T. A'<1aJn
993/. W"I.
933/ .
rustig
aspect,
doch
het
niveaij
lag
hier
Op de productenmarkt waren loed en
~~bttA'dam ,
99ft/. W61.
99 / .
iets hooger.
.
rubber zeer vast gestemd naar aanlelfln/d A'c1aQ1
99' /2
• tI1I~ ""dAm
99918
Sporen bleven vrijwel onveranderd, ding van goede handelsaankoopen en
,iit/dA'dam
waarbij
lichte vraag op dell' voorgrond aankoopen van speculatieve zijde.
5 mId. A'dam
trad.
De Amerikaansche afdeeling was vast
t. T; t.onden
8.94
8.94
Aandeelen mijnbouwmaatschappijen gestemd.
Zlch\ Lon<1~n
8.94
8.94
trokken eenigermate de belangstelling,
~, dli Lonil.en
Berlijn sluit beneden ope'·tnli.Londen
doch de koersen brokkelden hier at.
ningsniveau
t: T;' Australia 7.16 7.16
7.1~
De Amerlkaansche afdeeling was weer
~lchtAustr#Jla
7.16
7.16
7.15
vast gestemd, in het bijzonder voor
B e r 1 ij n, 23 Dec. (TrallSOCean). De
'f. T. AIJlenk"
t.82
1.82
1.8~
staalwaarden.
a-andeelenmarkt opende .vast. De vraag
~lcht.4.1t),er1"
1.8~
1.82
1.82
Obligaties
waren
goed
prij~houdend.
-:r.T. Fr&J1lulJ~
85/ .
8%
85/ .
was gering, doch het aanbod was ml~lc~t ,ll'ranlul1k . S5'~
8~/.
83/ .
niero, zoodat diverse, !ondsen enkele
Amsterda:m
meerendeels
vast
~Icht ~Ig1i (Belga) 3Jl/.
31
31
punten konden monteeren.
T. T. Dult.sehl~nd. 735/8 .13%
73%
De nieuwe bepating, dat'buitenlanders
Zle~tOiJ\t8ch1,.n<l 735Ja"'- 73rJ/~
735/ .
A m s t e r dam, 23 Dec. (Aneta).
Bie~&rke.n. , 47Drlemaands dollars deden geen en dito voor het aankoopen van' bepaalde Duitsche waarden een speciale vergunning
Re~termarkenN.P.
Londen evenmin agio.
llll~U.~·
45'/2
46112
van het Deviezen-controle-bureau moePlls.s~g~. "
461/ 4
Het feit, dat een Britsch concern is ten bezitt~n,werd druk besproken.
1
5
5
Z!cht .~aal,
6 /.
6 /2
6 / 8 opgerlcht voor de levering van grondMen meent, dat deze maatregel na
~l~ht ZWlf:serland 421/ .
421/ 8
421/ 8 ~toffen uit de Britsche kolonlen aan
1 Januari (de datum'van'haar il1 wer11
Weenen
34
333/
~cbOtal!'
3•
• Duitschland werd op gunstige wijze ge- king treden) zal resulteeren in een ver~tcI~.t $t«khGlpl 4J/~.·
4~~: interpreteerd.· Men meent, dat depoli- mindering van de vraag.
Zfcht 041<>
45'1
4~'/.
45'/. tieke aspecten thans gunstlger zijn. Ook
~ aandeelen flauwden later af en
~l~h~ KOS)enh.
40'1/
40r/4
401/. de' berichten uit New York, welke ver- ~loteJl meerendeels beneden openings?,I~ht SaIgon
_ 8
8&1. band hielden met de regeeringscontrole
niveau.
.; .
T. T; lk.-Jndl'
675/ .
6ll / .
675/ . op de New 'yorksche beurs, waren aanPe obligatiem'arkt' is in geringe mat&
r.T. ~loJU~
675/ .
617.'e
675/ 8 genamer van aard. Dealge411eene tenverbeterd.
r.
T, Japan
521/ .
521/ .
52'/.
~t
~lc~t. JaJ)i.n
521~
521:
II dens was opgewe...
Callmoney deed 23,4 tot 3.
Z!lc~t M&Jl1la
~~1/: Poor de a.s. 'feestdagen werd de afr. '1!. I{~>ng~on, 5~7/. 557/ 8
553 ' . falre op de Amerikaansche lafdeeling
Kleinere ornzet te New York
r.T. Am01
54
54
537/ . ger~md.
,.
7
r.T.Sban$hal. 04
54
53 / 8
Kopei-waarden waren levendig en va~t
N· e ,w Y 0 r k, 23 Dec. (Aneta). De
t'.
T. rooch~
54'
gestemd, terw.ljl staalfondsen kalmer in NeW Yorksche beurs was, ten gevolge
T,T. Swatow
4{)5/M
va~ 'de gunstiger' situatie in' Eutcpa,
'r.T. !Jli1~~·por. l(W/8 105
lOW; de markt lagen.
"u~;
(9.; f9.f· 9.~· 'De beleggingsmarkt was prijshoudend. vast' gestemd. poor, de Kerststemmlng
•
perlOO per 100
per 100 Nederlandsche en Nederlandsch-Indl- wa.s,·de omzeb kleiner; 'De New Yorksche
..
.sche leenlngen en gemeente-obligaties 'QeuJ"s is vanrelf.'ltprekend ~ebeide feestdagen gesloten.
Batavia. (Aneta>
23 Pee. 24 Dee,'
waren lusteloos van aard.
De locale markt was meerendeels vast ,Sta.alwaarden noteerden hooger.
' I' t' ~
laatk. bledk. aa.. gestemd.
Koperfondsen waren vast gestemd.
n. Ba"181nnport 1.0~7/. 1.04'/2 1.047/1 . Het publiek kocht aandeelen. Philips, American Smeltings kwamen 1 dollar
n. Sat/L9nde.o
8.93
~:~:I/' ~.~~'h welke een matlg aanbod ontmoetten. hooger.
J'f. Ba1i.lN.-l'ork
Aandeelen der automobietindustrie
1.82
.'
Het .slot w~s vast.
Aandeelen der kunstzijde-industrie waren goed prijshoudend.
Amsterdam
Olie!ondsen ontmoetten vraag.
waren lusteloos gestemd. North AmeriAandeelen warenhuiien waren naucan Rayon weJ;d aangeboden.
~Jo t o.e rae n
. Aandeelen Koninklijke werden voor welljks prijshouden<!.
Middagbeurs trokken de koersen aanlocale rekening gevraagd. Het buiten73.42 %-73.47 V2 land bleef zonder handel.
v.3,nkelljk aan. Later traden winstne,f.Mar~·
8,97Vs-8.97%
Poun4 sterling
Rubbers waren levendlg gestemd, in mingim op den voorgrond en verkreeg
'. '!)QUat
1.82°/10-1.82"/,', hetlbijzonder voor Amsterdam Rubber. de markt een onregelmatig aanzien.
.
I
8.53-S.53W De incourante .soorten waren kalm en
Staal- en oliewa8:~den traden na'ar
Praag'
6.37%-6.45
zeer vast gestemd, monteerden en slo- voren.
Weenen
33.5~l-34.00
Aandeelen der automobletindustrie en
ten vast.
'De scheepvaartrubriek 'Vas meeren- rubbers boekten winst (tot 2Ye punt).
.<",-qeta)
22 Pee. 23 Dec.
Ook Public utllities, koperfond&en en
deels prijshoudend. Unies lagen vast in
aandeelen warenhuiren krege~ winst.
de
markt,
terwljl
aandeelen
K.N.S,M.
en
Prol()n8&tl~rente
, VI.
Het slot lag niet op het hoogste punt
N.A.S.iM. zeer levendig waren gestemd.
K(jt,iI,'
Aandeelen
Nederlandsch-Indische en ,was onregelmatig met wlnst voor
&.mBt;"B'v1a
i ," Idem
scheepvaartlijnen waren prljshoudend Chrysler, General Motors, Standard Oil,
It ide'
U. S. Rubber, U. S. Steel, Bethlehem
en ontm6etten vraag.
.~t.
Het bericht betreffende de verkoopen Steel, American Smeltings en Union Pa';. tf~w-Yor.
.
.
van de Nivas lokte groote vraag 'Voor cifies.
- ,~.?
De omret bedroeg 1.870.000 shares.
sutkers uit. Vooral H. V. A. liep in .ster~e
- ~rlijg

'~9' 23-;'/ ..

Sltl.al'dJ& · .
SOemadr. " .,

iWesseUnk en Dijkhui$}.

RUBBER

9)1'. 9)1'. .

OUUures
Arlana

33,4
3%
26%
Shell Union ,
26'f.t
77%·)
is. 'S.Steel '
7.6
54
Anaconda
• 54%
Bethlehem ,.
73%
75V2
3.71
Cprp.Tr. (Mond~t. Sh.) . 3.69
64%
International Nic}{el'
. 64
tinion 'Pacific
1~1V2 "123%
521/ 4
OeneralEledric
510/s
15%
eia.n!iard Br::uids .
'15%
66V2
GeneraL Motors
65Y2
57Yz
Montgomery Ward
~7%
Kennecott'
61Y" OW4
.standard Oil
66Ys' 67Ya
Hudson Motor Cars
' 18%
19Vz
, Stemming: v·ast.
.

,

en Pekalon~an
6% ObI. Hotel d~

Ba~elen'

~

ctues Service

.a~ ObI. Java 1l1P.
i~

22 Dec. 23 Dec.

DE RIISTMARKT

Producten-markten

Beurs-Overzichten

(va~ 'An'eta-Reuter>

102.

B~

-

n'~~ te New-York

~erveerd.

--....."'" am

EO..,,"" 2!!

Scheeps.berichten
DE HAVEN VA.~ :TG.-PRIOK
Aangekomen 23 Dec.
N.I. m.s. "Majartgl", ge2J. Thumann, van
Batavia (Pasar-Ikan), Agt. K.P.M.
N,I. m.s. "Ophir", ge2J. Akkerman, van MaI
\
kasser en 8emarang, Agt. K.P.M.
N.r. s.s. '"Van Goens", g·ez. Rashdrn, van
Oosthaven, Agt. KP;M.
Duitsch S.8. "Freiburg", gez. Bromm, van
I{amburg en Bel.-Deli, Agt. Muller :en Co.

Vertrokken 23 Dec.
"Van der Hagen", ogez. NoordenNew Y 0 r k, 23 Dec. (Reuter- bos naar Benkoelen, Padang en Sibolga.
No.1. m.s. ,,Majang", gez. Thumann, na3,r
Eastern). 44%.
Kalianda, Oosthaven en Kota-Agoeng.
...
.
N.r, m.s. "Tosari", gez. Pothoff, naar Tg.B 0 mba Y. 23. Dec. (Reuter-East- Fandan 'en Pontlanak.
ern). Cash 52 rupees 8 ! annas. verre-I N.r. s.s.. '"Van Waerwijck", ,gez. Vene'ma,
naar Chenbon, Pekalongan, Sema,rang. Soe.
kening med10 Januari 52 rupees 8 an- t rabala, Soemenep, Ampenan en Boeleleng.
nas. Verr. medio Februari 52 rupees 10
Eng. m.ll. "Taybank", gez. Robertson, naar
annas. 'De markt was .stll en prijshou- Pamanotikan, !Singapore. Bel.-Deli. Penang,
d d
Colombo en New·York.
en .
I
Ned. m.s. "Johan van Oldenbarnevelt", gez.
Morzer ,Bruyns, naar Sing-apore, Belawan.
Sabang-, ColombO, Suez, Port-Said. Genua,
COPRAB
Villefranche, Palma, Algioers, Gibraltar,
Lon den, 23 Dec. (Reuter-East· Southampton en Amsterdam.
.
ern>. Jan.-versch. 22.8.9 vraag.
PASSAGIERSLIJST
",Poelau Bras"
TARWB
Gezagvcerder: A. Goustra, 26 :Dc-cemb1er
ChI c ago, 23 Dec. (Reuter-East- 1936 van Batavia naar Amsterdam.
ern). Ja.n.-verscheping 135%. I
N a aT P 0 'r t-S a'i d!:
Comte J. de Virel, Comtesse de Virel en
KATOEN
2 kindE-rE-n.
I
New Y 0 r j(, 23 Dec. (Aneta).
N a a c' 'A m s t ~ r dam:
Dec.-versch. 12.21.
J. :to BruH, mej, L. 'D. M. EcknN. mevr.
n:. s. Gcesink, dr. ir. N. H. van Harpen,
l\fAIS
mevr. van Harpen, F. Hommes, mevr. Hom- .
meso A. W. van. Ooyen, mevr. van Ooyen,
B u e ,11, 0 sAl res, 23 Dec. (Ane- . mej. tM. M, van Ooyen, D. G. strodboer,
ta>. Fair average quality (slotnotee- mevr. 'Stroob~r, mevr. M. J .. p. Tichelmanring in papierel1 pesos) per 1()()' kg. Jan. W8;lrave en kmd. H. van Tumen, mevr. van,
Tumen, mevr. T. F. R. Valk·Bendlen, meJ.
, 5 SO
IeverIn II . ,
.
, , \ E, Valk.
; :!;
; : ~
,;.' ,
I

iJ

N,I. 8.5.
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"OE DE URUIDSSTOET DOO[~ DEN nA~G ZAL RIJDEN
De route, die de bruidsstoet zol volqen, is ols voIgt vastgesteld:

•

Van het Poleis Noordeinde longs het Noorcleinde, den Kneuterdljk (links het gebouw van de firma Kiihno waar do bruidsjcpon
voor de Koninklijke Bruid en voor de 12 bruidsmeisjes werden
vervoordiqd], Viiverp~m (links de .Gevcnqenpoort], het Buitenhof, de Grovenstroot (oan het einde is de Groote Kerk duidelijk
. zichtboor), de Grcenmorkt naar den hoofdingong van het Stadhuis tegeno'v~r de Nieuwstraat. Na voltrekkinq van het hurgerlijk
huwelijk goat de stoet van het Stodhuis naar de Groote Kerk,)
waor de huwelijksinzegening zal plaots vinden. '
"D~ dog van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H.,
Prins Bernhard zal een nationale feestd~g zijn.
Meer dan een millioen menschen worden in Den' Hadg verwccht,'
Zij zullen echter minder beleven dan degenen die' een Erresrodiotoestel hebben, want op al/e punten van de stad zijn door
de ornroepmootschcppijen observotieposten geplaotst, die een
levendig verslag zullen.qeven van de stoet, de huwelijksvoltrekking,
.' de huwelijksinzeqeninq en daarna van. de triomfrit, die gaat
longs de Riviervischmci'rkt, Torenstroat, Bilderdijkstraat, Vondelstraat, Elanclstraat, Piet Heinplein, Ai-ma Paulownastraat, loan
Coppes van Cotten burch, Nassauplein, Jovostroot, Alexanderstroot, Plein 1~13, Alexanderstraat, Parkstraat, Orcnjestrcot en
Paleisstraot.
Ook U kunt deze zeldzcme notionale gebeurtenis meemoken al~
U zorgt spoedig U met Den Haag te loten verbinden door middel
van de Erres-radio. Maar dan zult U zich moeten haasten, wil Uw
.radiohandelaar nog tijdig aan Uw oonvroag kunnen voldoen•.
,
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Verkriigbaar bi! den '
,radiohandel ,en bij .
L1NDETEVES· STOKV1S
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Hoe Holland over Indische dingen d'~~kt'
.,.

...

.

De leiders van ons volk .voorheen en thans,

-

/

,

.

Woartoe een bard erwtensoep In
..Moos inspireert ..
f.

i

l\lOEDERLANDSCHE BRIEF

. van
C. K. ELOUl'f

Erich von Stroheim
Gelukkig was het daar lekkerwarm ...
neen, nlet van dat haardje in de hal,
vriend hoofdredacteur, dat gij mij zoo
benijdt, maar van de .:..... ik erken het,
minder gezelllge maar practische centrale verwarming. Nu kijk ik riaar
Maar Indlen de Avrq.jllderdaad deze
buiten. Vaalbruin ligt daar het veld en houdtng heert -aangenomen.i. d a ~1
hulverig-naakt en nattig wringen zlch had z e d a a r i n
v 0 l'k 0aan deze izijde van mijn wetering de men g e, 1 ij k. Wat meer zegt :
naakte takken vande aan eenkant wit- Ik hell onlangs, in een and~ren kring,
gestreepte boomen op. De wetering ligt, precie~ hetzelf~e standpunt mgenomen.
tusschen de hooge berrnen, bruinig _
De :.vereenigmg "Oost en W~st" wi.~
zwart en sttl, Iii-kt onhellspellend als een InamehJ~ - het Is iets, dat u in In~Ue
styx en laat zlch, met de boornen en I alllcht lnteresseeren zal - een pogmg
het veld en alles, verdooven in het on- doen om haar orgaan te vernleuwen ~n
geruistige grauw, dat nu, als grauwe te verjongen met het do~.l om het 111
sneeuw in 't grauwe licht uit grauwe breeden krmg aantrekkelijk .te maken
lucht, omlaag zijgt, warrelend en alles en zood?ende de ~langstelJmg in en
zachtjes wurgend.
het begrlp van Indie ihler te lande te
verlevendigen, Er is een comrnlssle beOver het veld heen piekt een lamp- noemd met prof. Van Vuuren als voorUcht van net Jagershulsje door het we- zitter en waarln voorts, behalve de voorzitter en de secretaris van "Oost en
mel~nde sneeuwgrauw. Ja, hal{ vier nog
west", nog een viertal ,andere leden
maar. Toch al te donker om te lezen. zitt~n.
.
Ons licht ilUoet ook al op. 't Wordt win~
.'"
';.
ter. En ik rulk de erwtensoep ! .
,Lsi

Van Erich von Stroheim heeU men

langen tijd nlets gehoord', en hi de fUmwereId achtte men zijn ,r01 reeds zoo
volledlg ultgespeeld, dat een Ffansche
maatschapplj een rolprent maakte waar-

krMhti~uitzlet, gaat vol meed aan zijn.
'twee<le filmcarriere beglnnen. Hij zal
nil en. dan InParlja en Berlijp reglsseeren, maar zijn grootste ambitle Is om
we-erals fHlilMteur op den voorgrond te
treden, en het Is lang nlet onmogellrk,
dM hem dlt zal ,gelukken. Hij' dee-Ide den
ll1~n van "Comoedia" nog een en ander
mede over den zoestand in Hollywood,
waar alleazeer goed gaat, en htj 'sprak
zljn beW'onderlngult voor de nieuwe
fegtsseurs, die zooveel verdlenstelljk werk
4~ri,' voor. Frank Capra, Gregory La
Cava, William K. Howard - de drie
~mingmen - en voor W. 8. van Dyke:
, Over deartisten wllde hij zlch nlet
uitlaten, het eenige wat de verslaggevet gewaar kon worden, is dat EI1ch
von.Strohetm Simon~ Sil110n boven alle
andere actrlces stelt, en haar een groote
toe~Oll1st voorspelt.
.

.

.
~----.

_.'

:EEN GEVAARLIJK~ OTTER
1 .,

~Idsje

aangevallen

,

De erwtensoep! Die doet me iileens...

aan Maos denken!
Elf jaar galeden (of eigenJijk nu al
bijna twaalO ben ik 'daar eens in het
',spoorwegstation terecht gekomen julst
op 't uur van 't mlddageten. lets van
nassi was er niet te krijgen maar de
voorkol11lende statiol1ischef deed een 'blik
voor mij verwarmen. 't Was ... envtensoep van Tieleman en Dros! Die heb ik
~oen genoten bij 90 graden in de schaduw Ok moet er 'bijvoegen: met een
dessert van eenig'e kwee-,kwee, podol
geloof lk, of lets dergelijks). lk yond
het allerkromst en betreurde, ondankbaal', de afwezigheid van mijn geUefde
nass!. Maar ik heb toen begrepen hoezeer gij, in Indie, telkens weer wilt dEmken aan de winters van Holland, zooals
lk hler altijd weer verlang naar de zon
van rndie, dle zon, die een mensch op
den duur weI kneust en uitwringt, mall'
die toch ook - onovertreffelijke masseuse - de botjes en' de beenderen' zoo
lekker knijpt en kneedt totda,t de laatste Hollandsche winterhuiver er uit weg
schiet.

noodzaakt om ,op h:anden! en voeten naar
de brug te ~ruipen. )
.
I
"Ik kon nlets doen in de mac.hinekamer. De turbines zuBen het weI niet
lang meer rnaken. De mense-hen maken
het 'goed. Ik heb de reddingsgol'dels laten ,aantJrek.ken. Udereen is vol moed.
Jane /heert Grafton er uit gelaten",
schreeuwde ~1l1 zoo hard hij kon in
Desbrook's oor, en de laatste Iknikte. Zij
konden welnig beginnen aan dek nu
het rQer weg was en de machInes beschadigd waren. Bovendien was het nu
zoo don'ker, dat Izij slechts eenige hondenien meters vdOr Iz1ch uit konden
zien.
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De Gouden Rat
65)
"Mlsschien !heb je ,weI gelijk, maar wat
zal Desbrook reggen, als ik zijn bevelen
nlet' gehoorzaam ?'~
"Ik zal het weI Yerantwoorden tegenover Ralph. Daar hoef je je nlet bezorgd
over te maken", antwoordde Jane, yol
vertrouwen.
Bill wierp een vragenden bllk op den
groothertog en Graves, die met hun reddingsgordeIS naar de salon waren te:.
rugge'keerd en zij kni:kten beiden toestemmend.
Dusgin~ ,Fraser met Jane mee ell Eaf,
in het bijzijn van den matroos, Grifton
toestemming j1e hut te verlaten. Deze
stlond op het punt om Jane naar de salon Ite volgen,toen Bm hem opdroeg
zijn reddingsgordel tehalen.
Na ~enige minuten. was Bill er van
overtuigd, dat ziJ begrepen hoe de gordeJg moesten I worden bevestigd. De
groothertog scheen de meeste moeite te
hebben om den ig'Ordel op de juiste wijze
te bevestigen, daar hij' niet kon nalaten
voortdurend' booze blikken op Grafton te
werpen. Het jacht ro~de plotseling op
zij en zij 'werden allen op ,den grond
gesmakt. Bill was het cerst overeind.
"Ik hebjullie nu je kunstjes geleerd,
dus ga ik maar weer aan dek", riep hij.
Boven gekom.en merkte hij dat het Mg
harder was gaal1 stormen fa bij was ge-

Ralph begreep dat er geen kans op
redding meer was, want, gezlen de snelheld, \Vaarmee zij vooruit kwamen, kon
het land niet meer v.er afzijn. Hij deed
een schietget>ed, pat ,zijJersey piet zouden raken, want .dan zouden zij weer
in. 0nen zeezijn en de mogelijkheid Ibestond, dat de >storm izoU' gaall llggen.
Het onweer was hen intusschen genaderd
en de bliksem flitste voortdurend:. Dit
was nog eenge.Juk, want hlerdoor waren
zij nog, van tijd 'tot tijd, in staat om voor
zich uit te lZien. PlotS>ellng greep Bill
Ralph bij den arm en schireeuwde hem
in het oor:
"W,at .is dat, d1l.ar voor ons? Het 11jken weI, rowen", riep hij, toen de bliksem het tooneel een oogenbll;k verhelder~
de.
"
·"Wat het ook is, we kunnen het loch
niet vermijden".
I
"Hallo! Daar zu.} je het hebben", gllde Bill.
En toen liep het 'jacht met een luld
gekraak op de rotsen.

_.,... 2.:

HOOFbsTuK XXIV
Met uitzondering van )3rockdorf, Fraser en Desbrook bevonden alle passaglers zich in de salon, toen de Emerald
op de rotten llep. Geen van allen had
er een oogenblik aan gedacht om zlch
in zijn of haar hut terug tetrekken,
want er dreigde gevaar. De groothertog
keek met een sardonlschen glimlach toe
en sprak geen woord,als hij niet aangesproken werd. Jane, die paar broer
door en door Ikende,begreep volkomen,
dat het Ileer onwaarsehijnlijk was, dat
het scJhip ooU de haven zou' bereiken.
. ~oen kwam de . botslng; het schip
werd een weinig Jopgelicht en trilde in
alzijn voegen.
"Het is m,et ons gedaan", riep de prinses 'uit, doch haar ·gezicbt was onbewogen. ,
I
De groothertog stond op en kon. zich
slechts met moe-ite overeind houden,
want het jaciht hing geheel scl:1eef en
hij moest zlc'h ergens aan !Vast klemmen, om staande te blijven.
I
"Dames en heeren, doe uw reidingsgordels om", beval hij.
. Graftonzei niets,'maar hij was reeds
druk 'bezig met Jane te helpenbij het
va,stgespen vail haar gordel en hij
wachtte totdat deze stevig bevestlgd
was,voordat hij de zijne aandeed.
"Je bent eenkraan", fluisterde hij, terwijl hij haar vol bewondering aanzag.
Peg'gy :Fayrfield was de eentge, die
het :met haar zenuwen ,te kwaad ltreeg
en de groothertog wist haar opafdoende
wijze tot kalmte te brengen. ,Hij ging
naar haar toe en sloeg tzijn .~arm,

om haar heen, terwijl Grafton er zlch
van verg'e'Wiste of de I gordel I vim de
prinses goect vastgemaakt was. Het rohip'
schudde bij i~ere golf; die er over heen
sloe-g, maar 'verder bewoog het.Zlch niet
meel', waaruit bleek dat het :stevlg vast
zat. O'rafton wendde zich tot den groothertog.

se
_I
"Wte moeten ons maar zien te red- je· ~on '011jven, maaJ;. het is mijnplicht
den", rei hij tegen pen. "Desbrooken om op d~ brug te blijven zoolang het
Brockdorf blij'Ven op de brug. Zij schie- schip niet 21nkt en 'er nog iemand aan
ten vuurpijlen af en pere worden, oJ) boord is".
..
eenlge mijlen afstandsathter ons, be""
. .
antwoord. .Het is ;blijkbaar de Shrike' ,,~''begnJP het , antwoordde zij :met
en het is tenminste een. troost te we- ~en lSn~ en itrachtte nlet he~ tege~ te
ten, dat zij in d.e buurt Is".
pO~:len.
i
i

"Ik geloof, dat',het het beste zal zijn,
"Waar zijn w!j eige-ns 1" vroeg ~ane ' ~p half uu~ ging voorbij en de toedat een van ons naarboven gaat om te en' wist met moe-i,te eeni.ge vastheld ~t.an.~ .... beg.on . critlek te worden. De
zien wat er gebeurd is. Wilt u gaan, of aan haar stem te geven.
groo*ertog werd hoe langer hoe lus-·
zal ik het doen ?"
.
teloozer, doch Graves beheerschte den
"Ralph en lk hebben uitgemaakt, dat ~stand volkomen. Het water stolid
"Het :ioet er niet veel toe, wie er gaat. we op ,de rot;sen IVan .Ecre!hous geloopen nu tot hun middel en Bill !Fraser 'Ve.-';'
Maar ubent jonger dan lk en vlugger". zijn, een klein ellandje tusschen· Jer~ scheen nogmaals, om. hen te waar"In orde. Dan ga lk", zei Grafton on- .sey en Frankrijk. Het is onbewoond, schuwen, da.t zijhet beste deden met
middellijk.
maar· als "Nij ons nlet· vergtssen, is er n.ti. m~ar .aan dek te komen en hun
Hi]' kloffi met moeite de trap op en eensool·t hut op het elland. Ais we aan kll.ns~l te wacht~n.
.
r"
wal l konden komen, waren we 'klaar.·
.
..•
bemerkte dat de deur, die toegang gaf Ongelukklgerwijs wordt de. zee nog
"Brockd~rf schlJnt te denken, dat
tot het dek, gelukkig nog te ope-nel) 'was. woester, in Iplaats' van kalmer en het het jatht het niet.lang meer ,zal IkurtDe storm was hog op ;zijn hevigst ~n de Is onmogelijk om OIl het oogenblik een nep houden en Ju1l1e ~oopen minder
golven spoelden voortdurenl1 over 't tlek. trosaan den ;wal te brengen. Oat zoo geV3,.(l.r,i4l1s je je nll'aan de zeetoeverDrie ge'stalten iklemden zich nog steeds gelijlt staan met een poging tot zelf- trauwt. Als de bqot plotseling-door m14~
aan de railing van :1e :brug vast. Graf- moord. Zoodra het. )Water tot jullie. denzou, breken, bestaat er gevaar dat
ton wlerp een bIlk om' zich heen en schouders konlt, kun je beter aan idek je met haar naar de dieptege~leur,?
zag dat er nlets gedaan kon worden, gaan.. Daar zul je ook weI nlet lang worq,tc>f jioorwrakhoqt gewo:,d wordt •
dus keerde hij naar de salon terug en meer kunnen blijyen, maar l:fe wind .18
pe' groothertog sloeg zijn arm ~m
verte:ldehen, dat zij het' beste deden gunstig ~n de )<ans bestaat dat je met l?~ggy iheenen leidde Ihaar uit de salon,
met zoolangmoge1ijk :beneden te blij- je zwemgordels weI aan land kunt ko- onm6.ddellijkgervolgd dOor de priuses' en
ven,
men", besloot Bill, barsch. "I~ /Ia nu qraves, terwiJl :Grafton en Jane de
Het duurde echter niet lang; of er weer naar boven -vaarwel, Jane", zel achterhoede vormden.
I
begon water i1').. de salon te Komen en hij, haar hartelijk kussend.
na eenige minuten stond het een paar
centimeter hoog, terwijl het langzaam
Eenige minuten daarna vetscheen
maar zeker' )106ger steeg.
Desbrook ·en Hap zoo snel als het opkomende water 'hem veroorloofde, 'naar
I .
'
Grafto n otond nog "lak bij Jane. Zij
.,
Jane
toe .. ,
fWordt vervolgdJ.
konden niets andel'S doen, dan rustlg
hun lot afwachten, maar het ,'was d'ui"Ik vrees, dat wij afscheid vall re-ldelijk, datzij spoedlg gedwongen zou- kaar moeten ~men, lieveling'" zel hij,
den zij'n ,om! de salon te verlaten.;am terwijl hij haar in zijn armen nam en
k!wam pi assend 'de kajuit· blnnen.
teeder kuste. "Ik wilde lweI, dat lk biJ
I

•
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George VI tot Koning uitqeroepen

Il£AIl

lien weteldr~itiger con het woord

:

Dr. T. Z. Koo over de jeugd in China

Ceweldlge belangsteJling van ·hef publiek

Oxford-heweglng ell New Life Movement
bezoek aan Scandinavie

J'an C(~1l1 tot: J'(ldet(U,td

~on ik con-

stateeren, dat zlj bijv. in Noorwegen veel

den verst, vervo.gensvertrok de konlug
6pgidg rilaakf. In Zweden daarentegen
naar Buckingham Palace,
BU DEN WUSGEER IN IIET GRACHzeer weinig. ook In Amerika en CanaRam~ay MacDonald is later op den
TF;NIIUIS
da is zij tot dusverre niet van grooten
Kronlngsdatum l>lijft 12 ~lel Bij Charing Cross waren, evenals bij ochtend in audlentle bij den konlng toeDr.
T.
Z.
Koo
uit
Peking,
een
der
omvang.
st. James' Palace voor de eerste maal gelaten, waarbt] werd overee.ngekomen,
a.s.
-secretarlssen van de Young Men Christ·"
luldsprekers aangebracht en ook daar dat de datum van de kronlng onveran- I
Ian Assoclatlon en van de World Students
- T~ekt zij ook niet vele [onge menstond een ontzaggelijke menlgte, Door derd gehandhaafd zal blijven op 12 Mel '
Movement, wereldreiziger bij uitstek schen tot zlch?
Me\. mlddeleeuwsche praa) is zater- de groote rulmte van JTrafalgar Square 1937;' .
en kenner van wat er omgaat in
daglftiddag ·12 December de/roonsbestij:- evenwel, was er geen gedrang, Het N- Zlj trekt In hoofdzaak twee cateTeen de verst St. Jame~ Palace ver-'
de
harten van [onge menschen, vertoer- gorleen van menschen tot zlch. VOOl'
ging "van Koning GeOrge· VI geprocla- gende, waardoor veel van de praal ver.- liet werd hij lulde toegejufCht.
. !
de eenlgen t1J4 geleden weer in Neder- hen, die zoo om en nabl] de vijftig zijn,
meerd door d~ offlc1eren van het College loren ging, maar nlets van de plechtlgVoor?,e eerste maal si~ds v~j.ft~en [aar ;
.
.
.
zijn Hooger- en Lagerhul~ bijeengeroeland rot liet houden van een aan- geeft deze bewegtng in vele gevallen
at Arms met hlun herauten.
heid. Ma.nnell ontblootten het .hoofd. pen op een Zaterdag. D~ leden waren
tal lezingen.Een redacteur van het nleuwen levensmoed, En vele [ongelut,
Na het zmgen van het ..God save. the! ., . ..
der
d.' " 1l, trouv f '
.
()i1dankS de mtst en de motri!gen, alclus King" werd er gejuicht, be processte opgeroepen om ,:nee_. ',Y3: ; r uw a lOok bij de Temple ~ar te Lon~en wordt Aig. R1bl. had in een oude paeea tonden"Sehebrief in het RbI., was cr ~hig vandaar door naar Temple Bat en I te legg,en aan konmg qeo~ge VI .. In. h~t steeds de prcclamatle des KOl1lng'~ voor-. trlclerswonlng aan een Amsterdamsche die tot nu toe nlet veel meer hadden
gedaan dan ·plezier maken, hebben dank.
blj het irtlddeleeuwsche paleis van St. de beurs, waar de proclamatle eve~~eils Lagerhuls las de, spead~~,t . sta~nde e gelezen door een der wapenkonlngen, gracht een geprek m~t dezen modernen
Werd gelezen. Frinses Elisabeth en Prin- formule vo~r, welke al-;~~ luidt...
2;lj de Oxfordbeweging een levensrichJames met tljn torens en Unn,en, zijn ses Margaret Rose stonden voor de ra- ..Ik zwee'r bij den ATmachtlgeri God - - Chineeschen wljsgeer, die ondanks zljn ting. en een leven~:loel gevonden. Dit. zijn
. kal\reele-n en 1"udor-bogen, een ontzagge- men vail st. Janies' Palace en Koningiil ttQUW en geftoo'riaainhefd aan Zijna Mawere"rdburgerallures het statlge doch waarden vim beteekenis.
lijk~menigte op de been. veel meer dah Mary sloeg de p!eClltlghe!q g~de acq~et I jesteit Konh1.g George
De Prinses winkelt
aan zijn er~:ni.etternin van uiterlljken eenvoud ge ...
desHjd.s blj. de proCiamaUe \roor KOillng een raam van Marlborough House. Ko- I genamen en opvolgers, . overeenkomstJg
tulgend-e gewaad der voorvaderen plee~~
6e p~obIemen' vali het jonge
PRINSES DOOR BRANDGAJ.~G
...
te dragen, zoo was deie orttmoeting rljk
, Cliid<i.
Edward. Voor den hoogen muur van ningin ElIsabeth was door een Ilchte vel'- I de wet".
De Speaker te:ekende oh.et registe·r en
aan c6ntfasteri, terWijl de ondenvetpen·
"
York House, de vroegere wonh'i.g van dim koudheld verhlnderd de plechtigheid blj
Eenlge onaangename oogenbllkken die ter sprake kwamen al even veelzij- ~ . welke. zijn de preble-men, die. hetfa wohen.
verzocht Baldwin te naderen, die dePrins van Wales, stond een di~ht opeenbeeft Maandaginlddag 14 Decembe"'i dF bI~ken te zijn~
tonge C'hiha- v66i'al l5eil'g Houden?
Prinses \Juliana doorgemaakt, toen iaj,
6
gepakte menigte en deze menlgte bedekvergezeld van freule Ivan Heemstra:,
Een half jaar gt!leden is dr.. Koo uit . '- D~.Ne"* Lit~ Mov~nient, waarvan'
te het geheele trottolr van Pall Mall tot
l"iet Noordelnde en de Hoogstraat in ziju woonplaats, . de oude Ch1rteesche Tsjang Kat Tsjek een der lelders is, alde Mall aan de zuidzljde.
den Haag eenige ,Kerstinkoopen .deed,kei~erstad. v~rtrokken,
tenelnde . ~lch hoewel. nlet de geestelijke vader, 1S er van
meldt de "Avpst." E1vE'nals bij gele~en-: voor te be.relden. op een wereldc·onfe- groote beteekeni3~ Zij' is begonhen "to~n
Een paar minuteh voor drieen echtE'r
held van de verloving yah H. K. H. werd rentie van christelijke jongemanneri·, die de w~'rl!ldoorlo-g ultbrak. Meende m~l1·
btaken van den kant 'van Pall Mall,
oOk ditmaal· d'e Frinses door eell groo- in Januari te Mysore in J;3ritseh-Indle fut veor fuim twintig jaar in China, dat
w'aar geen troe~en wiren, de mensch.,l)
te menschenmenlgt~· op den voet ge-ll'ehouden zal worden. Dit zal de 21~t~ alIes wat uit het westen kwam ,,toed
plotseHhg ·door hel; ~litiecordom en
volgd, waarbij men zelfs zoo opdrong, ;'ereldbljeenkomst ,an de Y.M.C.A. zijo. was, later is men. gaan inzlen, dat· de .
sto'tel'l de straat aah dIe zljd~ gaheel· af:
dat het~ de Prinses onmogelijk was, Haar en de ee"rste in Aile. Zij Is in hoofd~ Chirte3'Sche cultuur en beschaving daarJ!ereden polItie dreef de mehlgte met.
wandeling ol1gesto6id voort te zettel1.. zaak voor Azlaten beste-md. Het aantal itan' niet ten offer gebracht mochten
~'ro'ote moelte tetug, Een aabtal van he!'1
Hoewel de po.litle al het mogelljke E;uropeesche en AmerikaansCM deelne..; worden. Men is d'e sh~chte elernenten uit
echtet \Va-s \'oo"r de toeschouwers ,gedeed om d~ Opd~lllgend~ menschenme- mers Is beperkt tot ISO. Er zal sIeCht.s de Westersche in vIoeden g-aan weren en
dr6iigeil dl~ sto"nden tegeriover Friary
nigte op behoorlIjken afstand te .ho~- een t-iederlandsche gedelegeerde aan men haalt d·c goede elementeri van de
. OO\frt. nitar het hoodlg werd geoQ:rclgen cultuut weer naar VOrE!l1.
den, ontzag men z~ch niet deze midd-ag- deelne-men.
Meld de straal vrij te houclen, waarwandeling te verstoren.
. ...
IAngs ·slraks de prOce$sl~ van galarijToen de Prinses bij de firmi :Rhhmel .,.De. ~~a~. of de staa~ dan weI d~.rter~
-=- IS de verhouding tusschen regeetuigen zich door de Mall naar Charing
aln de Hoogstraat eenige Inkoopen ~~,,:.oorra~·g.m()3£.lieb~en,_zal ,in. d~ dng en 'yOlk er beter op geworden onMr
Cross ZOU begeven, werd een detache.;.
oeM, groeide de menlgtevrij aiinZi.en~ ee_rst~p'laat~_ besproke? w?rdel'l.. Verder Invlo~-d": yah de~e bewegirig?
ment van de lljfgarde belast met de
lijk aanen. ill dichte drommen stOnd ~al!pen~a!1dacht,wijcfel1 aaU,de inonaangen:\me tila* de m·enigte tefug te
i11e'n voor d~ etalages n·aar bfnnen teyr,o~,~~n. yal1.,h~t tascIsp1~.e~, ~ljll an!i.:;.;. .Ole zer~e-r i)etet geW'orden. vroedi'ingen. In het onlzettende gedrang,
g·luren..
.
~~n;~om~u~fsu:Et ~n s.oclall;sme. Dr, ~e·t wetd de"n kll'l:dereu fiet bes>?f bijgedat ontstond,' werden 'vl'ouW"eh en klnTeil~ro~te heeft d. e, d·irectfe dez~~. ~lr- • ~~,~~.~. ,In ~ea. ontwlkkeling . van dez~. bracht, dat zlj moesten :t6rgeil too min
deren onder den voet geloopen. Het
rna H. K. H. en freule van Heemstra,'. ~s.m~~~()~, lanoef hoe meer een econ~. mogelijk in aanraking te komen met de
was een beangstigend gezlcht. Voor drle
d60r een brandgang,welke op Mt :Bui- ~:.s<:~pr.ob!e~.m.)te~ fasclsme. zoo heen ambteriaren de·r regeerirtg, die men als
uur was ar echter een nauwe doorgang
tenho! uitkon'lt, nid.r buiteh geleid op-- h.l~op~e~erkf;. wor?t. me,er ,e,n meer. ge- een gOddelijk~ InstantJe b2sehouwde.
gemaakt in de straat. Massa's menschcn
dat be ide dames haa1' weg onge'stooid ~rag~~ ~oo~.de bezltt~nde k~asse, \Vaar~ Thans priilgt n\eer en meer het besef
evenweI in st. James' street, Pall Mall
zouden Kunhen veholgell. Daar niemand ~e&el!ove:l: .de, n~eJ·bezltter$ III .hl\l1 PQ:- door.· dat c;t-e l'egeeting is en behoort
en blj MarLborough Gate en andere bevan deze krijgsllst lets ver'moedde duut-· Iltierte· organisatles staan. Verde~ial te z-ijil de dten!l.re.i van het voll(. Vroe.;
lendende straten, 'kregen nlets te zien
h~t gerujmen Hjd aleel' het wachtende op de genoemde confE!rentle de vraag ger gllig de belartgstelllng van den ge.;.
van de ceremonie, doch kondel'l de proKoning Gctlrge van J;ngeland begeeft zfch in geielschap-" van zijn
publiek. begreep, dat de Prinses op aii;..~a.n .oorlog-of-vrede aan de orde worden mlddelden' Chinees niet "erder dan z.ijn
ciamaHe zelf zeer goed hooren door den
~talm~:ster. adQ1il'aal .Sir Basil B1'ooke. van zijn Woning,. 145 .
ctere wijze den winkel had verlatel'l.
gesteld.
e 1" lin;: tegenw·oofdlg weet hi!, dater
krachttsen luldspreker, die op verschllPiccadilly, naar het paleis van st. James om de vergadering van den
Wederom heeft men het de. l?rinses
e·en land bestaat. dat zljn belangstellel1de puntenaan de murert van het pa.
Geheimen Raad bij te wonen.
Gematigd~ studenUn
dus onmogelijk gemaakt, om zfch',. als
ling waard IS. De Japansche invasle en
leis waren aange-bracht..
leder ander, rustig en ongesrooid op
het indrlngert van com'munistlsche inRamsay M.acDcmald bij den zelfde formaliteit vennuJde, gevolgd door straat te bewegen.
Bes~aat er bl! de ~ong~ ge~eratie vl~den zljn natlonale proJ)lelmen. die
Koning
de andere leden der regeering. Een voor
een
lev~ndlge belan·gstelli.n:-, vOof, deze
Een zoeklicht scheert op het balkon.
elke·u Chinees nioeten interesseeren.
cen volgden daarna de, afgevaardlgden.
onderwerpen? vroeg de teaac't~ut.
.Het was een goede gedachte, want het
Ernstlg stond hat gelaat van den nieu- In het Hoogerhuls had dezelfde plech" - Niet overal: ,In China- J..1ebT)el1 da
~ Heett het comn'lunisfi'le in Cl11na.
was ZOO donker, dat veel van het schit- wen
EEN GROOT WELDOENER
koning, toen hij in den Privy Coun- tigheld plaats.
s~udenten
ee? ~ro?t_ ~.a.ndeel in het po- 'geiijk_ aat in EurOpa Is gebeurd, eert antefende sc·houWspelzou· verloren zljn ge- eil de verklaring der troomopvolging
George VI heert een boodschap gerlcht
gaan.. be "Offlcers-at-Arms", de heral1- hoorde voorlezen, waarvan de tekst aI- tot de vloot, het landleger en de Iucht- o :,Nadat Lord Nuffleld o·nlangs een gift htleke leven, zij _l?;e~o~n revoluties ve~- tlpQde ~evol.1den In iMs wat met fas·cislhe
len met goudbestlkte kleeding, waarop dus luldt: "Zij dIe hler aanwezlg ilijn, macht. waarin hij zljn bewondering uit£ 1.750.000 schonk ten benoeve van oorzaakt, regee~~el! doen vallen, zlj ta fergelljkt:!n is 1
de Kon"lnklijke wapens waren gebor- zijn bijeengekomen om bekend te maken drukt over de wijze waatop deze wapens medische fol1ldlerzo,ekingen ; te Oxford, hebOOn besltssingeii geforceerd en vOor
duurd, de uniformen en de galakleedlng en te proclameeren. cen van stem en ccn hun pllcht vervullen. Verder gar de vorst welke gift hij later verhodgde· rot beptlatge wehschen ged<!monstreerd. In
.;. Fascisrne bestaat er nlet in (;hJna.
der Lord Mayor en andere w~ardlgheids van instemming, dat Zijne Hoogheid . til kennen in nauw contact te willen £ 2.000.000, heert hij thanSi wedel' een liJnr~6t~ tkMnstelling cl'aalLnede zljn WeI groei~ er langzamerhaild eeri liefgJft van £ 2.000.000 geschonken ten be- ci~ AineHit'a:~rischJ studH1.ten, die nau- de voor, het leind, ~ei1 soort patrlotispeltleeders.
Prins Albert, Frederick, Arthur, George, blijven met de weermacht.
.
hoeve van de ,districten, ;Welke in het welljks eeMg~ ~laiigstel1lng aan den ~e.
thans, hi} de GraUe Gods, geworden is,
"""'"
f
i ~
Na. drle fanfares sprak de King of oilie
biJ~onder te tijden hebben gehad va~ da'g Ieggen loor het maatschappelijke
eenlge wettlge souverein onder den ~
r:
.
de veranderingen in ,1e industrleele Ieven. De studente"fl. in Europa staan
Arms Sir Gerald Wollaston, de procla- naam van George VI, wlen wij trouw en
Ophinl en "diar"
.....
;'verkverschaffing gedurende de laatste daar zoo ongeve-et fusschenin; zij vormatte uit. Zijn krachtlge en welluldel.1de gehborzaamheld verschuldlgd zijn, - in
men de gematigde groep.
tlen jaar.
'
stem, door de mlcl'of60n verstel'kt, was volkomen oprechtheld en. toewijdlng".
- is de besttljdingva.n bet opium"
Voor d>e aanwending van dit bedti'ag . :....; ~ebt Ii feed! ~enitls gemaaki tnet kwaad niet een.det problemeh waa.tri1ee
.duldei.ijker te verstaan. beter dan die
Na deze plechtlgheld ontving de illeuzijn drie trustees benoemd, n.l. .Nigel d~ oxto"rdheweging ?
van den Lancaster-heraut, die staande
. de New Life Movement zlch In het bijCampbell, Lord Portal en B. [Seebohm
in zijn statiekoets blj het standbeeld vah we k6iling de vertegenwootdigers der Dozonder beZl-g houdt?
- Inderdaad, zlj is zeUs al tot. in
RJOwntree, altius seint de Bri~sh WireKQn\ng .Karel I daar later de proclama- minions, die aanwezig waren om getulChina doorgedfungen. Bij mijn jongste . =:c-Opidri1 beteekent v06r China vee 1
gents a.f til Ieggen van hun trouw aan
23045 less dd. 21 dezer ult Londen..
U~ "oorlas.
q
.....
. -. _..:. minder een pll:iag dan cocaini! ert. heroI.:..:.._.__L_----.-----.--------~~......:.-t===-~----.:....:::_.-'--~----------.-ne; deze verdOoveiJdeinldde1en woMen
bij groote hooveelheden binnengesmoK4
keld via Japan. Het gebrulk van opium
kilrl
afleefi!ii. oat van cocaine en
heroine niet. Er wOl'dt streng tegen opgetredeii. Wie fut drle keer toe In het
T:lezlt '-an deze stoffen (en dit geldt ook
OH,'lHAf's ALL RIGHT! 1 Ju-s.:r
AN' I CAN
~oot opium' wofdt aangetroffen, wordt
HAD 'i00 HucH ClN MY MIND
PROMISE·-"-- I
ter dood veroordeeld. Er worden op deze
R\6H"l" "THEN!
• . WON'"T" FORGai' I~!
"0 seARCH
wljze heel ..vat $lrtOkkeiMts gHtfsllleerd.
,,!?.rug". - ~e verzamelnaam voor cocair.e, heroine' enz. ""-"- is een van de
P'oFt tHE
cirlegroote plagen, dIe China aan Japan
5'iOLSN
te. danken heeft
.

Politte ken orde met moelte hand hoven
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JlJlickey gaat tot daden' over

.
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61:.\.15 f>~1 f;li'S

AND HAViNG
." NQ KeY',

wela,
35 procent det bevol• king van· c:hina kent nlet de· gewaarwlii'dth~ vertildr·<i ta zijn. Et heerscht
in. S6Jl1mlgd $tie~eii : ~e~ ...p~rinanente
honget. bit Mert Mn1eidhlg gegeven
tot be&tudeering van het c06perilt!e~we
'#f1._ O~1(lir'ide~¢~tlat1s_che landen staan

M\(iKe.V MUST
Gaf IN BY

,.RIGKERY!
~O., AS
Hi\wKes.
$TARi'S ,0
!-eAve. - •.
o _:_"

...

Mltkey l1ee(t er
v~el 'trW 1n om eeri

te

d'e

. &\it v~:ri ..V'oSse-

snoet" naa·r de ge·staatspapte;.
ten, n'iaar dat valt
natuutlljk heele;.
maal niet m~,
daar hlj geen sleutel heeft. Daarom
waagt
hlj
een
stoute zet.
h~ime

I

y~ts9qr~geiijI.t~ ptobl~n\en. Dete
zU1I~rl·.op· bet congres teo Myso.re In

_~..9.9

oli.d~fZ<k"k in
steh~n ... in.·

MICkey besluit "vQ,ssesn6et" aan te spreKen en weI In ,<iiens hut! Ongemerkt z11
hij dan misschien iets aan het sl'Ot kunnen
vei:anderen of wellfcht een Clubb,ele sIeutel
fe pakken krljgen ! IJVerlg blljft hlj intusscheh al het koper in de buurt van de hut
van Havikse poetsen in. de hoop dat deze
,gauw weet buftenz3J komen, want als
straRs de bootsmim langs k6int, zal hiS hem
wet €-en ander werkje latM oprtnappen.
Daar gaat de deur open en Mickey als een
haas er op af ! .
I

•

.

.

meneer!" 'zegt hij moedlg, de hut
binnenstappend, "mag ik U eventjes lastlg
vallen ? Ik wou U
graag nog eb'ls voor
bedanken dat U het niet gerapport.eerd hebt
aan den kapitein '"

er

Fen oogenblik blijft lIavikse stOmver.;.
baasd ' staan.: daai' komt me: als eN1
wervelwind een matroosje rialr binnen .
~etulmeld en die komt hem bedanken......:
waarvoor ? .•... 0, ja, nat iswaar ook ,
Die onhandige lummel van daarri.et, dIe
hem dat stortbad bezotgd heeft , Havik~e ,
weet eerst nlet of hlj zich boos mo€t
maken of nlet !
I'

OndettuSschen heeft Mlckey wat aim de
ken oogenhh~. beZiht Mthkey ~ichnotf.
velligheid~knip van de hutdeur. zitten
~erst eehs ltijftMot de kust wHiteiljlt vrij
morrelen en die vast ge.zet, zOOqlt de deur I~ ? De karts
imme"fs h6g altij4dat
weI dlcht, inaar niet inhet slot k'ln vaUen. iemand van het pei'soh-ee'i, de hutjongeil·
En als Havikse weg slentert, slaat Mic- of de hofmeesl.el', even lang!; kwam, Of ·de
key luid h60rbailr de deur dlCht,zooaoen- bootsfnan ~ Eft ilb te dart.z'u Poije J?oH$'de de indni.k wekkend alsof de hut hU :1f- Pomiitade h\ ~e gang zO'udeil. 'zHin llggen
gesloten Is zoodat er geen mensch binnef\ en de zeemieeren lap, tlanzo\.1Mn ie filskomen kln.
scnien gaan zoeken naar den verstekeling !

Maar het ventje kljkt hem zoo guiHg'
aan en zoo vroolijk, dat z'n goeie humeur
weer boven komt. En terwijl hij zijn hut
verlaat en MIckey beleefd de deur voor
'm open houdt, bromt hlj: ,,0, dat
is in orde, hoor' Ik was met m'n gedachten· ergens anders, daarriet !" .
"U bent a I te goed, rrieneer ! ,Dank,
U weI, !lleneer I ,;. antwoordt de sHinmerd zoetsapplg.

Ondertusschen 'roep~ hij Havikse nag in":
Maar aaride a.ndere kant weer Itoh ji!
gelukkig achterna: "En lk beloof U, hie- il60it wekn Qt gedi.lr~ilde d~ ver4ereret.s
neer, dat ikdit niet vergeteil zall"
zlch net zoo'n kans zou voordoen ,
Vossesnoet· khikt nog eeris met het
hoord, rriaal' sienteit verveeid verder, de
Neen. direct gehandeld maar' En \ViIi I
gang at en de hoek (nn.
vliegt de deyr open en p.et v:olgende oogeh.;.
bllk staat Mickey in d~ hut van Havikse I

was er
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Filmwereld
,
-l.~ Op· ~ zoek naar nieuwe"Stars"
.

BeAD
r

De "gagster" Freedman 1
.

I

Een , gt'appcn' :fahl'ikaUl
overleden

Ziet cf~ ~el~la niet aileen op een praotle,
maar YOOrar in werkelijkheld,

..

...

Filmvoric.

.

,.
. ,

•

l\ierie Oberon

I

Twee groote producenten: I samuel
Goldwyn in Amerika en Alexander Kor'"
da in Engeland, hebben een overeeni'
''(j S!!",;
komst gesloten, die nieuw is in de fllm_--'-71
-ecry"
~"''''.'''J
'WP!
~
li~it ~ een benJelW, ~n afpene~ een ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wereld. Zij hebben samen een ster geen~e
bandlet, soms een smokkelaar, altijd een
gageerd, n.l. Merle Oberon. Dft: Australische metsje, dat zoowel in EngeIari'd
t:.J
faak ven: "falenf-scoufs II en heer speurders vijand van den staat. .'
als Amerika reeds opvallend werk deed,
is voor vijf jaren door Goldwyn en Kor'Een ,.gagster" daarentegen doet de
da gecontracteerd. Zij zal beurtellngs
De Hollywood kopstukken zijn het almenschen lachen, fIij maakt "gags",
ans op een punt met elkaar eens: het
in Amerlka en Engeland wer-kim.Haar
Hollywood speurt met een
d.z. snedlge korte aht{..rootden, die _
eerste film onder deze merkwaardlge
ordt tijd, dat het publlek nieuwe stars
koortsochtlqe interisltelt noar
mtts geed over het voetl'icht gebracht _,
overeenkomst is de Goldwynprodilctie
}aplllllle,·s
mogen
er
dun
ioerken
~ zlen krljgt, En met de koortsachtige
.
di
. t' t
di d
r
inslaan bij het publiek en de menschen
"Beloved Enemy", waarinzlj tezamen
Interisttelt, waaraan het te Cinemapolis
Jeug Ige or IS en, re e p aat..
met Brian Aherne speelt; de tweede
" .
sen zullen innernen, welke autoI doen lachen. Nap. de la Mar was daarm
. nlmmer heett ontbroken, zijn de tallooze
een meester, eooals Buziau e.a, thans.
Japan heett zijn eerste zUiver-Japan-1 sleke muzlek. Is de muziek n:e'£ voor ial ziSn: met Charles 'Laughton trt "I
~anagers en agenten op zoek naar
niatisch vrijkomen.
De schrtjvers van .revues (als Wijlen sehe geluldsftlm voltooid. Slechts do Japansche ooren bestemd, dan ,i!Jt. de Clliudius", welke film in LOnden wotllt
gemaakt onder regie van JosepI\ voo
~,ie'uwe 'gezlchten,
.. Reydhig) rr desten en moeten het vcor Duitsche operateur, Arnold Fanck, lei- gehee:e rolprent in het water!
•T
.. d d
h
b
der van de Fa~ck-expMitie,. heeIt lde
De Illm, waartn Japan speelten ~'elke Sternoerg.
.~ en em e eze rec erche zoo doel- I engageeren (in plaatsvan de berouwvol een groot deel he ben van op het jutste Japanners geholpen, In de rtlm sp~.eln voor Japan bestemd is, draalt, zcoals
~atlg rnogelijk te doen slagen, volgt tot Warner Bros teruggekeerde Bette oogenbhk geplaatsle gags, die vaak ook ~lechts J.apanners meda. en he~ scenar.o ,!:eeds gezegd, voor een goed dEel in het
Fritz tar\g
~en twee' systemen. Het eerste, het Davis), om haai' medewerking aan een betfekiHng hebben op politieke evene- l~ oo~ van die!l aard, dat iedere O<:>ster;; JaRanscne landschap. Zoo o,ok de scene,
,
l\ieest 'voor de hand llggende, wordt Engelsche fUm ite verleenen. Doris No- menten van den dag.
Img de rolprent zal ltunnen waardeeten. wa'arin het meisje 'V'cor d'en krater van
Fritz Lang, wiens films steeds bijzOn"
dert vu:kaan .staat en waarbij zij tot dere gebeurtenissen waren (Metropolis,
tOegepast door de ondernemingen; die
~t zg. "talent-scouts" op ila hOliden. Ian 'behoort tegenwoordig tot UniverMaar waar komen de "gags" vil.l1daan. . Europa kent reeds menige film uiE ha.ar goden om vergeving bidt. De ope- Mabuse, "M") , filmt reeds eenigert tijd
~~le sh.ows afloopen, :die in de groote sal's tableau de la troupe.
Er zijn "gagfabrikanten". En een daar- Japan, doch al. d'eze films waren rol- rate\1r, die deze scene n:oost veffllmen,\ in Amerika. Hij is nu bezig aan een
l'
.
..t.
d
.t
. J.. '
prehten, welke Of door een buitenland'lo.
.,
t .
d
.
s~eden gegeven worden. zij hebben niet
James Ellison, die eveneens in The van, e",n er ;mees bek:end"" was David
.
h«ef y niet mmder dan ach maan en film voor .United Artists: "You only
. de
t d
.
0
Freedman. Deze new-Yorker had een scM filmonderneming war:.en veivaar- moeten wachten, totdat d.e krater. w.e,r.k- live once", waarin Sylvia Sidney en
~ rs e
oen nan 0 gen en ooren Plainsman als onbekende youngster
digd, ofwel het waren doc'ui'nentaire
~
,
~ooo den kost te geven, de reactie op s.terk de aandacht trok, w~rd door Toep- gagbureau, aldus .de N. R. Crt. llij ver- films. .sp~e1films, in het land zeIt 0" 'e": te I Juistl toen men wilde opbreken, Henry Fonda de hoofdrollen spelert.
~,et publiek ~ast te.st.ellert en eventueele lltz aangezocht Om naar Engeland te zamelde "moppen~', woo.rd,spel~ngen en nomen waren er evenwelti-.t no';'~e om'dat de mondvOQrraad sIonk, brak de
William Dietett.e
(),.nderhaJ;ldeh~gen m te I~iden. De rest komen. Maar te Hollyw?od is me.n ten politieke humorflitse!\ en cil.taloglseerde niet. -Thans heert Ja.pan .eclit~r eeri ee~t lavasp\1we~de. berg los. De hoofdscene
opzichte .van de Engelsche fHm-mdus- ze.• 'yoor k~mischa films 'Iev~e hij ~e Japansche film vervaardigd, wel1te ook vari de film, .kon worcen giedTa~Ud !
w;ordt door H~llywood ultgemaakt.
Warner Bros hebben Milton. Krh~s
trle waakzaam en denk t~ er niet "
·"an,de
grappige dlalogen.
. " het
. b"ultenland'"
'''1 ,~.l"
Men
verwacht, dat
de eerste zuiver.;
'i!..
" .
, ' . A'"
lib' Filmscenan~)-,schnj~
1ti't . ,; . d' b'j m
Ult za
KVmen".
.
..J."
•
.
'J De ~ndere weg is mysterieuzer. De ontdekkingen 'van dit jaar prijs te ge- ve~~, ';~,. r~yue- .re~, s e~ ~on e,n . I .
.
JaydnschegeluidsfHm in het Oost~n opgedragen een nieu'W manuscript te
l,ider van een onderneming plaatst in yen
Mm moppen besteUen. Hlj werkte veel
i"
<lA' t·" "
veel succes zal ondervinden. Na japan \leivaardigen van het leven van Beetn of ander wereldcentruin een verte.
sameri. met den V'erm·aarden film-ko- . ,y'al)k'~l.~okPa Udit sc l~elli" "'i ..a.~k,e~hht~I en China. ial 'zij ook in Europa en Ame- h?ven~ Het pol onder re~ie van William
..
rr.\ek Eddie Cantor Maar zij kregen gemak e lJ er,an Zl~ n werkelljk e.a· k
d
t
d
di
.
Dieterle worden verfllmd.
F'e~d .
' i t Edd;e was. He£ draaiboek;. 4:at dq.6r Mr\. j~_ n a wor en ver oon .
enwoor ger, maar in den persoonl~.- . In de, "'Paramount-film Hollywood: . ~e"" h' id
I
en dienst van d~:r fHmmagnaat. Hlj BOUlevard, waataan een aantal verge- Ion ,nlg.e en r . mau: spra , .• panner is samengestkld,. 'at de"il, &r6~'Ihullder in tM City
eeft allee~ met zlJn clpd~~chtgever te. ten stars van het verleden inedewerkte, I ~:::J~l~~sf:~~~;=n y:~n $e~~igg~teT~:~ i pt,eschen operateur dlkJijis' beet
aken, ste,t dezen van zlJn bevindin-. v.erscheeI?- een onbekend actricetje:. de, ta;k in beh~ndeling was: w~rd ter ho6t?b~€,kens. Het lap~l1~he~
Tbeorie ell Praetijk
e~?p ~';.. h~Ogte en rapporteert bo- Marsha Hunt genaamd. . Paramount zltHng nFeo-e,deeld dat de eische.r Freed- s~ript lllce.st trouwens. ·~erst r;ehe.el WJrEen nieuwe Engelsche filmmaatschapen len oe e on~vangst van de di- heeft met haar en met. Shirley Ross, mii'n des· l~achts in bed plotsellng was den vertaflld, een werkj'e. dit w~Ke111aWg
lIany Baur,' Beethoven ell pij, de Atlantic-film 'Productions, ~$ operse produ~ties 18. D;ze, rapporte~~ ~ing crosby's., tegem-peehter in cfiens aoodgebleven. Deze mededeeiing ontroN- I duurde. De hande;ing 'van <;ie. !.tlnl.mc~~t
de annoede
I geri~ht.
~Iaar e~rste werk·, getiteld
aan. dus burten de offic.ee.e bureau s . W.likiki Weddmg, groote plannen.
. de Cantor diep, die zlch op uit-erst zoo min mogelijk gekuns~eld,.Zijn1 De
'
"Thunder 1ll the CIty", ,is een 1>ewerfdng
m.
; , ; J .
•
.'
.',
"
waardeer,ende Wijze over zijn vroegeren . Japanners ~oudPl1.';1!e.~ ;v.a~. ~es~.h,ied,~"oat IS d:e belooning geweest, die mijn van Alfr~d .Butro's tooneefstuk "The
~r deze speurders, die m vele
Konmgm Victorl!-hiiM iriedewerker uitliet.
nissen.. welke zich.. In Mt~ werke\lJkeW-: carriere mij heeft gegeven, dit heeft mij g~eat well . Edwa~d G. Robinson ~wam
rmgen connecties hebben, blijft Holiy' . . , '.
.
.
yen m~met voor,doe~. E~ dall,rb1j .n\~~st de grootste voldoeiling geschonken, <lie' urt Amerika om de hoofdrol te sper~n,
ood nauwkeurig op de hoogte van alIes
Op 20 Juni 1937 ~er~enkt El1;g~~a.hd
'"
.,
,
..
de inhoud tevens ~an een yaderland 7" 6ij te'ri deel is gevallen : mijn naam, de 1terwijI Marion Gering, wiens regi~\verk
. at i:r. de diverse centra geschiedt. Eil ~en dag, waa~o~ honderd ja~r ~~ele,den
~et ~~~ ~reedma~ s ?piattmg datder li~ven~: en eenigsz!lls religieuze strek- ,mlaiil .van een komediant, verbond'en te 1in Amerika steeds bewonqering' ~ekt,
et ZIJn vaak deze rusteiooze ZDekers, 'I de troonsbestIJgmg van Komngm V!e- I maar.. ~elmg ",gags' bl)kome~l, e~ at kmg ZlJn.
Zlell: aan dien van den man die na l ah reglsseur meekwam. Ook de' d,ameie de stud1o's van jonge kracht~ii voor- ~?ria plaats Yond. Op verzoek vai1."ver~ ~ dij. go,e k:r;.?f~n al.lang m, On:'lOO,P I
ltd seel\'iri8 ¢·q.rlst~ het schoonste leven heeft ge- ,raman Alfred GUks, de scenarlo.s~hrijen, aldus ere TeL 1Jverig wordt ge" ~~~hUlende producers hebben de hoog~t~ ~.r· ,~~
~~.maar ap aan ze op r
.'
. ' re'id"·..;..:.
ver Alben Kandel en de filmsu,ljder
robeerd van de'ze ~ankom~nde artiS_jl'egeeringsautoriteiten verklaard ~i: ge~~', e h~ ste o05enbllk t.e dOOn ~erleven.e~ is ais vo'1. at : Een j'en e ,Ta" ariner d'l~ iii' \',',
.
..
Arthur Hilton staken van Hol1~y..oCd
. n nieuwe ~f.ars te niakep.. De praetijk bezwaar tege~ te hebben, dat he~ lev;ep ,gl!~~ ~kt te maken vO?r~~ nieuwe, ~I?:_ Eli.'r6 ~a h-eeitest,ud~~rd, PveiI:e'st: b 'ira . J?~~\1cgal pathetlsche wc:>rden spr.~k naar Engeland over. Loet C. Barilstijns
an het filmbe,dtijf heert immel'S ,gtJ- van de vorstm het onderwerp zal zljri stlltndl,gheden. Va? afkom~t was !r"ed.. 'zi"'1'1 l:evoel vi'; €'en}1:eld m~t 'Z'"'ll' v-iflki- Itarry ,~aur urt ~~ de premiere van z.lJn F1lmdi~trlbutlezal de film in Neder:'hl1d
erd dat bet internatronale filmpubliek van qroot-opgezette producties.
man RCemeell, ZlJl1 vader was een be
J g..
lJ.
film "Beet~oven. En Harry Baur zei hl'enaen.
.;.'
.'
"..
. ._
'"
.
kend Jcodsch journalist te New York. I land. oSter.k bemvl~ed doo~. de.. Wester- nog Y~el rneer, w.ant hij is een uitste- l
0
,i
~~~~ork~~ op "st.ars afkor;:lt, het en:: Alexander Korda zal waarschijillijk Freedinan is 38 jaar. geworden:. Zij~ E;che begrlpI:en, vergEe.~; hlj zlJn lmd- !tend tedenaar, hij zei trdfende dingen I
..
e ~a~ Jrtd~;~ pet(J' a1~e~et~ geno I begin Februari met de voorberetdingen gra,p.pen-archief is :zeer omva.ngnjk; hlJ g~noo~en ~n. !:iets SlChlJdP~ hem n~. Ie Over dell grooten componist. die doof
l\(argo
.p.. . ,11ll}
I.J~ an o g ac 1 e wor- van de door hem te maken' Queen Vic- hieId er een heelen staf van "grappen- bmden aan zlJn ver oof e, die al smds .was, en bljha b~ind, en die toch een heDe . actJ;ice Margo, die m.en na.... i.. a.a.·r
den.... ,::..
,.
, .
toria-film beginnen. Herbht Wilcox, makers" 0:) na.
I zijp
vroegste jeugd was V~~b~stemd mel op aatde had. HIj sprak over het
J'
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Er zlJn t; Hollywood thans enk~le
jongeren, dIe de aandaeht trek~en. ge'durende de,laatste jarert heeft men~o"
. bert rraylo~, ~ie~nor pow~ll en ~~I:ol
Flynn ~Is belangnjie aanw111~M.n leeren
beschouwen, al zou men moeilijk kunnen zeggen, dat Taylor een nieuwe Valent~no, Eleanor Powell een nieuwe GarbO en Errol ' Flynn e~n rileuwe John
Barrymore is. Maar de toekomst kart
nog verrassi';1gen brengen.

de Engelsche regisseur, zal de producZ:J;l echt,~~no::>te te worden. ~IJn far:ri-lij.d'Z'l1. en de aimoede, over Chris.t'.is' ~~~sa;:~~~" f~:~e~~u~~~~r~~ifi~:
tie leiden van Victoria The Great, een
ll.~ede-n ZlJn wanhopig:ZOu hij verIole~l lr.ruisiging en ove'r Napqleon'g einde oj) ruggezien, zal binnenkort in een 11t~UW.C
werk, waarvan de regeering v:all de vorzlJn? Het jonge meisJe. r,neent, .dat Zlj s~: Helepa...... j,Ia ~randeur d'une chute
~
stin ~et opderw~rp is. Ook Wilcox zou
All!!_t Steii
t het leed, door ~ell jOl,l:gehng..~aa.r. a.a.n: :faltm~ur~r let grandeur d'une Vie".
t~lmrol te zien zijn. In het thans,;verin Februari met ~e opnamen begh'lnen: """'..
_. '. " '.
f ~Mnr niet ;za.l, overleY~n .., Z~j..Wil zlc;fi , ", 'Beethoven' streit In groote arrlloede, 1ilmde. tooneelspel. "Wlnt~r.set".~ v~n
maar waarschijnlijkzullen zijn camera's IrA Eugene Frellke's
womall alOlle" 111 den kr~te! v.an den vlil~aa_ll,s~rten. ma.ar dat was Vl);.sens Harry Baur de Maxwell Anderson speelt Margo d-e vtouHoeger di-aaien, zoodat hij hoopt op' 20
,~A
DOC~ da~ redthaar /V!iep~ h.a~r.. En :gr09t.ste. bel{roUing van zijn loopbaan welijke hoofdrol, die zij eveneens blJ de
jlini de film te kunnen vertoonen
..
. ,terwljl hI} haargr09te ~.id~~, .'1OOr .hem Heett Victor Hugo niet in zijn testament. vertooningen vall het stuk te New 'Yotk
.'
.'.
'.
'.
HollywOOd schijnt het niet gemakke- ziet, vallen h~ de .st~ell~.n,ya'n de .yerIa'ngd, te' worden begraven op het op het tooneel heeft vervuld.
,
Michael Baleon,. de algemeene pro,- tijk te vallen, om het talent van An~a oOg'en. en ~eet hll, da~~l~. haa: eveI~-. 'ke1:"khO( der a~i;nen? ' .
'.
I
.
.. . . • .
duetieleider v~n de Gaumont B~IUsh. sten doelmatig te venlerken. Immers, ml~. kan missen~ ~ls. zij, hem~ Hlj ~eert I AI'S' Harry gaur zulke dingm zegt, J
Usd PItts
stud~o'§, heeit medegedeeld, dat hI} de Ina haar opval1ende Euro~esc.he creatfe terug tot het famiheleven en... wordt .roert 'hiJ de too-ho.orders tnt tranen, en
Ervaringen met juniores verfiImrechten be'zi~ van het tboneel:., riaast Fritz Kortne·r in ,,Kafamazow" is Mereb6er!
'in zuike oogenb1ik~en meel1~ de artist
Zasu PItts, de fllmactrice die als tra·
stuk ?irlho0<:l of a Queen. Dit t:ooneel-l het zeer bijzonder~, warmoloedige, rti~e, De e-erste ort:tdek~rri' ,was K¢s u'gI, een "en ~,\,oelsmens~~ ~air~ Bat.!' ook 'Vel gedienne ~egon (in S,~rohelm's. "G~eea"
Er wordt in de Amerikaansehe bladen ~tukz~l te Londen gedurel1de het a.s. en ext,atlsche. t-empera,ment ·~.an deze 'l:~roe;md Ja' ansdl ~neels" IEl'r, d16 :wat hij Z~gt.. I?~::tr.n.a...... te.ek~l1t. bij .en !,'Yeddmg March), .daa,rn~ ja;t~i\
aangekondigd, dat het nieuwe jaar een jaar opgevoerd worden.
aetrice. nauwehjks meer ..t~t ZlJn r~cht \. i>leek ook ee~ voortreffeliJi %rra:cteir€eti voordeelig contract rr:et Hollywood, I~ng vergeefs n~ar engagemen~en ~c~t,
"new stat ~ear" zal zij~~ be t6t dtisverIn de rum naar dit stuk zil.l men de gekomen. ?~sondanks bl~~ft .~~m~ st~n, 'tof: ziji1, Dan vQlgd.e S~shu HaYak'a:wa, die !~~t~~en. er ,n\inder~oe doet ;., Harry e~ ~~n plotselmg opnieuw een.groo e
re'~et ~e Juniores opgedane ei"viringen troonsbestijging van de achttierijarige die ook hler .te lande. blJ.. tlJd en wlJle reeds in Amerika nimde, en tenslotteBaur heeft, zooveel prachtige ronen ge- c~rr~ere ,m~akte aIs,........ ,vrouwehJke
schlJnen daarop te wijzeil.
koninoin Victoria zien: Gaumont British haar opwachtm.g op he""wl~~e ?oek komt lIara, een zestlenjarlg meisje, dat de speeld, zoo:veell,s~l1oonheid g;eschonkel.1,· ~.omlek, is m Londen aangekomel1, w~!r
,
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maken, populalr, waar",chlJ111JJk omdat "01
1: fd i1 d fil
e t vor en het zal ooR: weI waat zijrt dab de Zlj de hoofdrol zal spelen in de film
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groote verwachtingen als indertijd van J ee-f. De fl m wor t. m leer geval 3. S
jeugd,gen
Tyrone rower 'Voct de, fIlm der grootste IEngelsche producties van
Lloyd s of Loridon. De vier. en twlntig- 1937 belooft te worden de hoofdrol te haar l.n- ZlJl1 ,?verLoens voortreffe.1JJke de thans zco bero~mcle Chine.esche fiIm- een d~ en door Fransch meesterwerk
Anatol Litvak
jarige acteur wordt in een Amerikaansch vervullen
' /
,,\yeddll1gnig~t naast Gary Cooper en actriCe Anna Mla'y Wong.
oeschouiwd', een film die weI niet zondt~r
.
brad beschreven als. de a.s. lady-killer
.
•
bracht haar In ~e 1'01 van. het Poolscli.e
. "
'
fouten is.. maar een film waariq Harry
Ariatol Litvak; de regisseur van "cet\.e
van de film, wat eert s·pe.ciale vet'dled..............~~renmei.sje. vnj d~cht blj bet te be- . Ook .de muziek voor de J~pansche Baur zicnzelf overtreft. Wat doet het er Vieill~ Canailie'" en "Mayerfing", Werkt
iken ideaal van fIlmspel en perSool1- HIm werd door een Japanner geschre- .dan tc~ of de ar.tist over de armcede en thal1s te Hoilywood aan de .{\rrietl~<\a.riste schijnt te zijn.
I
boonfiiml : Neei·Ialll(s h}kMid.
ven. Bovendien wordt. er nog een hoofd- den ondergang filosopheert, en toespra- sche verfilming van Jo~epl! ~e~sel's
Radio, (R.~. 0.) heert· eveneens ~el1
e
rol gespeeld door een tweetal kleine Ja- ken houdt, die men bet.er doet niet aan "L'Equip~ge", die daar "EScadrille'l zal
j~une premier ontdekt. Burge~$ Mete-Bruiltspmw
pansche jongens.• ,
de praktijk van zijn eigen leven. te heeten. HerBert Marsb;iilI en Miriam
dlth is de naam 'van dezen arUst, die
. .
...
Minder good mocht dit Eugene Frenke
De opname'll toe~n?
Hopkins spelen de h06fdrollen.
,
t
.
gelukkeni
aIdus
de
N.
R.
C.
wiens
'
aIs '.t egenspe1er van Ka harina Hepburn . Zooals reedS. medegedeeld.Js; zal Po- fWoman Alone J:ie aetrice in een stan. Ilk
en Ginger Rogers zal verschijnen in lygoon ~en cmematog~tfschen terug- daard;fiIm uit het tsarlstfscli.e R:uslanq vonden voor het meertmdeel buffeh "
1
pi .
•
f
stage Door. George S. Kaufman en Edna bIlk san'le~stellen me~~e~ oo~ ~~. h~t 'laat v~rschijIien. Nochtans breken haar pla~s, maar .~en g'edeelte moest toch'in
Ferber zijn de auteurs van 'het toorteeI- a;~... huwehjk /va1,l pt:~n~es .lJuUa.na ~n mo=.liikh.eden ook hier telkens weer de atellers worden gedraaid. Schittestuk stage D60.r, dat door R. k. O. is P'r1~S Ber~~ar~: ~ ~lt.~l. ,van cl~ze. mm, str:i~Jd door het dUl1n~ d~k .van een l'ende ateliers hebben de iapanners ge~angekocl}t. In de rolprent van denZelf- ,:cor welker vervaardigmg P61ygcon .de nogal stereotyp scenario. Als een ding bouwd. AIleen vOor de European·~n' welden naa.m debliteert Burgess Meredith. med~werking heeft on?ervon1en van ons kan ovei:tuigen va'n de aa-ntrekelijk- nig geschikt, want de blalike is niet,
verschillende r:geerin~~111stantles, luidt· h.efd van dit gracieuSe volkskind voor zoohls de .Japanner, in staat b'ij ~~n
Grac.e l\Ioor~'s opvolgster? "Neerlands Brurdspaar .
den ho6tgepTaatsten rnilitah' lift de hoo,ge temperatuur te wer}(~n. Een geDe film oogint met beelden van de film, dan is het de warmte en oorspron- middelde temperatuur van 50 graden is
Eo
Eo N
U n 1 v e r sal heett eeh wondetkind
·
P .
W'lh l '
. K
lrelijk.... vfvaciteit van Anna Sten, wier Musch geeq. gehoogen. Het blee! dan
k
Eo
'~i\e .1..,
"
ook voor de Eurooeanen niet zonder
geengageerd, de dertlenjarfge Deanna romng van rmses 1 e 1ffill1a tot 0ningin, in het jaar 1898, en geeft tver- creaHes roo uitermate f.oegankeHjk zijn gevolgen: Ina ailoop van de opnamen
.
l\\fe~S\1U
burbin, een uit Winnipeg atkoinstig vo}gens
de aankomst weer. van Heiwg VQoi tam~ra. en geluidsti-60k. VoO'ral.
.,
~
__ .
WI\ ctll tet ks
meisje, dat over buitengewone stem... van
. g' . M. de K o
voor
d" l'aa'tste', w'a'llt d'"
wl'J'ze waarop waren
zij allen minstens
twintig .pond
"
"
(
'
.
Heildrik
als
verloofue
..
tI waatvall
, tonJsto
iniddelen schijnt de ·beschikI{en. Mo- ningin. De huwelijkspiechtigheden van' :zij met haar &>nkel~ stem een Russisch agevallen!
dtttnptll1.t'
oora\ bit ~
,
menteel is in haar 'voordeel, dat ~ij er Kon1ngln Wl1helmin'a en enkele beelden liedje ten beste kan geven of een brokje
VoOr den Japanner is. h~~. g~lnaItk€.;
. '6to'iitt d~\lni 4c:t~o~ll\stt~c\t.s l~:;oc~d ~dattll' de
(1) het 'doek ouder uitziet.
; van de feestvreugde tiit dien tijd in ge- dialoog met vreemd accent, is allerehar- Hjker; ten eerste, daar hij er' aan ge~
viliwe\ o~~?:;:\ing die 1.ICh
ptoduct nlc:~~~e statist~ek vall ,
,
manbt en getuigt tevens van haar ta- woon is in wa'r,inte toe werken en ten
Deanna Durbin heert een geltUd, dat he'el N;ecfe'rland..
t eetl ptll . b ,.n""cno
". ',.,voubh
.~nr mid
es,
•
we
len~
van.
sterk
dralrtatische
actriC"e.
Ret
tweede,
omd~t
hij
anders'
,,<liaaIt:\
d'a~j.
:
h
dt
oak
\
aan !Ie .stem van Grace Moore doet denh
tO
~en. Kee~speciaUsten hebben De'anna ,3'0 Aphl 1909, de. geOO6rtedag van is trouwerts ook l.n deze momenten, dat de Europeesehe operat.eifr.NIet (OQ :
vo \(, e, {itll\) Ef f
' h ten van d e
.Ee
c ten b
e rIc
ll door de, 9er'
Durbin c,nderzocht en zijn tot de COil'" 'Prhlses Juliana, is een d~r hoogtepun- Frenke den .leeitijd van een min of nauwlreung, en uitvoeng, al zijn dJ .r~- :
. (ill centc~
clusie gekomen, dat de kracht van haar ten van de film. Verv91gens worden in meer bezIeld regis.seur ~hiji1t, Q.?Or. ~~ panscM' nuns over het lHge1rl.een ev~n ;
3'1113
.. 'IItt\OOP
..
•
S
stem nog grooter 'kan /Worden. Geduren- chronologische'volgorde de belangrijk- maken. zoo ..oouwt hij eenenkele~!reer If-ng a13 dje der Europea~eQ en <fer'
he t ptll
Escompto
geven op ongeregelde'
de de laatste maanden· heeft Deanna st.e fr.:igmenteri ult· het leven va:n Prin- een nachtellJ.k v()lksfee~t,om d;e actr!oe :Yatr-kees. De Japanne~ legt eehter
Men, 'Yaarv~n het muzi'k~'~l en ..rbyth·~ . '~~e~ <fen ri~d't~k op eplek #~ oil dra- ,
Durbin in de U. S. A. veel opzien ge- &eS Juliana weerg·egeven.
tijden bes.chouwingen
over ond~r.: ".
misch entram van de b~eld- en geluids- maitiek - IjuUt het fegenqYetgestelde
.
,
baar~, zi~ w:i:kte.als ~olis~e ~an ~~ po-· D~pk zij d~ zMf gewaardeerde ITlEme- montage
ons
heeft
get,roffen.
Voor
de
van
Amerlka
en
Europa;
\vaar
de'
biospulalre ,radIO-programma s van ."ddie werKing van g. D. H. Prinses Armgard.
.Werpen yah finanCieel.· belang:
Cantor mede.
,de moeder van Prfns Bernhard, werd de .rest wenschen wij. Anna sten weI weer 1c.oopbezoeker in· de eerste. plaits s~an'-' {
eel1..s een King Vidor toe: al .te gemak~ ning verlang't. Ook in de film wn. <;Ie
Paramount ontdekte Helen Burgess, Iopnamestaf van Polygoon In de gele.- kehjk o~tg1ippen haar kw:auteiten dOQr Oosterlirigzijll natiQriaill. g~vOelen' t':>t
een leerlirtge van de. Paramount Studio genheid gesteld teJepa', t~ Rec.kenwal~e de te wljde mazen van een filnu:::t dat I uiting brengen. In dit opzlcollt we'nscht .
Een leldi-'aad voorbe·legger·s.
Dramatic School; de ,Jeugdige ac~rice, en te Lippe-Det-mold belangTijk ma't'e:' anders dan met de :grootst-mogehJke
hij ziCh nlet door buiten1anders te laten
kreeg haar eetste 'Kans In de Cecil ;8. de riaaI te verzamelen, betreffende het Ie· nefse is geweven.
i be'invloeden.
CrcItis toezending aan reke- ~
Mille-film: The Plain~mah. Men bood ven vall Prins Bernhard, den toekomhair" na dit debUut roitert in twee an- stigen Prins-GeMaaI.
De Japansche smaak
d.ere films ~an, met Gary Cooper 'zal
De Ir.uzikale bewe-rkirtg van deze film
ninghauder s; vaar, belang_
Zlj optreden 111 SOuls at sea.
is in handen van Max Tak, die de begeDaarbij komt, dat de Japanners geens.. ~. Warner' Bros engageerde Patric leidende partituuf coniponeeit en sa:- !
zins aIle ·filrr.s apprecie·eren. integenstellenden op aanvraag
Knowr~s, ~ie in The Charge of tl'le Light menstelt, welke uitgev<?erd, za~ ~Ol:del1: ,
deel: zij zijn ~eer kritrscl1, tegenc·ver
.
~
Brigade opzien 'Verwekte, vOOr de film door een groot symphon,ie-orkest onder '
buitenlandsche prOducten nogmeer dan
) ....
verkrijgbaar
bij
aUe
kantoteI1
der
.
~v,
j-,
The Prince and the Pauper. ,Men ziet zijn lelding.
tegenover
hun
eigen
kunst.
Meestal
kri
'S;:k
gen zij slechts Amerikaansche films foe
in Kn6wles, die in Epgeland ge60re:1
Als bijzonderheid wordt n:edegedeeld.
zien. OOk een enkele maal een Duitsche
wetd, den 'opvolger van Cary Grant en dat de Kcninklijke Mannen'zangvereenlflllU. Bijzond'er ge-liefd was bij de Ja,(fary Cooper.
gillg "Apollo" (h~nderd' twilltig ~n'panners, groat en k:ein, de be~ende
gers), onder lEliding van haar vermaarSchubertfilm, waarbij Willy Forst als
Ellgdsdle belangstelling den dirigent Fred. J. Roeske; welwnlend
regisseur optrad: "Leise flehen meine ,
. '
aan het tot stand komen van dit bij
i tLiQiijiiiijii
£
Lieder". De Japanners \Waardeeren in
Tot: de aankomende stats behooren ·uitstek nationale filmwerk, zal mede·
23041
23039
de geluidsfilm het meest de goede, klas·
nog Doris Nolan, die Toeplitz tracht te werken.
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Oitalo':vermaard middel maakt het gebrUlk. van qeneesmiddeien
overbodig zcoats Sancal enCopahu, dIe walglng wekken,

de maag vermoeien en een onaangenamen geur vejspreiden,
Verkrilgbaar: 6 Rue Dombasle teParUs, en in aile Apctheken,
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Nederlandsche Handel-Mij: N.V.

UHAVENHAU.l!.

Hoofdkantoor voor hat OostOI1: FACTORIJ BATAVIA.
Vestigingen In de voornaamste pl.aatsen va~ N~derlandsch-Indl.e er.
voorts in de Straits Settlements, Brttsch-Indle, China, Japan en Arabie.

VOOR ALLE
SAFE DEPOSIT

c-':
.arE ........." . . .

u i t g e b rei dec

nccrn,

.lekker etentie" is mi]n wopen·
spreuk. Ik let scherp op details.
Zoo probeerde ikeens Palmboom.
Polmboom vervongt
boter obsoluut, zelfs is Palmboom
beter voor mijn uitermote gevoelige moog, dot komt omdot
Polmboom zuiver plantoordig is.:
Polmboom op het brood, smookt
uitm\mtend en U moet eens een
biefstuk proeven, gebak~en in
Palmboom.
Delicoot •••••••

Uoofdkantoor te AMSTERDAM.
'I>

~'- S-,

.-

I~~£~
d' ~'is mijn

oevesugd te Amsterdam
Opgerlcht in 1824.

,Agent:;chappell te HC)'J.TJiliDA.M ell

(

.
.
WISSEL- EN BANKZAKEN

KOFFERKLUIS
l~O~

fro t t e',

~

£ ij den

II e c tie;
end u nne

W 0

II en'

k a In ,8 'r j ass e n
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QUO

M 'E UBI L A I R
past nlet in Uwe woning

Koopt nieuwe modellan
legen lage prljzen bl]
162v

M ,A R G A

0
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I N E

N. V. HAMACO'S
Meubel·industrie
Petjenonga"weg 35

Ie en laatste

~,~

23030
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GEZELLIGHEID KENT
GRENZEN.

GEEN

Maakt Uw huis daarom gcxellig
door het .aanschaffen van moderne en/ ~ma~kvolle

LAMPEKAPPEN
O~ze

DE FIJNSTE CHAMPAGNE

seer uitgebreide sorteering
moderne
Electrische
kronen,
Perkament lempekcppen, bureau- en kamerlampen, in eenvoudige en luxe uitvoer~n~en
stellen U in stoat de [uiste
kcuze te doen.

--------~'-!-----_..-..._-------~

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

Per,nanent Wave
, 9.- Oliebehand€ ling f 2.50 extra

•

(dUes inbegrepen)

Systeen, Vlakwikkol

Coiffeur J. MESTERS
__&4.'.

Rijswijk 5 (Grand Hotel Java)
Telefoon WI. f65.

'-----

1M

Batavla~leL~~e~eIH~lellj~Che
TO K
0 "P 0KPAUppLE~..... IR"
J
AFD. LAMPE
A S S C H E R I

w "
P
B
93
8atavia-C
'1oor : Partlculleren, Hotels. Koop- Bassor 35a roe
- Bandoeng'
raga
-.
vaardlj, Hospltalen, Internaten. Tjikeumeuh'.veg
Bu,tenxorg
Tel. No. 2696 - Weltevreden'
23051
WASCHTIJD 1-5 DAGEN.
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.- 23064

IIalen en brengen kosteloos.
149do
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_1~-J~V-a'S-h::;kst
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Boerderl] IIG"enfoer

--

Bandoeng

Br~ga~eg

Tel. 1183

39

_

I

Abonne's van het BataYiaascb
Voor, annonces, welke niet van :zakelijke strekkingxijn: Nleuwsblad te Buitenzorg gelleven
hebben wij steeds in groot~
Pcr 5 regels druks of gedeeltcn daarvan :
zlch voor klachten omtrent ntet,
verscheidenheid voorradig, van-,
fl'
af 35 Ct.
'
per plootsing
;..........
.-, ' dan weI ongeregeld ontvangen van
per 2 plaatsingen
~.... . ..
II
1.50·) de krant te wenden tot den Agent,
H 0 0 K T
per 3 of 4 plaotsinge/l
II
2•.....:.... '~)
den Heer
A I D A"

F IJ N E R Z IJ N ER ~ lET.
....-p•••, _••.,
••
__________. .iilJ---IIDllBlIllJl.
.

aanbieding het aontal plaatsingen'vermeld wordt.

.

cerste

o.
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Moppen,
Bij den kapper komt een man
met een kaa1 hoofd, die zich de
haren wi! laten knippen.
- Zal ik mijn boord afdoen?
vraagt hij den kapper.
- Ja, dat is goed, antwoordt deze, maar uw hoed ku~t u weI ophouden.

JONG' INDIE

'

De reductie wordt slf:chts verleend, wanneer bij

L1NNENGOED

J

at

Wenscht U goede en degelijke Kinderlect~ur onder erva"
ren en kundige paedagogische leiding,
vraagt dan Proefnummers aan van:

, abakspijpen

"
SIGARE,N'

MAAKT

RECKITT'S
ZAKJE
BLAUW

/

5, regels druks of ge,deelten daarvan f 1.- per plaatsing

,

I

•
23042

MA G I'J E ET J,ES - TAR I E F ~.~~ TEN ~ 0 RG
Per

Gereduceerde pnJz;nj049
_
- ,

PliIlll.ell,i1l Werlllc.-';'UD.ComU" Teler. 2133. To..,e'

,m_ _

(v/h F. H. JUSTMAN), "'~'''rH''
Batavia-C. Noordwijk 38b
Tel. Welt. 349
'

,

G. A. van HAASTERT, Tell. Mf.·C. 507.

v:e,e:

Llnker- 'en f~erhand. gee f wat gb
mlssen kunt. De werkloozen hebbeo
noodlg. wat glJ Diet mist I \.)

~.

._.
. . . lnlichtinqen :

:~~~~

Laat ook Uw handen geven.

....

",DE TABAKSPLANT'1 _

BAOHOTEL MOOI WANASARI

~!

N,

Speciaal Sigaren- Ma,gazijn

kuuroord

Schitterend zwembad m~t bron-Ieidingwaler.
Iinlichtingen lelf. Si. 303. Wit. 21~

II

.D E K K J.. E E DEN

=".F""

nP'_

,-

PPJ"F1MY"77TTF
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Desgewenscht leveren wi] ook op
afbetating.

Telefoon WI. 5684
Onder streng hyqienlsch Eu'·
ropeesch Beheer.
Levert l. X daags
Volle Versche Melk
Bezorging reeds vanaf 4 uur
's morgens.
nov

ENIS

I'"~

BILLIJKE PRIJZEN

23031

...

Zccht, sfreelend en vol bouquet is de nobelsfe all"
champagnes - de VEUVE ClICQUOT. le behoor! bl
feesten woor stemming heerscht - opwekkend hal
hart en verkwikkend den geest. Zi] post bij stil gelu.
en openlijk. uilgelofenheid
- blj infiem frelfen en
open bore feesten. Vroogt
steeds he! oude, geliefde
merk, vermoord .ind. 1758vroog"

DE KRANl VOOR DE JEUGD
bij de Administratie JONG INDIE
Flatgebouw Grisseeweg Batavia-Centrum.
Abonnementsprijs bij vooruitbetaling :
f 0.25 per maand
II
G.70 II kwartaal
II
2.50 I I , jaar

-=-

__

- En bent u tevreden over de
zalf die ik u gegeven heb, meneer
Smits?
':
I
i
- Dit is een probaat middel,
dokter: drie schepjes waren vo1dcende om mijn spit in den rug
te verjagen, in twee kcel' waren
de zomersproeten van mijn doch ..
ter verdwenen en mijn vrouw heeft
met de rest het koper gepoetst I

J

"

-'If ..

,~

.~

DtAl)

IfATAVLUSCD

Voor de Dames

De'dag der uitgaande vrouw
Tegen twoalven goat MadotTIe herleven

Stetistiek en Praktijk

De middag een »oorbereiding v.a;r, (len aootul
MODE BRIEl<'

,

Het huishoudboekje in mannenhanden

BRUSSEL

van
onze speclale correspondente

llet kost tie gemiddelile domesiurk ?

Tja
Het wordt b ij n a, of mlsschlen
, weI al h eel e 1m a a I, vervelend ...
maar Ik ,moet het er toch nog eens over
hebben.
I
I
'I:,
i
Over het onderzoek naar het prijspell en wat dies meer zi].
Er ;zijn al vele /woorden gewijd aan
deze kwestle. Door mannen, die zooals
dat ' ernstlge schrtjvers van ernstlge
stukBlenbetaa,mt, oorzaken en gevolgen ~n. middelen tot ~erbetering en
vermljdmg , ",an routen wisten aan te
geven.DJe oak precles wlsten, waar de
schuld lag en Iwie ergefaald hebben.

U~T

I

Ais de niannen het werk der
huishoudelijke berekeningen aan
de vrouwen overliete'n, zou er
heel wat minder tijd met het

duurte- en budqet-onderzoek gemoeid zijn !

ge-

Zoo werd het bUdget~onderZoe'k,
boren, dat althans fiet voordeel heeft
van gedurende een gr60t ~,antar ma~n';'
den het oorkussen der ,lfdlgheid onder
de hoofden van l::lozijnen statistic! weg
te trekken,
'
En laten we het nu nog eenabezien
Nll' worden de
van I het standpunt der hutsvrouwen.
Wat is de gfmiddeldewaarde van een
i-elfgcliulakic pantoffels
Die natuurlijk - althans ~ velen van
paar "Bata-sehoen'en, d'rn~ maal voor,haar - gelezen hebben, wa~ de redachuishoudbdekjes onde~ de zlen ya~ nleu*e hakken d;>oreeh Chi,
.
teur van het "BataviaaschNieuwsblad"
loupe'
'
nees-langs-de-deur, eerst een [aar gePantoffels bestaan uit drie deelen, dIe
poet~t, jnet Erlgelsche schoensmeer en boven elkander afgebeeld zijn, n.l, binvoor geleerdheld /bij den heer Hart
heert opgedaan.
genomen. En het gevolg blljft nlet uit: fiet lal1tste kwartaal met Nederlandsch- nen- en bUit.enzoofen en hef bovenstuk,
wat voor ons hutsvrouwerizoo kla-ar als Indisch f'ab,rik~at ?
dle stuk voor stuk afgewerkt en daarna
Bij den Zeergeleerden heer Hart na- ' 'I '
"
, ..
, "
.
dat
melijk. Nlet bij den Hoog~jelgestren- een)k ontje. is, I
doemt voor de manWat Is de gemlddelde prijs van een met elkander v.erbonden worden. ~et
nen al da~elijk op als een groot strut- bllndedarm, tweemaal behandeld met -bese kan men dit werk op een Ieest uitgen. W/a t den Jaatste betrett : velen kelblok:. De heer Hart he~ft ,het in alle
a ".
'"
voeren, die de sehoenrnaker weI gaarne
hebben :er in denJaatsten tljd een ge- voorzlcht1gheid en zeker OOk met cen een rustkuur van zes weken, zonder vrij zal Ieenen. Het bovendeel bestaat uit
woonte 'Van gemaakt om in onzen ecO- kni~gje v~n verstandl?oudli::J.g aan den dokter en m€t verlles van promotle, en stof en voering; voor het eerste kan
nomischen INapoleon een ~ort van verslaggever (van l::leze- krant toever-: eenmaal m~et spOe~ weggesned ell, Ontd~r mell b.v. maritelstof nemen, terwiji een
Toewan Allah-in-zakforniaat te zlen tfouw,d,,: ho~ kan men ntet e';nlg-en, grona narcose, met beJ:ekening van oper~ .1e- warme stot als voering wordt gebrulkt.
van wien zij ,niet alleen al h,et gQed'e,'
,"
' .
,
,
y.
.\
,'.,
zaal en het tailet Voor den ge'mid~elden
.
zekerhei~ den gemiddeId€n prijs van E,uropea-'ll, a"ll'ge"leg"d door een d'o"kt.or De hOvenstof wordt aan de achterkant
ht en, doc h a'an wlen ~j tevens van
verwac
",
d
'
"J'
k
b
1 ?
it
'"
"
'
,"
al Ih t boo
A
,een ames ur
epa en
,
' m e t een sle:chten 'praktij)t?
met een gewone naad dlchtgestikt
even'~,e
ze toe:schrijven, 'Wat olls in
"
.
' .
,~1s de voerin~, daarn,a plat gestreken.
deze contrelen wedervaart. '
lIa ha ha I Die is nlet slecht, wat?
En wat Is de geiriiddetde prlj.s van liet De naden van de bovenstof worden
Oat Is niet precies uit te maken, want
''''j
'
"j" n wer
", "k van
.,
.. ' nogmaals
"
vv~ , d oen d aaraan n 1e t »'lee.
OO),t"',
de Dat ii3 nu' eens iets, at elke man nlet t ranspor t naar Zl
eell mlJnplatgestikt op de stot. Beide
'men ziet· evenveel "robes princesses",
leider )van het departement· van E; Z. 'de statistici kan meevoelen: wa,nt de heer, die op twintIgminuten Mstand stofdeelen worden daarna met de verals "robes de style", evenveel nauwe,
kan noch aan de devaluatie, n<kh aan mahne~, die eenig ir.zi<;ht ,in del\ piljs van een t~aml\,alte w~nt,
oj> veertig keerde kant op' elkander gelegd
aan
siuike;
ais wijde en luchtige tolletten,
de prijs.stijgingen iets' 'veranderen. van daU1eskleeren he:b):ieri, zijp. t~ telIe-n. minuten rijderls van zijn kahtoor, aal;l- de boven~antvast~enaaid. Voor de binatgeWls.seld
door een tournuJ:e japon en
"I'J'n WI"j hu'i""'rouwen
over'tui'gd. Ontelbaar aaarentege,n "ziJ"n de manne,',n, genomen dat "~'"
hlj &,'n reg".onjas
h'ee'f't
' t men eerst een stu'k $te:Da,a rvan '"
....
'"
, ,,' nenzoolkmp
een cost\lum "DirectOire" of "Lou1s
Doch waar wij evenzeer van over- de er~ v~n overtuigd ,ZiN, dat h,un y,r«,? die drle jaar oud is; een aangeooreh vlg, doch, bulgzaam kartbii in den vonti
Qulrize". :r:k geloot niet dat er wit zoo'
wen te veel geld aan haar kleere~ oes~~ neiging tot kouvat,ten, lait .van platvoe- en naait hiero'v'er met ov"e'r'handJc'h''e
t u i gd zijn, d'at Is, dat er blj de maKerS
den E'nn.o
t i's n u de gem
. i'd'd eI'"
~
veel vrijheid in de ,keuze van de avond'
"
v ...... wa
",e
ten
en
een
horloge,
dat
drie
minuten
steken
een
lapje
k'atn,en",
wit
0"
ge":
van d e fltatlstieken, 'klaarblijkelijk een prijs van een damesjurk?
' h t 1 Lj
~
klee~ing gel~ten is.
ernstig complex Is ontstaan ten aanac er OOPli •
kleurd, wat men heeft, daai-hii legt men
DaatblJ komt dan nog de zich opzienvan die statistleken.
Ja, mlJne heerel'1! Daar is ~el een
Denkt U zlch eens in, cLat- de statistIcl ze 01> de voerfng en knipJ een lap,· die
dtlngerige mode, van de korte vondj aponmet ats teg~nste1l1rig de zeer lange
V~aagt U nu. eens eeli hutsvrouw om for~nule voor, maar di~ i~ ~rg inge\\,ik- dat allemaal mO'eten uitknobelen I Aile
U 'in den tij'd van e€n halt u~r eeo keld. Toch wi! ik haar hier \fel even harten bij jezelf : Iwaar Dr. Hart vol van
cape. ,
overzicht te geven van het prljsver- vOOJ; U neerschrijven, overtuigd dat gij is, daar loopt het C.oK..s. het hoofd van
Dat isalweer iets van de all.erlaatste
dagen, de avondcape van, satijn, lang
loop 'der laatste weken., Zij, za:i daaraiin in de lange maanclen, van het bUdget- om. Het is, daar op den Schoolweg zoo":
zonder ibezwaar kunnen Jvoldoen. Waht onder~ek ex, weI ,een sti! 6,OgenbHkje gezegd el~en, dag hartjesdag. Me~ deen recht tot op de voeten neervallend.
in de, ~fgeloopen weken heeft zij ~,iiC ,:an kun,t pernen oW pit rebu~j~ t~ ,l:>nt- ze!fde vuurtjes~stokerij en het afs91J,ie.t~ljl,
nattnir1iJken ,die, aan
neem 'a'an, dat 'zij een goede, verstan- raadselen. De, gemL1delde prijs van van knalwerk en een' heeleboel ~wajon,"
de kleinste VI-oU\v nog een alhire van
dlge en overleggende hu!svrouw is _ een damesjurk is de som van een aan- gens, die met zwart.gemaakt,~ ge~C1itei.l
lengte en slankheid geeR En wie is er
natuurlijk al ~n'VerschiWmde toko's t.al ellengoeds, v~m verschlliende sa- de r'ustige burgers trachten toe lateri
nu niet graag lang: en slank?
steekproeven genomen om uit te ma'ken, menstelling, berekend tegen ui~ell1oo- schrikken!
O.nlangs zag ik een avondtollet, dat
waar ze j::le minste verhoogingen in re- j)ende prljzen, varieerend van viji cent
,.
'
ik speciaal voor ietwat forsche of klelkening brengen.ze zal daarbij tot de tot twaalf gulden de el, gedeeld doorAIsd~ manne,h toch maar,verst';lndig
ne v~ouwen zoo ultermate geschikt vind
ontdekking ;zijn ;gekomen, ~at toko x. de som van de morgen-, middag-avond-, wilden ~ijnep de hulp i:iervrouweninl.?rn d~ lllusie van deze veel benijde elHl% op de bllkken melk en 20 procent namiddag-, receptie-, dans-, gala-" di_ll'Oepen. bij ,dit werk der huishoudelijke
genschappen te inspireeren. Een kleed
oil> pe Geldersche worst legt, terwijl w- ner-" tusschendoor-, 'brldge-, lunch-, bereken~ngen, dat immers' van oudsher
J;l~rn.elijk, dat voor de eene he1ft 00ko Y. weer 20% op de melk ,en 10% teimis-, h6ckey- en afternoon-tea- de ,~,rbeid der vrouw is geweest!," De
s~()nd uit zwart soepel satijn, voor de
meerwaarde voor de G. w. eischt.
jurkjes, die el~ vrouw, die' zlchzelf res- vr0t,twen weten niet alleen, waar~braandere helft uit een zwart netwerk in '
pecteert, den een of anderen dag brood- h\im de mosterd ha'alt, maar zij weten
~roote v1erkante mazen over een matEn nu zal het haar niet zoozeer heb- noodig bIijkt te hebben.
dok tot op eencent, wat" ~braham er
gouden voering. ,De zwarte zljde doet
ben getroffen, dat dIe percentages uitvoor rekent en ihoeveel mosterd zij noo~eri g;ioot gedeelte, van de breedte der
eenloopen, maar zij zal'wel 'al lang hebU ziet weI: het is lang n1eteenvou- dig hebben, bij uiterst zuinig gebruik
dr:aagster verdoezelen, zoodat i::le lichte
ben uHgemaa'kt,id'at dooreengenomen dig, daar heeft de h~e,f Hart ~e.1ij,k aan. en bij voorkomende dagen, waarin de
l?-el~t er verlengd en versmald door uit·
het 'Precles op hetzelfde neerkomt, of En als hij er met die, moellijkheld dan disch wat meer luxe vraagt.
komt.
zij' biJ X., Y of Z. 'koopt.
l10g was! Ma::tt er zijn no,g een paar
, Een 11190i en elegant effect ook geeft
IWij zouden er niet ZOO lang voor noo·
Overlgens zal ;het haar diepste over· van die onoplosbare puzzles, die de heer dig hebben om te verteIlen, hoe prettig
,d~ gespleten zoom van den rok, die 't
Hart
niet
h,e€ft
gen(}ehid,
maar
die
ik
tuiging wezen, 11at zij er ,verdrletig weirnogelijk maakt de stof zeer sIuik en
het leven is met zeshonderd gulden Iii'nig mee opschiet om te weten, da,t het toch <>:ok even. wi! belichten; we zijn kornen en J;1oeveel minder prettig met
aa,ngeslpten om de heupen te doen valleven een aanbal procenten duurder is nu toch bezig.
len.
tweehonderd pop-met aftrek van' piegeworden, 'doch :dat haar levendige beEr worden weer veel bloemim voor 't
mieS'enz.
'
Wat Is b.V. de gemiddelde prijs van
langstelling uitgaat na:ar de bea,ntwoorM'ondtoilet gebruikt, groot en kleurlg
ding van de vraag, waar zij het tekort een kegela"vondJe, gesteld, dat er tien
in gazige bouquetten of in den vorm
Ja zelfs de vragen omtre-nt do(! kegelop haar begrooting vandaan moet halen. deelnemers zijn, waarvan de I1elft ge- aVOlldjes en de blindedarm zous!en wij
vaJ;l eeri paar donzig fluweelen klapro·
huwd, ~en op dieetvan ajer djet,pek, weten :te beant\yoorden en het budget-'
zeQ. Oak na,gemaakte aronskelken met
Dat 'alles zal de huisvrouw ;U binnen een tijde1ijk~waarnemend ingenieurgOl.lden starppers in de half toegevou·
het half uur op trw vraag kunnen ant- 'iolontair met een ,bezoldtging van onderzoek roll klinken als een klok.
,we~ klokken. Behalve bloemen is de
woorden.
'
f 25.- per maand, een hOoElfdambtenaarM(jn(heer Hartje, wat wil je nog
rage nu vooral voor pallIettenversiering.
Daar hebben de ,:beeren van de sta- van de-st.a,tistlek, en eert mijnheer met meer?
Zel~.s de korte, ge,kleede tall1eur verHELEN.
tist1ek dagen en weken voor noodlg, en dm verzwikte pols--1
'WOnt mi, een paUlettenmotief op de
dan komen zij, elk voor zich en in gerevers ;ook de volle ondergaat den 1nmeenschap nog a,lleen ma;ar tot een paar =:-=====~===",,",=';';"=~~=========~':";"'~ ~~----,
ylo€d van deze bevlieging en wordt 1V00r
weifelent:le percentages,terwijl zij de
"CoiU!1re 1885" worden d~ ~ n1e\lw- de a.vondhoedjes als bedauwd met gUn·
laatste conclusie Inog nlet durven te
ste kapsels genoemd: 't ha~r il1, deJ;1 sterende pukkeltjes of loovertjes.
~Wat
benaderen.
nek omhooggekamd naar de kruin ~oe, Andere a'vondhoedjes 'zijn als een
en daar, boven eindigend in e.en paar groot blad, dat zich - als van uit een
Tot 'zoover :het onderzoe'k naar het ,Behalve de ge,brulkelijrolleri, terwijl op 't voorhoofd wat ~ruI l)opm neer~evallen, - op 't hoofd neerprijsverloop - doen wij nlet beter om van ke wintermantels zUllen
Hge poney kruift, 't Geeft lange, smalle vle~de en losjes vast zette op de coifden prljs-oploop te spreken? -, dat
gezichten met een plkante u~tdrukkiri~. fure.
'
ii, I
dezen
winter
in
Eutopa
de heer Hart van de statlstie'k "ctuurte't Is. vooral in s,tiji met de avondja.
\
on'derzoek" noemt ,en dat hij' nog maar veelmet bont gegarneerde
ponnen "ala 1830" of de tOiietten "a,
een peulschUletje ,vindt, 'Vergeleken bij costumes worden gedra!a fin de l' autre siecle".
\
het "budget-onderzoek", waarbij de hee- gen. !Nu eens ziet men
Welke van de twee stljlen weI 't mee.st
dlt
toegepast
op
'de
zalkken,
\
ren statistic! voor onoplos'bare moellijkin de mode is?
dan weer ~angs buitenheden komen te staan.
van mantels en
Dat budget-onderzoek is'een opdracht omtrek
EO
Me
zelfs
langs
den ondervan de regeering, wat ve'rheugend is om
kant
der
letwat
klokkende
te hooren, want er spreekt toch weI eenivan meerdere lagen stof ~ewerkt, die
ge belangstelling in 'het weI en wee der rokken..
men doorstikt. De onderste laag kan,
burgerij 'lit.
Deze sohere' bQntgarmen (indien men deze heert) b.v, van
De regeering IwiI weten, hoeveel ma- nee ring Yoldoet zeer en
een oude 'vllten j hoed rnaken en
len \Vlj elk dublbeltle moeten omkeeren. maakt nietzoo'n 'zwaren
over1ge stoflagen 2 c,M. breede.rknippen
Toch harte'lijk.
•
'of
indruR als de hooge kra-'
en er omheen slaan, daarna de zool verU en ik mevrouw, wlj ZOUden, zoo zeg- gen, die zich soms zeUs tot
schillende malen doorst1kken" zooais
gen: als pet ,duurte-onderzoek heeft de tallIe voortzetten; Als
de afb. aangeeft. De 9verstekende staf
uHgewezen, dat er nagenoeg niets is, dat I materiaal worden sts'Vige
wordt op dezelfde wijze afgewerkt als
niet met meer dan 10 procent in prijs wolIen stQffen gelbrulkt,
aan de binnenzool. ,De schoen ,wordt nu
is gestegen, ictan weten wij, dat het noo- evenals laken en fluweel.
op een houten leest (1) gezet en de
dig is om te zorgen, dat de man met Bent, 1loowel als moole
binnenzool met enkele spijkertjes vast):let beperkte inkomen - en de mini·· imitatie worden toegepast.
gezet (2), daarna trekt men het b<ivenmumlijder jvoorop - minstens 10procent Astralkan neemt weI een
deel glad over de leest eil na~it <Iit sameer inkomsten krijgen.
bijzonder groote plaats in
men met de binnenzool, wal\rn,a men
ten slotte de onderzool vastnaait (3).
M~ar die redeneering is natuurlijk even3!ls Breltschwanz en
Nog even' van d~· nleuwe avondschoen
Vanzelfsprekend heeft men een stevige
terwijl
veel te eenvoudig. Er is weI eens een ge,schoren lam,
paknaald en sterk ijzergaren noodig verteld. Een soort sandaal (want 't
groote geest geweest, die heeft b~weerd, Seal en beyer zkh even'Voor dit werk. No.4 geeft aan hoe aan de voo~ste gedeelte van den voet blijft
dat in de eenvoudigheid de ware min Iaten verdringen.
grootheid schullt,' maar die groote
1Y2a 2 c.'M. langs den omtrek grooter binnenkant bij de hiel een reepje nn~
De mantel van het eergeest leefde lIang geledenen aan zijn
is dan dezool en naait deze op het of fluweel wordt aangebracht, nadat de
wijSheden gelooven de gelee'r<le heeren ste costume heeft een
katoen vast. (Zie boven rechts). Aan omtrek geheel is omgebootd m~t tres of stevlg over de wreef spant en ook de
niet meer.
vrij dlepe haisuitsnij:ding en hlerln wordt pe"nblO,use bij het rechter costume be- onder- en bovenkant komt een weinig bandfluweel. AIb. 5 geeft ten slotte een enkels omsluit. Deze schoenen zijn van
ruimte, die ingehaaid wordt. De bin- der schoenen te zien als hlf geheel ge- lame of uit dubbelgestikte banden van
De voor de hand liggende' gevolgtrek- een' warm wollen sha'Wltje gedl'agen. De
een 'klein opstaand 'bOOi:dje nenzool is nu echt stevig afgewerkt. De' reed is en !met ;voldoening gedragen kan de stot der avondjapon gemaakt.
king is natuurlijk jalleen maar daar' om blouse met aang€lkni~te sohoot past er hoort en
r
onderste zool, waarop men loOpt, wordt worden.
uit ste/kend ibij, terwijl de onderste jum- heeft.
over het hoofd te ,worden gezien.
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De scheeve sluit:ng van
die
tot nu toe tech steeds tamelijk strerrg
en conservatlef van snit 'zijn geweest,
wordt thans heel veel toegepast ; hlerboven een Noorbee~ daarvan.

.»."

.'

','."

;;

.""

Maar ook de klassleke tailleur zlet 'men
nog veel dragen, zooals is afgebeeld op
het schetsje hler bene den ; het is een
combinatle van donkerbruln laken met
donkerbruin fluweel voor kraag . en
knoopen.

Anny Blatt creeerde de gebrelde
avondjapon, 'die, zooal niet In Indie, (ian
tech wel in Europa succes zal hebben,
daar het voordeel hiervan is, dat men
de japon zoowel bij gekleede als mindel'
gekleede gelegenheden kan dragen, wat
, aan het materlaal te danken is.

Rechts: Een roodbruin avond-ensemble met een tame blouse.
"

.

De hierbcven afgeoeelde Iapori is in
donkerroode wol en !lijde, waarbij dan
de hladmotieven in zijde zijn gebreid.

0

, Daarnaast weer een voorbeeld, hoe
kwtsttg' en fantastisch de couturiers'
de mantels met .bont sieren ; (hier bestaat het geheele bovenstuk plus nog
twee breede banen op den mantel 'Van
astrakan,

,

Dz. mlddelste blouse 'Van wit satijn behoort bij het
mantelpakje van Lucille Paray en heett langs den
hals dezelfde motieven, als op het manteltje zijn
aangebracht.
'
Rechts ~en goudlame jakje, te dragen op ' den
r()k van h~t roodbruine ensemble, links : de aar, dlge afwerklns in 'den IUr 'Van

dezel!d~

••

l*'use.

:

Rechts: een manteljapon van zwart
taken, atgezet met breede randen astrakan.
Links: mantelpaikle van Lucille Paray' de rok is van wol, het jasje van een
,
nieuw
gladharig bont: "Lou t e .d ?' M,er"
genaamd: origineel Is de garneertng der
randen van het, manteltle,

'ot
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Home '(E.l.~. R.)
Golflen&te 25.4 .M. Azie-uitzendi.og

Radio~programmas
DONDEHDAG
Nirom
18.03
18,15
18.46
19.00
19.20
20.~

20,55
22.00
22.45

23.45
2.00

18.DO
19.00
19.15
19.3tO
20.30
20.45
21.15
21.45

Batavia J 126 .~(.
De Boswell-Sisters.
Op verkenning,
ZUid-Afrikaansche lledjes.
Persberichten.
Opera-concert.
Richard Wagnerprogramma.

Bandoeng II 103, PMII 45
Krontj9ngmuziek.
Nieuws.
Arabische muzlek,

buitenlandsch weekoverzicht door den heer J, H. Ritman.
Operette concert Nirom-Orkest,
Gevarieerd programma.
Concert door PhlIadelphia Symphonle-Orkest.
.
Kerstnacht-mls uit de Kathedraal
te Batavia-C.
Sluiting.

Ja~avia

Nirom
• Batavia J 126 M

Phohi

Al~meen

25.51 lU.
Wilhelmus.
Gramophoonmuziek.
Persberichten.
Vergadering Phohi-c!ub.
Gramophoonmuziek.
"Vlaamsche schrijvers, hun land en
hun volk", Causerie.
22.15 Gramophoonmuziek.
22.30 Voordracht In aanslulting op causerie over "Vlaamsche schrijvers",
22.50 oanllonconcert.
23.00 Sluitir.g.

21.00
21.05
21.10
21.20
21.45
21.55

I 151.89 1\1., Batavia II 61.66 1\1.

.7.00 Gramofoonmuziek.
\1.301) Persberlchten.
Zeesen
;1.49 Gymnastiek.
8.l~ Orgel-soli.
DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.38
8.30 Wijdingsavond: Aansluiting met de Zenders:
uur), DJB 19.1t en DJA 31.38
. . Portugeesche Buitenkerk.
9.49 Symphonie No. 5 in c-mineur, Op, 18.25 Volksli·cd.
• 67 van L. van Beethoven.
lS.30 Lichte muzlek.
19.30 Nieuws (Engelsch).
a.l~ Kerstvertelling van Antoon .Coolen.
19.45 Lic:Me muzlek,
?~ l{·~t Marek Weber orkest..
1.SO Pianoconcert No.2 in C-mineur, Op. 20.25 Groeten aan de lutsteraars.
, 18 (Rachmaninoff>.
20.30 Nieuws en economisch overzicht,
20.45 Voor de [eugd.
~10 Wagner-programma.
21.30 Nleuwsen economlsch overzicht
fJ.3!J Speclaal Kerstprogramma.
(Eng. DJE en DJQ. Ned, DJA en
~.5S . Aanslulting met de kapel van het
DJB). I
Slnt-Carolus Ziekenhuis.
21.45 Radio-journaal.
I.S0 Sluiting.
22.00 l,De Rijkszenders groeten het bUi-

I

tenland"

Bandoeng P. M. Y.
58.03 1\1. en 9G.63 l\L

• Zenders: osri 13.97, GSO· 16.86
18.30 Big Ben. "Harry Hopa!ul's party".
19.17 Fred Hartley '!!let zijn NoveltyQuartet.
.
19.47 Variete.
19.&5 ,.Food for thought", causerie.
20.16 Concert.
20.30 Nl'euws en m(dedeelingen;
20.50 Gramophoonmuziek.,
21.15 SIuiting.
Zenders: GSII 13.91, GSF 19.82, GSB 31.55
21.30 Big Ben. B.B.C.-orgel.
22.00 Concert door Milltair Orkest.
22.45 Planomuzlek.
22.56 Kerstdlenst.
23.40 Gramophoon-intermezzo.
33.45 "Under Big Ben!,,~ causerie.
24.00 Nieuws ~n medeueelingen.
0.20 Dansmuziek.
0.30 SIuitlng.

can.

1.30
'.00

1.00

2;00

30

Tusschen 20.00 en 22.00 heruitzending van het interessantste gedeelte
van het Phohi-programma.
R1ehard Tauber, Marcel Wittrisch
el10 GittaAlpar..
Stemmingsmuziek.
Krontjong,
Semi klassiek concert.
r'.K~R.O.S.-uitzending van de plechltig-e nachtmis in de J:)t. lPetruskerk.
SIuiting.

'~irom

(Maleisch)

Batavia II 190.
l~iO

1'30
100
100
100
100
ISO
~
2)'J

1')Q

no

US

da geht der

B. B. C...-

1.00 SChlagers.
1.~ Bridge.'
1.15 Opera-fantasieen,
l.40 Persbertchten, Op 00 M, : Muzikaal
programma. ~
9.00 Alfredo Campoli's orchestra.
9.30 Concert door het orchestra ,.Tipi-

1.00

.

22.45 ,.Auf dem Berge,
Wind", concert,
23.30 SlUiting.

Paris-Coloniale

Chineesche muziek.
Arablsche muziek.
Amboneesche muziek.
Krontjongmuzie'k met zang.
Nieuws.
Belloni en zijn Orkest.
Kor'anlezing.
Gamboes-Orkest.
Sluitlng. .
Bandoeng II 103, PLP 21
MaIeisehe lied·eren.
SOendaneesche liederen.
Hawailanmuziek,

18.25
18.30
19.30
19.45
20,15
20.45
21.30
21.40
21.50
22.00
23.2523.3'0

---

Zender TPA Z. 19.6$ 1\1.
Volkslled.
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws (Engelsch).
Concert (vervolg).
Nieuws.
Concert (vervolg).
Intel'l1ationale kroniek.
Causerie: Het leven in PariJ~.
Koloniale 'koersen.
ConC'Crt 'van kamermuziek,
Koersen.
Sluiting.

•
I

.Z66. reinigt SUNLIGHT
~)~ zonder bet goed
,~f'" te beschadigep.
,(."Q.~
.

.

'\ ....

i

\~l

Nieuws,
Causerie.
Nieuws lEngelsch).
Nleuws (Japansch).
Opera-selectles,
Ni·euws.

VIUJDAG

xor'anreetns.
Arabische muzlek,

Kerkliederen.
Soendaneesche degoengrnuzlek,
Krontj,;mgmuziek.
22.00 Sluitlng.

B. U. V.
.

20.3()
20.45
21.15
21.30
21.45
22.30

Zit U uren lang te verstellen;omdat
U W goed'In de wasch is stukgegaan,
.
of gebruikt U Sunlight Zeep?
Sunlight waseht zonder het goed
te besehadigen r - lIet s~p is
extra vet. lIierdoor is U in
staat Uw goed te Iwasschea'~
zonder boenen of' wrii~n,
waardoor het er als meuw
uitziet en langer i"neegaat.
.
Deze twee vergrootingen
laten U het resultaat zien
·t>" van 'wasschen volgens

8.00 Kathedraal, Batavia-O,
9.30 Ger, Kerk, Batavia-C.
Bandoeng II 103, Batavia II 190
8.15-10.i()O Serieuze rnuziek,
Soerabala II 95
a.15-W.OO Gewijde muziek,
Alle Westersche zenders
1'1.(.1) Populaire muzlek
12.00 Kerstliederen,
.
12.30 Matinee Nirom-orkest,
13.Z0 Persberichten,
13.30 Gevarraerd allerlei,
14.20 Persberlchten (herhaling).
14.30 Si ui ting.
.
\
17.30 Lichte grarnophoonmuzlek (zenders
PLP' En Soerabaia 1).
18.03 Bijbelsche vertelling voor klnderen,
18.15 Herman Finck-Orkest,
19.00 Persberichten,
{.
19.10 Oinema-orgelmuziek,
fJ'
19.30 Kerstvoordracht.
Op 15 Dec. heeft oJ. ~i~holen te Rot terdam de inzameling plaats gehad van gelden voor het huwelijkg~schellk.voor
20.00 Zar.grecital.
20.40 Kerkconcert.·
Prinses ·Sulialla t~de kinderen van de Schoolvereenlgrng 0.l den Schledamscheslngel doen hun bijdrage in de bus.
21.45 Gevarieerd programma.
~~.
"
'
,
22.30 SIuitlng.
--c--_.--~- ------ ----- _.- ----.-- - -~ -- __ ~.__ 1
----_

...

... _-----"-----~;-~~---------------------------------

';--"\>~ .

Ze~s,eri

D. R. V.

Zenders: GSH 13.91, GSF 19.82, GSB 31.55
19.30 Oramofoonmuziek,
20.00 Twee !(erstverhalen voor ouderen,
21.30 Big Ben. Orgelrecital,
20.30 Vocale klanken,
21.55 "Hansel und Gretel".
21.30 Gramofoonmuziek,
22.25 Verslag rugbymatch,
n.10 Phoht-relay : Van mail tot mail in
23.2<> Nieuws en rrrededeelingen,
Holland,
2335 Groot Kerstspel.
22.30 Kerstliederen.
0:35 Sluitil~g.
23.00. Shritlng;

Zenders: DJE 16.89.DJQ' 19.63 (van ~O.30
uur), l)JB 19.14 enDJA31.38
1825~~
VolksIled.
8.00 Kerstklokken-geIul.
18.30 Lichte muziek,
8.05 Missa SolcllU1is OP. '123 van IL. van
19.3tO Nieuws (Engels<;hJ.
Beethoven.
19.45 Lichte muziek, _
9:30 Kerkdienst-u!tzending: AansIuiting
2O.2!'i Groeten aande Iuisteraars,
met de Willemskel'k.
20.30 Nieuws.
Bandoeng P. M. Y.
11.00 Plano-l'ecital~ .
20.45 "Horer und Sender funken gemein12.00 Het Boris Lensky trio speelt.
sam",
_ ~
58.03 M. en 90.63 1\1.
13.15 Gevarieerd 'programma.
21.30 Nieuws (Eng. OJE. en DJQ. Ned.
14.00 SIuitlrg.
7.0<>
Luchtige
muzlek.
DJA 'en <DJB).
17.30 Richard' Tauber zingt.
a.G() Vroolijke wijsjes en liedjoes.
21.4:1 Radio-journaal.
18.00 Kerstliederen.
9.0:) Ochtends'crenade.
2200 Kerstconcel't.
18.3Q Kerstverhaal yoor kindel"~n.
10.00 Balalaik~ en mandoIil1e-orche:;tel1.
23:15 ;,Weilmachtslraume".
19.00 Vervolg Kerstlledel'en.
10.:S0
Oreta Keller en de Ccmedian har23.30 SIuiting.
19.30 Orkestmuziek.
monists;
ZO.OO Het Chrlstelijke jeugdkoor van Mr.· 11.()O Arie Nooteboom en zijn ensembI·e.
Cornells. (N.I.C.R.O. kerstwijding).
13.00 Lunchmuziek.
21,00 Instrumentale klanken.
B. B.
14.0J SIuiting.
22.3Q Kerstklanken.
17.00 Theemuziek.
zen1-:ers: GSD 25.53, GSC 31.32, GSB 31.55
2~.OO SIuiting.
18.00 Doubh' concerto in A-minor, OP.l02
va.n Brahms.
6,30 Big Ben. Casani CIub-Orkest.
18.35 Jean Lensen en zijl1 orkest.
6.5<0 "StUdio 'party". B.B,c:-artisten voor
19.00 .Len Green speeIt melodieen,
de microphoon.
Bandoeng. P. M. Y.
19,15 Rijnli·cderen.
7.3() Kerstverhaal. ,
19.30 Concert.
8.10 Ni'cuws en mededeelingen.
58.03 M. en 90.63 1\1.
21.00 Amusementsmuziek.
8.30 SIuiting,
22.30 Potpourri's.
Zenders: G8I1 13.91, GSG 16.86
7.00 Gramofoonmuziek.
23.00 Ope~ttes.
8.00 Kerstklokken luiden.
· 23.30 Oramofoonmuziek.
18.15 . Big Ben. Rellgieuze uitzending.
8.10 Kinderkoortjes.
.' 24.00 SIui,ting.'
19.00 Oramophoontnuziek.
8.30 Concert.
i9.15 Straatmuzlek;
N.I.C.R.O.-uitzending:
OodWienst9.30
111.45 "U.nder Big ,&en", causerie.
aefening.
.
,NirOJ,ll· (Maleiscb)
" 200.00 B.B.C, Dansorkest.
/
10.45 Epiloog.
20.30 Nieuws en mededeellngel1.
11.00 Albert Sandler en zijn orkest.
Batavia 11 190
20.35 "StudiO party:'~ B.B,C.-artisten voor
11.3Q Walsen van Strauss en Waldteufel.
.
de lulcrophoon.
10.00
Chineesche
mtiziek.
12.00 Lunchconcert.
21.1'5 Sluiting,
lQ.30 MaIeiscl1e Iiederen. .
14.00 Sluiting.
11.00 Gambarig-kromongmuziek.
Zenders: GSIl 13.97. ~SF 19.5Z. 'G8B 31.55
17.00 Stemmige theemuzlek.
11.30 Krontjongmuziek.
.
18.00 Pianocol1cert.
21.3'0·
B~g Ben. Kerstverhalen.
12.00 Hind~stan-Orkest.
18.35 Orgelbespellng.
41.41
Piano-recital.
..',
14.00 Sluiting.
19.00 Concert.
22.OS KerstprogrammA. '"
17.00 Krontjol1gmuz~ek met soli van
20.00 Kerstprogl'amma: Zang met bege22.45
B.B.C.
Militair
Qrkest.
leldieg van strijk- en !luit01"k'est of
West-Java.
23.30
Kerstprogram~.
,
18.00 wajang-orang-tooneel.
p~n~
.
Nieuws
en
lll'c-dedeelingen.
24.00
Tusschen 20.00 en .22.00 heruitzen~
18.4i> Gambang-kromong-muziek.
0.05 "Home, sW'ee~' home",
ding interessantste gedeeIt'a Phohl~
19.00 Nieuws; .
. . .' .
0.30
Sluiting.
'
programma.
19.ZO Soendaneesch~ gameIanmuzlek.
,ZO.OO
Oostersch.,.Elck
w~t
Wits". . .
21.00 Concert.
20.30 Radioto~meer van "Pa.ngliboer Ha.ti".
22.00 Gewijd halfuurtje.
PaHs-Coloniale ..
24,00 Sluitil1g'.
22.30 Ke!·stmiskIanken.
23.00 SIuiting.
Bandoeng II 103"
Zender TPA 2. 19.68 ~L
,"
'Javaanschegamelanmuziek·,
·.sOen10.00
18.25 Volkslied.
dar.eesehe gam~Ianmuzie·k. Kron18.30 Concert (relay Radio-Pa~s).
tjemgmuziek, Hawaiianmliziek. OamNirom (lUalcisch)
HJ.3Q Nieuws (Engelsch).
bang-kromonglimziek.
_ I
19.45 Concert (vervolg>.
Batavia II 190
14.00 Sjuiting.
2'0.15 Nleuws.
20.45 Concert (venolg).
., Bandoeng n. 103, PLP 27
1700 Katjapl en fluit met zang.
21,i3() Literaire causerie.
17:-W Krontjongmuzie'k met zaeg.
16.n KinderhaIf\lUrlje.
21.40 Actualiteiten.
18.15 'Padvindershalfuurtje.
17.03. SOendaneesche liederen.
21.5'() Koloniale koersen.
17.3Q Krontjong'muziek.
.
18.'~5 Hawaiianmuzlek met zang.
22.00 Concert.
,
,.
19.00 Nieuws.
~3 25 Koer.sen.
Bandoeng
II
103.
Pl\f.U45
(tofl22.00
uur)
19.2'0 Gambang-kromongmuzlek.
23:3,) SIuiting.
19.30 'Persoverzlcht.
18.00 J.ava.al1sche gamelanmuzi'ek.
20:00 Concert door het Javaansch Game1~.30 Maleische Ih~del'en. .
.
lan-Orkest .,Wiromo 5edjati".
Rome (E~"'; A. H.)
.
19.00 NiEUWS.
19.15 Hawaiiannluziek. I
- Bab.vla II 190, Prlok99
·Golflengte 25.4.l\L ,.Azi~~uitzendi.og
19.30 Soendaneesehe licderen.
22.30 Katjapi en fluit met zang.
20.00 Krontjongmuziek.
20.30 Symphonisch en. vocaal concert.
23.00 Krontjongmuziek.
20.30 Radio-tooneel.'
23.45 Nieuws.
23.30 Sluiting.
2~.OO Sluiting.
~
Bandoeng II 103. Pl\1I1 45
lQ.OO Concert door het Gamelan-DegoengPhohi
Orkest. De. gamelan origlneel van
ZA'f'EHDAG
den relfCnt -van Bandoeng.
25.51 1\1.
1Z.00 Javaaesche gameIal1muziek.
_._-----~----------12.30 Krontjongmu~iek.
21.0() Wilhelmus.
13.00 Hawailanmuziek:
21.05 VariaUe-conc~rt.
Nirolll
13.30 Gambang-kromongmuzlek.
:2J.I0 Per$beri~hten ..
Varia tie-concert.
14.00 Sluiting.
21.20
Batavia 1 126 1\1.
21.30 .Van· week' tot week. Causerie door
Bahdoeng II 103
In verband met Kerstmis vangt de uitden heel' L. Aletrino.
17,00 Soendaneesche Iiederen.
ii.50 Varlati'~.,.coecert.
zending eerst om 9 uur aan
· 22.10 Van n~ail tot mail in Holland.
17.:J10 Maleische Ii'ederen.
9.00 Seri'cus prog'famma.
22.3{)- Variatle-c·O'hcert. .
. ~
10.30 popuIaire klanken.
Bandoeng II 103, P1\UI 45 (<<It 22.00 uur)
23.00 Sluitlng,
11.30 Verkorte operette ,.Die Czar18.00 Krontjongmuziek.
dasftirs tin".
18.30 Javaarsehe gamelanmuziek.
12.10 Matin.ee 'Nirom-Orkest,
Zeesen ;".
19.00 Nieuws.
1$.20 Persberichten.
19.15 Chineesche muzlek.
13.30 Dansmuziek.
19.30 Krontjong-Orkest "J.I.M."
" Ze:nde.:8: DjE ·16.89;··DJQI9.G3 . (van
14.00 Populaire gramophoonmuziek,
2[.00 Javaansch GameIan-Orkest.
14,20 PerEberlchten (lr~rhaIing).
. 20.30 uur), DJB 19~Hen DJA.31.38
14.3tO BIuiting.
Bandoen: II 103, P')I~ ~9, l'DC 20
18.25,
VoIksIied.
18.03 PopuIaire gramophoonmuziek.
18.30 J Lichte muziek.
22.30 Javaansch Gamelan-Orkest
(verKerstfeest
voor
kinderen.
Aanslui18.30
19.30' Kel'stgroeten•.
volg).
ting op de Portugeesche Kerk. te
,19Al) Lichte 'muzlek.
2,3.00 Menadoneesche en Amboneescl1e lieBatavia.
'
20.3{) ~erstprogramma.
deren.
.'.
19.45 Populaire gramopl1oonmuzick.
21.15 KErstliederen.
23.30 Sluitir.g.
2'Om Pcnberichten.
·
2"?:00
Pial~oconcert
iiIe,
gl':
t. vall.L, v:l.n
ZO.05 .,Showboat" Amcl'ik. oPlil'ette.
..
BC'.:thOveil.
20.45 'Piano-concert..
22.30 Melodieell uit de. operette
"Eine
21.45, Va udeville- programma.
. :Na(;ht', In Vel'iedig" .•. , \
Phohi
22.00 Dansmuziek.
23.30 S I u i t n g . . \ .
233Q Gnimophoonmuziek, .
25.51 1\1.
24.00 Sluiting.
Van 8.30 - 9,iO op 31.28 ~L
8,. B.;
Speeiaal programma uit Oostemijk
8~
H.
Zendtl's:. G~D 25.5~, GSC..3~.32:··GS~·,:31.5:5
via d'cn zender P.C.J. (verzorgd door
/
.
.'
": I
."' ,.' ' , ' . '
"
.
de 'Havag).
Batavia J 151.89 1\1., Batavia II 61.~ 1\1.
6;30 Big Ben.. ,Ha~iYlIopeful·~ p~rty'~:·
8.3'0 Be.groeting uit Oostenrljk.
7.17 GramophoOnmlizielc. .... <
... :'
7.~6 I.K.R.O.S.-uitzending:
Aansluiting
835 Kerstliederen.
'
met de Kath~raal. Stille Hoogmis, - 7.35 Speciaal. KerEtprbgral}ima.
8:55 Zang van de "Wolkensteiner" uit
8.15 Nieuws enmededeellngen.
9.00 Klasslek programma.
Innsbruck.
8.3<0 S l u i t i n g : '
_9.45 Arthur Rubinstein speelt.
9.10 Orkeskoncert.
10.00 Rust-poos.
.
9.40 SIuitirg.
Zenders : . GSn 13.91, GSG 16.86
.10.30 Orke.stmuziek.
21.00 Wilhelmus.
18.30
Big Ben, B.B:O; Militair-01·kest.
11 !3Q Cinema-orgcl concert.
21.05 Een Hollandsch kinderkerstfeest om
19.3() Loeden bij a'Vopd.
12.15 Gevarieerd p-l'ogramma.
d'cn kerstboom.
'
20.()() Studentenlle<:\jes.
14.00 SIuiting.
21.35 Persberlchten.
20.1'5 Kinderuur.
17.30 Het A.V.R.O.-orkest.
21.45 En de kerstkIok luidde.
2LOO Nleuws en meded~ellJ;1gen.
18.45 Symphonie No.. 4,jn E-mineur (Joh.
22.45 Kersttoespraak.
21,15 Sluitng.
Brahms), I _':.•';."J',:
23.00 Sluitini.
Balavia. J 151.89 l\1.. Batavia II bl.66 M.

t ..

,

</'

.

Gewasstben met Sunlight LeeI'; tl,
fijn, tlratlm stjll onhescbadigtl gehleven. Ifet extra veIl' sop van Sunlight
LeeI' keeft al ket t'"i{ er uit get"oUen
sander dat kartl !Joelfe" noodil I/}O$.

Dit wee/sel is 01' de gewon, monler
gewasscken; bard hoenen was noo, dig, omdot cen goedkoope seep werd
te!Jruikt; tl~ stof is SISti pers/elen.

-

,

..
'.'

.~

SUNLIGHT
ZEEP

V.

Spaart \VERK-Spaart GELD

~~."~
..
~
~

......

...

.

~.

-

tEN PRODUCT VAN DI SUNLIGHT fABRlBKIlN

n

BATAVIA
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Paris-Coloniale
Zender 'TPA 2. 19.68 1\1.
18.25 Vol'kslied.
18.30 Concert (relay ~adio-Paris).
19.30 Nleuws (Engelsc'h).
19.45 Concert (rervolg).
21>.15 N~euws.
20.45 Concert (vervoIg).
21.30 "Le message <Ie Paris".
21.40 juridische causerie,
21.50 KoIoniale koersen.
22.00 Concert 'Van lichte muz:'ck
23.25 KO'crsen.
.
- 23.30 SIuiting.

Rome (E. I. A. H.)
GolfIl\Ilgte 25.4 1\1. Azie-uitzending
20.30 Nieuws.
20.40 Piano-recital
20.50 Causerie.
.
2'1.15 Weekoverzicht
·21.30 Viool- en plano-concert.
22.00 Literaire causerie.
22,15 Muzlek 'Op verzoek.
22.30 Nlcuws.

·ANDEUE ZENDEUS
Nirom: Bultenzorg 182M., Cheribon 1~
M., PekaIongan 92 M., Soekabaemi 193 M.•
Bandoeng 120 M., en de· Archipelzenden
Eandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25M.
tusschen 8.0G - 14.36 en 31 M. (Y D A) van
6.30 - 8.DO en's avonds, Tandjong Prlok
<Y D A) 50M. tusschen 8.00 ~ 14.30 en op
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's avonds.
· . Nirom Oost- en 1\fidden-Java: soetaba~
II 19~ M.,' Senlarang 122 M., Malallg' 191 Mol
Djokja. 181 M.• Solo 188 M .• Tjepoe .lB6' U.
· B.R.V.: Baitenzorg 156.2~ 1\1., Soeka,ooeml H2.1S ! \ t . .
.
Radio-Vcr. 1\Udden-Java: 161.29 M. en·
88 M.

Alg. RadIo Ver. ..Oost"Java":· 109.89M.
en 61.211 M.
Luyks Batavia (OJ 143.01 M., aileen werkdagen 8'h ~ 10 en 5~~ -- 8 uur.'· . :
Erres•. Y',-Jav.a Ba~. Y. D. O. 1 105 M.
(regeImatlg op uren, dat de. overige zendstations zwijgen).
· ,Van Wingen, Pekalongar.: 91.74 M.,S6erabaja 140 M., Semal'alig 103.09 M., Ms.I>-e!ang 91.74 M.• Madioen 107.53 M.·
1!.adio lIo1vast. Soeral>aja: 159.5 M ..
81Dgapore, Z. H. I., 49.9 M.
Penang, Z. H. J., 49.3 M.
..'
Kuala Lumpur, Z. U. E., 48.92 en 110 10.
Philips-Radio, Eindhoven, elken Woensdagavond op 19.71 M
Pitsburg CU. S. Aj 48.86 M. vana! 4 uur
SO. .
'
.
, Vo!kenbondstender (Radio Nations) 38~41
en 31.27 M. resp. Zondag!i 6.09 - 6.45 en
8.15 - 9.45 uur.
.
1I0ngkong, 31.49 M., 15.40 - 22.40.
Rio de Jantliro (BraziliEi) 31,58 M. 5.30 6.15 uar (onregelmatlg) .
· )Ielbourne (Australie) 31.55 M. WoelUdag: Donderdag. Vrijdag, Zat-erdag 17.30 19.30 uur.
Rome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondag
Maandag, Woensdag, Vrijdag vana! 6.308.00 uur en dageli,)ks 2O;t5 - 22.45: 6.3'
1.30 uur.·
,
Madrid. 30.~3 M. 5,45 - 8.30 uur Zondag
1.30 - 3.30 uW'.
Ruysselede (B.elgi~j) 2904 M. 2.00 - 8.30
uur. . .
- Vatlcaan-sta.d 19.84 M. 23.00 - 23.10 uur.
Budapest: Zondags van 21.30 tot 23.30
OJ:; 19.&2 meter. Maandags 6.30 tot 7.30op
32.88 meter,
:
" Bangkqk 19.Z0 M. Maandags van 20.30 -22.00.
.
SaIgon :25.50 M. 19.30 -- 22.00.

l\Ialeische Zenders

~.

Nirom Bandoeng: 103 meter
Nirom Soerabaja n: 95 meter
• Nirom Semarang: 111 meter. •
Nirom. Djokja: 127 meter.
~rl-70ender Solo: 36 30 met'?r
y'adera,J.>Jokja: 87 ~97 meter:
rort. Bandoen.: 1117.61 mettr.

C.··
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1931i - VlEnng BUn

BATAVIAASCn NIEUWSnLAD vall Donderdag 2 't December

•

8ehange~ij-Stoffeerderij

Tel. U31

NJAN FOO

Oud Gor.dangdia 36

.

' ••• -<r

Vel'wissel

~'-'"

. n'iet!
oOI·zaak
~
en · ·,

·ygev6 lg.

van

Primes Juliana,

-

Ve~eeni9ingen

en scholen spe-

ciale
condities.
nee
•

23050

I

•.

,

~

Pijn Is een gevolg von

.

zleltl~.

Het Is een \¥qors~h;~W;i.ngd9t

Tel.. 31 26 Welt.
\,Jitgebreide coUectie stoffen.
~fwe~\ting, en covpe:

~l

.~

HUWEUJKSFEESTEN

a" ma,. .

__ ~__ ~

.

heeft voorhanden :
Lompions, vlag.gel1 en vlagge~
ties, slingers, enz., enz. voor
de a.s.

J;Jelast zlch gaarne met
OEVELVERSIERINGEN.
I
23073

~~EfRM,AKER

~~

.(

BotaviCl-C.

•

TopijthClndel

1.1.

. _~_~

w ..

..
A.S.ROTH JOKO OKAMURA
l'o(90r((wijk 60 -

-__ ~ __.

Zeer lage prijzen.

er lets rUet 1l1. orde Is. Nlet

TJIBADAKo

PRIMA

..

Voor a se nne. menten, k.1.ac. hten om-,
137dQ trent bezcrglng van he~
W' 8ArAViAAS~H, NIEUWS8LAl)
. L ..
......- -......- - -.....- - - - - . ens, geUeva men ztch t~ wenden tot.

T0 K0
.agnee
8S.
re
en
kk
T
t1
M

B0

c;

-• •. '-i~ "l1et lend,
.de gebraden duifies.
zoo maar ie mend
'i n v, i e 9 e 0,' e.n U
begriipt," 'dot qeze

0 R

ii'
GELDlOTERIJ CROOT F 300.000.PROVISliCN Elf DaANKEN
.
Teletoon No. 7 tzevenj

w-:
•.=====!_I_*====="
_

*

MI'

de plJn meet bestredea werden
mao,t c!. oorZQ.,Ic. "AS PRO". bet geneesmlddel In de meest hygI4··
I)ls¢bt' verp.,Ickitlg, tost bet kwaad In den wortel oan, neemt de

±

plJnell weg en brenqt direct verlichting. Neemt .. ASPRO" - het
heeh geen onoongeJ1ame l1awerkll1g en zol cck .U helpen.,

.

gebroden 'worden I.

.I

. help! lei/en:.

Hoofdpljn

Kiespijn

Verko~dheld

Keelplfn

Rheumctlek
Slcpelooshetd

Influenza
Koortstqhetd

Jicht . -

Ischtcs
Lum.bago
.

,.

Zenl,lwpijn

Besluur der Stlchting "Het Aigemeen Armenfonds voor
Ne::lerland5ch-lndl~"

AS PR0

II

d~u i fie s . i n Film <?

Verdeeld in 30.000 loten a f 10.-, genummerd van 10001
tim 40000, en onderverdeeld in kwartlaten a f 2.50 en
tiende loten a f 1.-, ten behoeve van het

11

te Batavia-C., c.s.·

Totaal bedrog aan prijzen f 150.000.- t.w.
a f 75.000.f 75.000.1 prijs
1 II
II
II
10.000.II
10.000.1 II
II
II
5.000.II
5.000.10 prijzen " ,,1.000.,,10.000.50
"
""
500.- " 25.000.250
"
""
100.- " 25.000.-

1

Totocl 313 pr ljzen
,
f 150.000.Loten verkrijgboQr bij aile kantoren der

NEDERL.-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ N.V.

23Q37

Verzending van loten per post no ontvangst van postwissel
ad f 2.50 per V4 lot en f 1.- per 1/10 lot, plus f 0.50
porti voor z.endingen van 4 kwartloten of 10 tiende loten
of minder. Bij niet geheelen verkoop der laten zullen de
prijzen naar evenredigheid worden verminderd.
TREKKING TE BATAVIA OP 27 JANUARI tQ17

C;OWllJINA TIE SLUYTERS & 00.
I3A"fA'ltA IAN~OENG

D~'TREKKINGSDATUM

WORDT NIET GEWIJZIGD.
REMBOURS-ZeNDINGEN WORDEN NIET UITGEVOtRD.

Tenzij afzenders afwijkende instructies hebben gegeven,
worden tegen postwissels, ontvongen na uitverkoop der lotim, te zijner tijd loten der eerstvolgende Loterij gezondel1.

AANVANG

~-'--~

-~~--.-~--- -~--

- ----

J'oetb(d

...... VERZEKERINGEN~

---------------------

Batavlasche Kantoo,r Voetbalbond

2de KIasse.
Douane -

Statistiek

lJoksell

lste klas.
Y. N. H,

Stormvogels
E.M.M.
Vogel

5
4
2
4
5

4 - 1
3 - 1
1.- 1
1-3
1 - 4

12
16
5
6
1

2
5
3
10
20

8
6
2
2
2

5-4

•

SCIlJIELING-BRADDOCK

1,6
1,5
1.0,5
0,4

'

De Duitscher heeft vertrouwell

I

a.s,

-

-

_ _ _ _ . __

r

._~

.

........ _ _

:~,_·~,_•.

_r_'

~_."..,--.-.;-~---"!!'!??

~

~ts:_~~

._._.

Eel'l p r o d u c t

MOR~ENS

_ _~

NicholAS
.

~

._._.>.o_~

•

----

...

Benoemd tot tijd'elijk vervangend vendumeester der twecde klass-e. te Bandjermasln.
J. T. C. WINIA, zonder beroep, wonende
te Malang.
f
•
Overgeplaatst van het vendukantoor lste
klasse A te Bar.doeng naar dat te :Batavia
d'J vendumeester lsfe khisSE! A J. M. A.
VAN ZEVENTER. wordende hij bij laatstgenoemd vendukantoor tevens belast met het
\Ce1'cn van d·~ aan dat· kantoor ve1'bonden
---=;
administratieve werkzaamheden.
rJ >
B€noemd tot· vendumeester lste klasse A
bij het vendukantoor iste klasse A te Ban..
~
'.l ~., Ie I!'TJ 1'• doeng E. K. WALESON, thans boekhouder.-:;eh
~ .. n........
PIO.4
kass;cr 15te klasse bij het vendukantool'
L rt~1 ,
Iste klasse A te 'Batavia, word,:en<le o.ij biJ
,
~ a. d
"V
Ie 0
eerstgenoemd
kar.toor tevensbelast met
~_
.
het voeren van de aan dat kantpor vel'..
BATAVIM.s~H
bonden administratleve werkzaamheden.
'.
.
Wegens ziekte een jaal' vei'J.of naar Eu~
~~"'""~M~_~~~'~~~!!!?!!~~~_!!ropa verleend aan 111'Jj. mr: W. E. VAN
.:;:
BOCHOVE, adjunct-referendaris met den
persoonlijken titel van r':efererida,ris bij de
Generale Thesaurh'l van het Departement
Luc1ltvaurt
:)
van Firiancjen, met bepalirtg, dat zij haar
betrekking heeft nedel'ge,·.,gd op 17 Decem..
be.' 1936.
lin JUNKERS INSTI'fUU'r

"oae
NIE"W.$BllD

8elastirige~

M ti n c hen, 22 Dec. (Transocean).
Het instituut voor onderzoekingen op
aeronautisch gebied van den bek~nden
vllegtuigontwerpeIl professor Junkers
dat vroeger te Dessau gevestigd was is
omgezet in een naamlooze vennootschap
en overgebracht naar Miinchen. De
maatschappij zal de onderzoeklngen
voortzetten langs Hjnen zooals door
professor Junkers gevolgd en vol gens
zijn methoden zal specia.le aandacht
worden besteed aan de ontwlk,!<ellng van
mou>rell en' vilegtuigen, die geb\luwd
worden van llcht metaa.I.

Belast met de waarl1eming van de betrek..
van klerk \,oor de ibelastingl;n bij heG
inspectiekantoor van Financien te Soer"abaia
R. SOEMADI, wd. schrijver 1,e kh\sse al..
daar•.
~ing

AIr.

•

'--

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

Ltd.
22804

L........._±£LZ!±!i±E!¥¥2i.,...-L~

.

-·-'~.04.~·---

I;l,ekenkam~r

Belast met de waameming van de betrekking
van rekenkamerambtenaar de heel.'
LIM ,ENG LIONO. thans tijdelijk waarne ..
mend commies-i'(xiacteur bij het College.
Verkeer .en Waterstaat
Op verzoek,. ip~aande .~ltLmQ U:ecember
1936 eervol uit 's Lands dienst ontslagen
me-vr. E. L. KOODERINQS OL~~ENS ge..
boren WIGGER8, ~lerk bij het Post- en
Telegraafkantoor Batavia-centrum. .

11 tot en met 17 December 1936
a
b
c
d
e
125()
1. Gambir
Koenillgan
8,25
10
9,90
2e klcisse
7,40
7,7<)
:.I. H. Marzoeki
Pel a Lama
8lQ
3e
8,!1()
3. Dachlan
Mamp. Tegalparang
8:25
10
12,oW
3e
"
12.3()· 3e
4. H. Amsir al. Antjing
8.ff.)
8,40
10
16,lQ
5. Gollam Nabi
Goenoeng Sahari
7,25
9.,80
10
2e
13,6. H. Achmad
Koeninga n8,13
10
2e
JJ."
10
1260
8,10
3e
7. Marroekl iO. Saol;la ~aH1;la.~a Lt( AtO".()~Ifg
8,31
1(9,(j
93e
Pe~a ~nil.
8,12,
8. A'bdoelmadjit
7,~
3e
9. AabraJ.11. ob. 1). A,11'
J?aI1~'~a
8,~2
7,~
U\l
\0.
1Q,80
10. H. Djaeni
,Mamp. T"egalparang
6,87
10
14,30
2e
,.
11. Sarm~ll
.
:M,amp. prapa.tan
7,12
5,90
7,10
4e
10
12. A. M9ningka
, . K~majonin
910
8,30
13,20 2e
9,IQ
113. H. GoUamsaid- Goerioeng Sahari
a'12
14,70
3e
8.
14. Moesaitt
'.
Pactjoj:an
8;62
8,5Q,
10,50
3e
8
"
5,3()
4e
10,
MamP. Te~lpa.rl1.n~
8,15. H.. Olib
6.90
5,80
16. SaiIoen
Ka!ioata. Doerentiga
7,87
10
1,00 4e
6,60
17. H. Moedem~r.
. . . 'randjoeng-v(~st
7,87
1~
8,10. 3e
"
18. H. Aibdoeloh b. Kimini
Ma,mp.
Tegalparang
8,1~
10
8,11,90
3e
"
J)ja~i l'adaI.18
, 8,12
1Q
M,()
6,00
4e
.,
19. H.' Mesir
.
~ampa~g
23. Marzoek.i b. Entop.g
Te8"l)olpafan".
8;50
9
8,70
12,6()
3e
7,40
8,~
3'a
Bangka
7,25
10
21. Djapar
.
Bidara-Tjini
7,75
10
14-,10 . 23,10
Ie
" .
22. Melkerij "MI',-Cornelis"
...
:
Op){oopmel1¢ .) Laatste 0PIf. Ie
"
Halimoen-weg
1,87
10
13,~
21,20.
Ie
23. Boerde';ij ,,¥enten~ .
J;{oeningan
g,10
S,iN
~3,~
3e
,,'
24. H. desman
'.
. Dfa~l
25. M~lkerlj "De oos.terzon"
Petamboeran
8,10
10,30
14,20 2e
"
.
J'
Op.!';Qopmelk 0) Laatste oPt. 3e
"
26. Entong bin Ong
M;amJ? TegaLparang
7,15
10
8,80
H,SQ
3e
. . Senajan
8,12' 'J
6,00
8,4e
27. MoegeI!l:'
7,87
10
9,~
13,40.
3e
,.
28. Oey K~n Hong . Djatl Petal!11boerari
29. H, Achpas
BendO'engan
7,87. 10
10,70
14',10
2e
penajan
7,7;;
1()
6,$0
8,40
3e
n
30. Abdcelzoe~oer
a. Deugdelijkhe~<t (in cijfers) v.d. samenstelling I;!'er m~lk (max. 10,)
."
; , , , ' v.d.OOest~d det melk (rna". 10',) .
b.
c.
v.d. inrichting der ~lkerij (max. 1~) 00)
d.
v.h. lJ~drijt (max. 25) 00)
.
e. .
/
Eindbeoordeeling uit hygii!nisch oogpunt. '
•
j
•
Ie klasse 4~ tim 60 ;unten, m1ts voor a en b tezamen minstens 17';2 behaald wordt
2e
,,40 tot 48 . . . .
. " a
b
.
15Va
.
3e
,,32 to\; 4 0 "
"
" a en b
14 1h
40e
.. ~ne·den 32
". .
'f.
" a en b . .
13~
o
Geen classificati'e, wanneer de melk ondeugdelij~ is (van samenste~lini en/of van
toestand) of bij vervalsching.
.
Over htet

~ijdvak

..

.

..

.

.

en

0)
00)

Van door een vergunning gedekte melkerijen.
Volgens de laatste opnam.,,~

Cavalerie
Aan den onderluitenant der Cavalerie A,
F. BARTELEN werd met ingang van za
becember 1936 eel'vol ontslag met b';hOud
van recht op pensioen uit Harer Majesteits
militairen dienst verleend.

•

f

Tijdelijk belast met de waarneming de~
betrekkir.g van adjun<:t-boekhouder M. VAN
HUUT,' thans hulpcalculator op dagloon.

~

~~~
Naam van den
Leverancier

~'a

~!

. 'j

~ ~

Soekaboemi
"Swaga"
W~gens zesjarigen dienst ~,cht maanden
verlof naar Europa verleend aan D. J. HAN~
ZON, havenmeester 3de klasse te Samarin..
Ba ta viasch'ada, metbepaling, dat hiJ 7;ijne 'betrekking "Dennenoord"
weg
zal nederlegg'en op 1 April 11937 na afloop
Tjilendek
Dell"
van d'cu dienst.
::Tjan Tiam Hie" Tegallega
Ke'bon K;o~l
"Bogor
In- en Uitvoerrec.hten en Ac;cijnzen
Bor.dongan
..Batoetcelis"
Met ingang van i 7 Decem.ber In6 eNvoI
ontslag,en \\:egens ziekte uit d'~ betrekk.ing
van ambtenaar 4de klasse LAMSA HOEITA,
sorT, te Soerabaja:
.

Decemb~r

.l\lelkrapport van den 9den

<

,

_

•

BUlTEN:lORO

Landsdrukkf~riJ

De liefde van het Engelsehe "olk voor zijn koning in de zorg-wekkende dagen, die voor koning en volk, voot va\Jerland ell I'egee"
ring van zoo groot' be'lang waren, heeft zleh spiJut·aan g'euit bij l'kn voetb1I~·e,r~".ri;/r Fullham-Barndey '(.e! Gl'a\en Cottage ge~
speeld, toen \'oor het begin van den strijd de twee elftallen deh \'oor de tribwle opstielden en onder beg'ele;ding van de muziek het
"o'iks!ied z()111.gen, ondersteund door d.e vde dui:renden toescho-uwel's. De werisch: "happy an.d glorious" mocht .lliet in \'enulling
_.
gaan.

'.-

-'

Financfen

I

.

van

~ R"lJprietarl

Melkrapporten

Off. Berichten

.' M

Bij .zljn terugkeer uit ide Vereenig.je
staten sprak de Duitsche zwaargewicht2de klas.
kampioen Max SChmeling over zijn kan6 4 1 1 17 5 9 1 5 sen in het komende gevecht tegen den
Y. N. H.
Braddock,
5 3 - 2 13 6 6 l'2 wneldkampioen Braddock.
O. Z. C.
P. S. C.
6 3 - 2 14 14 6 1'-1 verklaarde hij, behe2r~cht de techniek
Vogel
14 2 23 1 0'2 uitstekend en bokst niet'alleen met zijn
5 , vuisten maar ook met zijn hoafd; desniett~genstaande ziet SChmeling zijn
Programma tijdens de Kerstdagen
kansen om Braddo<:k te slaan en daarHoewel de "Korfbal Bond" besla,gge- mee het herQveren van den titel met
legd heeft op· de Kerstfeestdagen, .voar vertrouwen tegemoet.
de Jaarlijksche .,Steden-wedstrijden",
zijn we tech niet heelemaal van voetbal
Schmeling zal tegen lrtedio Februarl
verstoken.
een tournee door de Vereenlgde staten
maken voor demonstratie-wedstrijden, te
Als eender nummers van het "Chung beginnen bij Baltimore en als laatste
llsioh-congres" vinden we vermeld: plaats Miami. Dan zal hlj naar zijn
voetbal-wedstrijden op 24, 25, 26 en 27 trainingskamp gaan in de bergen nabij
December, alles op het U. M. 8.-terrein, de Canadeesche grens. aldus een Transin de Benedenstad.
oceantelegram uit Bremerhaven.

.

~-----

9 UUR'$

I

Uitslag 23 December.
i

In de competitie van den V. C. O. werden de volgende wedstrijden gespeeld
met .de daarachter vermelde uitslagen:
P.S. C. Z-Y. N. )II. 2 1-4 ; Y. ~. H. 1E. M. M. 1-2, 'waardoor de competitiestand thans is als voIgt:

MAGNEETJES
vooc
Zaterdag

VOETBAL TE CIlEIU80N

P. S. C.

M£OAN

Uit verschillende Steden komen er
Clubs of combinaties over, niet te verwarren echter met de [aarlijksehe Chineesche steden-wedstnjden, die gedurende de Paaschdagen worden gehouden.

Sport en Spel

Competitie V. C, O.

-

SEMARANG
MACASSAR

AARDBEVING- TRANSPORT.. aanname tot uiterlijk
BRAN D·
'NBRAAK- BAGAGE- EN NOODHAVEN-

VAN.qE:'::~O::B DECEMBER ~:;6\.r
-

SOERAkiAIA

1936

I

~
~

~:~

.~ :~ti
~~

3.35 8.7

3.65
3.4
315
3:4
2.8

f

~

~

!
Vrij goed

Opmerklngen

Zeer goed Deugdelijk van sa~
mens telling en
toestand.

Vrij geed
idem
8.2
Goed
Veij goed
idem
8.6' Vrij goed
Vrij goeq
idem
8 () Vrij goed
idem
Vrij goed
8'6 Vrij goed
8:7 onvoldC'ende Zeer goed Deugdelijk van samenstelllng, IOndeugdelijk van
westand wegens
onvoldoende
reinheid.

f

decorum. ?Of dat hler de hand van de vattingen 011 tezeer uit het oog verlobcwerkster wat te krachtdadig is doen- ren en wanneer met het verdwiinen
de geweest ? Of wat overigens de 001'- val{ de religieuse en cultureele tradittes
zaken zijn? In Ieder geval krijgt men de Regent in de oogen van de bevolhier .het gevoel, dolt ons ,over deze king werkelljk veranderde van volksperiode het wezenlijke wordt onthouden. hoofd tot ambtenaar zou dit aan zijn
Dlt valt te betreuren, juist omdat positie groote schade doen,
Hoezeer de
deze. tijd uiterst belangrijke lessen Inzake de verhouding van Inlandsch en
traditioneele opvattfngen
Europeesch bestuur had kunnen intie Ilerinneringen van P. A.' Aclwwd l)jaj(l(lillillgrat
houden,
de oostersche L ziel .van hoog tot ~aag
Ten opsichte van de meening van
beheerschen,
het blijkt zoo duldelijk op
niet
nader
zljn.
gekomen,
kunnen
nu
door
dezen modernen Regent over de vraag
pagtna 14 dezer Herinneringen. De
Iezen uit hetgeen hij na zoovele jaren of de Regent
nleuwe G. G.,.Idenburg bezoekt Bantam.
over voornoemde personen in zijn leeen speciale'n mede,werker
Wat merkt deze modern gevormde revensherlnnerlngen schrijft, dat zijn
volkshoofd of ambtenaar
zentszocn op ? "Het lang verwachte gehart warm klopte 'voor eiken vrlend,
van welk ras ook, En met welk een moet zijn, bevat dit boek menlge op- ~elschapkwam eindelijkaan, maar wat
Het werk onder bovenstaanden titel, fijne ironie geschreven is het verhaal merking, die het vraagstuk nlet slechts viel het allen tegen. De vouverneur-Gedolt bier reeds werd aangekondigd, is op pagina 24i, getiteld: .,Het onder- van staatkundigen, maar ook uit Ja'" neraal had .slechts een eenvoudig zwart
costuUll1 aan ,en was door en door nat.
€<:n breedere bespreking ten volle waard, 'scheid tusschen een Regent en een vaansch-cultureelstl\ndpun tbellcht.
De Re-sident en de Regent waren beiden
ll1iet al1een om de historischeen poli- aap"; zachtmoediger kon een domme
Er is over dit onderwerp veel ge- in groot,ambtscostuum, doch het goulI:ieke beteekenis van, het ,boek als ge- rasmisjegening niet giteekend worden. schreven _door I geleerde
theoreti~i ; den en zilveren borduursel was' piklheel maar ook om den rijkdoln aan
maar
ook de
Regenten-vereenigmg zwart".
<det;ils van ethnografischen en ,socioloDit wiI niet zeg:gen,dolt er Zoonu en dan "Sedio Moeljo" heeft dit vraag'stuk op
En toch, toch, dreigt de moderne befgischen aard die er in helicht worden. geen verbittering bij dezen westersch- het eerste Inlandsch Bestuurocongres
stuursambtenaar van het yolk te veropgelelden
Inlandsch-B.a.-ambtenaar harerzijds aangesneden, en de schrijver vreemden: De Pangeran' merkt op paBlijkens het voorwoord van den opkwam. Meestal niet geplaatst 'in de was voorzitter. van het congres.
gina 212 op: "Het is te betreuren, dolt
sschrijver en het vooIibericht van de ver- functies waarop zij aa.nspraak hadden,
Hier in zijn' Herinneringen bespreekt
Zlorg'ster van: het werk, Mevr. Diet Kra- doch in lagere functies en/of onderge- hij dit onderwerp vooral in het zevende ook de Inlandsche bestuursambtenaren
nner, is aan het om redenen van eco- schikt aan Europeesche B,B.-ambte- hoofdstuk. Trouwens, geheel aan het tegenwoordig hun heil schijnen te ZOI1ken m£e1' op de tennisbanen en in de
momie gedane verzoek van de uitgeef- naren die niet konnen welmen aan den
slot van zijn boek heeft hij tenopzichte societeit en dan in de dessa".
,<ster de Firma Kolff & Co., om de co- omgang met 'zulke modern ontwlkkelde
van dit vraa'gstuk nogmaals ondubbelHet tegenwooroig geslacht met zijn
wie 'van <ieze Herinneringen tot onge- Inlandsche B. B.-ambtenaren; , he boon
zlnnig stelling genomen. Want naar we uitsluitend Westersphe opvoeding, ontweer de helft te bekorten, gevolg gege- dezen heel wat te verduren gehad. Nog
uit goede bron vernemen, moet daar groeiend aan de Javaansche tradities,
wen. Pangeran Djajadiningrat schrijft de oude horma t~betuj.gillgen eischende,
opde laa~ste pagina niet gelezen wor- komt, niet aIleen cultureel maar ook
iin bedoeld 'voorstootte men z1ch aan het vrfjmoedig den artikel 69, doch "a r t ike 1 67 van politiek en economisch, los van de be'woord, dolt aan
optredell, dolt zeker onzen jongen Ban- het oude Regeeringsreglement". En dit
volking te staan.
.
lzijn wensch, dolt
tammer eig'en geweestzal zijn. Dolt ook artiRel hield de bepaling in dat de
lblj het comprihij evenals velen zijner geneiatle een Inlandsche beyolking moest gelaten
In dit opzicht is er eenige gelijkenis
:meeren niet 011-'
psy,chisch6ver,gangsconflict doorleefde worden onder haar eigen hoofden. Van tusschen: de Inl. Bestuursambtenaren
]een de inhoud'
en opzettelljke grofheid vermoedde in dat oude arUker 69, dolt de erfopvolging en de lelders der nationale beweging.
maar ook de
bejegening waar menig Europeeseh ~ praktlsch wll reserveeren voor de re- Ook zij, de Westersch opgevoede natlo'vorm en· geest'
stuursambtellaar geen kwaad m~e :be- gentenfamilles, Is Achmad Djajadi- nalistische
intellectueelen,. staan ver
wan het oorsprondoelde, is weI aan te nemen. Dolt zijn ningrat, ofschoon door eigen afkomst van hun yolk af, de
meeste hunner
kelijk handnu eenmaal belevenissen, die in elken waarlijk aristocraat genoeg, geen voor- sprekeneen taal die de dessa. niet ver,schrift zocveel
overgangstijd voorkomen.
stander!
staat. ~
,
1110gelijk zouden
hebben
zij
meer
kans
OP
geWeliswaar
behouden blij- I
Contact met bevolking
Volgen3 Javaansch-tradltiorneel inzicht dient de Regent voor te gaan in hoor bij de volksmassa, omdat zij niet
'ven, ten volle is'
volda an.
DesHet vierde en vijfde hoofdstuk van cultureel
en god s die n s t i g
op- gelijk de Inlandsch-B.B. ambtenaar als
llliettemin blijft het tepetreuren, dolt deze Herinneringen zijn n~ 'Cie belang- zicht, als'beleider en bewaker van belastinggaarders hoeven te fungeeren.
Het laatste deel van de Herinnerinelit werk zoo sterk bekort is.
rijk~te deelen vad deze levensbeschrij- den Islam. Vandaar dat Regenten, als
gen
gaat 'over de politiek van het afving. De ervaringen van den regents- de oude Pangeran van Soemedang of
Al zijn de bekortil}gen door de be- zoon, vanzijnassistenit-wedanaschap de huidige Regent van Bandoeng om geloopen tijdvak, waarin de eerste Wes\wel'kster met overleg en zorg geschied, tot zijn verheffing tot Regent, hebben hun godsvrucht door het yolk als echte tersch-intel1ectueele Javanen met vele
mlet de oorspronkelijke ,preedheid van eenboeielld schilderij opgeleverd. Hier volkshoofden : beschouwd worden., Dit Europeesche ideolog'en een associ atiewoordracht moet er tach veel van het ziet men hoe hij, pas op een al ietwat rij- geldt zeer bijzonderlijk voar de Prean- politiek voorstondetL
,<spontane geluid zijn verloren 'gegaan. peren leeftijd voor 't eerst eigenlijk met ger-Regenten. doch zeker ook voor' de
In de bespreking van de Indische
lHet is alsof - andel's dan men zou de bevolking inaanraking komt, .en, overige regenten van Java. En ook uit Partij van Douwes Dekker treft vooral
weI'wachten - door het comprimee- ondanks zijn westersche opleiding, z'ic'll deze Herinneringen rblijkt dolt de Re- deze gedachte: Hoe is 't te verklaren, dat
Iren de spanning in de weergave der weI in de echt inheemsche sfeer tracht gent als drager van de Javaansche cul- zoo vele hooge Inlandsche ambtenaren
Ibeleefde gebeurtenissen en der inner- in te leven, maar toch aanvankelijk tuur, evenals deze cuHuur zeU met den sympathlek standen tegenover deze bellijke ervaringen ten deele is verloren
Islam historlsch vergroeid is. Wat deze
vreemd staat tegenover den minderen cultuur in haar nlet-islamitische ele- weging? Pangeran Djajadiningrat zegt
gegaan.
het weI niet met zooveel woorden, maar
man uit het Yolk. Vandaar ook, dolt hij
..De technische verzorging van de uit- zich met ijver en toewijding toelegt op menten aang>aat: :Vorsten en R~genten uit hetgeen er tusschen de regels staat
gave valt te prijzen, de typografie is het opteekenen van oude volksgebrui- dienden van ouds 'behoeders van de blijkt, dolt· het dt} dr:lng naarassociatle
goed, al1een had men de platen mee~' ken en gewoonten Met evenveel ijver oude litteratuur te zijn en den dans en was, het vrrlangen om als gelijkwaardig
systematisch ingedeeld g'ewenscht.
econ~mische llOoden del' het gamelanspel in l~un dal~ms te doe? met den Europeaan te worder'! behanworden de
.
. .
_beoefenen. Zeer typlsch blljkt het mt deld en als ,gelijke, met hem om te ga:m.
Het werk v3.lt tot op zekere hoogte
bevolklllg
nagespeurd.
Blj dlt onderzoek d't b k
t · h ok ·t het ver
iin drle groote partijen uiteen. Te webrengt
de
jonge
ambtenaar
zooveel
11
~
t
~eer
lePl:~or
~en ~~ntal jarel; Dat. het Europeesch bestuur in deze
Iten: de jeugdherinneringen, 'de erva- modern Westersche methoden in prak- laa, a e ~u , . BIoI'
. en schrij- landen dit niet altiJ!i begreep, was oorJringen van den schrijver ,als Inlandsch tijk als andere, die', ons Westerlingen overleden Re"ent v,an
. ad.
.
sprqng van vele psychologisehe conlB.B.-ambtenaar, en ten. slotte. het. po- eer ooster~ch-feodaal lljkeil.' Mert· voe1f; ver dezer· recensie eens deed.
fllkten • veel mlsverstand en grootere
llitieke leven van den heer Djajadining- dat deze regentszoon en toekomstige
verWijdering tusschen beide B,D.-corpDe R'€gent was n ie t uit Blora sen.
ll'a t.
I , ,.:. i"'~ Ji ....
Regent, hoewel vrijzinnig en den menschen uit het yolk goedgezind, toch afkomstig - het eUde Regenten.-geNabetr:lrhting
De jeugdherinneringen zijn van his- geenszins democra tisch was.
slacht dat bijna een eeuwachtereen
ttorische beteekenis, niet alleen wijl ze
deze streek ,van vader opzoon had geHoewel het politiek gedeelte dezer
legeerd, had geen g'eschikten opvolger Iferinneringen
ffichetsten met hoeveel moeite het gemij ook sterk beknot
Zijn speuren op traditloneel Javaanvoortg~brocht.
-De
niemve
Regent
w~s
waard ging een brug te slaan, die het
sch,e wijze zullen strubbelingen met het vreemd in en voor Blora. En ...... vreemd lijkt, is dit niet zoo zeer te betreu~en
WOOl' de Inheemsche adell1jke jeugd moEurop. B,B. hebben gegeven. Hoe dit zlj,. maakt onbemind, dat vreesde de nleuw aIs de verschrompeling der vonge
ffielijk maakte, om de mcderne \Y'2sterdit tafreel van den jongen edelman, in benoemde Regent. Dies gelastte hij zijn hoofdstukken. Over de vele politieke
."Sche ontwikkeling deelachtig te worgebeurtenissen uit deze eerste periode
bestuursfunctles zlch inlenederige
<den, maar ook om.dat ze den lezer. in- vend in het doen en laten der bevol· kokkie 's mo~gens op den pass<:r met- del' nation ale opleviilg del' Javaansche
een
de
bevolking
uit
te
hoo1'en
wat
en
;.zicht verschaffen 111 de contemphtleve
king, is weI het aantrekkelijkste deel hoe het over zijn nieuwen bestuu1'der hoogere standen vindt men hier in ie:'Sfeer der ouderwetsche eigen Inheemder geval een rijke bron van gegevens,
van het boek. Zoo sterk, ook .als dacht.
•
,<sehe opvoedingsmethoden. De oude Jaeenheid. dit vieroe ·en vijfde hoofdstuk
:Na enkele dagen dan vertelde dekok- die {'erst door het nageslacht op wnrwanistische Moslimsche opvoeding had
zijn, zoo zwak en verbrokkeld daaren- kie oon den Regent, dolt hij volgens de d'e geschat kunnen worden.
'weliswaar zijn centrum in de pasatren,
De groote beteekenis van di."ze op
tegen is de teekening in het zesde en
lmaar was niettemin doorgetrokken met ievende hoofdstuk vanzijn ervaringen opvattingen van het volkelgenIijk nog schrift geb1'achte
He1'inneringen ligt
geE?l1
Rogent
was!
Immel'S
uit
de
ka<de studie en de beoefen5ng van de In- <!n werkzaamheden als Regent van Seimmers hie1'in, dolt een Javaansch poliboepat€n
had
nog
nimmer
de
gamelan
Jheemoche litteratuur, spel en dans.
rang. In dlt deel van het boek komen geklonken pver de aloen-aloen van BIo- Hcus van groot formaat niet aIleen zijn
Eerst daarna beg'on voor de prijajl's
weI zeer
opmerkingswaarsllge details ra. !.De Regent spoedde zlch dus naar eigen rol teekent in deze eerste periode
<de voorbereiding voor hun maatschapof episoden voor, docq de eenheld is Solo, kocht een gamelan, liet nijago's van opgang, maar dolt hij ook weer]pelijke taak, en weI door het waarneerin ,zoek. Imen
krijg~ 'geen juisten, komen, zoodat bij den metalen klank geeft de opvattingen en vooral de geImen del' bescheiden functie van maoverzichtelijken kijk op deze levens- van de instrumenten de Regent als 200- voelens, die de ee~ste generat!~ van Ja~gal1g. Uitsluitend door ep in de prakvaansehe intellectueelen beheersch~n.
ttijk vormden deze adellijke jongelieden periode van den schrijver als· geheel. danig dOOr de bevolkhlg van Blora kon
Wat ook de tekortkomingen vah het
Wiezal zeggen of in dit gedeelte de worden erkend.
lzich dus voor de hoogere of lagere behoek mogen zijn, het ,vormt. alles bljprecieze mededeelingen over de COI1Kunst,
letterkunde,
wetenschap
ell
$tuursposities.
fllkten in' den d.ienst van het h,egin af, bestuurstraditie zijn: in het Oosten nog eengenomen, een waardig sluitstuk van
De eultureel-spiritueele opvoeding is
veel sterker verweven dan in Europa', een beteekenisvol leven.
1thans in prijaji-kringen bijna gehee: hebben ontbroken ingevol~e'" JavaanK.
sche
gereserveerdheid
.
en
gev.oel
voor
Dit
,wordt bij de mQ(1erne bestuursop'verlaten, om plaats te makenvoor zui'vel' (zij 't meestal oppervlakkig) Wes-'
---.~
r:~ __ ~----------- __ -----.----.--------.-.---..~------------c----· .
!3_ _.~
.:.... . ------.----. - ._.~ --.-- ~---.-....- ------tersch-in tellectualistlscli onderwij S.·
Overal werd de stoet door de. geweldige menschenmenigt~ met groote bePangeran Ojajadiningrat benoon tot
langstelllng en' warme sympathie toe-,
de generatie, die de Yoor- en de nadeegejuicht.
len van beLie methodes genoot. In de
Nadat de stoet was ontbonden, toog
'vroege jeugd de eigen moslimsche en
het SCheveningsche gedeelte. als zelf::nationale opvoedlng en op lateren leef··
Uit alte krhigel'l, uit de arbeiders- en standige optoeht, naar de badplaats,
VI
itijd het met mceite verWOl'Ven vreemwerkmansstand zag men defileerenden. waar verder dien dag vroolijk feest werd
'<ie westersch pnderwijs.
Vall de vele festiviteiten op 4, ~ en Uit elke afdeellllg traden, zoodra men gevie~d, toen .het Bruidspaar had beDeze tweeledige opvoeding heeft aan 6 Februari- aubades, zanguitvoeringen, het voorplein van het paleis rtaderd~,
I de genera tie,
waartoe P. A. Achmad aanbieding van gelukwen$chenen van banierdrager en vaandelwacht, met den sloten een contrabezoek te' brengen aan
de trouwe Scheveningers.
:Djajadiningrat behoort, een zekere
het Corps Diplomatique, volksuitvoe- president vanhet bestuur di'r Vereer:iGallsch Schevenillgen was daarbij op
ringen, gala-voorstelling in den Ko- ging naar voren, om in een dne- de been; van ollIe wortingen wapperde
melltal~ gespletenheid
ninkIijken SChouwburg, rit naai' Rijs- of vierdubbele rij, kringvormig opge· de driekleur. Twee fraaie eerebogen
wijk '1=n Voorburg .......: wlllen \Vij eenige steIdl het Kort!nklijk Bruldspaar, dolt
gegeven. Diep in zlch had ze €en onbe- meerdere aandacht besteden aan het op het' balcon was vetschenen, eerble- waren bij de ,punten van aallkomst en
wuste hang naar het eig~ne, het geloof defile, 'dat 01> Woensdag 6 Februarl, na dig te groeten, terwijl de Vereertiging, vertrek liit het dorp, opger1cht.
Ook wei'd nog een bezoek aan Loosin velerlei, dat lliet meer strookte :met het dejeunet ten Have, te 1.30 gehou- wuivend en jubelend voorbijtrok, door
de ~ater vel'WOrVell westersche opleiding, den ;yerd. Tal van' vakvereenigingen en Koningin en lIertog minzaam bedankt. duinen gebracht, waarbii, eveneens het
,Oit is sterk te voelen uit de warmte deputaties uit den, werkenden stand, Oak de Koninltin-Moeder en Haar gas· enthousiasme geen grenzen kende.
'waarmee hij het oude sehetst. het leven met muziek enbanieren, trokken voor- ten sloegen, aan alle vensters van het
••••
:in de pasant,ren, de houding val). tWiJ: bij het paleis.
paleis gezeten, den langen stoet die
:felen eel' da"il ontkennen, aangenomefi
meer dan een uur voorbijtrok, gade.
Tenslotte volgde dien avond om 9 uur
tegenover de djimats en ander "bijgeEr waren niet minder dan ruim 3800
een' Soiree ten Hove, Waarbij de Kon.
:loof;'. Vol \Varmte schrijft hij ook over deelnemers met 55 banierert. Dde miHet glanspunt vim dezen optocht
,den gelukkigen tijd, doorleefd als la- lit,aire muziekkorpsen, voaroPi dat van vormde "SCheveningen", met de vier Mil. 'Kapel, onder l-eiding van Bouw~
man, medewerkte.
. \
ger bestuursambtenaar.
het 3e regiment huizaren, te paard. Tug· wagens, die de versch11lende bronl1en
Tijdens. dit feest werd de Haagsche
schen de k1'ijgs- en scherpschuttersver· van welvaart en bloei van de badplaats
Daarbij steekt" zeer af de nuchterheict eenigingen de kapel van het bataljon en de visscherij, de blijde toekomst ook bevolking door het feestcomite vergast
bij het aanvaarden van het westerseh Jagers en in de achterhoede het korps van de ontworpen haven, symboliseer- op vertooningen, op drie plaatsen in de
onderwijs en in den' omgang met Wes- van het 2e regiment veld-artillerle, be- den. Dit. gedeelte droeg ook door ~e stad op hH witte doek gebracht.
En hiermee waren de feestel'l, die
terlingen, ondanks aIle waardeering redell, wlsselden den langen stoet at, kleederdrachten van de SCl1evenirtgers,
voor de Europeanen, die hiertoe' .de.rt terwijl nu en dan fanfare-korpsen van geheel het karakter van een vereenigd he t groote feest., dat van. 7 Februari
weg gebaand hadieli.: Prof. Snouck burg'erlijke vereenigingen de opmal'· optreden der geheele ~vOlking uit dolt 1901, voorafgingen, ten einde.
Hurgronje; de controleur (latere po- schen vervroolijkten met natlonale en, bizonder gedeelte der ResidenUe.
liUeke tegenstandel') Engelenberg, en andere opwekkende nunimerS.
Koningin en Hertog lieten niet na,
bovenal de residenten-famme HardeHet. i.s ,ondoenIijk een op~omming te omhet Comite del' volkShulde Hun'
Op 6 Februari bevatte de "Staatscouman. Men heeft den Pang~rall meer- geven 'v,an de lijst van de vereenigingen,
dlepgevoelde
erkentelijkheid voor dit rant'· het K. :e., waarbij de minister van
malen voor Europeanenhater uitgekrewelke \loan die defile deelnamen; ver- deel van l1et' programma te uitelll en Financien, mr. N. G. Pierson. bevarten. Zi} die· hem Villl nabij kenael'l wis~ meld zlj slechts, dat de SCheveningsche
ZlJ verzochten a1 den deelnemers uit derd werd tot rldder grootkruis In ae
ten weI beter,ziJ die hem persoonliJk bevolking srerk vertegenwoordlgd was, !lun naam oprechten <tank t~ ;~tulgen. orde van den Ne.<1erlandschen ~eqw.'
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Herin'neringen' ~an' Februari :1901

Uit de Provincie
•
I.E.v.-veriadering
Onder voorzltterschap

van den heel'

M. R. Bartelds kwain de afdeellng Che-

ribon van het Indo-Europeesch Verbond
in het Hollywood-cafe bijeen. Een der
leden bracht als congres-voorstel naar
voren om via het Hoofdbestuur .. de Dlrectle der K.P.M. te verzoekenaan werkloozen dekpassage te verstrekken tegen
hetzelfde tarlet alsvan Inlanders wordt
berekend, hetgeen op verzoek van een
ander lid werd uitgebreld tot gelijke passageprijzen in de vier de klas voor EUtopeanen en Inlanders.
Op Yoorstel van den voorzitter werd
besloten, dolt leden die bedan/{envoor
het lidmaatschap van het verbond binnen een jaar geen lid meer kunnen worden, behoudens uitzonderingsgeval1en,
zooals Europeesch verlof ot financieele
omstandigheden.

De Weermach f-acfie
Indien uit het uitbUjven van geregelde
bericnten omttent de resuitaten t'an de
Weer,ma,ch,tret"ctie mocht 1oorde~ qecon' , .,
cliuieerti, dat hef
~C .
daarme.de niet goed
,"
" ,
gaat, dan zou die
'.
gevolgtrekking on~
.
.[uist zijn. De eentf?~f1~
ge reden na17leli~k
lOaarom nog geen
opgave van de totnutoe bereikie resultaten is gepubliceerd is tiierin gelegen,
dat het bij een actie, ioetke een gebfed
bestl~ijkt als dte van het Algemeen Weer.
maclit Comite luiast onmogelijk is om
'tusschentijds een eenigs::.~n aetroiuo en
vergelijkbaar beeld te geven van het
I succes van de beweging.

,

.'

~

Om een voorbeeld te noemen: Blijkens de eijfers welke 1 December il. bij
het Secretariaat van het Algemeen
Comite bekend waren, waren te Balikpdpan 2413 handteekeningen binnengekomen, te 1t1enado slechts 20. Bet behoejt geen betoog, dat publicatie van
dergelijke gegevenszonder meer een geDe pogingen om via de I,E.V.V.O. te heel onjuist beeld J ZQU geven van de
komen tot de oprichting van een afdee- sympathie met de weermacht-actfe op
ling I.E.V.J.B. zijn mislukt. Ei' zal nog- de beide plaatsen. Wat immers is het
maals een poging worden geda.an am geval?

tot de oprichting van een Jongerenbeweging te komen, .tot welk doel een
commissie werd benoemd, waarin zitting
zullen nel~en de heeren ir'. Schijfsma,
Jackl en Lavalette, terwijI de heer Th.
Gatsonides zal worden aangezoeht als
leider op te treden.
Vervolgens, werden besprekingen van
internen aard gevoerd over, den derden
wethouderszetel in den gemeenteraad.
Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het huwelijk van de Prinses
zal het I.E.V. een feestmaal aanbieden
aan behoeftige I.E.V.-ers in het gebouw
der Huishoudschool.
II'. Schijfsma vestigde de aandacht op
de lezing, welke de heer Doeve heeft gehouden tijdens de laatste kringvergadering over het onderwerp "De Economische positie van den Indo-Europeaan" en
stelde voor, als agenda-punt voor de
eerstvolgellde kringvergadering op te nemen: dolt de Regeering de noodige
maatregelen zal treffen, welke er toe
kunnen leiden, dat er een stimulans
oiltstaat tot kapitaalsvorming in en door
eigen Land.
Tenslotte werd een commissie beiloemd, welke de oprichting van een
elubhuis in stlidie zal nemen en over
haar bevindlngen verSlag zal ultbrengen
aan het afdeelingsbestuur.

Balikpapan, een dichtbevolkt, min 0/
meer algesloten centrum met snelle booten vliegverbindingen met Java, kan oneindig veel sneller en grondiger worden
bewerkt 'dan Menado, meer lajgelegen,
met 'eenzeer heterogene bevolking, waar
het Geu;esteWk Weer'macht Comite bovendfen de zorg voor ,de organisatie van
een uitg,ebrefd stelse~ van locale subcomite's op zich '!tee/t gertpmen. Dat
dan ook de sympathtevan de Menadoburgers voor het streven van het lVeermacht-Comite niet onderdoet· voor die
der ,Balikpapanners getuige het jeit, dat
op 11 December jl. te ,1t1enado reeds 1012
adhaesie-betuigingen waren binnengekomen.
Alom doet zilth trouwens het vel'·
schijnsel voor,dat de laatste wekeneen
groote toename van de binnenkomende
handteekeningstrooken
en
bijdragen
tnerkbaar is. ,Wellicht heejt de mededeeling, dat het ver?amelen van handteekeningende hoojdzaak is en dat ook
kleine bijdragen welkOi'm zijn, in dit opzicht verhelderend gewerkt.

Zoo nam b.v. in de periode 1 December tot 'en met 19 December il. het aantal binnengekomen strooken en bijdragen te Buitenzorg toe van resp. 593 en·
I 1856 tot 1193 en / 2406; te Semarang
Societ{'it "Phoenb" van 2136 en / 3653 tot 8348 en / 6444,
te Palembang van 1367 en f 4400 tot
Het btstuur van d~ Soc\eteit "Phoenix" 1615' en / 6762, te Tg.-Karang van 441
heeit het vOlgende feest.programma sa- en f 1678 tot 961 en I 4538. Dit zijn ,
menge5t.eld ter gelegenheld van het hu- enkele plaatsen vaniL'aar het Algemeen
Camite recente cijjers bereikten.
w-elijk vail de Prh1Si'S:

Woe n s da g, 6 Jan u a r i, 9
u u r 's a von d s: '
Groot Oranje-bal, opgelulsterd met
dansmuz.iek van Freddy and his Rytlun
RaggNs, alsmede van The Hawaiian
Ramblers. Ret gebouw der soclHeit zal
dien avond zonder introductle voar
iedereen toegankeliJk zijn. Tel' verhooging van de feeststemming zal avondtoilet op prijs worden gesteld.

l,AA.G GESCIIAT LIEP llET AANTAL
HANDTEEKENIlVGEN EN DE SOM DER
BIJDRAGEN VAN 1 TOT 19 DECEMBER
J.L. iN HET DOOR RET ALGEME~N
COJllTE BESTREKEN GEBIED OP VAN
CIRCA'15000 EN I 55.000 TOT ONGEVEER 30.000 EN MEER DAN / 70.000.
Geelt dit beeld dllS alleszins reden tot
tevredenlzeid, jammer te zeggen, dat de
bllrgerij van de hooldstad bij dezen
grooten vooruitgang O1.'er de geheele linle
eenigsz'ins ten achter is gebleven.

.-::,

Donderda~
7
JanuarL
hal f 1 2 V. m.:
Weliswaar is het aantal handteekePait-Musieal-Dansant met medewerking van de Rythm Raggers. Gratis ningen· datde Voorzitter. van het Comite voor de Residentie Batavia in zijn
oranje-bitter.

Don d e r d a g, 7 Jan u a r 1,
hal flO 's a von d s :
:SOuper-dansant" uitsl\,litend vool' leden del' soc.1Helt, voorafgegaan door
aperitief. Miuzlek van The Hawaiian
R.ambIers.
Kapitein der Al'abieren
De heel' Said Segaff bin Hassan All1absie, kapitein der Arabierente Che,ribon, hleld tel' gelege~:lheidvan. zijn
25-jarigambtsjubileum een druk bezochte l'eceptie. De Re&ident, en verschei<lene vooraanstaande vertegenwoor(Ugers der verschillende bevolkingsgroel1en gaven blijk van hun belangstelling
t?ncomplimenteerden den jllbilaris, die
Nerd begiftigd met de Kleine Gouden
ster VOor Trouw en Verdienste.
Landbouw- Tedmische Vereenigin;
Het bestuur van de L.T. V. organistert a.s. Zondag een tocht naar,den
waterval van Tjihaoer (DJalaksana).
Het belooft een mooie tocht te worden
langs katjang- . en t.abaksaanplanten
met mooie berggezichten, teTWijl bij hel-:cer weer ook de Slamat is te zien. Het
uur van vel'trek is vastg'esteld op 7 uur
's morgells van de societeit "Phoenix".

Soekahoemi
,De Huwelijksfeesten
D. Met groote officieele programma is
thans gereed. Daarin staat alles vermeld
wat ter ee,re van dit 200 heugelijk festijn
van Woensdagavond 6 Januari tot en
met Zondagmorgen 10 Januari in deze
bergveste te !>eleven 2al zijn. Ret lljkt
ons goed, m~t de beschrijving Van eert
en ander te wachten tot na de feesten;
WeI willen wij mededeelen, dolt het programma in een zeer mooi kleed .is ge·
sOOken. Het is uitgeyoerd in vierklel1rendruk door de Soekaboemische Snelpetsdrukkerlj. In een gekroOnd hart
staan rechts en links van het monogram

radio-rede van 8 December jl. als resultaat kon noemen, t.w. 2400, intusschen
reeds toegenomen tot 3470, doch als men
daarbij eens vergelijkt, dat in de stad
Semarang alleen al ongeveer 4400 strooken zijnt'er;.:ameld - om van de 2413
handteekeningen van Balikpapan maar
te zwijgen -, dan moet men toch vaststellen dat: het niet van veel' enthousiasme getufgt wat de burgerij van Indie's grootste stad tot dusver 1.'001' een
zoo bij uitstek nationale zaak als door
hetAlgemeen lVeermacht Comite wordt
voorgestaan heelt gedaan.
Het is 'evenwel nog niet te laat. Tot
einde Januari wordt de actie voortgezet.
Voldoende tijd dus 1.'001' de burgerij van
Batavia om te toonen dat een krachtige
verdediging van het land, waarvan. zij de
hooldstad bew60nt, haar wensch is. ,
Burgers van Batavia,zorgt dat gij ook
bij de weermacht-actie aan het hoola
staat I
De voorzitter van het Algemeen Weermacht Comite, luitenant-kolonel n.a. C.
O. t1anKesteren, zal zich 26 dezer VOOI'
ongeveer een maand naar New-Delhi beget'en, om aldaar in opdracht van den
Leger-Commandant manoeuvres van het
Britsch Indische Leger bij te wonen.
Gedurende zijn alwezigheid zal Mr. A.
d. Sandkuylde leiding van den dagelijk·
schen gang van zaken op zich nemen.

der vorstelijke echtelieden de wapenert
van onze Prinses en van Prins Bernhard.
Het geheel Yormt een kostbaar boekje.
De Soekaboemlsche Snelpersdrukkerij,
die een en ander heeft ontworpen, heeft
met een roy ale geste 1500 exemplaren
aan het feestcomite cadeau gedaan...o0or
verkoop tegen geringen prljs, ver 15eneden de waarde, zal dit wch weer een niet
te versmaden bljdrage opleveren voor de
feestkas. Evenals te Batavia Is men druk.
bezlg met het aanbrengen van de illuminatie. De Societeit bouwt haar voorgalerij uit met een overdekt kermister·
rein van nieer dan 1000 mi. Jammer dat
het fuist deze dage~ zoo bijzonder .zwaar
regent. Het Is te hopen, dat het weer
met de teest.«aien wat beter medewerkt,
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Kerstviering zooals wij die niet kennen
Interessante volksgebruiken
Noorsche Kerstgewoouten
Over het geheele Noorden Van Noorwegen ward als het ware reeds op
"Thomas-messe-dag" (21 December) de
Kerstvrede neergelegd. Dit gold niet
slechts de menschen, maar cok de diereno AIle val1en en klemmen werden
ontspannen en de menschen moesten
vrede houden met iedereen. Ja, het was
gevaarlijk de dleren met Kerstmis bij
den waren naam te noemen. Het was
niet zoo gemakkelijk te raden, wle in
die gedaante kon hutzen. De wolf werd
"graben" genoemd, de beer "bamse",
ratten en muizen "de grijzen" of "de
grooten", vloolen en luizen werden "de
zwarten" of "de grijshalzen' genoemd.
Men moest ;Vooral oppassen, dat men
deze laatste niet bij den waren naam
noem:ie. Want dan zou men zeker g'ek
worden in den loop van het jaar.

•

In

•
\Vat bete!ekent marsepeln ?
Zoowel met iSt. Nicolaas als met
Kerstmls
ontbreekt. marsepein
in
Duitschland nergens op den Ieestdisch.
Te Lubeck beweert men, dat deze lekkernij aldaar het eerst .werd vervaar. digd, Toen, tijdens een beleg van de
stact, de voorraad brood geheel was ultgeput, vonden de bakkers ergens in een
pakhuls nog amandelen en suiker. Zij
maakteu er cen zcet gebak uit, en daar
/it [ulst op Sint Marcus geschledde,
noemde men het "MarC'ipan" - brood
van Marcus.

Noord en Zuid

Dit stroo geeft men later aan de koeien,
omdat hetvolksgeloof wil, dat zij daardJOOr 'betel' groelen, Oak strooit men
tarwe op den badnjak,
Als de boom an volle vlam staat en de
rook door de opening van het dak ' opdwarrelt, neemt de starjesina de gusle,
dat eentonig instrument, zonder 't welk
de Servier 'zijn volksliederen niet kan
voordragen, De oudste zoon draadt vergenoegd; ,vrouwen en kinderen zitten,
het Kerstvuur zorgvuldlg opstokend, om
den badnjak, en lulsteren naar de oude
wijsjes.

Zoo gaat de halve nacht voorbij. Als
het mlddernachtelijk uur geslagen heeft,
nemen de rnannen 'de gweren van den
muur, en tlentallen sch,o-ten verkondlgen de menschheid, d~t de ~erstdag
aangebroken is. De Servier is van nature een hartstGchteliJk schutter; vooral
In Wester-Gotland in Zweden bestond op bizondere feesten moet hij gehieten
't eigenaardig gebruik, dat evenals het kunnen ..
op "Thomas-messedag" opzeggingsdag
was voor grondhuurders, 't ook opzegOp Kerstmorgen put de huisvrouw,
gingsdag was voor de ratten. Hadden de onder bepaalde gebruiken en spreuken,
ratten in den loop van het jaar leelijk het benoodigde water, om het beslag
hui~gehouden, dan placht de huisvrouw voor den Cesniza. t~ maken. Het meel
te ,zeggen: "Ik 'weet geen anderen traad, wordt met qizondere zorg bereid, want
dan ze op te zeggen met "Thomas-mes- men verwacht in spanning den posedag" en werkelijk, dien dag werden laschajnik, den ,;Kerstgast". Deze bede ratten plechtig opgezegd door een groet de famlIie met, de woorden:
b€.eedigde, andel'S was het ongeldig. "Cluistus js geboren! ", en zijn groet
Maar tot die opzegging \verd ook een wordt beantwoord met: "Hij is in waarandere voorwaarde gevorderd. Deze heid geboren!" Dan pookt de polamoest op de eerste plaats zeer in den schajnLk op den vIammenden badnjak
vonn zijn, andel'S had ze geen bin- en Z€gt: "Zooveel vonken, zooveel rundende werking. Meestal ontbrak er weI deren, schapen, geiten, zooveel geluk en
iets aan de beleefdh<?id, als de ratten- zeg'en zij dit hUis toegewenscht!"
plaag niet mindel' werd.
Het middagmaal, door geweerschoten
De kerstbok houdt zlch des zomers ingeleld, begint meestal met de schorba,
in de bosschen schuiI, maar wandelt een krachtige soep. Daarna volgen wild
iederen dag een eind dichter naar het en .wijn.
<Imp. Dit gaat heel langzaam, maar drie
Hoewel de menschen over het algedagen voor Kerstp.lis is hij in de bad- meen matig zijn, zien zij op dezen dag
kamer, dan in de houtbergplaats, dan toch graag, dat de polaschaJnik met
weer verschuut hij zich in den hoek bij een kleinen roes het huis verlaat, want
den haard en eindelijk op Kerstavond dat zal den gastheer geluk aanbrengen.
in alle hoeken van het huis; dan proDe Kerstgast laat ;bij zijn vertrek
beert hij kinderen te vangen, in 't bi- eenig'e para achter; hijzelfkrijgt ook
zonde'r zulke, die er niet van houden, een geschenk.
z!ch te wasschen. Daarom zijn de kin<ieren dien dag zoo bang en blijven
Als de l{erstdagvoorbij is, heeft de
meestal in 't ~nidden van de kamer en badnjak .zijn beteekenls t-och nog niet
gluren bang naar de hoeken om te zien verloren. Zoodra hij uitgedoofd is, wordt
of ze hem niet in 't oog krijgen. Eigen- hij om huis en hof gedragell; zieke
lijk komt de "kerstbok" om de "ker~t vruchtboomen worden met 2ijn houtsbrij" te proeven; als hij dit gedaan kOOl bestreken, enzijn asch strooit men
heeft, g'aat hij er weer van door. Men uit onder hetui.ten van de spreuk:
moet hembrij en pok ander eten geven, "Zooveel stofjes, zooveel zegen !"
anders heeft men geen ware Kerstvreugde. Maar de huisvrouw moet op"ChristkhuUeSlllal'kt" Ie
passen niet van den pappot weg te
gaan, ook niet een enkel oogenblik, anNeurenberg
del'S eet hij al de pap op en gooit den
pappot omver.
Neurenberg is sedert eeuwen de stad
van het speelgoed. Handwerkslieden hebKCl'stfeest in oego·SIaviC ben bier het eerst kleine vool'\verpen
vervaardigd, welke later als ,,speelgoed"
Bojiza, het Joego-Slavische (Servi- de wereld hebben veroverd. Heden ten
selle) Kerstfeest, nadert. Reeds lang dage ~bezit de stad nog een groot aanheeft de ~tarjesina, het hoord der aarts- tal 'uitvlnders op dit' gebied. In Neuvaderlijk vlak bij elkaar wonende fami- renberg vervaardigde Peter Henleln de
lie, den eikenboom uitg?ko12:en, dien hij eerste iakhorloges. Hans Hautsch, die
tot zijn badnjak wiI maken. Op badnji- van 1595 tot 1670 leefde, heeft hier de
dan, den ",ooraYond van het feest, treedt eerste 'brandspuiten en de eerste auto11ij met de begroeting: "Goeden avond, matisch rijdende wagens geconstru€erd.
badnji-dan", naar den :boom toe, die, Zij waren de voorloopers van het mevoor bijl en zaag zwichtende, weldra aan chanische speelgoed, dat hier eveneens
de voeten van zijn eigenaarligt. Onder is geborell. De Neurenbergers hebben
gejuich en vroolijk :gesprek wordt de steeds een goeden :geest gehad voor con"bojizaboolll" vervolgens in het huis van structieve uitvindingen. Zij hebben ook
den starjesina gebracht. Want op bad- hun speelg'oed-industrie, \velke voortdunjl-dan verla ten brcers, zustel's, schoon- rend van nieuwe ideeen en invallen afzusters en kleinkinderen hun woningen, h'angt, ook nimmer aan anderen afgeom het blijde feest, en inlZonderheid het staan. Het is bijna om jaloersch te worinhalen van den bij het volk zoo ge- den op de modeme jeugd, ;p.ls men bij
Hefden ba:injak, bij het hQOfd der fa- een tocht door de fabriekell het nieuwste 'speelgoed voor het Kerstfeest ziet I
mille te vieren.

J

Daar ligt b.v. een model van de nieuMen is reeds in de Kerstste~nmillg,
want den vOl,igen Zondag was 't ma- we autowegen. Zooals de rails van een
terice, het "Moederfeest", op welken dag speelgoedtrein, zoo is ook 'de eigenlijke
den kinderen een bizondere pret vergund autoweg samengesteld uit afzonderlijke
is. Dan mogen zij moeder, die natuurlijk van zulk een overrompeling "niets"
vermoedt, ~net touwell bindell, en de gevangene moet ztch door zoetlgheden en
eenige para, de jkleinste muntsoort, loskOOpell. ,Evenzoo gaat het vader op den
voorafgaanden Zondag, het Otrevi, "Vaderfeest". Maar dan moet fr een losgeld
van warme jassen en wijde broeken,
50ms ook een wollen mu~sje, betaald
wordell..

metalen deelen. De weg loopt berg-op,
berg-at, onder bruggen door en over
rlvleren en dalen, precles als de echte
autowegen. Deze autoweg uit de kinder- ,
wereld loopt langs zelfgebouwde steden
en dorpen, langs bergen en door bosschen. Moderne autobussen, elegante
limousines, motorrtetsen met ztjspanwagens en zware vrachtauto's vliegen
in dolle vaart over den uitgestrekten
weg. Zonder moeite wordt elk hoogteverschil overwonnen. Wanneer al deze
rljtuigen in volle vaart langs elkaar
stulven, dan: krijgt men een lndruk van
het bedrljf dezer autowegen.

800.000 Kerstboomen te
Berlljn

ongcvcer achthonderdduizend Kerstboomen zullen voor het aanstaande
Kerstfeest ult alle deelen van het Duitsehe Rijk naar ,Berlijn worden gezonden. Zij komen vooral uit den Harz, het
Thi.il:inger \Voud, het Zwarte Woud,
maal' voorts ook uit het Sauerland,
Holstein en Pommeren, Voer het transport van deze boomen zul1en 500 it 600
wagons noodig zijn.

Maar ook de liefhebbers van speelgoedtreinen komen weer aan de beurt.
De electrlsche trelnen zljn thans zoo
volmaakt, dat
men "bllksemtreinen"
met stroomlijn-Iocomotieven en groote
goederentreinen op een uitgestrekt railsnet kan laten loopen. De modeme ,sneltreinen hebben, behalve de gewone wagons, ook restauratie- en slaaprijtuigen.
De goederentreinen zijn Eamengesteld
uit aIle moderne wagons, welke op dit
gebied worden gebruikt.
I
De grootste attractie is ditmaal ech~
tel' weI een kleine I electrische trein,
welke, ondanks zijn minimale afmetingen,~en .getrouwe nabootsing is van
een gewonen electrischen trein. De afstand tusschen de rails bedraagt slechts
16~~ milimeter. Deze trein kan best op
een tafel worden gelnstalleerd. Locomotieven en wagons zijn voorzien van een
nieuwe half-automatische koppeling.
Het Is zelfs, dank zij een nieuwe uitvinding, mogelijk op dezelfde rails twee
treinen met verschillende snelheid te
laten rijden. De wissels kunnen van
een wisselhuisje uit electrisch worden
bediend. De jeugd leert door een dergelijken trein het bedrijf van de spoorwegen kennen, zooals het inderdaad is.
Men moet goed oppassen op den tijd,
alsook op wissels en slgnalen letten om
"ongelukken" te voorkomen

DertigCluizel~d Kerstboomen zijn voor
Potsdam bestemd.
De drie Wijzen op

~eg

naar Bethlehem.
Oude Kerstgebruikell in
Duitschland

l
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OSCAR VERSTRATEN
Langzaam, gestadig, uit grauwige luchten
Dwalen de vlokken heel stil naar benee,
Dalen op dorpen, op steden, gehuchten,
..
Dekken gerufschloosde aarde 'et'mee
Maken de wereld tot €en witte massa,
Maken de aarde tot een zacht tapijt,
Over de veld en, de 1veiden, de :wegen,
Waar je ook ziet, het is sneeuw, wijd en zijd
Heel in de verte, daar klingelt een klokje,
Luidt er het lied van den Heiligen Nacht,
En in de huizen, zoo 'somber ,vanbuiten,
Straalt nu de Kerst boom, in kleurigen pracht..

In welke mate men den kinderen met
behulp 'van het speelgoed aIle mogelijkheden om zlch te ontwikkelen biedt,
blijkt weI uit de metalen bouwdoozen,
waarmee men, spelenderwijze, bouwen
En construeeren leert. Men kan zoowel
een getrouwe nabootslng van een modern metalen vliegtulg, als 'van ein
ren-auto maken. Elk onderdeel van het
echte vliegtuig of 'van de echte auto
vindt men in deze bouwdoozen terug.

Kerstmis! - de tijden zijn altijd nog somber,
Zwaar drukt 'ons immer de zorg '1rog terneer,
Kerstmis! de mensch praat vl1n .vrede op aarde,
Doch het bUef praten nog steeds, en niet Jtneer!
Dreigende wolken nog, 'pakken zich sam~n,
't Werkloozen.tal is maar weinig gedaald,
Opleving is nog haast niet te beramen, .
.
En onze toekomst nog steeds niet ,bepaald

Al dit speelgoed is natuurlijk in de
eerste plaats voor jongens ! bestemd,
doch ook de meisjes worden niet vergeten. ZOO vindt men bier een geheel
nieuw electrisch fomuis, wa.arblj zelfs
een"grill" niet ontbreekt.

Maarals we zien naar dien stralenden Kerstboom,
Alles verzachtend, zoo moot en :zoo ,goed,
Ddn wordt vertrouwen opnfeU1v 'weer gflboren,
Slaan lve de handen ineen, 'als te voren, I
En we gaan v66rt met bez-felenden moed!

Al wat ip de werkpIaatsen van de
speelgoedfabrikanten te Neurenberg is
ontstaan, vindt men in de Advent-w~
ken weer in vele kri.\lnen op den historixhen "Chrlstkindlesmarkt", wel~e
reeds gedurende eeuwen in deze stad
wordt gehouden. De omliggende straten
zijn feesteIijk versLerd en zoolang deze
~erstmarkt duurt, brandt hier nergel18
e'Iect.risch lieht. De vlammen van kaarsen en de verllchting del' kramen hullen het plein in. een ind'rukwekkend
half-donker.

op

. In lahg·e rijen st.nn de kramen
het plein. Elke kra~n· is versierd inet
mooie, oude Neurenberger Kers1,1~11ta
rens, die den Vor1n van een ster hebben, eil met Kerstvlag'gen en Kerstengelen. Alles, waarmede men jong of oUd
met Kerstmis kan verrassen, wordt hl~r
te koop geboden. Het beroemde .Net!renber.ger speelgoed, tinnen figuren,
poppen· enz. is erverkrijgbaar. De hqnHtgg'eur van peperkoek en suikerwerk
vult de lucht. Geheel Neurenberg is hier
steeds vereenigd.

De heilige avond, behalve bainjidan look Koleda-dan genoernd, 'valt.
Bosch en veld liggen in een plechtige
sUite, maar op de boerderijen wordt het
levendig. Daar hoort men leen veelstemmig ge'gons ell ge:zang, want de jongens
en meisjes ~naken zich gereed voor den
Kol~djanl, .cen van oudsher gebruikelijken optocht, waarbij I~ij voor de deuren
hunner vriende~ de Koleda zingen, [Cen
lied, dat sehertsen~erwijze aIle rIel gelukwenschen bevat. Dat men 'voor de
deur del' .uitverkorene bizonder graag
aIle mogelijko gelukwenschen zingt,
spreekt vanzelf.
Wanneer de deelnemers aan den optocht weer thuis g'ekomen zijn, !dan gaat
men om het 'vuur zitten, ~vaaro'P nu de
badnjak onder allerlei spreuken en ze·
genwenschen gelegd wordt. De moeder
strooit er st1'oo omlleell, waarbij zij het
klokkend geluld van de kip ns,bootst,
~~rwiJl de klnde1'en ,t\ls kulkens ~epen,

Kerst· Varia

Alessandre Ma~l1asco (1677 -1'H9),' lUndermoord te Bethlehem, welk schilderij
mr. Ed. J. PhUlps te '$-Oravenhag~ aan het .!\(auritshnls aldaar heeft resc4on~
ken~ tezamell met de OpwekJdnr van J,azarus van tlol1~elf~,n m,elt.• r,

Geschicdcnis

Vall

el1xer

gene~in8'
I

vOor
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I

.

Te Soest in Westfalen, een van de
eerste Hanzesteden del' Middeleeuwen,
wordt sedert eeciwen op Kerstavond op
o:en toren van de oude "Petrikir~he" een
blaasconcert gehouden. Om zeven uur
's avonds zingen op den toren scholieren van SOest, begeleid door bazuinen,
het z.g. "Soe~ter Gloria", een oud Lalijnsch klerklied. Op deze melodie voIgt
{-en oud-Duitsch kerklied. In. de huizen
om de oude kerk branden dan reeds de
kaarsen der Kerstboomen. Te mid del'nacht trekken de geloovigen naar .de
uit de veertiende eeuw dagteekenende
kerk "Mariazur Wiese", een gebouw in
gothischen. stijI. Hler wordt Icloor leden
der Jgemeente eell oud Kerststuk opgevoerd.
I

I

_-. ::::z

tIe Mirt

Van den altijd groenen, met fijne blaadjes VOOl'zlellen mirt, die als zinnebeeld
gelcl.t, dat twee harten zich voor altijd
met ~lkaar verbonden hebben, W'(j,rdt
reeds in de alleroudste s-agen en legenden gesproken.
,
'zoo verhaalt men, dat Adam, toen hij
uit het Paradijs verb.ann~m: werd, de
mirtestruik meenam om aan de aarde
toch een enkele plant uit het Edel~ na
te laten.
Volgens de meening van ander'Cn komt
de mirt uit Perzie, vanwaar h1j in de
vroegste tijden naar Egypte gebracht
werd.
De mh·t was bij de Israelieten de
voorgeschreven ,plant, waarvan hij zlch
tijdens het Loofhuttenfeest moesten
bedienen. Hiertoe wel;d hij in Juda en
Palestina pp groote schaal &-ekweekt.
Op geheel andere wijze maakte zich
de fantasie del' G1"ieken van deze plant
meester. Naar zij meenden, kon zulk een
plant slechts door den wil eener godin
zijn ontstaan. Vandaal' de v<?lgende
my the.
De schoone ;Atheensche nimf Myrtive
was de lieveling van Minerv.a; daar zij
echter, slank elt vlug aIs zij was, de
. godin in het loopen en worst.elen overtrof, werd deze ijverzu<;hJig en. doodde
haar. Op die plaats nu ontsproot de
slanke, sierlijke heester. Minerva, reeds
berouw ,gevoelende over haar daad,
omannde de plant, die haal,' aan de
<rellefde Myrtive herinnerde.
o Ret staat vast, dat de mirt bij de
Grieken een voorwerp van vereering en
aan Venus gewijd was. Vandaar dan
ook, dat men zich in het begin van de
maand Aplil, de maand v.an Venus, met
ml\rtiCkransen ,slerd~, terwijl bruid en
bruidegom bij het huwelijksfeest op dezelfde wijze ,getooid waren.
Bij de Romeinen gold de mirt aIs een
zinnebeeld der liefde. De voorname Romeinsche vrouwen baadden in April onder mirtetakken en rlepen daarbij Venus
aan, om haar jeugd en schoonheid te
bewaren. En nog heel lang hebben de
Itallaansehe vrouwen mi~tetlnctuur in
het bad gegoten, overtuLgd, dat deZ€
haal,' schocnheid en jeugdige frischheid
zou verleenen.
OOk in de gen~s.kunde van die dagen
stond de mirt hoog in eere. Zoo gold! de
in wijn gestampte bes aIsgeluksaanbNngend, en de Invalide hoopte val} dlt
q1l\t~n,

..

In het dorpje ViHingen in het Zwarte
Woud wordt nog een zeer oud Kerstgebruik in eere gehouden. In den Kerstnacht, klokslag twa:llf uur, speelt het
plaatselijke muziekcorps op het Marktplein een KerstIied. Daarna weerklinkt
pe melocHe van het koe-lied, waarmede
vroeger het vee naar de weide '''''erd
gedreven. Ter eere van de herders en
van de boodschap van den engel bij de
geboorte van Christ us, speelde men het
koelied te ,Villingen ook in den Kerstnacht. Ook thans geschiedt dit nog;
aIleen zijn de herders door het stedelijke muziekcorps vervangen.

:z1eke

Henri vall de Velde, Kruisiging.
, .. I

De jonge aromatisehe knoppell e11l de
nog niet volkomenrijpe ,vruchten werden als maagversterkend ll11ddt'1 geblUikt.
In Duitschland vervingen nog tot in
het begin dezel' eeuw de mlrtebloenlen
bij huwelijksfeesten de bij on3 gebl'uikelijke oranjebloe.sem.
Vocr dit doel werd hij !let C€rst gebruikt ill Neurenberg en Augsburg, st.eden <He met Griekenland en ItaIie handelsbetrekkingen hadden. In 1583 zou de
teen nog zeer kostbare' mirtekrans voor
het eerst de in g'Cbruik zijnde rosmarijnkransen hebben vervangen.
Nog thans levert de mirt, die tot een
plantenfamiUe behoort, die voora.l op
Nieuw-Hol.Iand en in Amerika voorkomt,
specerijen en arQmaUsche ollen op. In
Europa. komt aileen voor de gemeene of
gewQne milt (mirtus communis), een
altijd groene heester met eironde of Hjnlancetvormige bladeren, alleenstaande
witt.e ,bloemen en donkerblauwe bessen.
l~e.
In 0118 land kent men de benallling
I
/,ijr\\bant$<:he mtr~"1 het~een &a~el 1$,
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Onze I;Kerstpuzzle
Probeert U tijdel1S de K('rstdagell eens
deze
rekenkundige puzzle op' ,,'
te lossen,
\"',
d.w.z. aile cijfers in. te vul1en, al:3 U
we·et, dat in ;deze :vermenigvuldlging
buiten de reeds vermelde cijfers 1 en 4,
geen cijfers 1 en 4 m?er voorkomen.
4
4
, •.• 1
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Kerkdiensten

Hoe de Kerstboom-versieringen ontstaan

•
Evangelische

EEN KERSTVERTELLING

Gemeente

BATAVIA
door
H. O. CANNEGIETER

Bij de glasblazers van Thiiringen
•

(Nadruk oerboden),

Een bloeiende huis-industrie zonder concurrentie

De glazen ijskegels ontstaan op onHollandsche Diensten.
geveer dezelfde wijze en zijn oorspronkelijk eveneens dunne glaspijpjes. Zlj
Donderdag, 24 Dec. 1936.
worden boven de gasvlam verwarrnd en
door draalen en in de lengte trekken
Willemskerk v.m. 9,u. 30 Ds, E. A. A.
van de verwarmde massa, nemen zij de de Vreede.
vorm van Ijskegels aan, terwijl vlugNassaukerk v.m, 9 u. 30 Ds. V. E.
ge, geoetende handen verschillende ver- SChaefer.
sieringen aanbrengen, waardoor lnderZaterdag, 26 December 1936.
daad vele moole producten van glasola2e Kerstdag.
.
zerskunst ontstaan.'
Willemskerk v.m. 9 u. 30 A. A. van
Dalen, Hulppredikker van Depok.
Reeds in de maand Augustus is dit beZondag, 27 December 1936.
drijf in vollen gang en worden eerst de
Willemskerk v.m. 9 u. 30 Ds. B. M. van
bestelllngen voor de meer atgelegen Ian- Tongerloo van Meester-Comelis.
den, voornameIijk Amerika, ultgevoerd.
'Haantjeskerk v.m. 9 u. ns. V. E.
In de hertstmaanden wordt het al druk- Schaefer.
ker en drukker en wordt met koortsNassaukerk n.m, 8 u. 30 Ds, V. E.
achttgeIjver gewerkt om het elgen land SChaefer.
J
te voorzien van de noodige kerstboomverslerlngen.
Maleische Diensten.
AIle glinsterende, bont gekleurde verDonderdag, 24 Dec. 1936.
sierselen worden in de bekende cartonHaantjeskerk n.m. 6 u. 30 Hr. Moen.
nen doosjes verpakt en naar de plaats
van bestemmlng gezonden. De afnemers, doeng. Wijdingsavond.
Vrijdag, 25 December 1936
die in de omgeving wonen, krijgen hun
Ie Kerstdag.
bestelling'en bezorgd door vrouwen, veelHaantjeskerk Y.m. 9 U. Hr. Noija.
al zijn het zelfs oude moedertjes, die de
Willemskerk n.m. 5 u. Hr. Moendoeng.
zeer groote rieten manden moelzaam op
Zaterdag, 26 December 1936..
den rug moeten torsen, manden, die
2e }{erstdag.
.
met bepaaldzwaar zijn, doch onhandig
Haantjeskerk v.m. 9 u. Hr. Noija.
door hun omvang en met rlemen over de
Zondag, 27 December 1936.
borst opgehouden worden.
Wijkgebouw
Gg. Chasse Y.m. 9 u. Hr.
Tot dusverre heert men deze tak van

lDitmaal vol deed de Kerstavond niet
Na verloop van V2 minuut is de, door
aa n de tractttoneeie voorstelling, welke
door
de vlam verhltte plek van het buisje,
elscht dat de wereld zlch in het smetzacht geworden en heeft zich door bet
teMooze.sneeuwkleed zal tooien, waarover
MjEVR. G. C. MEYER-SCHWENCKE
het wanne licht uit de vensters zoo 1'0heen en weer draaien en trekken kegelvorrnlg ultgezet. Aan rechter- en linkermuntisch zijn schiji1sel kan werpen. Het
sn eeuwkleed was [uist eenlge uren te
zijc:e daarentegen is het bulsle door het
vroeg opgeteerd door een miezerlgen retrekken z66 dun geworden, dat het verge:n, die er de smetteloosheld aan had
Wederol11 is de tljd daar, Gat aan den hitte deel zich, gemaakt laat atbreken.
omtnomen en er een prozaisch soeple
Kerstbcom de lichten ontstoken worden
De glasblazer blaast nu de weeke, koBouquet voor den Kersttijd van
va.n 'had gemaakt. De straat was onbeen groot en klein onder de bekoring koeucalyptus, hulst ''In lischdodden.
. garanbaar voor wle over geen waterlaarmen van llchtglans en bonte kleuren del' gelvormlge massa met den mond op tot
versieringen, waarmede het dennengroen de gewenschte grootte verkregen is en
zein beschikte.
-=-=-==--,-""..",~-,~ -_.-- --~-_._ .._- .- - ----~~--~ 'behangen Is.
steekt zooweI aan onder als bovenkant
lHet aantal wandelaars was dan ook
zecer gering. In een stille buitenwijk van
. Alhoewel men jaar In [aar ult a1 deze een houten stift in de openlngen, voormoest
hij
heen?
Zuinig
beheerde
zijn
de stad baggerde een eenzarne man door
uiterst teere, vrooIijk gekleurde versier- dat het .glas weer hard wordt, In deze
openingen worden de metalen draden
de~ p!assen. Zijn gezlcht drukte niet be- luster de overgebleven centjes, waarvan selen in doozen verpakt in de winkels
bevestigd, waarmede de ballen aan den
~e
met
z'n
drieen
nag
een
tijd
konden
pal aId Kerstvreugde uH. Hij had natte
geetaleerd en later aan de boom zlet,
vOleten en een hongerige maag. Maar leven, voornaam voor de wereld, maar denkt mei1 eigenlijk w~inig aan de her- boom wordm bevestigd of dienen om
eem doel V00r zijn wandeling had hij nlet. binnenshuis zich uitputtend in armde. komst en wellicht nog mindel' aan de sno'eren van de kleine ballen te rijgen.
Na deze behandeling ·zijn de glazen balHi,ij wandelde maar omdat hij geen thuis Een ander ;thuis had Lebrun nlet, en, al wijze van fabrlceeren hiervan.
len echt~r nag geheel wit en nu voIgt
niet
harden,
hij
moest
weI
kon
hij
't
hald.
,
Laten wij dan mogen beginnen met te nog het proces van kleuren of venilnaar zijn zuster terugkeeren.
10verigens zag hij er keurig ult, wanEn zoo luidde hij ook op Kerstavond vertellen, dat deze - en nog een me- veren.
neer men hem bij het licht van een weder de bel, want een sleutel kregen nigte andere voorwerpen - een bijzon~
stnatlantaam aanschouwde. Een heel'
Tot dit doel wordt in iedere bal, een
hij noch zijn zwager Emile mee naar bul- del' product van glasblazerij is, dat in
va.!l middelbaren leeftijd, stemmig en len. Sunny Home werd door een hand het wondermooie Thiiringerland als in den aanvJng kleurlooze vloeistof gewlaafdig gekle€l:i. Iets 'afgemetens in izijn 'geregeerd en in die· eene hand berust- hulsindustrie wordt uitgeoefend en waar- goten, bestaande ui teen metaaloplossclhreden, lets strengs in zijn gelaat verdoor talloozegezinnen een mlddel van sing onder toevoeging van verschilIende
rieden den corre<;ten man van de we- ten de sleutels van 't huis.
bestaan vinden. Wanneer men met de chemicaW~n, die het geheim van de Thii- industrie in Thul'ingen weten ~ handre:Id. Maar er ontbrak aan dezegestalte
De professor trof de comtesse en Emile trein v,an Coburg uit naar het midden in ringer glasblazerij zijn en die zich door haven - waartoe ook oehoort het maietts onmisbaars: de wandelaar door de in het voormalig salon, dat nog kwis- het Thiiringenvoud gelegen schilderachkunstoogen, hetgeen
flink heen en weer schudden over het ken ·van glazen
pl:assen had slechts een arm.
eveneens een huisindustrle Is.
tig met pluche en kristal was gede- lige plaatsje Grafenthal reist, gaat men gehee!e binnenvlak verdeelen.
'Toen de huizenrij zlch verdund had ~oreerd. Zwijgend zat het tweetal aan langs de voornaamste plaatsen, waar de
Men zegt, dat het niet heeft ontbroken
In Sonneberg,
to,t enkele sporadische villa's, bleef de een speeH.afeltje te schaken. De com- glasindmtrie bloeit.
De gevulde ballen worden in een pan aan buitenlandsche belangstelling, en
wrandelaar voor het hek van een tuin tesse had haar bontmantel aangetrok- Ernstthal zoowel als in de bergen, o.a. in met heet water gedJompeld" waardoor de
dat men meermalen getracht heeft de
stnan. Blijkbaar aarzelde hij, of hij hier ken, want de kachel gaf weinig warmte. het aardlge stadie Lautscha vindt men tot dusverre volkomen kleurlooze vloeide fabricatlegeheimen af te koopen.
biJnnen zou gaan. Hij sloeg den bUk naar
"We kunnen je niet g$uiken. Ga nagenoeg huis aan huls gezlnnen, wan stof zich door een chemische werking
de bovenverdieping,' waar een Ilcht- maarenaar boven !", snauwde ze haar man, vrouw en kinderen op een of an- plotseling in een mooi zilveren bal omTot dusverre hebben de nijvere Thiidere wijze bezig zijn met - of helpen toovert.
stlreep tusschen de d!chtgetrokken gor- broer toe.
ringers geen ~oncurrentie te duchten
bij
de
vervaaridiging
van
deze
gl~zen
dijnen kierde.
""
"Hel> je nog niet wat cogn-ac? Mijn
Worden inplaats van deze zilverglans gehad, hetgeen beteekenen zou, dat de
voorw€rpen. Kinderen zijn reeds vanaf
:Een smartelijke trek doorgroefde zijn voeten zijn doornat!"
andere
kleuren gewenscht, of weI een helft van debevolking van het Thiige~zicht dat hoogrood was gekleurd door
"Eigen schuld! Wat heb je met dit hun zesc:e jaar bezig om de behulpzame matte tint wit, dan vult men de ballen ri'ngerland broodeloos gemaakt zou
hand
te
bieden
en
zij
schijnen
het
.
als
de~ inspanning van het langdurig mar- weer op s-traat te. maken. Is 't je bomet een andere vloelstof, terwijl de bui:- worden.
chleeren. Hier was hij dan weer bij zijn ven niet goed genoeg? Nee! cognac aardig tijdverdrijf te beschouwen. Het
tenkant tenslotte met een penseel en
Wanneer i dan op Kerstavond de goe_
is
onbegrijpeIijk
hoe
uit
een
glazen
kleurpmnt van uitgang beland; wat had dit krijg je nlet!"
verf
beschilderd
wordt
met
randen
in
heimzinnige
glans ider flikkerende
loos buisje van ± % eM. lang en 1 cM.
urrenlang dwalen hem opgelevel'd? Teverschillende bree<ite of meteenvoudige kaarsjes schijnt op de vele gekleurde
"Ik
dacht
zoo......
op
Kerstavond
...
"
dik
in
mindel'
dan
geen
tijd
een
dozijn
nug naar zijn hck moest hij weer, als
.,Och wat! Kerstavond?! Ben je die glazen ballen ontstaan en onwillekeurig motieven, hetgeen in hoofdzaak door de ballen en andere glazen versierselen,
eem hond die van een zwerftocht naar
dan zuBen de eenvoudige nijvere Thiisentimentaliteiten
dan nog n;et ont- vergelijkt men het .met bellenblazen del' kinderen wordt gedaan.
hmis keer,t. Hoe opstandig hem zijn afMen ziet. dat buitengewoon gecompli- ringers eveneens om hUI) iboom gehalnkelijkheid ook maakte, hij had geen groeld? .- Nou, 't laatste glaasje dan. jeugd.
De gasblazer zit voor een intensief ceerde handgTepen noodig zijn voor het schaard zijn en eveneens het feest vlekeus. Uit ilOOd' moest hij zich tenslotte En schenk ons dan meteen maar in".
Met de behaaglijke tinteling van de brandende gasvlam en houdt het buisje fabriceeren dezer uiterst breekbare ren van vreugde en licht.
vernederen, altijd weer, altijd weer...
cognac in zijn verkleumd en hongerig (rechts en links vasthoudende en onder kerstboom-verslerselen,
waarvan
wij
Mage dan het "Vrede op Aarde" tot
Oeok nu, op den Kerstavond!
Met een gemelijke zucht duwde hij het lijf strompelde de professor de trap voortdurend draaien) boven de hitte sl€chts E!en del' meest eenvoudige. n.1. de in aile menschenharten diep doordringekleurde ballen hebben beschreven. .,
gen, in :ons land en buiten de grenzen ...
tminhek open en even later klonk de bel OD naar de zolderverdieping, waar hij hiervan.
een
optrekje
had
voor
zl~h aIleen. Hij
door de vestibule van Sunny Home. Die
tmrtende vinnlge en klankloozebel, die rookte er zijn slechte tabak, las er zijn
leesbibliotheek-romannetjes en sliep er
hilj haatte.
,.
Had hi}, toen hij, - hoeveel jaren zljn hazenslaap op de afgedankte sofa
geleden nu al ? - op den ka theder stond uit het salon.
em natuurkunde doceerde poit gedacht
Hij stak de petro1eumkachel aan, trok
dmt hij nog eens van zijn levan portier
zijn
natte schoenen en sokken uit en
zom worden in het pension vah zijn zuswarmde zijnvoeten. Toen bedacht hij,
te~r? Hij, de vereerde professor Lebrun,
oW zijn drie en vijftigste jaar: belle- dat Ihet ~ezelliger zou lijken, wanneer
hij de venstergordijnen ging sluiten. Hij
jOlllgen !
wierp een blik uit het zolderraam en
Dat had hem de oorlog gedaan. Een zijn oog bleef verwijlen blj de rossige
glranaatscherf had hem nlet aIleen zijn schijnsels, die boven het centrum del'
amu, maar ook een deel van zijn geest ~tad zlch op de wolken weerkaatsten.
veerbrijzeld; studeeren kon hij niet meer Een carillon speelde het "Stille nacht,
em het vaderland was zijn trouwe zonen i1eilige nacht".
n[a een paar jaar vergeten. Een adminiEn eemklaps bevlng professor Lebrun
sUratieve fout sloot hem van de pen- de lust, het Kerstverhaal te gaan lezen.
shoenregeling uit en ~ijn laatste kapitaal, Hij zocht zijn bijbeltje -te voorschijn
dloor devaluatie gedecimeerd, had hij be- nestelde zlch onder de dekens - hij
. stteed aan een vergeefsch proces jegens las altijd in bed - en voor zijn verd(en staat.
1I10eide oogen verrezen de gestalten van
De del'aluatie had ook zijn zuster ge- engelen en herders. In zijn door honger
h,offen, die zich in haar jonge jaren en alcohol verward brein smolt hetv<ergaapt had aan een 0111100zelen ionk- geen hij door 't zoldervenster aanhleer, die aIleen verstand had van titels schouwd had ineen met wat hij las, en
em paarden en die zich door connecties de engelenzang werd begeleid door het
alan 't ministerie lafhartig aan den carilIOll. Zoo mool was dit visioen, dat
klrijgsdlenst onttrok. Sinds het geld zijn l1ij de oogen sloot. Het bijbe1tje viel
wlaarde verloren had leefde hlj op kos- hem uit de hand,. en ovennand sIoor
tEPn' van zijn echtgenoote, die een pen- den slaap, verloor hij het bew~tzijn.
slion was begonnen voor Heden ~an
Daar was 't hem, of de ~hat.e bel
strand
.'
iuidde. Plotselillg was hij de portier
Een flinke vrouw was zijn zuster, com- van het deftige Ipenskm. Hij keek in
tesse Therese, zooals zij zich noemen liet. den spiegel, of -hij er cOl'fect uitzag.
Elen flinke vrouw, maar bitter en harte"Een gast"! dacht hi}. "Toch nog een
IQ)Qs. Zij beschikte over het air dat noo~ gast, en dat juist met de Kerstdagen !"
diig is Olll lieden van stand te imponeeDat beteekende soep en gebraad ook
lEen. Menig burgennan, aangelo,kt door voor hem, en ook voor hem een overdlen vriendelijken gevel en den rustigen geschoten glas wijn en een fool! Haas'........:,11.
tlUin, 'had besloten"er nog eens over te tig, maar zonder zijn waardigheid prijs
d(enken", nadat de grijze matrone in te geven, opende hlj de deur.
Ook in Engeland gaat de aardige gewoonte om de spoorweg'stations met Kershnis te versieren, steeds mee'f' burgerrecht
hlaar ruischende zij hem met €en arlstoverkrijgen; het Padding ton-station te Londen met den Kerstman in top.
cnatischen tongval de condities venneld
Hoe verraste hem het gelaat van den
hlad. Zoo was Sunny Home voor een gast! Zulke zachte, edelmoedige trek- =="."...".=~~===~==~ =-=-=o_=_=_=========~=====~===
s€elect gezelschap gereserveerd gebleven, ken had hij 1100it meer aanschouwd
llllaar dit select gezelschap moest dan sinds zijn goede moeder gestorven was.
"PINKSTERVUEUGD"
o<ok exorbitante prijzen betalen voor pro- Hij had nooit gedacht, dat er na den
p>ere maar sjovele kamel'S en een karig oorlog zulke trekken nog mogelijk waChristelijke Vereeniging
nantsoen.
ren.
Voor het rantsoen zorgde een echtgeB ,lJ ton de r e
Ope n b a l' e
Met een hoffelijk gebaar trad de
g!enoot, monsieur Emile, in eigen per- vreemdeling binnen en vrielldelljk als
Sam e n k 0 m s ten: in de "Pinks<oon. Verwijfd als hij was, had hij zich, een vader, drukte hij dell professor
sterkerk", Kramat 69 (naast Gang
onn toch jets om handen te hebben, op de hand. Hem, den portier! Lebrun
Sen tlong).
I
dle k00kkunst toegelegd, maar zijn vele kreeg de tranen in de oogen.
• lmisbakseJs hadden meer dan eens gasVrijdagavond 2S December aanvang
"U wel}scht hler te logeeren ?" vroeg
t<en verjaagd..
'~
half
7 u. Kerstfeestvierlng met KerkMaar nu kon ;hij geen ,gast meer vel'· hij werkti.Iiglijk. "Mag ik u voorgaan?"
dienst, voor Jong en Oud I
Maar
de
vreemdeling
hield
hem
tejmgen, ook al zou hij driemaal aaneen
I
blij het ontbijt hem op bedorven eieren rug.
Allen hartelijk welkom I I I I I
"Vandaag ga ik u voor, Jean Baptiste
tlrakteeren. Want er waren geen gasten
nneer. De nood had zich allengs ook on- Lebrun, toegewijd dienaar del' wetenDonderdagavond 31 December aandter de lieden van stand doen gelden schap, braaf soldaat,pllchtsgetrouw
vang
7 uur. Oudjaarsviering met Kerken Sunny Home legde het loodje. De mensch', in uw n€l1erlge posltie hier aan
dienst.
de
deur.
Nu
moogt
ge
met
mij
mee
dllenstmeisjes waren opgeZ\egd en het
cllrietal bewoners hokte moedeloos bij- logeeren waar ik portier pen en gij mijn
Allen hartelijk welkom I I I I I
e'en acMer den vriendelijken gevel, waar gast zult zijn. Te lang. hebt gij onrecht- "\
v'oor het bordie. "Te koop of te huur" al vaardig geleden, maar op dezen Kersto e won e 0 pen bar e 8 aavond zal u rechtvaardigheid geschiermaandenlang prijkte.
men
k 0 m s ten : ill de ,,Pinkster·
Comtesse Therese was er nag harder den! "
kerk", Kramat 69 (naas Gang Sentiong).
De engelenzang zwol aan tot een
dloor geworden en haar met zijige woordjjes verbloem:le gestrengheid wreekte zich machtig koor en het carillon daverde
Zondagocht~nd 27 December aanvang
mog onverbiddelijker op haar onhandl- door de blauwe lucht, waaraan eens10
uur. Gemengde (HoIL-Mal.) dienst.
klaps
sterren
verschoten
alsof
er
een
g~en echtgenoot en haar somberen broer.
Sinds de gehate bel nlet meer luldde, vuurwerk ~erd afgestoken. En Jean Bap- Een suggestief beeld van het wintersch gewaad, waarin de eeizaal van nDes
Woensdag SO December aan,vana 'I u,
sttapte de professor, zoodra hem de gal tlsteLebrun, van zijn aardsche llJden
(odes" md dQ Kershlll$'en (ekleed' lill zljl1.
Idem.
O)vel1lep. er 9l\ar op ult. Maar waal' verlolit, ',a\l den hemel openeaan."".
e

•

~Olja.

Petodjo Illir Brandweer v.m. 9 u. Hr.
Takaleluman.
Willemskerk n.m. 5 U. Hr. Moendoeng.
Haantjeskerk n.m. 6 u. 30 Hr. Noija.
Zaterdag, 26 December 1936.
Portugeesche kerk n.m. 6 u. 30 Kerstfeest v/d. kinderkerk en Zondagscholen
Gondangdia en Nassaukerk.

R. KathoJieke. Kel·k
Kathedraal Waterlooplein.
Donderdag 24 Dec. Vigilie van Kerstmis. Vastenda'g en verboden vleesch te
eten. Om 6.45 Kindermis. Van 7.30 tot
9 U., van 11 tot 12.30 en's namiddags
vanaf ,4 u. gelegenheid om te biechten.
Vrijdag 25 Dec. Hoogfeest van Kerstmis. In den nacht van 24 op 25 December, om 12 u. Plechtige ,He:ogmls. Daarna twee stille H. H. MLssen, waaronder
Kerstliederen worden g·ezongen.
De H. Communie wordt uitgereikt na
de .Plechtige Hoogmis.
Gedurende de nachtmis schaalcolIec~
te voor de Kerk.
Tijdens de nachtmis wordt geen biecht
gehoord.
De Geloovigen worden verzocht alIe
3 de H. H. Missen bij te wonen ; zachtjes
te loopen bij het tel' Communie gaan
en zich in alles te richten naar de
Commissarissen van arde, om onnoodige stoornis in de kerk en bij de radiouitzending te voorkornen.
Om 6 u., 6.30 Stille H. H. Missen - Om
7 u. Kindermis.
Om 8 'u. Pontificale Hoogmis.
Om 9.30 ,- 10 u. Stille H. H. Missen.
Onder alle H. H. Missen in den mol'·
gen: Collect~ ·voor den st. Pieterspen·
ning.
Onder aIle Stille H. H. Missen en on·
del' de Pontlficale Hoogmis wordt de H.
Communie uitgerelkt. .
's AvonetS om 6 u. Plechtig lor met
feestpreek.
'Zaterdag 26 Dec. Twee'de Kerstdag.
5.45 ,StUle H. Mis - 7 u. Kindermis 8 u . .Hoogmls - Om 9.30 geen H. Mis.
Van 5 tot 6 gelE!genheid om te biechten. Om 5.30gezamenlijk Rozenhoedje.
ZOndag 27 Dec. Feest van den H.
Apostel·Eyangellst Joannes.
Om 5.45
Stille H. MIs - 7 U. Kindermis - 8 u.
PlechUge .Hoogmis.'
Om 9.30 Stille H. Mis - Om 6 u. Lot

Gerelormeerde . Kel'k
BATAVIA.
Kwltang 28
Eerste Kerstdag 1936
Hollandsche Dfensten
9.30 uur v.m. Ds. J. Ubels. RadIo Ni·
rom 0 . ,
'
Malettche Dfensten.
4.30 uur v.m..Pandita r. Siaglan,
BUITENZORG
Loge Ilospitaalweg
I

10 uur v.m. Ds. M. v. d. Bosch.
PINKSTER-BEWEGING
Bijzondere kerkdiensten in het kerkg'ebouw Gang Secola Kramat NO.4.
llollandsche Diensten.
Ie Kerstdag 10 tlur v.m.
2e Kerstdag 10 uur v.m.
2e' Kerstdag Kerstfeestv~eril1g 5,30
n.m.
Zondag'll1orgen 10 uur.
Maleische Diensten.
Zaterdagmiddag (2e Kerstdag) 5.30 u.
Zondagmlddag 5 uur.
DEPOK
Gang Lambertus 296
lIollandsche Dienst.
Ie Kerstdag 7.30 u.
I
•
Zondagmorgen 7,30 u.
BUITENZORO
Groote Weg 38.
Ie Kerstdag (Kerstfeestv1ering) 5

n,m.

u,
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De zoo

~

het

van

interess~~te film,
vrOllW-ZIJI1,

S~MON

teIllPer~menl.vol.me isje, op de gr~~s

waarin. SIMONE
als .een
voor het eerst met de llelda kennls maakt.
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Voor de Kerstdilgen

The costliest talking entertcinrne nt in all
film history I For three solid hours, it
blends heart-throbbing drama, doz alinq

Vanal

scenes and stirring romantic rhythms I
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William powm
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Hedca- en
v
0 I g end e
a v 0 n dell

At\~'01~~iW:~
...of'~:~k<,::..,t",
s-r <r.:;..x

..

20,h Cenkry
f:!r:1 u;t het
hooc;e Noorden

"VnlHE FANG"
n!!r hel bekend e
b""'ck 'tan'

JAG~ tONtO>.J
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mel Jl:A0l ~·1UIR - SUM SUMM,:RV:I.LE - l-~;CHAEL WHALEN
.... ecn p;M{e,~de fib, d:e Qn:pL~!jfeld.\'o!ie z 31 en 01 ;rek:,e" (N.v.d.D.)
13 Lic,hb,ing (de \Vol"ho!':d) is e on b:a~::"r-!clel:r ..... EO"" knappa
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ijn

r o cht,
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~ !1en b;:;·ho;:it VI:3~\rljJ< geon hond~;'"',i~ef:~et~J2i ~e zij" ern c·eze fd,n
. Ie rang:;ch:kke:1 oncf:r d·.:} a!!er~~s~·~ e n r,1E2st g~!.!,JCl·J~'~ Y.3n hat
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Voor a! o.a. hal "(tred,,n van Kor·:n.;) Edw.::rd, hd IJa\s'.e FOX BRITISH

_ _ !.~~WS ,~n

'2e", ..t~~~~;IC

_C~~~§!_~:~I~nd~

~~~.~eef~;de~~

Groote i{Qrshr.aHlle~<s

ZOtJDAG 10
YRUDAG, ZATc:WAG en ZO>;D,\G 4.30 uvr n.r»,

voor 'Zaterdag

a.s.

ui.r v.rn.

. CHAHLIE GHiWlI!t in l,MOOEIHl TIMES"

aanname tot uiterlijk

~.

9 UUR '5 MORGENS

~.

Sllc:tldfe klndervoorstelllnqon

~

v, ijJ,,\)

25 0,1 Z"!2"J.hJ 26 Dc-:. 10 our v.m

MICKEY MOUSE, S.cRAPP.Y
Elihec ,..r,,~t:!l~e's:

Ci1

'3~,dere h·''''(,'''~'!;·,l;
(3,~J"r
cl·~n i:J Nov. [.l.)

prcgr.;mnu

K!(';J2r~;, f 0.30

•

- --_ _._ -_

lit. _ ...

_-----_.~,

••• , .•••••. __ ._

Fox

GROOTE lviAlINEE'S, voor jong en oud,
op ZAIERDAG- en ZCl\DAGMiDDAG, 26 en 27 DEC., om 4.30 u,
met JIMMY DOWNS en
" U
tnl
BETlY BURGESS
Een Paramount Musical Romance.
' . 23055

"OROJJ.JADO"

_ _.• _

de

Morge navond, VRIJDAG 25 t. m ZCl\DAG 27 GEe. 1936
UnilE:d Artists pr achtvcl me ester wer k vit ~.rr.Er.ka·s
meest cpwindende dogen:

(THE LAST OF THE MOHICANS)
met RANDOLPH SCOTT, BINNIE BARNES. HENRY
WILCOXON, BRLiCE CABOT, HEA1HER ANGEL.
Het overweldigend dr erna van cen eens machtig, verdwer.eo :ndi.!lnenras.
Komt vrcegtijdig veer c;;cede plaetse n I Gcecgekeu, d vccr aile leelti;cenl

. . . ._ , ........_ . _ ••

~c::l:U'::&.lt:'li!';:).~.~~_\r~l..,·;..:.t-'-.u.~:r..<1.U:- •• ,,~..·,_.~_....,.ilI:.'~l~.~t:Ao~
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"DE-LAATSTE DER MOHIKANEN"

. . . . ._ •• _ _ . .,

I

Russ. Caviaar Beluga Malasol Auslese,
Holl. Kalfs Zwezerikken met PuntasGekookte Holl. Zeetong Daumont met
perges.
Jonge Worteltjes.
Gebraden Fazarit met Cumberlaudsaus
Gebakken Hell. Zeetong Meuniere met
en Compote.
Doperwten. I
Gevulde Garis met Appelmces.
Gekookte Tarbot Parlsienne met PuntGevulde Kalkcen met Compote.
asperges.
Gevulde Pculardes met Compote.
Gestoofde Holl, Paling mf,t; Jonge Wor- .
Gebraden Wildhaas met Hoomsaus en
teltjes.
Appelmoes.
Kalfs Oesters Milanaise met Bruss. Lof.
.
ELKE GERESERV E"DE TAFEL IS ~lv')'AKVCl \USHD t-.'H KEl<Sl~LRFRi5E~.!
V€t2cde ~E:£c~d n.c 9 lEIE!£I\£EIE"'.
E'ES{E:j'q£r Er 'E!£IHH rg vc r c'e n £i<rre e e r r e r c rse n
op telefoon 1296 en 3810 Wea,
( 0 R R Y F F en zijn HOllM,DSCH CRKEST rul'e n vc or ce ;u'sle, preH:ge sterr,m:ng z crg en
met Icepasse'iJke en vr oclljke muz:ek, o.a. een spe c.ale Kerstfanlasie.
~·3v. ()

CENTRALE BIOSCOPE ~§
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Volw as ser.e n f 0.50
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Starring

. MYfM lOY

• luise RAINfR

IN A CAST OF SO STARS I includin3 Virginia truce. f,onk
MorgCln,
Srice, Ray 80!g8'. Nal l'endl~lon, liorriat
Hoclo" frn,s! (osser', Regino!.:! Owen, JOHpl1 Cawl",,"',
Gnd ~OO Gorgeous Girls.

f.,lIn'.

23035

RE

W/\RNER
,

•
met

VAN

Heden- en

volgende

avonden;

~1!!iJ!f'i!WJU~

BROS: OVERWELDIGEND DRAMA
MENSCHElIJKE AFWIJKINGEN·
.,.
.'

THE. PETRIFIED FOREST
(Vlammende Harten)

LES LIE HOW A RD en BET TED A VIS

. (d~ beininde toc>l1l!el'" en filmfavoriet) (de fatale vrouw)
Niililner tevorenzaogt ge,zulk mochti9, met1schelijk spel
019 thans deze twee wereldoeroemde artisten toonen in dit
aarigrijpend verhaoJ over de' door het leven gedesillusionne.e~den .. WEDEROM BOEKTE REX EEN ENORM SUCCES
MET DIT PHENOMENAAL WARNER-MEESTERWERK'
Ons keurig voorprogramma: JACK DENNY AND HIS
ORCHESTRA, musical - DAAR KOMEN DE JANTJ ES
comedie met den alom bekenden komiek EL BRENDEL. '
Ongeschikt voor kinderen.
Morgenochtend 10.15 u.: SPECIALE KINDERVOORSTELLING met Paramount's prachtige film "Alice in Wonderland", gespeeld door CHARLOTTE HENRY RICHARD
ARLEN, GARY COOPER.·
'
Matinee's Zaterdag 4.30, Zondag 10.15, en 4.30 uur :
Joe E. BROWN, ANN DVORAK en PATRICIA ELLIS in de
musicaal-comedy "Bright Lights" (OP DE PLANKEN)
Voor aile leeftijden. .

..

met

LIL DAGOVER en het

BERLIJNSCH

GLOBE

Meden- en yofgendeavonden:
On. grool lac:hlJrogramma voor oud el,l jong

KELLY(KELLYDE
TWEEDE
THE

WILLYBIRG!J~L.

PHILHARMONISCH

Heden- en vofgende avonden
e~11

Mat) nee's

Zaterdag

en

londag 5 uur n.m.

KA I SERWA LZER"
II

__

~ ~ ~ ~

-

met

/V!,AR1HA

£GGER1H, 5ZCKE 5Z/KflLL en

WillY EiCHBERGER.
-,_ _ --:-- _ _

(Niet veor kirderen),
..... _ _

~ " ' , . _ . . . . . - _ . . _ _ ~

~

~

SECOND)

GHA~LEY

i JtQvia-Ce.ntrum,

L A U R £ L &- H A R D .,

Noordwijk 38b,
BrczgQweg 39,

Telefc~n

Welt. 349
Telefoon 1183

dandoeng,
WELK
SIGARENMAGAZIJN is het best gescrteerd?

onovertrolfen Koningen cler komieken, in hun i1l1ernieuwste comedie:

ZIJ is begonne/J J

lId eTA B A K S P LAN T "

en de gekleurde teekenfilm: D E V A LS C HE' SIN 'r E R K L A AS'
Verhoogt het plezier van de feestdagen - geniet van dit oeramusan l
programma, det gistE-renavond .een hoogst 5uccesvol!e premiere had'

-·n=Jflr-,=m'wwmnnmt"awr~,¥'"..."......"

~'EISKE

RUKE

(TUE fiOOR HIIU HICH GUU)

GLORIA STUART, o..A.UDE GIUINGW A.HR, .UICE F..\ VE,
HALEY, H~NW{ J\RMHTA, MICHAEL WHALEN.
Shirley zal U wcderom verteederen met
haa r . spel, haar V[co1jjke za ng en dans

JAG~

QUD EN JONG....-

=='....-..,··l··IN.~_»A~~~~~.e.~~~~,,:.:11~Wt.~

<iuinn Williams en Perl I Kelton.
Romance, avon(uur,· dolle verwikkelingen, la(hsalvo;s I
.Ook om ons voorprogramma, lull glj U krom lachen I

e

AR~lE

~EEN FIL~A VOOR

CHASE,

MAT1NEE'S::.laterdag- en Zondagmiddag 4.30 uur:
THE BARRETTS OF WIMPOlE STREET, met FREDRIC MARCH' NORMA SHEARER, CHARLES LAUGHTON. Niet voor kinderen'l
z.ondagmOrg.en 10.15. u.: BONNIE SC01.lAND; groot lachsucces
met de kom,eken LAUREL & HARDY.
Ook voor kinderen.
23087
,.

HET

23082

11. . . . . .»J?\\\iM!iMj1t~iWb~\l(~~
t_ ,

SHIRLEY *rEMPLE--als

Vooraf 0,8, het heden ontvangen FOX NIEUWS MET DE TROONWiSSELING IN
ENG~L~
Vrijkaarten' beslist ongeldig,'
(Niet voor kinderen).

mel de popuiaire komlekell

PATS'Y KELLY 8n

-~

ORKEST

film vol jeugd, vreugd en vroolljkheid

-

Zaterdag en Zondag 10

laterdag

K HET ARMf.

Zondag 4.30 n.m.
llur v,m. van

en

RIJ(~E

MEISKE

~

mEll SHIRLEY TEt'-1PI.E
Elk kind ontvangt· een groole, fr~aie, nieuwe fo!o Hn
SHIRLEY TEMPLE
Entrea
(a!!e~n vocr deze m'lti,,~e's):
kinderen I 0.50
volwassenan gawona avondprijzen
·2307')
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Magneetjes Trekken

II

PLMTST
(log heden Uwe bestellingen bij

tId eTA B A K S P l ANT

Vrljdag,

MATINEE'S

~;E;I?:'~jllm;;;'</iU)f~O;I1'2~

WMR
geeft men de beste Service?

lId eTA 3 A K S P LAN T

EXTRA.
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