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zorgen de aandacht ZOQ, dat het zal blljaa I van e . . . ven..'eerl'vereenigil;g ter bevordering van
•
de belangen van on- en mlnvermogenHet oogenblik, dunkt ons, is thans ook den; dIe"den ernen dag vraagt, den volgekomen voor .het voeren van een echte genden dag smeekt, en tenslotte met
tndo-zuropeesche polltlek. Dit kan dan den vulst op tafel sla·at in wanhoop omzoowel gelden voor de regeerlng ...... als I do,t aanbepaalde duldelljk omschrevoor het I. E. V. zelf, Het verbond mag ven verlangens rVet wordt voldaan ?
den strijd ntet staken tegen de InvloeWaartoe het Blauwboek ons in de e~r
den dle den kleinen Indo wegdrukken steplaats aanlelding geeft Is n 1 e t tot
• uit zljn milieu en zelrs uit zijn bestaan. deernls met den Indo, hoe zwaar hlj het
Maar daartoe moet het zlch niet bepa- ook heeft, want dat wlsten wij weI, maar
len. Het kan zijnaanspraken ultbrelden, to,t de verzuchtIng : dat em basis mocht
door er de regeerlng en de publleke opl- worden gevonden voor een prtnclpleele
nle in Nederland van te doordringen dat politiek welke de Indische Nederlanders
het nlet vecht voor een kletne minder- in den ruimsten zin vereenIgt onder
held in indle, die door aIlerlei oorzaken leldlng· van het I. E. V. Een breeder
in den druk is gekomen en waarvoor f~ade . van eenkloeker gebouw: Een
, men tegemoetkommg en steun naai: krachtIge, doordringendepolitlek van
recht en blllijkheid vraagt, maar het ruimer;l1ure, dIe' inderdaad Ie 1.moet het besef levendlg doen worden, dIn g zou kunnel1 geven aan het l'edat de basIs van het Nederlandsch ge- geeringsbeleid. Er is geen steer, ge.?n
zag llgt in een groep I n dIs c h e beginsel, geen groote lijn in hetgeen
Ned e r I and e r s, waarvan inder- thans geschledt. De regeerlng maakt het
daad de kleine Indo nlet aIleen het tot stand komen daarvan ook bepaal1 1
grootste aantal ultmaakt, maar ook de niet gemakkeUjker. Zij ziet blijkbaar
kern is. Dit Is een staatkundigbelang nog altijd het Indo-vraagstuk ill de bevan de 'eerste orde, waarvoor de regee- perkte afmetingen, en zij doot weI wat,
ring, nog altijd min of meer vastge- l1\aar kan niet yeel .... T.- in een woord,
klonken Jaari de oude ethIsc'he ideologie, zij laveert door dit vraagstuk heen als
blijkibaar geen oog heeft, maar waarvoor de welwillende heer dIe een in de ve~
het ). E. V. oog ooit'moeten hebben.
drukking geraakten vrlend weI wil hel-

Wij den, anders dan het Hoofdbestuul'
van het I. E. V. In zijl1 Inleidlng, tot het
Blauwboek, geen kal1s op verwezenlijking van "een jarepJang pogen om Indische en Europeesche Nederlanders tut
elkander te breng~n". In' onze visie behoort een deel van de "Europeesche
Nederlanders" tot de Indo-groep .........
en de a~deren, die voor wie Indle een
toev!llllge verblijfplaats is,weI, wij kunnen ze waardeeren als hun arbeld Indie van dlenst is, maar zij zijn ali scMpen die in donkeren nacht :voorbijgaan
en geen spoor achterlaten. Voor ons
oog zien wlj de groep van Nederlander3
in Indle 'uiteenvallen in de "tijdelijken"
en thenJ wier hart tot dit land
ultgaat, dIe er' arbelden nlet enkel om
derwllle van salarls en pensioen; mitsgaders op geregelde tijden een vertop.f
in Europa om di~ schrikkelijk offer van
het werk onder de tropenzon dragelijk
te maken. Deze belde groepen "tot p.1kaar te brengen" i~ onvruchtbaar werk.
Het . kan n.iet, en het heeft look weinig waarde. M£n kan :de mentaliteit van
den Nederlander, dIe in Indie nlet past,
nlet ontvankelljk maken voor· hetgeel1
hem zoo 'kla,arblijkelijk nlet Ugt. Men
late het werk der selectIe over a~n de
natuur zelve.
Wlj wilfen nl€it den indruk bij voorbaat wegvagen, alsof '\Vij 'zouden willen zeggen dat de strijd die het I.E.V,
voert voor de rechtmatlge elschen In het bizoncter wat aangaat dien van
't grondbezit - ons niet minder noodig
zou voorkomen. Het tegen<ieel Is waal'.
De kwestle viln het grondbezlt is eer.
schande voor het Nederlandsch bewine'.
Zlj is de exponent van de theorle dIe
wlj hebben bestreden, dIe van de' noodzakelijke ZOl'g voor een "verarmend
VIOlksdeel", waarW)or men "iets doen"
moet. Het Indo-vraagstuk van een
breeder basIs belden impUceert in d e
e e r s t e pIa a t s de ophefflng
van de ficUe alsof het hler om tweede
~as burgers gaat.
Wat wij wilden ,bewogen is, dat het
I. E. V.zelf door zijn actIe de gedachte
In de hand werkt als.of het. thans
slechts zou gaan om maatschappelijke
steun. Die moet, voor zoover noodlg,
worden ;gegeven. Het ware niet dwaas,
zelf.s aan een contingenteering van ambtelijke betrekkingen te,. denken~ w¥-rblj de Indische Nederlander zekere
voorkeul"' 'oou genieten. Dit willen wij
thans echter' niet bespreken. Wat wij
thans ondernemen, 'is een poging het
vraagstuk los te maken van de
s fee r v Iai n s t Ie u n e 11 p h ila n t r 0 pIe, waarin het langzame:fhand Is komen tie verkeeren en
me d e door de actie van het I. E. V.
bUjft verkeeren. Het gaat hler om grooter dingen..

•

I

pen als het nlet teveel kost,' maar dle
hem maar liever ,zag gaan. Maar, wlj zeiden het reeds, de lelding van het I. E. V.
werkt deze fJctle mIn of meer in de
hand.
De Indische Nede,rlander, in den breederen zin des woords, wacht nog op poll~Ieke organisatIe, op eenbasis van beglnselen, op een beleid zijnervoormannen
dat duidelijk doet uitkomen dat hem
thans in een Hjd van stijgend beset van
IndIe's eigen belangen en erkenning van
eigen waarde de gelegenheld biedt zich·
zeit ten volste tot-gelding te brengen. De
Indische Nede,rlander is nitt een ver~e..,
ten schilclwacht, maar inderdaad de kern
van het Nederlalldschgezag en het cement der rijkseenheld.
De oude theorie stamt uit het ethisch
tijdpel'k, u~t dat van de Hquldatle, waarvan, nu ja, de Indische Nederlander in
de eerste plaats als slaehtoffer moest
vallen - maar dat moest men er voor
over hebben.
I

Voor het Neaerlandsch gezag is de
Indische Nederlander· onmisbaar.

,"~
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,Het HuweHjksgesche~k
.

.

-Diamantenarmbdr'd met lndisehe Ipotieven
.
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Mgr. De Backere naar
Nederland',

.

,zwaor vertles voor pretectuur Soerabaja

I

ult

Monseigneur, die voor , ongeveer een
1; maand
op doktersadvles in het zleken-

I

.....

De nieuwe regeeringscommissarls krijgt
ean Raad van Bijstand naast zIch, waarin zitting zunen hebben: de chef van
den Generalen Stat, de chef van den
Marinestat, de directeur van het Materleel der Landmacht, de inspecteur del'
Genie e.a. Op den achtergrond staat
prot. Van Royen, die den heer Colljn
schijnt te hebben geadviseerd tot instelling van dit commissarlaat".
Het blad oetent voorts critiek uit op
de aanstelling dezer niet mllltair-deskundlge heeren en wijst voorts' op het
felt dat de heer Gerke reeds pensioen
geniet.
Het land der Wahabieten

Het kan anders. Daarvan zijn wij over'fot OllS leedwezen Is Zaterdag bij de
tuigu. En daarom hebOOn wij. bij deze publIcatie van het al"tikel,: ..In het
Het I. E. V. zal leiding moeten g"aan g'elegenheld ook eens gezegd dat het land der Wahrubleten" de· naam van
geven aan een beweging van breeder naar onze meenin~ andel'S kan.
den schrijver, den heer D. van der Meulen, oud-consul te <Djeddah, weggepolitIek allure. Heeft het daartoe de
vallen.
R.
kans? Of Qverstelpen de dagelijksche
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BUITENLAND

Duitsch schlp door Roode oorlogcsehepen
aangehouden, Volgens gerucht zendt
Duitschland oorlogsschepen naar Spanje.· "De quaestie der Duitsche vrijw111igers. - Belangrijke ' onderhandelingen tusschen Parijs
en Londen over <h non-interventiepolltiek. -:Toenemende agitalie in de U.B.S.R. over het
tot zinken brengen van de "KomsomoP·. ~
Duitschland: . rou militaire voorbereidingen
treffen aan de Zwitsersche grens. - Chiang
Kai;'shoek en gevolg te Nanking aangekomen.
- Chang Hstleh-liang verzoekt Chiang hem
voorbeeldlg te straffen. - De regeeringstrpepen trekken zich uit Shens! terug.

huls werd opgenomen, is thans in zooverre hersteld dat hij de rels naar het
1vaderland kan aanvaarden om daar verder hers tel van gezondheid te zoeken.
Zooals ook uitdrukkelljk iedere belangstelllng was geweerd - MonseIgneur leed
aan e'en hartkwaal en aan scleros, waardoor hij en physisch en psychischzeer
gevoellg was voor indrukken,' welke
daarom tot iederen prijs moesten worden
.vermeden - zoo is ook het vertrek geweest, zonder afscheld te heUben kUnBIJBLADElf
nen en mogen nemen van hen, dIe hem
Het Derde Blad: Wa.31'om Duitschland
dierbaar waren, lezen wij in het SOCr.
koloniEht eischt, door Villa-nus. - Allerle!
Hbl.
uit Nederland 'en het BUitenland. - BUitenlandsche Telegrammen.
In verband met ~en slechten gezondHet Vlerde Blad: A. S. I. B.-aetie in Neheidstoestand van MonseIgneur was ver- derland. - Indisch Nieuws. - Oplossing
zocht bij zijn vertrek geen be.langstel- KeistpuZzle. - Sport en Wedstrijden. en Nijverheid. - SCl1!eepsberichten.
lIng te toonen; hleraan heeft men zich -Handel
Personalia. - Radio-prograll1llla's.
strikt gehouden. Slechts waren enkele
bloemstukken gezonden.
!I'--I

I

r

Welt. 2886, 2887 en 2888

Donderdag heett, om met het m.s. 'g~pe2i B.-jub.ileulUxongr,cs te Batavia;
. Dernpo naar Nederland te reizen, Mgr., 'I'e B;ndoeng wordt het N.I.O.G.-congres
I dr. Th. de Backere, Apostollsch Prefect· gehouden.
.
'I van soerabaia van deze stad afscheld I Het;. geschenk van Indie aan het VOl'stelij~~.
,
Paar : een briljanten armband met Ind1~
genornen,
.
sche moneven,

Von het sieraad, waarvar(een foto zal worden gepubliceerd,
wordt ge volgende beschrijVil1g gegeven :
drie vakken. De teekening ~eeft
De ar!l1band bestaat'
in het midden de Nederland$che Kroon, omgeven door I ndlsche
figurenen symbolen. Het.rri!pdenvak bevat in de bovenste helft
in het midden de Kroon,. lii)l<..s, en recht.~ dooronder gestyleerde
uftgeslagen goroedovleuge(s,'-: Elk der' zlJvakken bevat een Garoeda . de bekende symbo(isc;he figliur is geteekend vol gens een
oud O~st-Javaansch voorbeeld.. Het bloemmotief dot de vakken
verder vult is opgezet metg¢bruikmaking von Javaonsche orabesken, het randmctief is ontleel')d oan een motief van den Boroboedoer.
,;
De diamanten, waaruit d~ armband bestoat, zijn in platina
;
gevot zoodat zoo min mogelijk metaal zichtbaar is. De diaman ten zijn aile volstrek! l0l;lpe '~l.Iiver. en van de helderste
blauw witte kleur, afkomstlg U1t ZUld-Afnkaansche mlJnen.
Nu ~r. is heengegaan, blljft echter
Er zijn 34 groote steenen, aile in modern vierk?nt slijp~el
voor de 'kathoUeken van SOerabaJa de
bewerkt en geslepen ineen verhoud,ing, d~e de levendlgste .sthltleagte, die hlj achterlaat, heenwijzen naar
tering doet ontstaan. De emblemen en flguren. bestaan lJlt een
alles wat hij deed op zoo onopvallende
groot aantol britlonten,.otle met 58 fqcetten In den bekenden
wijze doch in alle geledingen van het
katholleke leven doordringend..
ronden vorm.
' .
".
De doos waarin het kleinood zol worden aangebode'n, beSteeds was hij aanwezig uit sympathie
stoat uit zg~. soewoso, een alliage bekend in de ,Javao~sche
en belangstelllng bij vergaderlngen en
goudsmeedkunst. Op het deksel stoan de wapens van. Ora':lJe en
belangrijke gebeurtenissen. Overal stiLippe, in het midden en rechts en links da.arvan klelOe vignetmuleerde hij slechts - om zeIt.op den
ten met symbolische ofbeeldingen van Indl~che gewassen ~~en
achtergrond te blijven, doch hij deed
rijstaar, een klapper, e~n tro~ pisong. en plOang en een slnhhet steeds zoo krachtdadig dat zijn heenrank) atles uitgevoerd,.ln emad. .
.
gaan weI overal moet worden gevoeld.
Voor de beoordeeling van qe gebruikte edelsteenen. moc~t
de commissie voorlichting ontvangen van den heer de Vnes, dlEr werden kerken gebouwd .en een
rectetlr von de Amsterdamsche Bank, een er~end expert op ~et
,prachtig katholiek ziekenhuis, er lagen
gebied'von .diamant, terwijl de be~ende sierkunstenoar Lion
nog grootsche plannen klaar, dIe all~en
Cachet voor de technische' beoordeellOg von het ontwerp medeI niet werden voltoold omdat hij niets be.' gon zonder hech~ basis, ,z()nd~r cen
werking v e r l e e n d e . . . "
.',
.
goedeen ook economisch veraritwoorde
De diomanten zijn geleverd ~rd~,.,%eer bekende firma
fundeering::,.,.;. ...,"~ .
I. J. Asscher te Amst~rdom.',?,,:.W~~ori~~,Qntworp~ndoor den .. '.N
" bekwamen' teekena<:lr W, RohrJ!.f en' Wetd .~ervaord Igd door, de . , ' ,
...... r--,~
'fI(ma Bouman te 's Gravenhogfl.
;'
. '
De vervaardiging von het ,sieraad en v~orol de oplevering
LOF OVER NACIlTVERBINDlNG
op den 28sten December kos~te g.~oote moelte;.. d~ gen~emde
leveranciers zijn echter door zeer blJzondere toewlJdlOg er tn geVan J'apansch spoorweg-deskundige
sJaagd, oan de hun verstrekte opdracht te voldoen.
.
..
Met den llachtexpres arriveerden hier
Bij de aanbieding von het geschenk zal aan het Vors,teltlk
:26 dezer de heeren Y. H ,a t t a, geBruidspaar tevens een oorkonde worden oa,ngeb,oden, WOOfll) no
wezen vice-presjdent van de South
een adres von hulde en gelukwensch, de n?men von de leden der
M.'anchurian Railways, thans adviseur,
verschillende comite's, die hun medewerktng ~?or het tot stand
en zijn secretarIs, de heer S. M yah 1komen van het I ndisch geschenk verleendep, zlJn ver'T'el~. Deze
m a.
oorkonde is bij den Topografischen Dienst te BataVia vervaarI De heer Hatta ultte woorden van lot
digd.
over de dlenstregelingen. der Neder.landsch~Indische Staatsspoorwegen en
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~
h1 het bizonder over de nachtverbi~ding
tusschen Soerabaia en de hoofdstad. Het
tweetal is Zondag met de "Merkur" naar
I
Singapore afgerelsd. ,Daarna zal, een
De EC01l01;\is~l~e. Oorlog8vo~r·1 N.I.O.G.-collgres tc Bam!oen g studlebezoek aan Slam volgen.

Hij is het "blijvend g¢eelte" en als
zoodanig het machtigst instrument van
dit gezag. Hij ,behoort ~ in die waar
de erkend te worden: Zijn recilren zulbereuhllg
len .dan vanzelf worden erkend. Zeker,
wij schrijven hler geen nieuwe gedaehte
Oud.algemeen secretaris Gerke
neer. Zij is i n w e z e' n de gr()n~
,
se,cretaris ?
,
slag van het Ibestaan van het I.E.y. Maar
In Volk en Vaderland van 18 Dec. lezen
tot een doelbewuste pollt~e' houding
le,ldde zij' nimmer. En-fn de practijk wij
wordt zij slechts a~gegrepen om er ze"Naar wij met stel1lgheld vernemen, zal
kere zeer cQncrete eischen aal'\ te ver- de heer Colljn eerstdaags overg~an tot
benoeming van een regeeringscommis~
bdnden.
saris' - met bureau natuurlijk --- voor
Wij zouden een figuur van de afmetlllde EconomWiche- en Industrleele Oorlogsgen van de Hoog, dIe de kwaliteiten
voorberelding.
heeft van een gr,oot politicus en de vastAls zoodanlg zal worden benoemd de
houdendheld van een man met sterke
heer ir.' Groothof, advlseur IVan de BUllverbeeldingskl'acht, een ruimer armslag
tonmaatschappiJ, met als secretarts de
willen geven. Waarom neemt hij dIe
heer oerke, gepensionneerd algemeen selliet? Wij verwachten hierop geen antwoord. Het is geen vraag dle;van heden cretarls in Ned.-Indle. De kosten van
dit bureau zullen naar schattlng / 50.000
op morgen moet worden beantwoord.
Maar het Is wei een vraag, die te eeniger tot f 60.000 bedragen.
tijd Ihaar antwoord moet vinden. Wat het
I. E. V. thans doet, komt in de practijk
aIleen neer op verdediging van in de
verdrukking rakende belangen. 'z;ulk een
bee1j heeft geen perspectlef. Het keert
zioh tegen de gevolgen, maar doet nlets
om d 0 r z ~a. ken weg te 'nemen. Het
is opportuun, maarblijkt op den duur
ook het opportune niet te berelken. Het
loopt vast in die belangen. Het stoot een
groep af van hen die zich met niet minder trots "Indisc.h Nederlander" noomen
dan de heer de Hoog...... al hebben zlj
geen druppel Indilsch blood in de aderen. Het heeft te weinig viste en te weinig toekomst.

?

Het huwelijksgeschen~ von Nederlondsch-lndie, woorvoor
in den geheelen orchiperd06r gewestelijke en plootselijke C.omitt~'s bijdrogen zijn verzomeld en woaraan door aile bevolklnqsgroepen met opgewektheid, is .med,eqewerkt, zal overeenkornstiq
den wensch von de Hooge Bruid bestoon U1t een dlcrncntenorrnbond .von breed model, dot 9~n 30sten December door een, vertegenwoorqigende commissle, bestaande uit de heeren dr. J. W.
Meijer Ranneft, Pcnqeron A, A. Koesoerno Joedo, Th. A. von der
Laan en raden A. A. Soejcno .op het Poleis Noorpeinde zal worden aangeboden.'·
~

TELEFOON:

Di,ecfeur : G. MOLENAAR
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'"

Gelukwenschen aau lIen Prius
Van Indisehe r.egeerillg en Leger

De Gouverneur-Generaal heeft op 24
December het volgende tel,gram aan
Z. D. H. Prins Bernhard gezonden:
..Uwe Doorluchtige Hoogheid moge mij
veroorloven eerbledig jegens haar. te
getulgen van de oprechte verheugenls
en de illl1ige voldoening welke de Nederlandsch Indische regeermg en het
KonirikUjk Nederlandsch Indlsch leger
bezlelen' bij de gedachte Mn den band,
welke door haar benoemlng tot kapitein Ritmeester en de plechtlge eedsaflegging van g~teren tusschen Uwe Doorluchtige-Hoogheid ert':dlfleger IsgelegtL
- Van Starkenborgh, gouverne1.it~gene"
raal van Nederland.sch-IndIe",
Hedenmorgen ontving de gouverneurgeneraal het volgende antwoord: "Zeel"
gevoelig veor door Uwe :Excellentie uitgesproken .voldoening van de 'Nederlandsch-Indische IegeerIng ell het Koninklijk Nederlandsch Indlsch leger met
mijne benoeming tot kapltein en ritmeester en:plechtige eedsafleggmg betuigl
ik .de regee!ing en het leger daarvoor
mijn weIgemeend~ :dank. - Bernhard'''.

Prijs..

Dllurle-Olldcrzoek
~tijgil1g

Onder groute belangstelling geopelld
DE 1I00FDC()1\UIIEZEN

Naar Aneta' selnt is te BanQoeng ilet
N. I. O. G.4:ongres onder groote belangstel1ing geopend door den voorzitter van het genootsehap, den heer V. d.
WeI.
Van de 37 afdeelingen zijn er dertlg,
rr.et 1354 leden, vertegenwoordigd.

BiJ gouvernementsbesluit isbepaald
dat voor de hoofdcommiezenrang en de
hoogere middelbare adminfstratleve ran..
gen in denvervolge als aanstellingseisch
geldt het bezit van het einddiploma. 5jarige H. B. S. of een daarlMde overeenkomende ontwikkeling.
Dit beslu1t ,is in overeenstemming met
AIleen de ve.rst afgelegen afdeellngen een blj de behandeling van de H. B. B. L.
mankeeren.
aan den volksraad gedane mededeeHng.
Het departement van Onderwijs, de
resident, en vele vereenigingen zijn verVALSCIIE l\lUNTERS BETRAPT
tegenwoordlgd..
Naar het A. I. D. meldt zijn In een
Het congres be:sloot een commissie in
te stenen voor het ontwerpen van\J1Ieu- kamponghuls bij Dago valsche munters
we salarissclhalen, gebaseerd op een be- op heeterdaad betrapt.
ter pensloensbeginsel dan ,het huIdige. ,Matrijzen van een halven gulden en
stuivers en valsche munt werden In
••
beslag genomen. Zes personen werden
geuresteerd;
INDI~ IN NEDERLAND 'DooR DE
FIL.'I
In het college van curatoren van de PLANTERSBOND EN BEDRIJFSRAAD
stldhting IndHi in Nederland door de
Naar Anetall1jCldt heeft de afdeeling
fUm hebben, naar wij In de mallbladen
Salatlga van den Plantersbond, die onlezen, 'zitting genomen:
der lelding van den op tournee zijnden
Mevr. A. C. de Jonge, geb. barones van bondsvoorzitter den heer SChotman ver'Wasse!J;aar, mi'. D. Crena de Jong'h, gaderde, als haar oordeel uitgesproken
president van de Nederhindsche' Han- dat de instelling van een bOOrijfsraad
.
delmij., J. J. C. van Dijk, 9ud-minlster urgent is.
van oorlog, P. J. de Kanter, voorzitter
Alg. Neder!. Ve~bond, A. Plesll'\an, dl:'
lIuwelijk in Inheemsche WereId
recteur van de KL.M., dr. A. A. L. Rutgers, oud-gouverneur van SurIname, H.
Naar Aneta uit Soemenep seint, beN. A. swart, gep. luit.-generaal K.N,I.L.,
oud-vIce-voorzitter van den raad van stond er bijzondere belangstelUng ,voor
Ned.-Indie, adjudant van de Koningin het huwelijk van Raden Adjeng SrI Sain buitengewonen dIenst, Ch. J. J. M. hadatlna, de dochter van den regent'v.an
WeIter, voorzitter v,an' «.ien Onderne- Soemenep, met Raden Djanoe Ismadi,
mersraad, E. P. Westerveld, algemeen den wedono van Gedek ('Modjokerto).
Aanwezig waren de oUd-regent van
secretarls van de Kon. Vereeniglng Het
Kolonlaal Instltuut, R. Zuyderhoff, al- Soerabaja, de regenten v.an· Grissee,
gemeen voorzitter van de Kon. ,Vereen1- Magetan en Sidoardjo, aile regenlen van
ging Oost en We.'lt, allen te 's-Graven- ~doera en honderden ambtenaren en
partlcullere11.
hage.

Officieel wordt uit, Buitenzorg ge
meld dat aan het Centl'aal Kantoor
voor de statlstIek is opgediragenten
behoeve vall het duurte-onderzoek gegevens te verzamelen over de kleinhandelsprijzen van artlkelen voor huishou-.
delijk' gebruik en de tarieven, dIe de
verschlllende bedrijven aan particulleren in rekeriing -brengen voor dienst1
vel'richtingen..
4

----
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DE POSTVLUCIITEN
Uitreis

De' "Djalak" arriveerde Tweede Kers~
dag te Basra.
De ,,Nachtega,aP' kwam gisteren op
Tjllilitan aan.
'
De "Rletvink" bereikte gisteren Ran"
goon.
Thuisreis
De "rois" nam Zaterdag 160 K.G.
post, 2 K.G. pakketpost en 75 K.G. goederen mede. Er' werden een en twintlg
passaglers geboekt voor de tusschentrajecten. Twee passagiers waren ingeschreven voor de rels Batavia - Amsterdam. De "Ibis" nam uit Medan .169
KG. post, 29 K.G. pakkeLpost en 1,8
K.G. goederen mede.
De ..Edelvalk" arriveerde eergisterenl
te Rome.
De "Perkoetoet" kwam eerglsteren te
Bagdad aan.

Nederland·Express
Het
2 Dec.

m.~.

I

"Qhristiaan Huygens", ddo.

p. varl Batavia vertrolkken, arrt..

veerde te Genua 24 Dec. De passaglers,
die per "Nederland Express" doorreisden, ,arriveerden 25 Dec. in Den Haag
(S.8'> te 9.00, in Amsterdam (C.S.) te'
9.19 ,en in Rotterdam Ma,a., te 9.33.
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De K. O. B. twintig

•

jaar

•

Uw .en mljn toekomst

Uitslaande brand .bij Senen

Lezlng van C. C. Pleyte

TOKO' IN AS€I1 GEf.EGJ)l

Personalio

:~

n

•

JubiJeumcongres te Batavia

.j

;

\

'Geslaagd verleden bewijst bestoonsrechf

. De Steunverleenlng
Geringe wijzlging in rlchtIijnen

wijzers

Gelllklt'ellsclten

.,

-~

i'
. I.

-',

t~
"

'.~
.......

c,

1•

Openlugsrede

..
-.

'

.

.... :- .

-i

.:

vaste overtulging hi hun
succes

Spr. memoreerde den tegenstand waaraanvankelijk had te

mede de K.O.B.

Het Prinselijk paar bij aankomst
in huize Alljema. waar jhr. mr.
F. Beelaerts van Blokland 15
Dec.~e'n diner gar.
-

lIet geschenk van de vroegere Belgische' vluchtellngen, dat aan Prinses Juliana
en Prins Bernhard is aangeboden j driekristallen vazen en eenlge kantwerken.
--~
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MEN

"',

,

scnsurr

_

De heschadlgde vcrsicring

ONS:

l~

B,B. EN FEESTDA~EN -.

Zeveude Chung Hsiohcongres
Sportier en cultureel mixtum

"

Zoo tegen den tijd dat de trouwdag
van de Prinses gevlerd zal worden, acht
ik het noodig het volgende onder de algerneene aandacht te brengen, hopendedat dit ook gelezen zal worden door
hen, die verbetering kunnen. aanbrengen.
,
Ik was den 30sten en 31sten Augus.". tus j.1. op het plaatsje T., gelegen op
eenlge uren auto-atstand van Bandoeng,
. gelogeerdbij den asslstent-resldent.
· ft'.'
Den 30steh' waren de reesten al begon~
nen, en Ik verwachtte dat de volgen.. de dag- weI de grootste glorle zou te
;.
,! . ; . zlen geven l Zeer tot mijn verwondering
· ,
was. den 3 1 s te n Aug u stu s
d e pIa a ts a 1 s u I t g e'i.
storven.
:t\
Mijn gastheer was vertrokken naar
~
den Resident in Bandceng en de Regent
,~~
van de plaats was daar ook heen, Oat
~
was roo eenmaal usance, zoodat de be~
volking' van dat 'plaatsle dlen dag als
'~r
het' ware aan haar lot werd overgela ten.
, .•.~
En dat dus juist op een dag, waarop con• .~
tac] met het volk zoo noodlg is! Is dit
,.
weI [uist gezlen door het Bestuur?
t
Wanneer de lagere in rang op zoo'n
'1
dag verpUcht is .acte de presence" te
J
geven bij een hoogere in rang, dan
~t ,
ZOU, zOO doorgedacht, het heele B. B. op
. '~~
diendag ,bij 'den G. G. terecht komen. En
i. ~'.' f.': .
dat kan toch nlet de bedoeling zijn? Is
.
~ het nlet loglscher en meet in het begflp
~ van .het Inlandsche voo}'k gedacht, wanneer, leder Bestuursarnbtenaar als ver-l
.
tegenwoordlger van het Gezag 0 p .
,1
zijn plaats 'blijft en d a a r '
H.
den dag op voorgeschreven wijze met
'it
de bevolklng gedenkt ?
Ik verneem van ter zijde datop de
Bultenbezltt.lngen evenzoo gehandeld
wordt en bootrelzen van 2' dagen wor.den ondernome n, om dlen dag bij een
hocgeren ill rang te verschijnen.
.•
: : VOlg7n~' rn ljne beschelden mecnlng
moet met deze ~rintah" gebrcken worden. " Wellicht zi~t de tegenwoordlge
'. G.q.: het dwaze van die, gewoonte In en
1
kal~' nq-g tijdig, een order worden uitgevaardlgd; dat·,
.
"op.-' Koninklijke feestdagen ledere bestuUI,'sambtenaar dlen dag vlert op de
plaats waar hij het, Gezag. vertegenwoor- ,

Stoki~9sgeneugten in
Ha~d regen hard

•

Agenda
•

Amerika

BATAVIA

In het hovenbedrijf

Bloscopen hedenavond

G lob e : "Kelly de Tw€ede".
Rex - The ate r: "Vlammende
Harten"
Cap' 1 t 0 ~: ,,Slotaccoord".
Dec a - Pat k :

C i n e m a:

"Opg'C!jaagd".

"Het arme, rijke Meiske".
Cit y: .wenn du jung bist".
WAT IN DEN AETHER IS
MAANDAG, 28 DECEMBER
19,45 Populair- programma.

~11'.~'

20.00 Oinema-orgel concert.
20.W Duitsche stemmings. muziek,
22,10 Causerie: Huwelijksplechttgheden aan het Nederl. hor,

INIlEEl\lSCII IlUWELlJK

2"2,00

De .,temoe", een oud gebrulk

"Wintermadchen".

21.30 Toespraak van den
hertog van Kent,
Par is - Col. 22.00 Solisten-concert.
,21.30 Symphonie-concert.
.Rom e

Weerberlcht
(VAN MAANDAG 28 DEC. 1936)
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t.enelnde bij h~t huweliJk van de Prinses deze verbetering te doen ingaall,

!

'

!
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DB ATJEIIERS VAN BATAVI,\
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VAN.ZWARTE'

~UNST·

NAAR POLITIE

KLMIBOE IN BRAND

'.

'.

•

Aanrijdingel1

_._

---i---

-1 ~

Een 12-jarige Chineesche knaap werd
den Glodr.>k-Pasarweg door een deeleman aangereden, waardoor hij inwendlge kneuzingen en ontvellingen aan
het gezlcht bekwam, waarschijnlijk door
·eigen onvoorzlchtigheld.
Hij Is in de C.B.Z. opgenomen.

.'

OJ)

De Schenker van de I/Blue Riband
Trophyli-

iI

WaarOllll ..leo "Queen llfar,'" ..te 'frorce niel aC4:cptecrc.lc

~I

JIeelzijt]ig mall aan 't.
woort!

II

De grobak verv()er~e lange bambOes'
en toen €el1. der' voortduwers uitgleed,
.511ngerde de grobak, waardoor zij In
botsing kwam met den voetganger.

•
I

KERSTDINER IN "DES'INDES"

•
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26 .Decemlier
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Zoo goed als nleuwe

NASH SEDAN
Model 1936

6 pers. carrosserie.
Lederen bekleeding
Onder garantie van Importeurs

V ERK E RK & CO.
Telf. WI. 3600

Kebon Sirih.
592

DEKKLEEDEN

BERICHT
Vrijda!J 1 Januari e.s., Ni~uw
jaarsdag, zal het BAT. N I EUWSBLAD niet verschijnen•.

H. H.

Adverteerders

f.r1e&eowoord1elter vOir I.d••• Ildlt:
.. I. n ••ulllnb•••1 hlbklm, I , •• latull. c. II ba, khn•• IIl1alea

wordt

verzocht, hiermede rekening te

..

WL,2250 en 2400

567

Advertentien

SP~EDCURSUS

voor onm idd ell'j
I k e I evenng
G. E V
een RIn A
prima
A Gconditie
D verkeerende RUWaLlE: MOTOR van 70 tot lOOP. K.
Prijsopgave: compleet gedemonteerd, franco. wagon station van
afzending, met volledlge omsehrljvtng van type in te zenden onder
No. 149 Reclamebedrljf Preclosa N.V. Batavia-C. '
581

Voor gevorderden in

overfeed

Boekhouden en Han-

Ud

ons

dochtertje

IJlllIIlIII

..

a
;+
iHf
~~~~~~~~~~=~~~~~~~'~'!"~~I!Ili!/~"~~~~~
FE'iM'

;

~

delsrekenen, drle

U

U0

in den ouderdom van 9 [aar,
dlep betreurd door

Glsteren

overleed na een
langdurige ziekte onze
Man, Vader, Behuwdvader en
Grootvader

M.

G. M. TEICHERT
in den ouderdorn van 60 [aar.

STADSGEMEENTE BATAVIA.
--~-

H. TEICHERTSpittank
H. BEATE-Teichert
W. BEATE .
MARTIN TEICHERT

De v66r 1 April a.s, te betalen
rijwielbelastlng 1937 ad f 1.50 per
rljwiel kan dagelijks (niet op Zaterdag) van 7Y2 uur - 1 uur (van
15---31 Maart ook van 3--':6 uur
Makasser
i n.m.) worden voldaan op het Ont,
vangerskantoor xjcebon Slrlh 22)
HERBERT TEICHERT
en op elken werkdag' van 7% u. soerabaja
12 uur bij den Gezondheidsdienst
soerabata, 26 December 1936.
(Laan Canne 10), de Marktmees5~7
ters van Tanah Abang, Glodok en
~~~~~~~~~~~~Iden
Centralen Pasar (Mr.-Comelis)
:
en den Admlnlstrateur van het
~1II1II1II1II1II1Ia1ll1ll1ll1ll~·1
M arktwezen te senen.

.

I

geb. Mekern
diep betreurd door ons allen

Mevrouw L MEKERN
W. MEKERN
S. SCHEERBOOMMekern
Mr. D. A. SCHEERBOOM
en Fomilie
Djamboelaan 10

585
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OLIEBOLLEAJ U .
APPELBiiGNETS {J
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SN~EUWBALLEN
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FR/TUR..ES
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BER.LiNERfJOLLEN
APPEL(JOLLEIJ

utuce pie .
I(E/(.srcA/(E

Imp. Kerkhoff, Kerstholt & Co.
Batavia.
.
.58a
~.~~~:~~~~~~nl"'"

biel/'6286.

55~ Magneatjes"Trekk~n
VERSCHENEN:
OFFlelEEL PROGRAMMA

VlNDUKANIOOR"Wfl TEYREQEN"

-.

---

HEDEN KIJKAVONO
MORGEN VENDUTIE ,

.......
----

ten hulze v.d, WelEdelG. Heer

,

L. VAN BEUSEKOM
Alaydroeslaan No.' 16A
SLAAP- en EETKAMERAMEUBL., djati zitjes, H. M.
V. Gram. aquariums met
siervischjes, glaSwerk, servies,
good Fongers dames-rijwlel,
enz., enz.
571
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Scholsche Whisky is de besle ler w"reJd.

E"

Gran't's Whis~y .wordt llulookt in

BanHshire. in hel hartje van Schotland" Is het
ien -..:onder, dolt Grant's de loonaangevende"
.

.

Schotsc~e Whisky is 1

Geen betere Whisky dan

GRANT'S

C
TotMaakt
HOeY881Unlet
zal da Gul
den daren? wrrSKAM[RV('NDUll
ongerustl
[[
[.
[

133m

,

met volledige bijZonderheden, texten der te zlngen
llederen, routes der optochten, prljzen, enz, enz.

Dagel;j~sche aanvoer per. KNILM van
Polyantha-. Duin- en Europe asche Rozen
Groolbl. Gladiolen, Chrysanten en
Orchideeen.

_____-

I

der o.s. HUWELIJKSFEESTEN

Menteng JA telf. WI. 820 Bat.·C•

~ ilJ 1" '. ".' . '.

58 Parapattan Koningsplein Oost

,

.

IJ
/(ERSTBt<.OOD
tJiEUWJAARs-TClL9AND
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SCHNIT~ER

Batavia-C., 28 Dec. 1936.
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OECOA'GRAMOPHOON PLATEN
Iilfl'!!!'iu!!:-'1I!!lI.iJ._ _• ¥

.

U'

.

Bat~vla.q.

?O Pas,r Baroe -

HET RIJWIEL MOET WORDEN

M.EEGEBRACHT.

u

o

u

TAN'S GRAMOPHONEHAHDEl
\

-

555

u

u

U 0

R.'L. BRANTZ .

·WILLEMIEN EOMe!
(

U

En andere nleuwe DECC,A}I~t~n:
OOK oe Af8ETALING VERKRIJGB~AR

I

&11DIlOI.......
.

8IIla!!8!S!A• •

Tef. 950 WI.

U

6275· L1PPE-DETMOlD,
Marsch
WAIDMANNSHEIL.
. ' Marsch

595

132mW1

Tandartsen

u

U Uu0

A. 1963 - WILHELMUS van
•
NASSAUWE
LIPPE'S VOLKSLIED

545

Heden ontvlngen . wij het
. verPletter.ende
berlcht
van het overlilden te Amersfoort van onze inniggeliefde
Dochter en Zuster

U

,U U 0\.1

HARE OUDERS

••

uJ

ou

Malang, 26 December 1936.
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M. J. DOGTEROM

,

P'RIO~
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DE ADMINISTRATIE.

Heden

556

,

willen houden.

f

Hollandsch

0.20

Mea Vota
Boekhandel Wigerink, Rijswijkstr.
PMi4«*Mlld··. . . . . . . . . . . De Tabaksplant, Noordwijk.
Slgarenmagazijli 't Moortje.
Gazellehuis, Rijswijkstraat
.
Socleteit de Harmonie
,,
Societeit Conccrdla..
Gebouw. I.E.V. Vrijmetselaarsweg.
Rest~urant 6' Banketb~kkerij Cantine Onaer-Officierell, W'den.
Pasar 'Boroe 65 _ Batavia-C. Statf0nsbuffetten: WeltevredenTelefoon WI. 1547'
Buitenzorg en Tandjong-Prlok.
•.
.
HandeIsrestaurant.
I~istributlebedrijf

.

"
OESN0EPER

Voor de a.s~ feestdagen verkrijgbaar overheerlijke
Spekkoek, taarten, gebakjes, Ice
creams, wijnen, Chin. en Europ.
schotels, sterke dranken; saucijsen garnalen br" risolles, Ind. koek·
Jes, enz" enz.
Bestellingen van elke gewenschte
soort worden prompt thuis bezorgd.
570

f 0.07

Maleisch

Overal verkrijgbaar,

0.0.

bij ~

Toko van de Pol.
Toko Dellce, Parapattan Garnbfr,
Toko Mampang, Mampangweg.
Capitol Bioscoop.
Modemagazijn Gerzon.
Toko de Zon, Passar Baroe;
Autoverh. "Oteva", Koningspleih.
Decapark.
Cantine, Meester-Comelis.
Bureau Java-Bode.
HandeIsvereeniging

t~

Batavia.
56:)

StoTeH. WHISKY
op Dinsdag den 2gen December
J936 des v.m. 9.30 uur in hoar
uit
,; .
verkooplokaal Molenvliet Oost
No.7 te Batavia-C. van de vol- 'BANFFSHIRE IN HET
VA N... S' C.'-.J 0 TLAN D
te boeken beslellingen en ook die uit gende goederen;
n
1~~=i~~i=~~~E~~5iiiii~
E~~~. moeten meehelpen: dit wordt
Toonkasten, schrijftafels, boefA
.",
ook door ons gedaan
kenkast, hangklokken, tafels,
557 AI
M a rml . ftallanl stoelen, rokken, le~ikan~en,en~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
el(endom NV
Voorts een partl] groenten In . . .
••
IIII
H
•
• •
554 blik, vruchten op water, meel, !!"!
_ _ _ _ _ _~
thee, limonade, bier, thermosRJI"P'• •
• WM
ZPIRR
....-'
, J
Dr. J. G. F. VAN OOSTERZEE- flesschen, papier,' boek'en,' wieI
de Geus rookstokken, klompen, obat njaWij - ontvingen voor Nieuwjaarsbezoeken
verlaat tijdelijk Java en is na moek~ enz.
Behoorende tot den boedel van
Donderdag 31 Dec. 1936:
en Recepties
30 December a.s. niet meer te den failliet Kan. Tjian merk
i consulteeren.
Kong Son Liong.
Depraktijk wordt waargenomen
Te bezichtigen des ochtends
A V 0 ndjaponnen
door
I
voor de vendutie.
Dr. J. H. DE HAAS, ,
(dvondrecepties - bars)
DE, WEESKAMER.
Oranje Boulevard 11, Batavia-C.
583
VrlJdag 8 Januarl f931:
591
Wi! hebbt!n te Soerabaia, Batavia en
semarang vOklO'code voorraden: ,!"i.!
handhnen voor alles ooze oude pnJ.
r,eg-it geldt nlet aIleen voor de reeds
loopende oroers, doeh ook voor de nog

.
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._iiiii---1..
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-----III!I
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.:ISoiroa

GH00T TUIN-C 0NCEHT

Cockta i I 0 resses
(vooravondreceptles - visites)

Weensche

Geen omslag met het schrtjven van kaart1es
01 het brengen van visttes: eenvoudig een
nieuw1aarswensch in het 'Nieuwsblad en gij.
beretkt al Uw vrienden en k'enntssen. De
kosten 2ijn slechts

z~er

voor een annonce

I '
.,,; *

'pM'd• •

.'41

1

(i

aca.....!

Vanaf 9.45

Groot Gala Diner

Batavia-C,

.Rijswijkstraat 20,

vim nfet meer dan vijJ regels

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

~----_

chique - billijke prijzen .

AU,B,ON MARCHE

ean gulden

door d1 gecombineerde orche.sten der
N.I.R.O.MJ en Hotel des lodes
Aanvan"g 7.30 n. m.

I

Hoeden

de'~Sylvestre

I.

573

Zalerdag 9 Jan. (931. Onlbinding en prljsuitreiking
OPTOCHT in den voortuin van het
Receptiepaviljoen.

.2 Orchesten 2
580

S.

:
I

II.

n-ATAVLUSCD NlEUWSnLAI(lvnn'~laanl1agt,28,.Decemller

•

1931i - TWEEDE In~AJj

-====

'.

VERKLARING VAN CHIANG

Chiang ·te .Nanking teruqqekeerd
Chang wenschf zwaar geslraft te worden
Is Chionqs. prestige versterkt ?

I

- I

Japansche Bexorgdheid
meldt uit Tokio,. dat de
...
woordvoerder van het .mlnisterfe van
Oorlog" ernstige bezorgdheld he eft uites roken ten aanzien van den aard
g P
van het compromls, dat tusschenChang
Hsueh-Liang en de Nallking-regeering
D

.De re·bel 'icordt waarschijllUjk gelunulluuihl:

It)

S han g h a i, 27 Dec. (Reuter).
Chiang Kai-shek heelt een verklarlng
gebroadta'st, waarin hij den n:idruk legde op de Ioyalltelt van Chang, wiens
"handelingen nlet moeten worden gelijkgesteldmet revolutle en opstand tegen de regeerlng" en waarin tevens het
,.
.
gerucht wordt tegengesproken, dat het
Incldenk, van Sian-Iu ?.p fin~ncieelen
grondslag geregeld zou ..zlln '. ChJ~ng zag
er zeer goed en vroohlk uit, IlJj werd
door een menigte van 200.000 personen
op luidruchtige wljze verwelkomd. IIij
verklaarde, dat het succes der onde~handellngen grootendeels te danken IS
aan den moed van zljn echtgenoote, die
met Donald en hemzelven terugkeerde,

m e i

tot stand is gekomen,
Spreker verklaarde dat het Japansche
leger vastbesloten en gereed is .de noodige maatregelen te nemen om aan de
nieuwe situatie het hoofd te bieden wanneer de Nanklng-regeerlng de eischen
van Chang Hsueh-Liang aanvaardt, n.l,
samenwerking met de communlsten en
tegenstand tegen Japan.

. REGEERINGSTROEPEN TREKKEN
TERUG

Nan kin s. 27 Dec. <Reuter). De
troepen van de centrale regeerlng begonnen uit :Shensi terug te trekken. Een
sterk garnlzoen dezer troepen zal permanent gehandhaafd worden te Tung
Kwan, een strategische stad aan den
spoorweg gelegen op de grens van Honan en Shens!. Het verkeer langs den
Lunghai-spoorweg is ·'hersteld.

•

Duitsc::he 'militoire veerbereidingen

De Kleine Entente
STOJAD1NOWITSJ NAAR ROEMENII
.
B 0 e k are s t, 26 Dec. (Havas).
De Joegoslavlsche Premier Stojadinowitsj arrlveerde he-den, te Resi,tza, waar
hij werd begroet door zijn ttoemeenschen collega Tatarescu en den Roemeenschen minister van )Buitenlandsche
Zaken Victor Antonescu,
'
De drie staatslieden zullen deelnemen
aan een jachtpartij', bij welke gelegenheld zij tevens de verschlllende preblemen, welke de Kleine Entente raken,
zullen bespreken.

Par ij 5, 26 Dee.! Havas) .
Emmanuel Bourcier geeft _ in
I lin t ron S i 9 eon t bi]zonderheden omtrent de Duitsche militaire voorbereidingen
nabij de Zwitsersche grens.
Bourcier verklaart dot de
Kerst- en Nieuwjcorsverloven
voor de Rijksweer en voor den
Arbeidsdienst ,zijn ingetrokkeh.
Sedert 13 December j.1. t U'h
gemotoriseerde S. A.- en S. S.afdeelingen, bewopend met mltrcilleurs en gemotoriseerde ortillerie te Lorroch op 7 K,M. ofstand van Bezel gestationneerd.
Bourcier meldt verder dot op
4 December j.1. werd besloten
tot de oprichting van ee('l compognie vrijwilligers, bestoonde
uit reservisten, technici en werkloozen, die ingekwortierd %01
worden te Buloch, welk plootsje
op 20 K.M. afstand van ZUrich
is gelegen in de richting van
Schaffhausen.
De Duitsche generale staf
treft maatregelen om zoo spoedig mogelijk nog meer compagnie~n vrijwilligers op te rkhten.
Ten slotte meldt Bourcier
nog, dot sedert 21 dezer troepen van het Zwitsersche leger
bezig zijn aehter den Rijn tusschen Bazel en Schaffhausen in
allerijl en tot dusverre i'n het
grootste geheim loopgroven en
andere defensie-werken aan te
legg en.

---

Reigle
LICIITING 1937
B r u sse I, 23 Dec. (Havas). De
minister van Oorlog generaal Dents
heeft een wetsontwerp Ingedlend, waarbij de Iichting-1937 wordt vastgesteld op
48,000 man.
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Duitsch

schip

door

Rooden

aanqehouden

Duilschland 'dreigl met· "bijzondere maalregelen"
De quaestie derDuitsche vrijwilligers
~(lt~ollll1isten
~

De l\ustraIier Donaid, vriend van Tsjiang Kai-sjek en
Tsjang Sjoe· Liang, die getracht heeft tusschen beide maarschalken te
bemiddelen, in gezelschap van mevrouw
Tsjiang Kai-sjek.

Nan k i il g, 27 Dec. (Heuter). Chiang Kai-shek kwam
hier om 12..20 uur aan, vergezeld van zijn echtgenoote, W.
II. Donalll en kolonel J. L. lIuang, die in hel eerste stadium
van den opstand naar Sian-}i'u vertrok onl Chiang gezel'schap
Ie houden.Twee. uur later arriveerde T.V. Soong, die vergezeld was ~an ClIang IIsueh-lia~lg.
CIWllg is ootmoetlig
I
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Nanking ,s~breef Chang IIsueh.liang hel volgelH~e niul
ChiangKai-sliek: ' "Ik ben van nature een kinkel en een
brompot~en . onbeschaafd. Daaronl beging ik deze onheschaan)de·mislladige handeling. Thans ben ik u boetvaardig naa~ Nankilig gevoJ'gd om· mijn beslraffing overeenkOlllstig tie zwaarte vml mijn misdaad af te wachten. Ik zal
zeUs den dood 'aanvaarllen ,hllUen II van meening hent, ~Iat
deze ten goede van bet land komt. Laat geen gevoelens van
vriendschap II weerhouden met lnij te hiulllelen zooals ik
verdien".
'
De minister vall Binnenlandsche Zaken Chang Tso-pin,
die met deil premier ,gevangen genomell werd, is eveneens
in , vrijheid gestellf.- De krijgswet te Nanking)8 inet illgang
vall 27 dezer ,opgebeven. AJgemeen wordt gemeend, dat
Chiang Kai-sheks macht en prestige door de jOllgste gebeurtenissen toegenonu~n zijn. De ,regeling ,komt neer pp e.{.l
o,·erwinuing van de. publieke opinie op het mi1i!iu·mlle.
.

President Executieve Yuan

lId antwoor(l op beide vragen hangt
Nan k j n g, 26 Dec. (Reuter). lIet, at van den aard der betrekkingen, welke
verluidt, da,t Chang Hsueh-Liang voor-II tmschen Chang Hsueh-Liang en Chiang
Iooplg te Nanking blijrt, waaruit zou Kai-Shek tot stand, zijtt gekomen als
kunnen worden afgeleid, dat de verzoe,.. gevolg van de te Sianfu bereikte overning tusschen hem en Chiang Kai-Shek eenko'll~t, n:l)),f den inhoud waarvan
V!olkomen is.
druk wordt gegist.
In eerdere berichten werd de veronALLEN VRIJGELATEN
derstelling uitgesproken, dat Chang zeer
spoedig het ~and zou verlaten, doch dit
Nan kin g, 27 Dec. (Reuter). De
wordt ,thans onwaarschijnlijk geacht.
overige Chineesche lelders, die te SlanDe algell1eene meening is, dat Chiang' fu werden gevangen genomen, zijn thans
vrijgelaten, inclusief generaal Chen
Kai-Shek met een grootere macht en Oheng, onderminister v,an Oorlog, e,n
een onaangetast prestige uit het inci- generaal Chien Ta-chun, chef vanden
\lent te vOOl'schijn is getreden.
stat van Chiang Kai-shek.

i

!

i

"

'

=

GEEN AFZONDERLIJKE VREDE
DER BASKEN

De "Campeador"

I

Het Duitsche 8.S. "Palos" is volgensbericht van het Ber1\1 a d rid, 26 Dee., (llavas). lIet
DOOR DE NATIONALISTEN
~ijnsche. ll~rsagentschall "Transocean" 1I00r "Roode Spaan- hedenmiddag 12 uur door de Junt;l por
VEROVERD
sche oorlogsscheilen' buiten de Sllaal1sche territori'ale iWa- la ' Defensa ) uitgegeven , conununique
"Transocean" meldt. uit 'Parijs, dat
meldt dat· de regeerlngstroepen de poteren in beslag genomell en naar Bilbao opgebracht". "
volgens het naUonalistische dagblad ,,Ie
sitles, bezel na den opmarsch ten WesTe Berlijn .8 een officieele verklarillg uitgege,vell, waarin ten !van Boadllla del Monte, hebben ge- Jour" de 8000 ton metende Spaansche
roode kruiser "Campeador" door cen
yerklaard worth, dat bego,nneu is met "De noodige maatie- consolideerd.
nationalistisch oorlogsschip IW'erd veroverdo
{
gelen ie lreffen om de vrijlatillg van !bet schill te verkrijgen".
Men zal zlch herinneren, dat de
De nationalistische artiUerie bombarReuter .mehlt, llat witarllemers te Berlijn, uit deze faco- deerde het centrum van Madrid, als ge- Campeador" zwaar werd 'beschadigd
tljdens den zeeslag ter .hoogte van 01nieke luededeeling de conchlsie trekkell, dat Duitsche' oor- voIg waarvan het telefoongebouw werd braltar,
tijdens weIken de torpedobootbeschadigd.
Jager "AlnUrante Fernandez" t<>t zlnlogsschepen "fuJI speed',' Oil weg zijnl1aar Bilbao.
VliegtlJigbommen, vielen ,in ~e Calle ken werd georacht.
Officieele kringen~in: de Dllitsche hoofdstad weigeren Alcallaen
de Calle Sevilla. Vele perso-' De "Campeador" nam hierop de wijle
- .
naar Casablanca-, vanwaar 4e ~fficiel'en
dit ' te hevestigen, docl~ iwelingelicbte persoilen achten het nen werden door
deze ontploffende bom- van het schip via Tanger en plbraltar"
zeerwa:~rs~hijnHjk.,.~l~j~ ,~, .iutlerd~·ul. oorlogsschepe? ge- men gedood en &:ewo~d.
naar Spanje terugkeerden, waar, zlj 'l.lch
.ter
beschikking stelden iVan de natioilaz~nden ZIJn.
.i "
.
Ten Zuiden jVan den Taag vOlvoerdeliStische regeering.
I
I
een
detachement
miUcio's
van
12
inan.
Na
te
zijn
nersteld
en
opnieuW'
te
iijn
Hieraan voegell zij lio~ toe, dat indien,de "Palos" geheel
den afgeloopen nacht een coup-de- bewapend verHet de I'Campeador" eerintact teruggegeven,worl(t, tie zaak zonder incident zalpas- in
main op het station van Talavera de gisteren Casablanca en is thans door
seeren, docb indien Han schip of benH\nning eenige schade la Reina.
I
een nationaHst:ischen kruiser veroverd.
of eenig letsel is jto,egebrafbt, de siluatie zich zeer ernstig zou
ZUIVERINGSARBEID
Zij drongen hel station binnen en
JUUlnen onlwikkelell,., '
bliezen met dynamiet een trein .van 23
Sal a man c a,
27 Dec. (TransAallgezlen de rood'e'autoriteiten weigeren il1lichtingen te wagons, aile beladen met oorlogsmate- ocean). Op 2den Kerstd,ag. sloeg de 5de ,
,
divisie van Franco's leger volgens het
\'erstrekken omtrent het,fncid'ent, was het nog lliet niogelijk riaal, op.
laatste bulletin een aanval nabij CorAan het Aragon.front sloeg-en de re- OOlan ,at; waatblj den vijand zware
den .aard vast te stellen van de door het schip vervoerde lH.
geerirtgstroepen in den Ba.rbastrosedor verliezen werden toegebraeht. De troeding. Volgens de eerste herichten bestond de lading uit met &emak een nationaJlstischen aanval 'pen van het Zuld-Iegerzijn bezlg he-t
stukgoederen.
'de laatste dagel1 gewonnen terrein te.,
at
• I
zulveren. Zlj merkten, dat vele ge.vanVan ,Dllitsche zijde wordt oilnadrl~kkeHjkewijze ontkend,
Uit Parijs word.t gemeld, dat de genen meest leden van 'de Interl1atlolIat zicb oorlog8materiaal onder' de Jading vail de "Palos" Spaansche ambassade aldaar de berich- nale brigade waren, die dronken' In de
ten in de Amerikaansche pers tegen- Joopgraven werden verrast.
zou bevinden.

.,.
,

I

sprcekt, als zou de Basldsche .l'egeering .
. DE ZOONS VAN ZA.1\IOItA
geneigd zijn een afzonderIljken vrede
met de nationalisten ta sluiun.
Par ljs. 26 Dec. (Transocean). De
lIet Baskische yolk" ,aldus verklaart vroegere Preskient DOn Alcala :ZaMora
"
" .
kreeg een zenuwaanval toen hem werd
men op de ambassade, "zal evenals bet medegedeeld, dat zijn ,beide I jongsw
geheele Spaansche volk den strijd nietoooris Parijs hebben verlaten op weg naar
staken alvorens een volledige overwin- Barcelona ten eindezich P:>lj pe toode
ning bevochten is".
autorlteiten aldaar te melden voor Inlijving 'bij het roode leger.
In een brief ,aan de jParijsche pers
· d e aanva II en ages
f
Iagen van
verrekert Zamora dat zljn belde zoons,
R00
\Vie de jongste nog min<1erja.rig Is,
door het Parijsche consulaat van de IfeOPGEWEKTE KERSTVIERING
geering te Valencia van vervalschte p~
poor ten ;zijn voorzlen. I
Uit Sevilla wordt gemeld, dat RadioZamora verklaarde verder dat htj onSevilla hedenmorgen bekendmaakte dat mftldellljk de Fransche poliUe· hiervan
de nationalisten ,vele aanvaUen der re- in kennis had. gesteld, die ~hter geeringstroepen in het district Belchite ondanks zijn protesten - belde jongel1eaan bet Saragossa-front hebben afge- den hun reis ,had laten voortzetten.
slagen.
DOOR l\UJNENGORJ)EL AFDe Catalanen trachtten hier teverGE'SLOTEN
geefs de verbindingen tusschen Belch!De Spaansche nationalistische regee"·'.
te en Saragossa ,te verbreken. Vijfhonring heeft in ,~n ontroePtber1cht '\'Ia Raderd :man reg«rinptroepen werden door dio-Sevilla eraan herinnerd, :dat de.
de natlonalistische vlfe,tuigen gedood. spaansche havens, die :zich hog i11 l1a~
De nationalistlsehe vliegtuigen bom- den der rood en 'bevinden, met name Bilbardeerden ook Cartagena. l\lurda, AIi- bao, Santander en Gljon, thans doOr middel van eel) mijnengordel ziji'1 afgeslocante en ValencIa. ,
I
ten.
Een telegram uit Bilbao :meldt dataan Aangezien de termijn voor het evacueehet Ba.skische ,front een Kerstwapen- ren van genoemde havens gisteren verstilstand in acht werd genomen, aa.Jlge- streken is, weigert de nationalistische regeering elke verantwoordelijkheld VON'
zlett zoowel de Basken als de Navatree:- ongelukken, welke aan schepEm mochzen zeer g()dsdlenstigzljn.
ten overkomen, die i:leze havens binnellDe In~amelingen, welke sedelt gerul- varen of verlaten, terwljl zij allebultenmen tiJd te Burgos, Pamplona en Bil- landsche schepen verzoekt nlet langer de
Spaansche havens, die In \handen der
bao werden gehoutlen, stelden de oor- rooden 'zljn, aan. te loopen.
lOl,voerenden' van beida' parUJen in staat
GEVA.~GENGENO}IEN
hetKerstl~st PP opgewekte wiJze te
vieren.
A v II a, 26 Dec. (Havas). De corresVele Basken, die iaan het Catalaansche pondent van ,,Havas" Antonio H.enn.ofront medestreden, zljn naar het Bas- silla, die directeur ts van het soclaUskische front teruggeroepenen zijn thans tische dagblad "La Ubertad", 'werd :aan
het Madrlleensche fron' doOl" de n<\te Bayonne gearri~eerd" Zij zuJlen dch tlonalisten gevangen genomen en naar
vllndMf .pel' schip naar ,Bilbao begeven. Salaman~a overgebracht. ;
' " , .....
J

..,.

De Chineesche bladen verklaren met
klell1, dat deze affaire de sterkte der
WORM CHANG GEREHABILITEERD? regeering 11eeft aangeto~nd, evenals de
(l:H~nemende doeltreffendheid der openNan k t n g, 27 Dec. (Reuter). bare meening.
Ilatdnekkige geruchten doen de ronde,
dat 1\ V. Soong Chiang Kai-shek zal
In buitenlandsche kringen is, men
opvolgen als president van de Exe·cu- evenzeer voldaan Over Chiang Kattieve Yuan. Chiang :/lJU echter' voorzit- Shek's vrijlating, welke - naar gem'eend
ter van de cOlnmissie voor Uilitaire Za- wordt - een ernstige. verflauwing ~an
ken blijven.
het zakelijlte vertrouwell heert voorkomen.
Uit betrouwbare bron wordt vernoll1en,
Twee vragen worden thans openlijk
dat Chang Hsueh-liang binnenkort naar
gesteld,
n.l. welke gevolgen kunnen van
Sian-fu ierugkeert en zijn vroegeren
het
Sianfu-incident
worden verwacht
post weer inneemt ten einde hem opten
aanzlen
van
de
sall1ensteIling
van
nfeuw in de gelegenheid te stellen zijn
het
kabinet
en
welke
ll1aatregelen
zultrouw en opl'echtheld te bewijzen. Yang
Ilu-cheng ul eveneens toegevend be- len worden genomen ter Uquidatie van
de situatie in het N:)()rdwesten, welke
handelll wlJrden.
door~ de SianCu-affaire aan het licht is
gekomen.

Kabinetswij%iging ?

Roode posities geconsolideerd

.

I

I

N a·11 kill ,g,. 27 Dec. (Reuter). BiJ zijn'aallkoms't·te
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Nationalistisch succes
l\lONTORO VEROVERD

ten van de strategiScb zeer belan,rljke
steden ~oi1toro len Villa del iUo.

Verscheldene kanonn'en, 22 cautions
en
~roote voorraden geconserveerde IeS a I a man c a, 26 Dec. (Transocean).
vensmiddelen
van SovJet-RuS$i~hen
lIet ·Iaatste oorlogsbulletitl 'van het naoorsprong
werden
buitgemaakt.
tionalistische hoofdkwartier maakt melding van de bezetting' Oll Kerstavond
l\'loliforo wa"tot dusverre· het hoolddoor het Zuidelljke leger '~"er nationalis- kwartier van het roode Zuidelijke leger.
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Duitsche vrijwilligers

EEN DUITSCIlE BESCHOUWmG
Berlijn, 26 ,Dec. (Transocean). Het
aan de F'ransche en Brltsche regeerlngen toegesehreven voomemen besprekendl om een gemeensehappelijken stap
te doen ten aanzienvan de deelname
van bultenlandsohe vrijwiIl1gers aan
den Spaansehen burgeroorlog schrijft
het
nationaal-sociaHsUsche' dagblad
"VolkLscher Beobachter'": "De Londensehe bladen staan vol met alarmeerende geruchten :betreffende de Spaansche
crisis ;en ;zlj ,ispreken over een aanstaande gerneenschappelijke Franseh-Britsche
demarche te BerIijn. Wat is de reden
van al deze opwinding ? WelUcht de geruchten Inzake het landen van jDuitsehe vrijwUHgers in Spanje?

Duitschlatul

Frankrilk.

Frankrijk's fincncien Genercol von Seeckt

Be rl ij n, 27 Dec. <Reuter). Overleden is generaal Von 8eeckt, die' na
Het den oorlog het Dultsche leger weder op-

\
Par ij 5, 26 Dec. (Havas).
rapport van Abel Gardey, den rapperteur-generaal van de commlssle voor
Financien ult den senaat voor de begrootilng voor het [aar 1937, bestrijdt
verschillende lnkomstenramlngen in, de
ontwerp-begrooting en stelt de' cijfers
voor de gewone Ibegrooting voor 1937
als volgt vast: uitgaven 48.092.00().000
francs, ontvangsten 42.752.000.000 francs,
deficit 5.340.000.000 francs.
Gardey wijst er hi zijn rapport op,
dat het nscale [aar 1937 belangrijke
credieten noodig zal maken en dat de
financiering der uitgaven mQeilijkheden
met zich zal brengen in verJ)and met
den huidigen stand der schulden van

S·

.It' Tiede~an

Belemmering ,von herstel

Zoolang men slechts vemam, dat
Sovjet-Russisohe en internationale 001sjewisten in grooten getale naar Madrid
stroomden, werd de situatie nog nie~,
"dreigeoo" geacht door de West-Europeesche pers.
\
staat en ~penbare Uchamen, welke te,.
zamen meer dan 400 millIard francs beGe<lurende verscheldene maanden heb- dragen.
ben deze bladen ' het stUzw1jgen beDe ;rapporteuli bestudeert vervolgens
waard, terwijl duIzenden roode revoluUonnairen . in de grenssteden in Zuid- de financieele en economische sltuaUe
Frankrijk werden aangeworven en ga- van het land en eonstateert, dat het
concentreerd en geheele compagnIeen zakenleven in Frankrijk'zich begil1't te
l1larxisten over de grens naar Spanje herstellen, doeh dat dit herstel belemmerd wordt door de moeUljkheden der
werden getransporteerid".
tabrlkanten ,bij, de exploitaUe van hunHet blad merkt verder op dat de ne fabrleken, de terughoudendheid van
Britsohe pers, die zichaanvankelijk niet het kapitaal en de wanverhouding· tusovermatlg opwOnd ;over de berkhten be- schen groot- en kleinhandelsprijQ:en,
treffende de aankomst van Duitsche vrij- welke laatste echter in sterke mate is
willigers in Spanje, het thans ldaarbllj- vermmderd sedert de devaluatie van
kelijk haar pUeht 'acht het voorbeeld te den franc.
volgen der Parij,sche Volk,sfront-bladen,
Het herstel in Frankrijk - vervolgt
die alarmeerende 'berichten' dienaangaande pubUceeren.
Gardey - 'blijft echter achter bij het
wereldherstel in verband met het feit,
·Na te hebben gezinspeeld op de her- da't er geen harmonie bestaat tussehen
haalde schendingen der neutraUteit de economische en de financieele. polldoor Frankrijk zeIt spreekt het blad de Uek in dit land.
meening uit, dat kapitein Anthony Eden
onverstandig wu zljn, wanneer "hij leunt
Het techniscne gedeelte van het rap"
op de sehouders zijner Parijsche vrien- port wordt besloten met een studie van
den, die zelf. niet zonder blaam zijn" de finaneleele ~n geldlllarkten en conen het initiatief neemt I inzake het stateert dat voor leeningen op korten
vraagstuk betreffende de deelname van termljn een lage rentevoet geldt, tetwijl
bultenla\rvlsehe. vrijwHlLgers.
desondanks het ·kapltaal aan belegghlgen op langen teqnljn wordt onttrokken.
'
,
NON-INTERVENTIE
Be rl ij n, 27 Dec. '(Reuter). De Brltsche en Fransehe ambassadeurs he<bben
dr. Gauss, chef-adviseur voor jurld1sche
aangelegenheden van het departement
van Buitenlandsohe Zaken, een memorandum overhandigd nopens den huldigen stand van zaken .!nzake de Spaansehe non-interventie-quaestie. Gemeld
wordt, dat ;belde nota's van gelijken
aard zijn.

,'--,'

bouwde,

Generaal Von seeckt Was .een der
merkwaardlgste milltalre figuren van
het Duitschland van voor de Machtsergrelfung. Reeds als jong officier onderscheldde Von Seeckt zlch door zijn.
gedegen kennls van mllltaire vraagstukken, zoodat hij al vrij spoedlg ' benoemd werd tot chef van den' generalen
star van het 3de Iegercorps, In deze
kwalltelt nam hij deel aan den opmarsch van het leger van Von Kluck
in Augustus 1914 en aan den slag aan
de Alsne. Vervolgens bereldde hij den
opmarsch van het Duttsche leger 'in
Gallcle en Rusland voor. Ook was hlj
degeestelij,ke lelder van den succesvollen veldtocht tegen Servie. Na ook zijn
medewerking verleend te hebpen aan
de operaties tegeli Roemen1e, werd hlj
benoemd tot chef van den gener~len
stat vim het Turksche leger.'
Na de Revolutle wist Von 8eeckt zlch
gemakkelljk aan te passen aan het
ilieuwe regime, zonder echter daarmede
zijn oude politieke beginselen te verloochenen. Hij, wist zieh het vertrouwen van de nleuwe heerschers te verwerven, aan wie hij waardevolle dlensten bewees, o.a. wat betreft het neerslaan van deil Hitler-opstand. In dien
tijd was hlj. chet van de Duitsche legerleiding. Dank zij zijn kennis, zijn ijver
en zijn doorzettlngsvermogen slaagde
hij er in, van de Rij<ksweer een voortretfelijk leger te maken.
In 1926 werd hlj gedwongen tot attreden door een conflict met den Rijksweer-minister Geszler, omdat hiJ prins
Wllhelm von Preuszen, den ouds'ten
zoon va~ den ex-Kroonprins, toestemming had verleend tot het bijwonen
van een oefenlng van de Rijksweer.
Toen hij heenging had men nlets anders dan lot voor zijnbeleid'.
In 1928 gat hij "Gedanken eines Soldaten" uit, een 'boek, dat algemeen gewaardeerd . werd. Bij de verklezingen
voor den Rijksdag van 1930 nam Von
Seeekt een candidatuur aan voor de
Dui·tsche Volkspartij. Hij werd voor het
district Magdeburg-Anhalt gekQzen. In
zijn partij vertegenwoordigde hlj de
strooming, die de deelname van de nationaal-sociallsten aan de regeering een
noodzakelijkheid achtte.
In 1932 werd hlj niet herkozen, omdat hij toen in China vertoefde als militair adviseur van de Chineesche regeering. Offieleel heette het echter, dat
hij· op uitnoodiging van de Chlneesche
regeerlng een studle was gaan maken
van. d~ ,jongste gebeurtenlssen en verh()uding~n in het Cilineesehe Rijk.
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& van Kerchem

A.dviezen
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Handel en Nijverheid
•
Beurs te Amsterdam
8 lot k 0 e t sen (Eigen Dienst)
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Instollotie nieuwe President
,

TEI;tEGRA.'1 iL\N BA'IISTA
,
H a van a, 26 Dec. (Havas). Ter
gelegenheid van zijn installatie alsPres1.dent van Cuba telegrafeerde Larooo
Bm aan kolonel Batista: "Ik wen.sch
tegenover U uitdrukking te geven van
mijn diepe genegenheid en bewondering
voor de gewapende m~,ht, die onder
Uwe leidin(J Cuba de grootste diensten
blijft bewijzen".
Kolonel Batista antwoordde hlerop:
"Verzeker U dat het leger met U zal
sainenwerken voor de ultvoering van
tJw plannen. De beste Kerstwensch die
lk voor U en voor Cuba kan uitspreken
is de wensch, dat gij zuIt slagen.

De octie tegen Gomez
H a van a, 23 Dec. '(Havas). De Kamer van Afgevaardigden. kwam glsteren
inbesloten zitUng ,bljeen om de veiIigheid te waarborgen van de afgevaardigden, die ~gen het in iStaat/van beschuldiging: stellell. van President Gomez
hebben gestemd.
Zeven der afgevaardigden kregen den
raad,,14 (lagen met vacantie te gaan
om hun leven te beveUigen".
IIET l\L\NIFEST VAN GOl\IEZ
Een vriend van den afgezetten President Gomez verklaarde dat 2 mlIUoen
exemplaren van het manifest, waarvan
de publlcatie in de dagbladen verboden
werd, in het land zullen worden verspreid.
"

EEN iL\RDBEVING
T 0
den
kio
1 e 11.

k 1 0, 27 Dec. (Reuter). H em 0 r g e n
w e r d
t e T 0en in andere deevan J a pan e en· a a r d-

b e vt n g

g e v

0

e 1 d. . 0 P h e t

eiland Nliji,mp., werd 1
per s 0 0 n
g e d 0 0 d, t e rwiJI 2 personen vermlst
e n 1 0 9 e w on d
w e r den.
, V e r d e r w e r den 5 0 0 h u Ii e 11.
b e is c had 1 g d.

Lon den, 24 Dec. (Reuter). Te
Londen werd een maatschappij opgerlcht; welke den naam draagt van ,Compensatlon Brokers Ltd" welke machtlge
beschermlng genlet en welker taak zal
zijn
den handelte vergemakkelijken
102
tusschen de BritscheDominlons en kolonlen eenerzijds en de Europeesche
landen, welker norraale handel belemmerd wordt door deviezen-restricties.
De handel zal In hoofdzaak' plaatsheb- ,
103
ben met Dultschland en weI volgens
IOW2 het barter-systeem.
, De President der maatschapplj, welke' 100% Britsch is, is Lord Glencon-
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Obi. Java Hyp.

Bank
ObI.Kol.l3ank ,
1% Obi. N.I. Hyp.
. Bank
,_
l~% ObI. N.I. Hyp.
Banlt

lOt

S% Obi, N. I. llyp.
Ba-M
G'1O ObI. N. 1. Hyp.
l~i% obi.

Banlt •
Gem. Cr.
Bank

4% Obllg. Gem. Cr.

.
Bank
24 Dec. 5% ObI. Gem. Cr.
Bank
168Y4 5~
.. p, Rando.
145 • '6%
.• Pro Hotel
99Y46% ObI. Mand.lling
456
6% ObI. Bod], Datar
6%
Juliana·
75% l<~% ObI. Gem. BU.
150Y2 11% ObI. Gem. Sat. '25
414
''Ii% ObI.Gem. Band.
150% 4'10 ObI. Gem. B6nd.
10{JY2 5% ObI. Gem'. Ban79
doeng
115% 11,,%ObI. Gem. Bem.
67
6% ObI. Gem. Bem.
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Het verluidt dat de Brltsche regeering •geen bezwaren heeft tegen deze
maatschapplj en dat deze eveneens
door de regeeringen der Dominions is
goedgekeurd.

-

_
_ ' _

-

De Duitsche autoriteiten hebben de
nieuwe maatschappij bepaalde fac1liteiten en voorrecihten toegezegd.
110/. ." .. ., '25
288Y4' 4 % ObI. O. Boer.
In een communique word!; verklaard, .
3Q5% 5% Obi. Gem. 8001'.
dat d~ maatschappij beseft, dat in ,som181
5t,) % ObI. Gem: P'baDg •
111. ~m% Obi. Gem. TegtJ
mige gevallen eoncurrent!e zal bestaan
201
m Pek~lon~an
tusschen
in Engeland en in Duitsch6% ObI. Hotel des
Indea
land vervaardigde goederen, doch dat
101 103
,
,'l"D ObI. Hotel
l
zij voornemens 15 in nauw contact te
HomauJ)
Beurs ~e, Batavia
werken met de Britsche industrie, ten ~
5 % ObI. Pro Hotel
100 lOt
0% .. Ojocja Hot.
elnde te verzekeren dat door zulk een
(0fflcleele koersen, nadruk verboden) 5% ObI. Java Hot~1
95
uitbrei<\ing, van den DUitscheq export
6% Obi. Plantentu1n ;
de handel nlet 'Van Engelalld zal wor7
28 Dec.
Ie leenJng
6% Obi. Plantentufn
den afgeleid. .
:Ie leenlng
gedaan:
Voorts 'verwacht de maatschappij in
4% ObI. Deli .
Spoorw. MiJ. 1931
staat te zullen zijn export-overeen.. '
J~u1n1J
45
komsten tusschen de Engelsche en
Tagal Pr. Veer
20:S
Sem: Stb. Pr. Vr.
214
Duitsct1e exporteurs te bevorderen.
Ind. BI. Vr. Veem
80
81 1: 2
De maatschappij verklaart met klem
Nilmij B 0
190
JavucA. Bank
290 2m
Hotel des Indes
56, 60
niet 'voornemens te zijn de bestaa,llde
CtrtU. N. H. MIJ.
166 169
Pr, Hotel '
45
handelskanalcn, die bevredigend werll&ndeLsbanlt
Visser enI Co.
35 50
8
1[01.· Bank
ken,
te verstoren.
74 / . A.m.n,Bank
148 150
Culture"
De maatschappij Ihoopt ook transacRot.. B&lllt
ties tot stand te kunnen brengen met
Eacompto u.nd.
~.1'djoen&
95'/2 Turklje, Roemenle, Bulgarlje en J:oegoB•. V, A.
Arlana
160
AD:1.It., RUbber
slavie en is .voornemens levensmidde,.
Bagelen
164 170
!4U. Vora,
len, 'Vetten, oUe, huiden, sisal, jute en
Boekit Lawang Gew, 170 173
Internat10 '
76 77 Gew. B<x1J. Oatar 137
rubber te verkoope?
138
1
uMetevu .
147 / . 148
Peet. Bo<1J. Datu 18~1/.
In geval van het uitbrekellvan een
Band. K1n1n.
413 425
BasUam
132'/. ..;.
oorlog zullen de verschepingen naar de
UnI.·
105 1051/ . Daj. Manggoeng
Gardey toont aan, dat de devaluatie
200'/ 2210
Japa.nUJn
oorlogvoerende
landen automatisch
79 11, 80
o Hedjo
'
185 200
slechts 'kon slagen in een atmosfeer van
RoU; ~Old
worden stopgezet.
Gedeh
I~O
veUigheid en vertrouwen en door het
S:, P~ M,
b-ertamanah
Verklaard wordt, dat door een en an800 1110
Bt, J1lJ. NOOt'll.
we~er op de markt komen van het geMichiels Amold
der Ihetvolume van den Empirehandel
181 j89
N.I;S~r
vluchte en het gehamsterde kapitaal.
~apa.ndaJan pret.
zal worden liitgebreid, daar landen zooDeli, Spoor
Pangheotan
140
Oher. Tr.
als
de Vereenigde staten en Japan moTen slotte wijst het rapport op ·de
c-aall 88lam
Bem:1 JOAna Tr.
menteel nlet in dezelfde mate van de
soelaal-poUU~~e. beweging, welke nlet
Randoe
Pa.sir
K:eduf Tl; ,
DomInions koopen als z!j aan. hen levoor doctrhuire'doelefuden·· inoet"
Radjamandala
dtr.,oedal
Tr.
vereri, ·terwijlvolgens het huidige plan
Rimtja Bolang
.
den uitgebuit
sa'.~Vefk. MU.
Pret. Pasir Randoe
de handeIsbalans in evenwicht zal wor~Wll, Tr.
SU1.Q. RUbber .
den gebrac'ht.
259 265
Groote brand te Berlijn COd·
,Java Tum
_0·
oltiardja
81D:la'• .
740
Boemadra
Stokende Gemeente. 1121/ 1
IN DE UNTERGRUNDBAIIN
.. ..
~ 1"
SOerowlrtangoen
232r/22~
a.dj. Lebon'
beombten
Tjisaroenl
STERKE KOOPLUST IN JAPAN
185 200
B e l' I ij n, 27 Dec. <Reuter). Een
..... ~ 110
TJimonteb
1
groote brand brak heden Om! 6 uur ~
160 160 / .
Tjllentan
LqONSVERIIOOGING GE~ISCIlT·
230
To k i 0, 26 Dec. (Domel). Gestimu's avonds uit in het in aan\)t}uw zijnde a4oei.ra Slpo~
210 no
Telaga Patengan
160 leerd door de grootste begrooting in de
1
100
..
\'.
".1.
station Potsdamerplatz van de Unterannalen· van Japan's parlementaire gePar iJ s, 27 Dec. (TranSQcean). grundbahn. Ten einde het bovengrond-' B1ll1toD B·
Slotkoersen
11u 115
schiedenis, alsmede door gunstlge dl150,000 Pai"ijsche
gemeentebeambten sche verkeer niet te belemmeren wer- Iilinem
1\.13 110
plomatleke factoren, met inbegrip van
hebben besloten Dinsdag a,s. te staken. den vele voorloopige werkplaatsen onder aen.ul1l
(Tot 12.52 u u r)
13\
de vrijlatlng vap Chiang Kal-Shek, de
De staking zal echter meer het karak- den grand ingericht. Het materlaal hier- Zutd-Bantam
..
, 101
136
, 188% a.s. onderteekening van den JapanschFact.
ter van een gebaar hebben, wijl zij Ivoor leverde een massa stot, welke ge- Bll11ton 2e rubflek
Handelsbank
1443,4 Russischen modus vivendi en de hanslechts 1 uur zal duren en zoodanig zal makkelijk door de vlammen kon worden Taralta.n
J
Escompto
99Y4-99% delsovereenkomst met Australie ontstond
worden ultgevoerd, dat de ziekenhuizen aangetast.
Kon.OUe
4109/. 412
Vorsteni.
38%-39% ioowel' op de effecten- als op de pro"
i, (& 100
noc~ de transport-, lleht-' gas- en wa,,:
Geweldige rookziUilen makeri de brand1091/ 2170
ducten-markt~n een sterke kooplust.
Unie
105
terdiensten daarvan nadeel zullen on- weer haar werk uiterst moeUijk. De A~. Expl. MIJ.
a lot
K. P. M.
149
dervinden. 's Avonds zal een groote ee- brandweerlleden zijn voorzlenv'an rookOp de effectenbeurs werden over de
, 264 263
Phillpa
N. 1.8.
66Y. geheele Hnle koerswinsten van een tot
tooglng voor het stadhuls gehouden maskers. Enorme hoeveelheden water Cit1ea
Bervice
33116 3 1/ t
Sem. cher.
37% Uen yen geregistreerd. Vooral textiel-,
worden, terwijl een deputaUe de klach- worden in den tunnel gespoteri, doch tl.>t
31
•
Pref.
Kon.
QUe·
411-4UY2
ten van de ,beambten aan het stadsbe- dusver is het vuur nog niet bedwongen. Shell OnIon $
kunstzijde- en munitie-waarden trokken
20'1. 20'1. Simau
750
stuur zal voorleggen. De vOornaamste ~r bE)staat oolt ongerustheid ten aan1d.
pref..
753/ .
hier de aandacht.
~Kol. Bank:
elsch is loon.sverhooging, daar de Volks- zien van de naastbijzljnde·· gebou)Ven, Cor. rru,at ,Sh., , '
74~4
Op sommlge provinclale katoen- en
137
Z.-Bantam
frontregeering weI, spaedig na, de aan- die in verband met de werkzi:,l'amheden , . A 10' sh. $ dlstr.
kunstzijde-beurzen moesten de zaken
Corpor.
l"rust.
Sb.
306-3063;4 worden geschorst in verb and met de
A. Rubber
vaardlng van het 'bewind de loonen in aan den tunnel met ijzeren p.:~l.en wor"
, '1i), sh. $ ace.
Leening '34 a 500
1ooY2 plotseUnge prijsstijging.
de particullere industrie verhoogde, doch den ondersteund, daar verw~htwordt, COfP.Or.
Trust. Sh.
103
6% Indes
niet die van de gemeente,beambten, noch dat deze palen l"ood,g~oeiend ~n~n worA 100 sh. S
214
zelfs de kortingen, die onder Laval wa- den en dan bezwijken.
'
Stoomboo~
8ethleb. St. Corp.
551/ .
100%
L. '31
ren ingevoel'd, introk.
' Er zijn echter thans door de inge- ~ontg. Ward en Co
ONTViL~GSTEN DELI SPOOR
481/ .
161
Emnl
nleurs speciale voorzorgsmaatregelen in Int. Nickel Cy
Gen:
Motors
Corp
'50
12
132Y4-139
BasHam
verband met dez~ mogelijkheld genoDe ontvangsten van de Deli Spoor
=
Electr. Cy ex div.3il',,_
.
138
J....,·--.._!=v';='(.-~l Inen. Gelukkig war€n ,er geen, werklie- ~n:
Bodjongdatar
hebben
over de maand November, ver- '
An~onda C. M.
3gs/.
177
InternaUo
den in den tunnel toen de brand ult- S~dllird Branda
geleken bij de inkomsten over dezelfde
t 17/ 8 12
23
Pret. Papandajan
brak, maar slechts eenige, wakers, die Kennecott Copper
41)
maand van het voorafgaand j aar, be114Y4 dragen:
tijdig konden vluchten.
DeIispoor
U. S. S.
' 58'/. 581/ 2
262
Sum. Rubber
Gas MIJ.
(Zie verder Derde Blad).
Oas MIJ. Nat. bea.
1936
1935 .
An1em
Nov.
f
418,700
Nov.
f 367,000
. _.- ---,-- - - .. _------_.- .---- ... - -----_._-,
An1em Nat.. bel.
23:1
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leO
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Gebeo
Ban.joema, Electr,
36
Batavia, 28 Dec. -=============,~
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Electr.'
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491%1 4.91%,
Zichl; Kopenh,
40:/1.
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Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amstef'damsche Bank
Konlnklijke Petroleum Mlj.
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Batavia vrijwel prijshoudend
Bat a v I a, 28 Dec. (Eigen dlenst).
Hoe weI het aanvankelijk den schijn
had, dat de markt een onzeker voorkomen zou hebben, trok het slot over het
geheel aan, waardoor de markt goed
prljshoudend sloot.
Koninklijke waren 'een tweetal punten hooger oij de opening, zakten daarna in, doch koriden het verUes vrijwel
geheel terughalen. Andere oUesoorten
prijshoudend.
Rubbers hadden weer een vaste tendenz, waarbij Amsterdam Rubber op het
hoogste niveau sloot, hetgeen vijf punten ,boven de vorlge week was.
Suikers waren fractloneel lager. Ook
hier trok' tegen het slot de stemming
bij.
Bankwaarden goOO prijshoudend met
vraag voor Cultuurbanken.
SCheepvaart iets vaster.
Sporen op vorig niveau.
Philips bleef zonder zaken, doch' Unilever stelde zlch iets hooger op' 166
166Yt.

Taxeeren wlj de productle-capacltett
vocrseresenereerde rubber op .225.000 ton
en die der outsiders, inclusief Mexico., op
47.000 ton, dan zou van deze zijde een latente reserve van ongeveer 125.000 ton
productie-rnogelljkheld aam....ezig zijn of
ongeveer ,1'.H2, 'pCb:' van het tegenwoordige

De Ruhherprijs

Beurs-Uverzicluen
Van Handelsvennootschappen mon'~
teerde Lindeteves rulm 7 punten.
rn de mijnbouwrubriek was toenemende vraag voor Emnl te bespeuren, De
Amerlkaansche afdeeling was nistlg op
vorlg niveau.
Leeningen geed prijshoudend doch
stU.
Wallstreet onregelmatlg
New Y 0 r k, 24 Dec. (Aneta).
Wallstreet was onregelmatlg met nlet
ongunstlge grondstemming doch gerlnge publieke belang~telling.
Sporen lagen vast. Auto's liepen iets
op. De koers lag een tikje lager.
OUes waren vaster in verband met de
prijsverhooging van de benzine:
Rubber lag vast. Amerikaansch~ rubber noteerde meer dan een punt hooger.
De middagbeurs was onregelmatlg met
geringe fluctuaties.
Staalwaarden. brokkelden af. Het slot
kwam met een verUes voor Montg. W,ard
en winst voor Chryslers en Cont. Oil. De
omzet bedroeg 1.610.000. '

~------'

De gevolgen van de prijs,
stijging In verband. met de
vervangers van rubber

De Ruhhermarkt

Vit Zuid-Sumatru

(Opgave van de Ned. Ind. Ver. voor
den rubberhande1)

Kerstmis in de Lampongs

wereldverbrulk,

Overzlcht van het tijdvak 14 December
Bedenken wij aan den anderen kant dat tot 19 December.
DUitsehland.t~ Rusland en Italie in de jaren 1934j19~ gerniddeld ongeveer 125.000
Mar k t n 0 e e r I n gen.
ton netto jser jaar hebben tngevoerd, dan
blijkt weI,van hoe groote beteekents voor
de rubbercultuur' de vraag is, in hoeverre
Singapore
deze 3 landen zelfgenoegzaamheid kunnen
+>

De "N. R. C." heert 15 dezer in een
stukle een duidelijke waarschuwlng
doen hooren in verband met de speculatieve stijging van den rubberprijs. Het
is geed dat men er zlch rekenschap van
geeft dat deze stijging niet geheel gezond is en tevens een betere kans geeft
zoowel aan de reclaimed rubber en de
outsiders (al zijn deze laatste gering In
productle) als aan de diverse chemtsche
vervangers van rubber, die in steeds
toerternende mate terreln winnen en die
relatlet in een betere positie komen
naar mate de rubbel1prijs stijgt. Het
blad schrijft :

bereiken,

Het li!t ons verre, in deze cijfers dadelijke baisse-factoren voor de rubbermarkt
te willen, zien~ doch het zijn tooh gegevens,
welke zeker ae aandacht verdienen in een
tij'd, waarin rnlnder prettfge mogelijkheden maar, al te graag uit het oog worden
verloren, Vooral voor een product als rupber welks prtlsverloop, in de toekomst zoo
nauwaan het verloop der algerneene conjunctuur verbonden is. is het noodzakelijk
toch ook altijd de schaduwzijden desnoods
met een 'half oog, te blijvenbekijken.

Het is goed in een tijd. waarin de prijs
voor een product zoich in opwaartsehe
riehting . beweegt - 1000 rubber noteert V'tll Keillpell Begeer & Vo"
thans te Lor.den 9~-8 d. - het oog gericht
•
"
te hou<ien op <ie werlrelijke omstandigheden. Het prijsverloop wordt in dit geva1
Nadeelig sal do f 106,066
niet veroorzaakt door eelll telCort bij de
voortbrenging, doch door andere factoren,
w<?'lke ,het bereik en de controle van proAan het verslag der Koninklijke Ne<iuoenten liggen. Voora1 voor loco en op derlandsche melmetaalbedrijven van
korten termijn .leverbare rubber 'bestaat,
zooalsuit de tallooze marktberichten blijkt, Kempen Begeer & Vos over 1935/'36, is
een goe<ie belangstelIllW. ll'cgeen er?p het volgende ontJeend:
wijst, dat de ver'bruikers hun te klem
'Oe algemeene ,gang van zaken gOOugeachte voorraden aanvuIlen en voor de
naaste toekomst n,iet pessimistlsch zijn rende ,hell afgeloopen boekjaar kenmerkte zich eenerzijds door een iens
.,.. gestoemd.
Hoe{1,'el nag steeds het overgroote ge- grootere bedrijvigheid, waarvan de bedeelte van de vraag bevredigd moet wor- drijfsresultaten een gunsUgen invloed
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Baden door de bij de restrictie-regeling aangesloten productielan<ien, toonen toch ook ondervonden en op grond waarvan wij
tavia) f.I33;~ vr., f 13Yt aanb. (e.k. Te~
de concul'1'enten grooterebedrijvigheid. gaarne de toekomst optimlstischer zo-u10k, Betong) Dec./Jan. f 12.50 vraag,
'Oh~ concurrenten behooren tot verschil- den hebben beoordeeld, .anderzijds door
f
12.75
aanbod.
ZlLVEB
lende eategorieen; wlj noemen hier de de plo,t.seUnge scherpe daling van den
Citronella Dec./Jan. f 1.55 gedaan.
geregenereel'Oe rubber, <ie outsiders, de
B ci' mba y, 26 Dec. <Reuter-Eastsynthetische rubber 'en de in, de verbruiks- ztiverprijs in !November.;.December van
ern). Cash 52 rupees 8 annas. VerrekeD~ l\IARKT TE SOERABAJA
landen gekweekte rubber-Ieverende plan- 1935, welke emstige verliezen opleverning medio Januarl 52 rupees 9 annas.
de.
S 0 era b a j a, ~8 Dec. (Aneta). De . ten.
De geregenereerde of reclaimed rubber
Verr. medio Februarl 52 rupees 11 annas. tweedehands suikermarkt bleef onverTen aanz1en van den.gang van zaken
begint wederom aan ,beIangrijkheid to
De markt was stH en prijshoudend.
winnen; in <ie Vereenig<ie staten maakte bij~onze verschUlende bedrijven in het
anderd en stil.
zlj, volgens het November-overzicI:t van bijzonder, meenen wij ditmaal te kun:
De Nivas verkocht voor consumptie
TAKWa
bet Internat>1onale RulYber-comit6, III oc- nen volst-aan met een verwijzing naar
tol1<?'r Juim 1/~ van het verbruik van ruwe het vorlge jaarverslag, aangezlen het
Chi c ago, 26 Dec. <Reuter-East- 240 tons superieur.
Rubbersheets 39Y2 vraa.,g; crepe 40~4
l'u1Jber uit. In <ie -aerste 10 ma-anden van daarin mooegedeelde nauwelijks aanern). Jan.-verscheping 1413,4.
1936 werden l'Uim 105.000 ton geregene¥raag.
,
..reerde
l'ubber verbruikt, teg-en in dezeI!de vulllng of wijzlging :behoeft.
.
De
markt
wasze.er
vast.
DE RI.JSTl\lARKT
periode van 1935 ruim 99.200 ton. WeI is
Koffie ready exportkwaliteit IMO
dus de vermeer<iering van het verbruijt
De invloed van de depreciatie
(Wessel£nJl: en DfJkhufsJ.
nom.
, van ruwe rulfuer daar grooterdan dat van
<ie "herwonnen" rubber, doch men mag
De prijzen der in de edelrnetaalnijverRijstnoteeringen van 2f, 25,
De markt was stU.
niet wrgeten, dat <ie laatste langzamer held· bewerkte grondsooffen stegen 28
26 eil 27 Dec.
OFF. NQTEERINGEN TE BATAVl.{l.
op het prljsverloop reageert. Heb, ~eit! dat September onmiddellijk in een mate
de prijs thans voor het eerst n'<l. aren
Ban g k 0 k: Ketan no. 1 e.k.
opgave van de producten-noteerln.
gestegen is, wijst weI op de vergroote be- omgelkeerd evenredig aan de aaling van
Batavia aanbod f 5.10 p.p. of f 8.25 per ~en der Handelsvereen1ging "Batavia"
langstellln@,. '
dewaarde van den gulden. De hoogere
100 kg.
.
De producie van de "outsiders" wordt guldenbedragen noodig voor de uit het
en der Ned.-Indlsche Ver, voor den Rub·
Java Ketan e.k. Batavia aanbod / 4.2~ berhandel, loopende van 23 Dec. 1936
eveneensgrooter: zoowel Zuid-Amerika. buitenlandte betrekken machinerieen,
de voornaamste, als Afrika l de Phillippij- wert-tuigen, hulpmaterialen en grondp.p. of I 6.88 per 100 kg.
12 uur n:m. tot 24 De~. 1936 12 uur, n.m;
nen etc. en Mexico (de gnayule) toonen
"Kia wan g: fro wagon Kraover de eerste 10 maanden een grooteren st<>!t~n, noodig voor de bewerking,
Afgedaan
Jaatate
uitvoer: <ie vermeerdering bedraagt teza- scqr~yen aansoonds een herzlening der
wanglijn (naar gelang v. kwaliteit, en
. ~teren heden vraag aanb.
men ruim ,3300 ton, waardoor het totaal calcuJaUe van den kostprijs voor.
plaats V. levering).
E' ale mba n g ROb.
op 18.566 ton konlt. Ook hier geen bedrei- 'Bij, den invoer van buitenlan.dsche
p. p., or p. 100kg. K 0 f fie (PM pico})
ging van de plantageru1Jber, doch, een
stijgende ter.denz is eveneens aanwczig. goederen werderi de inkomende r~ch
~tj ah K.. Boeloeh
E,k. Bat., Ready:
14.- n. HetzeI!de geldt voor het op bijzondere ten, verhoudingsgew1jze hooger; de omDec. aan'b.
/3.10/3.15 /5.02/5.10
December
voorwaarden tot de l'estrictie-rcgeling toe- iretbe1asting moet evenzeer over hoogere
Lolosan Boeloeh
Januart
getreden Indo-China, voor welke Fransche b"
"
,
Dec. aanb.'
,,3.30/3.35 ,,5.34'/5.421 Fob. Palemb. Ready: kolonie de uitvoer van 2'1,478 tot 28.400edta~en berekend worden. ,
Huller Boeloeh
December
ton is toegenomen.
)ret .,koopend publiekzal voorlo&pig
Dec. aanb.
,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Januad
Wat <ie synthetlsche rubber 'betreft, zijn g~nel~ zijn elke prijsverhooglng van de
natuurlijk wei(\ig nauwkeUrige gegevens .h~~d - ~~ wijun en de vaststelllng van
SllJp BoeIQeh,.,
,
~.'trart;~ L~mp. '
bekend: wl,j weten aIleen dat van ver-'
'~d '
'
h'
d
Dec. aanb.
,,3.80/3.85 ,,6.15'/6.231 Pe per (per 'piCOn
e niellwe aansc ~ffmgswaar e
sch)llende zijden met volharding aan de aat\
Petjah K. Tjeree
E.k.Bat.,Ready:
oplossing
van
de
vervanging
wordt
geevenredig
berekenden
detaUverkoopprijs
12.50 '13;1
December
werkt, zoowel in de Vereenigde Staten al.s zalialthans voorloopig, slechts voor zeer
Dec . aanb .
" 2.80/2.85' " 4.53'/4.61
Januarl
l2.50 13;in Duitschland, Rusland en Itam~: Wij bepaaldeartikelen mogelijk zijn.
Lolosan Tjeree
,
weten ook, .d'llt dekostprijs, h?,Oger IS dan
Deze omstandlgheid voor oogenhouDec aanb
3.-/3.05 4.85'/4.94 E,k. T. ~tong Ready': ,
..
"
,
December
.
.
12.50 12.75 <ie marktprij,s van hetnatuurllJke p r o d u c t . ,
doch aan den anderen kant staat, dat het den,dzal het In het algemeen geen zin
Januarl
T j I and joe r :
verkregen pJoouct ongetwijfeld voor s6m- hebben over te gaan tot het toekennen
fro wagon Tjian_,
Witte Muntok
mige toepasslngenbeter voldoet en ~at van een hoogere waarde aan de voordjoer :
Pep e r (per pico})
daar, waar de nationale productIe-hu,ls- rad!ge goederen
Beras Machine
!!l.k. Bat., Rea<ly :
houdingen als zelfstandLge eeI)hoeid wO,r.. , .
.
Beras Machine
December '
den besehouwdo het vraagstuk van den
Eel;) opleving van ,de edelmetaalmj19.50 n. S. L. R. DeC.
Januarl
kostprijs slechts secundaire beteekenls "erheld en het juweliersbedrijf is slechts
20.- n. kan krijgen en andere ,problemen over- te· verwachten van een a.amrterkelijke
aanb.
" 4.30
" 6.96
0 1 t ron ell a-o lie
vel'beterin 'n den alaemeenen oecono
he'crschend kunnen worden.
S. P. A. De~.
t per K.G.1I'.cl. drum)
De gekweekte rubber-Ieverende planten
','"
g I
1.')28 1.55
aanb.
j,4.60., 7.45
Contr. A.Ready: ..
in verbruikslanden vormen vooral in lan- mischen toestand, waartoe, voor wat
1.52~
1.55
Beras Kepala
December'
den. waar naar zel!genoegzaamh~id wO'rdt ooze indus~rie betreft, een ingrijpende
1.52) 1.55 gestreef<i, een ~evaar. Wij denken l1U niet "eqnindering van .de prijzen en once'V. F. K. Dec.
Jan./Mrt.
5
1.52
1.55 aan doe ~og vrlj iOn~teekenende guayule- delijk verhoogende waarborg- en omzetaanb.
"4.60,, 7.45
Jan,lJunl
' .
..
1.52~
1.55 oogsten 111 Mexico - hierboven reeds beJul1 / Dec.
sproken '- doch wel weer in de eerste belastinge~ 1U .belangnJke matezou
(Nadruk verbodenJ.
Jan./Deo.'
1.525 1.55 plaats
aan Rusland, \Vaar deze vervangers kunnen, bljdragen~
DE l\IARKT TE BATAVIA
Contract O.
weI, degelijk groote beteekenis schijnen te
rn de gecombirieerde wlnst- en verDecember
kr{{l:r1't
h'ctprijsverloop
der
hevea-rubber
liesrekening
is' het! voorde~ll~sal<io ad
Bat a v I,a, 28 Dec. (Elgen dienst). Rub b e r (per l~
een toenemende voortbrenging door out- f 51,145 (71,565), door verknjg1U!f van 59
Palembang Robusta Dec/Jan. f 13.50
K.G'>
sl<iers en van geregenereerde rubber in de preferente en 7 gewol1e aandeelen onzer
nom.
Marktprljs ten 12.15 nJO.
han<i, het streven noaar oeconomisehe zelf- ven.nootschap niet opgenomen, doch in
Lampong Robusta f 13.65 vraag, f 13%
Java Std.
<iO'<?'t~et verbruik ,:an be- de 'gecomhineerde balans werden de testandigheid
aanbod.
Sheets
paalde landen vermmderen en belde be. i"
' A ' t·"
Goad
lemmeren zoodoen<ie de aanpassing van de kel1 ngen "Dlverse C Iva en"
eWitte Muntok peper Dec./Jan. to.b.
Java Std.
potentieele productie.
ren" respectleveliJk met f 14,463. en
4')'12
Banka f 19.50 nom.
Crepe
'-'
f 36,681 vermhlderd.
t=,
Het voordeeUgsaldo der gecom:bineerde bedrijfsrekenlhgen,vermlnderd met
l
de 'algemeene en bijzondere kosten en
Verkorte Balans vatl de Javasche Bank
renten en het na,deelig saldo der' rekemng "Fluet\l a t,ies znverprijs", doch v66r
op den 26stel1 Dec. 1936 de3 avonds
9.000COO- afschrijvingen" ad f 68,860 (96,0;61), 1eKAPITAAI.
I)ISCONTO'8 BETAALBAAR IN NED. IND. (mCI. vOO!scnoLLeIl ill
RE8ERVEFO.!'iPS _
• 4.828.300.65 vert em na:deellg .saldo op ad f 37;205
Rekening-Coura~).
.
2.905.887.31 (23,6'81). Dit l1adeeUg saldo, vermeerBIJZONDERE
Rl£SEHVBJ
I
10.319.475.48
Handelspapler
derd met ,de afschrijvlngen, bedraagt
PENSIOENEN
ONDER.~~UO
(, 10.452659.98
Vendupapier
BTANDFONDB
• 5.137,QH.82 f. IM,066 (119,143>'
WI8SEL8. BUITEN NED. IND. BETAALBAAR
BANKBILJE'l'TEN IN OM.
Grondstoffen en goederen konden
in d1scontO
e
LOOP
.162.369.790.- voor zoover het grondstoffen en grootGell:och\
I 1.931.425.10
BANKAS8IONATIEN IN
handelsgoederen betreft, naar de marktAt: verkocht, mAII.r
462.752.75 -waarde per 30 Junil 936 gewaardeerd
OMLOOP
•
voor de Ba.n1I: nOi
REKENING-COURANT BALDI:
worden. De overige goederen staan groo1.931.425.10
• 1.931.425.10
met afgeloopen
VAn het Gouvt.
, .-'
,
•
tendeels beneden den porspronkelijken
Van
anderen
I
33.780.405.62
•
,33.780.405.62
BELEENINOEN lIncl. voorschotten LD I«k.-Crt).
kostprijs te boek. Daarbij. valt op te
I
Goederen en Do ..
• 2.276.168,01 merken, dat, uitgaande van de,geldenDIVERSE
REKENINGE~
3.363.654 14
cumenteo
de toestanden in den omzet en de voor
41.519.605.01)
EU. en Wlssela
•
enkele ,g-oederengroepen abnormaal lage
50.8:l3259.22
do. prol. LD Neded.
e
-'T
verkoopprijzen een bijZOndere afschrij~
134·058.20
ving op daze goederen gewenscht zou
HypothecAire Vorder1ngen
rz;ijn, doch dat Mt hier een vraagstuk
Anderevoor overdracht of beleenlng
vatbare en bJJ g'eschrlfte &angegan.
betreft, dat thans nog niet te overzien
Is..
lnschuJden
,
. 51.463.216.81
445.899.39
..
'.._
Munt en MuntmatenaaJ
r
196.597.19
, Debileiuren zijn voornchtlg gewaarVOORtiCHvl"lEN AAN HE'T OOOV.
'deerd. De stille reserve VOOl' dubieuze
BELEOD KAPI1'AAL.
<J.3~8.085,56
debiteuren kan voldoende geacht worEffecten
-.- --- 4.388.085.55
den.
'
BELEOD RE8ERVEFOND8
Effecten
4.573.£6~.11
Ii"
Hypothelten
riW·_~
4.573.965.11
NED. IND. MUNTSTUKKEN
H
Gaud
, 21.895.420.ZUver
17.480.625.50
Pasmunt
, 'IH816.8~. 45.518.86232
Hypothelten
\4UNl EN MUNTMAT.
Munt ~oud
I 43.13~.760.71
Muntmater. goud
I 60.66'J.e31. 77
11.530.871.06
Munt. l1Jver
\VO.£NSOAGS
MunLmat:er., !lIver
60.669.707,77
76.en
BELEOC PENSIOEN- EN ONIJER81.ANUFONDa
5.123.661.54
•
ZAnROAGS
GEBOUWEN EN MEUBELEN DER BANK
6.176.312.05
,,
• 29.666.749.67
OIVERSE R.EKEIUNGEN
~
1220.761.249.10
,een gulden contont
220,761.249.16

..

Producten·markten ·
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14 Dec. '36 9t / , .
15
9%
"
16
9%
"
17
9%
"
18
9%
"
19
9%

"

19"/10
19':'/18
20~/'f
20 I,.

..,34%
32"/" 32
33% 3S'
34
33'/'f 36~/4
20'/,1 34Y4 33% 36%
20% 34% 33% 36%

B u j ten I a n ds ch e Mar k ten.
Londen en New-York openen op 14
dezer prijshoudend. Na het bekel1d worden van' het besluit van het I.R.R.C.,
waarhij de quota's voor 'het Ie en 2e
kwartaal 1937 resp. verhoogd werden
met 5% en IG%, liepen de prijzen steeds
meer op en ontwikkelde zich een levendige h'andel.
,
Zoowel de bovengenoemde markten
als Singapore sluiten prljshoudend met
noteeringen, die belangrijk hooger liggen dan die van het begin van de week.
Voor Standard-Sheet werd te Londen
een noteering van '10 d. (verkoop) berelkt ..,- New-York passeerde de $ 0.20
(slot $ 0.20%), terwlji de Singaporenoteering met ruim 2 cen't opliep (slot
34% cents).
De voorraden in Engeland vermlnderden met 2799 tons.
De Amer1kaan~he, cUfers over November luiden als 'voIgt :
Nov

oct.
Toen.
Afn.

44300 50.300 212.500 73.700 12.000
40.900 49.500 219.600 67.800 12.600
3.400 800
-; 5.900
- . 7.100
I600

j a va' - Mar k t. In overeens~em
ming met Londen en New-York liepen
hier de noteeringen, ria li~t beJ.tertd
worden van het 'besluit van het l.R.R.C.,
in zeer sterke mate omhoog: Na de slu,itingsdagen opende de markt met. een
noteering voor Java Stand~r4 Sheets,
dieongeveer 2 cent hooger lag dan de
de vorige noteering. va,apia liepen de
prijzen nog verder op ~dat de week
sluit op het hoogste niveau, (36% voor
Java standard Sheet). Ret aahbod was
yrij groot.

Door aanhoudende regens gedurende
den eersten Kerstavond raakte de traditloneele vlerlng van Kerstmis te Telokbetong en Tandlongkarang een wetnlg in de verdrukking en verliep heel
stllletjes. Hier en daar in intieme familie-kring zag men nlettegenstaande
dat mooi verlichte Kerstboomen. 'In de
societeit Zuid-Sumatra te Tandjongkarang had eeru Kerstfeest plaats voor de
kinderen van leden en nlet-Ieden, waarbij het zeer geanimeerd toegtng, Het Be·
stuur van de kerk der Methodisten (Methodist mission) te Telokbetong vlerde dit
[aar Kerstm;is met een kinder ~neel
opvoering door de leerlingen der Metho·
disten-school aldaar, welke gelegenheid
bijgewoond werd door den leider van de
Methodist mission Prof. Dr. A. H. Prussner en vele uitgenoodlgden. Op den tweeden KerSltdag was een Kerstviering in
het klooster te Telokbeoong met kinder-tooneel opvoering door de leerlin·
gep. der Roomsch Katholieke school "Xaveriusschool" te TelokOeoong. Vele au·
toriteitenen uitg~noodlgden met hUll.
dames woonden he~ fees,t bij.
De

~roote

teesten

De voor))ereidingen voor de feesten
ter eere va.n het Huwelijk van H. K. H.
Frinses Juliana naderen te 'I'elokbetong
hun voltooiing. De P.asar malem te Te·
lokbeoong, die 10 dagen zal duren, zal
op den 31sten geopend worden door, den
Resident der Lampongsche Distric,ten.
Het club-huis van de Chineesche vereeniging Hoo Hap te TelokbetQilg' wordt ~
schitterend geHlumineerd. Daar zal de
start en finish zijn van de groote alle·
gorische optochten door Chineezen ge·
organiseerd. Op het schietterrein van de
Veld-politie te Telokbetong ziet men
reeds verscheidene. loodsen voor de te
houden schletwedstrijdenen biJbehoorende feesteIijkheden, welke op den
3den Januari '37 'zuUen worden gehouden. Voor. de soc1eteit Zuid-Sumatra.
het centrum van de kota, welke gedurende de feesten toegankelijk wordt gesteld voor iedereen, zil de noodige verlichting en versiering' gezorgd worden.
Thans is men er l1IOg druk mea bezlg.
Op den dag van het huwelijk zullen
in de kerk, missigits en klenteng (ChIri.
kerk) te Telokbetong en Tandjongkarang bidstonden plaats hebben door de
respectievelij ke gezindtel1l. Een Juliana·
boom: zal geplant worden op een nu
reeds in orde gemaakt ~ark in de onntiddellijke nabijheid van. het residentshuis.
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Scheepsberichten

OPENING FEYENOORDSTADION

•

Binnen enkele weken verwacht

"ROTTERDAMSCllE; LLOYD"

Kustreis:
,,sitoebondo", 23 Dec. vertr. Semarang.
Kedoe", 26 Doo. vertr. S6erabaja..
':Kertosono", 2! IDee. ver:(,r; Maka~er.
:,ModjokeTto", 25 Dec. vertr. Makasser.
"Dempo", 28 Dec. aangek. Priok.
Thuisrels:
Palembang" 25 Dec. ,~rtr. Belawan.
::Kota rnten''. 24 Dec. vertr. Sabang.
Ultrels:
.GarOOt", 26 Dec. vertr.. Sue,z.
:,Kota Nopal1''', Z8 Dee. aangek. Priok.
(Zi, ,verder Vierc(e 8100J

Het Feyenoordstadion zal binnen enweken grop€nd worden met een
openingswedstrijd tusschen Arsenal eh
Zwaluwen of een versterkt Feyenoordeutal. . De onderhande1ingen hierover
z.ijn nog gaande, aldus seint Aneta uit
den Ha~.
ke~e

RA¥l\lOND BRAINE KOi\lT

.w.

VOOl'

TE~UG

Aneta seint uit Antwerpen, dat de
oud-international van BelgH! Raymond
Braine weer gaat'spelen voor Beerschot
daar Tsjecho Slowakije buitenlandsche
spelers weert.
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De N.V. ROTTERDAMSCIIE LLOYD
M',..,.rrzrmra= = , . , .
....r± ....zn
d'2elt ontvangers 'van goederen mede, If!I-----l1DIllIIIiIIIl---.
.--IIIf;B-IIiiI----iBli~1J.!
dat 'het:
'- I

r he t I a a t s t:

heden uit Europa. te 'I;:~l)djong Priok
ts aangekomen en direet met de los-

sing is begonnen,

Lutste daimdag 6 Januarl 1937.
5H4
Satavla, 28 December 1936

met III DAGOVER, WILLY BIRGEl, MARrA VAN TASNADY
en het Berlijnsch Philharmonisch Or ke st
Vooraf o.a. Fox Nleuws (Troonwluellng In (ngerand)
nlet gerdlg.
(Hlet voor klnderen],

N.V. Internationale crediet., en
..Rotterdam"

H~.n<!c13- Vertenigir.g

•
N.V. Stoomv, lUij. "NEDERLAND"
Ieelt ontvangers van goederen mede,
jat het
Oe

m.s, "Tarakan"

Vanaf Woensdag a.s.

heden uit Europa te T~ndjong Priok
is aangekomen en direct met de lossillg
is begonnen.
laatste daimdag 7 dagen na den
laatsten losdll9.
596
Tandjong Priok, 28 December 1936.

-'------...----

naar den bekenden roman van R, H, Sa ... aqe

"MY OFFlCIAL WIFE",
Een film, welke . naast de meest onverwachte
en opwlndende gebeurtenissen tal van ernusante
momenten biedt
I

---- DECA PAR K§§

...-

m.s, "Kola ijoJjan"

LOT A CG. 0 0 R 0

mEt

-

Wfl
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•

Elllrrz
.,. . . . .'?'• • • • • •
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o~ 31 DEOEMBER MIDDERNACH"-

Het Ufa-meesferwerk, dat zelfs den meed
-sceptlschen bloscoou-heroeker met bewondering voor de tilmkunst vervult -

~-s

Vrfjkaart~n

_.-

.Pi

1930 - 'rWEEDE naD
aq

PREMieRE

GALA

.
FRED ASTAIRE & GINGER ROGERS

~Iaailllag 1·28 .December

DATAVIAASCn NlEtrWSDtAD· van
!I

de spannende Gaumont-British film

Hedenavond voor het (aalst.

"OPGUAAGO"

(EVERY'":;

I~

"

THUNDER)

•mat CONSTANCE- BENNETT en DOUGLASS MONTGOMERY
Hoewel een leger militaire politlernannen he'll. ontsnapt
krijgsgevangene, op de l:aielen zat,. yond hij tijd voor. een
serteuze romance.
Yooraf: Speciale Polygooo.repcrlageover de voorbereidingenvoor
het huwelijR van H.K.H. PRINSES JULIANA en een interessllnt
(Niet voor kinderenY
..SPORTS MAGIC".

....ORGEN PREMIERE
Het Hollywoo:f-debuut vail de qroote
Fransche a(frfc~ S I MO NE S, .... 0 N In

X 1f!I£ISJ£~-IN'TERNAA T X

RENA TE MuLLER. GEORGALFXANqEP,
GRETE· WEISER,
HA,RAlD· PAULSEN,
PAUL OT~O.
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FAILLISSEMENTEN
Road yan Justitie : Batavia.

MAGN[[TJ[S

Curatrlce : WeeskalUer Batavia.

INDIio~NINQ

SCIIULDVORDERINGEN uiterlijk op :
16 Jan. 1937 W. D. van Eck, BatavIa.
16 " 1937 H. W. Linck, Meester-Oornells,
16
1937 A. Q. Sittrop, Bandoeng.
13
1937 Tjo~ Kian Koen, Palembang.
16
1937 F. L. Cress, BatavIa-C. .
19
1937 Bong Joen Kong, Koba (Banka).
19 " 1937 Kong Kang Tjhiceng, Muntok.
VERU'ICATIE VERQADERINQ 9 u. v.m. gebouw R. v. J. BatavIa ddo.
3 Febr, 19~7 W. D. van Eck vd.
I
3 "
1937 H. W. Linck vd.
3 "
1937 A. G. Sittrop vd.
3 "
1937 Tjoa Klan Koen vd.
3
1937 F. L. Cress vd.
3 "
1937 Bong Joen Kong vd.
i
3 "
1937 Kong Kang 'I'[hioeng vd.
~EDERLEQOINQ UlTDEEiLINOOLIJST ter Inzage ter GrIffie R. Y. J.
Afschrift bij de Weeskamer vanaf 29 December 1936 gedurende :
2 weken Tan Po Tjian merk Soen Ek Ho, Cherlbon (Ie tevens slot,
cone. 9.7%),
BEtUNDIGINO door het verbindend worden der slotultdeelingslljst.
dd. 16 Dec. '36 J. Ph. van Gelderen, destilds Batavia-C.
dd. 16 "
'36 F. W. Romswinekel, Batavla-O,
dd. 23 "
'~ soelarto Koesoemo, Bandoeng.
dd. 23 "
'36 Lie Fay Tjoen merkLIe Kioen Tjong, Batavia.
dd. 23 "
'36 LIe Sle Tong merk seng Horig, Cheribon.
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GLOBE
'

. .', t-ew'

Heden

KELLY THE SECOND

DE TW£EDf)

En nu roelen, jon-

met PATSY KElLY. CHARLEY CHASE, GUINNWfLllAMS. PERT KELTON
Een aeneencchakellnq van kcmlsch-vpannende gebeurtenisseO.

genst Oaar ligt het
land van belohe....

LAUREL & HARDY' in: Z IJ: I S 8 EGO NNE N .
en de gekleurde teekenfjlm ..DE VALSCHE SINTERKlAAS"1
GoedgeHurd voor aile !ealtijden'

PHOENIX
:~~~~:S(HBIER
A",.'.'oor'

(KELLY
..

/

Extra:

1:

ul,

'

BIEDT U

.

PJt'C~S\

Tel. 2322
VOOR DE A.S. FEESTDAGEN

EEN

\.

GESElECTEERDE COllECTIE

lEGEN BIJZONDER VOOROEELIGE PRIJZEN
ae

•

M'P"

1M W

~

wvsrr

~. ~,~~f~,~~.S~f~~~~I
Joseph Schmidt lut U geniaten van zijn prachllgen zang en spel;
Szoke Szakall zal U d~e" sdllterlichen.
(Aile leeftijden).
20 th Century·Fox top-film

--- - ONDER lWEE VLAGGEN - -

51;')

met CLAUDETTE COlBERf.

6 Januari

L.

d.S.:

'

GR00 T 0 RA NJE BAL

REX

LESLIE

RONAlO COLMAN, etc; el~.

!

It.

- -

, . . . , .. . . . . .

Hed~n. en volgende a~onden :
E? •
I
-RftQIPwm

HOWARD

en

BE TTE

Sfulsbrugsfraat 7

11'

•

-
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Ul
.
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CIN EMAPA LAC E

...

Metro's ongee'lenaafde ·muzikale
verrassing voor

GLOBE
5. .

rr

QUO EN NIEUWI
5

c
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Voor abonnementen, klachten omtrent bezorglng van het

BATAVIAASCU NIEUWSBLAD
enz. gelieve men zieh te wenden tol

TOKO
PROVISIgN

G EPRO LON GEERD

Wegens het grooote succes
HE DEN
~A
d
- en IYlorgenavon

HET ARME ··RUKE MEISKE·.x
(THE POOR LITTLE RICH GIRL)

SHIRLEY TEMPLE

-----met

BOGOR
EJI

DRANKEN

TeleCoou NQ. 7

(~veo)

en

GLORIA STUART, CLAUDE GllllNGWATER, ALICE FAYE,
JACK
HALEY, HENRI ARMETfA, MICHAEL
WHALEN
Shirley bttwijst in deze film weder op overtuigende
wij;z:e haar a~ngeboren artistentalent,
1NST

I

SHIRLEY SPEELT, OA
EXTRA

EN ZINGT VOOR U
EXTRA

- .

,
Heden, Maandag

.GRqOTE YACANTI.E-MAT1NEE·S.
(,.
5' uur n.m.
Dinsdag 4.30 uur n.m.

SIURLEV TEMPLE

in

"HET ARME RIJKE MEISKE"

Enlree: kinderen f 0.50, vofwassenen g$wone avondprij;z:en
~

Elk kind ontvangt ee~ fra3ie folo van Shirley

tel. 1108 Welt.

TJIBADAK.

(Vlammen4e Harten).

'1_ .._

O. B. U. Z.
rem:

• THE PETRIFIED FOREST It

'M

Hoogaro Wiskunde

Boekhandel

DAV IS

Een vel-hadl van onvergan~elljke (Jefde, opbroefend
in .de uhaduwen des d90d5~ gespeeld door twee van
Fllmrand's popurairst~ sterren I··' Exira: Jack D~llny
and His Orcheslra - Daar KOUlen De JantJes, comedle
met EI BrendeJ.
588
Niet voor kinderen,

l

Mler, C. v., Gonio- en Trigonometrie 3e druk 1914
1 0.60
Leerboek der hoogere stelkunL
de 2-a druk 1914
" 1.t' !IJ"{
Beginselen der analytische
,~.~:,
.. 1.25
meetkun<le 3e druk 1916
Darryl f. Zanuc",
Barrau, J. A., Analytische meetin Chorge of Production
kunde deel I: Het platte vlak
1918 <I 12....:.)
.. 4.5(1
J
Mq1enbroek, P., Leerboek d€r
Stereometrie 6e druk 1923 geb.
Met oplossingen <t 6.2M
" 2.75
Een levensprobleem, zooals elk jongrnEisje
M;olenbroek, p., LeerbO'ek der
m ~emaakt, d)t voor het eerst de groote
meetkunde Deel I: Planime" 1., kie, 31:: druk 1907
liefde leert kennen en geen weg weet met
Dee! II : stereometrte 3e druk
haar emoties , .•. ,
576
1907
" 0.75
Schuh. Fr., Le~n over hoogere
algebra.. Deel I 1921 (f 13.75) " 6.50
Wolff.
J., Inleiding
tot van
de analytlsche
meetkunde
het
I~lDU'D!a~1iI!J8il1.rall:l'llm '1
"'
IiIII
ii
a,A
"
platte vlak 1922
" 2.Wijdenes, p., Lagere algebra Deel
II : Vergelljkingen. functies
" 3.50
en grafieken 1920
Middel.alg~bra met een aanhangsel over Kan,sbirekening
I ..- - - - - - _.
~
ow•._ . . ._ .
wttttt;
m
door Fr. SChuh 1921
.. 4.501.-

I

"WENN DU JUNG BIST"·
Spoedig:

,MARSHALL

-voor de

Christiaan
I1uijgens,
Ir.tern.onder
ma- .
thematisch
Tijdschrift
red. Y. Fr. Schuh I'll jaarg.·
1921 - '22. CQmpleet in an. " 3.50
Nieuwe Gids voor net examen
wiskunde L. O. en M. O. K 1 door H. Bolek Deel I:
Planimetrie 1934
" 3.50
Tien jaargangen van het Nieuw
·TijdschriIt voor wiskur.de Deel
I : Slot voor het -examen J. O.
door H. O. A. Verhaart 1924 " 4.50
Deel II : Slot voor het examen
K 1 door p. Wijdenes 1924 ,,4.50
De vrlend der \Viskunde. Tijdschrift voor allen, die examen
in dat yak moeten afleggen,
onder red. v. J. v. Breen,
. a.L.N.H. d~ Laive en J.J.C.
Westendorp 22e - 28e jaarg.
1907 -'- '13. Compleet in afleringen
II 5.Supp:ement op De Vriend der
Wiskunde 1ge - 25e jaarg.
1907 - '13. In afleveringen
ontbreken enkele an.
" 5.Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde
onder red. van H. J. A. Verhaart en p. Wijd'enes. Voorhanden diverse jaargangoo en
afleveringen van de 2e - 17e
jaarg. 1914 - '30.
Voothanden bij :

Slechts twee avonClen
Maandag en Oinsdag

~

HERBERf-.

Hf T \ YER~AAL VAN ELK JONGMEISJES HART.

O&HTENO·, MIOOAG· en AVO NO·TOllE1TEN
• 1

-

_It ·-~~tt._A
-----------------,-..-.---------
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.STU 01 EWE RKEN

in

WEISSBERG
Noordwijk 35B

"m.h4i,l$itj"ItI,dkiJ.i.fi2.i5ltl

Morogenavond op algemeen verzoek: G,ROOTE REPRISE.
VOORSTEllINGEN van "R 0 S E : f.4 A R IE"
, b. met., JEANETTE MAC:DONA~D, ~I\<- 'NElSON EDDIE;,
l<omJ deze nachtegalen van het doek nog ~e~-{ hoore-;'·
jean~lte's .
beste zangfilm lOok voor kinderen.
.\,. .
. ,
581

-

H

voot het la~tst:

mrtrz

B U C K,

me

do prachtige SI. Bernard. hond, ~ komt spoedig in

" THE COUNTRY BEYOND X
naar het beroemde boek van JAMES OLIVER CURWOOD
met ROCHELLE HUDSON, PAUL KELLY, ROBER! KENT
Een bijzonder spannend verhaat uit het hooge Canada
over het lief en leed van de ..Mounties". de vermaarde
bereden politie.

I
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BA1'-AVWSCn NIEUWSBl:An van Maamlag 28 December 193(i .: DERDE BrAD
I

van Versailles geen ongelijk heeft ge- noemde Dr. Schacht nu een verouderde
kregen, .
opvatting. Op 'toogenblik is het dat inWij mogen oudere lezers eraan her- derdaad. Men heett het vrije ruilverInneren, dat wij in de jaren onmlddel- keer danig in de war gestuurd. Daar- Verwoed messeu-gevecht in
lijk 113. den oorlog, steeds op deze fO'I- aa n hebben de Duitschers geen hoardeen kamer J
ten der .geallleerden, op hun noodlottig schuld, ondanks hun au.arklsche theoDinsdagmiddag 15 December heeft in
beleid, heblt.en gewezen. Toen hebben rleen, maar het is het gevolg van een
een
woning op de tweede etage van perlleden ons , verketterd, als pro-Duitsch, algemeene paniek, waar nien:and aan
ceel
Boctstraat 5 te Amsterdam een zeer
die ons later weer als antl-Duitsch ver- ontsnapt schijnt. Schacht gil1l5" nu echhevige
vechtpartij plaats gehad, waarter
verder.
Ter
rechtvaardlging
van
den
ketterden, als wij lets op zekere, waarlijk nlef" sympathieke of verstandlge eisch van kolonlen, verwierp hij nu bij de twistenden elkaar met messen te
den vrijen handel in 'zijn geheel
heid ,en zijn rlslco, zette alles op het dingen :in Duitschland te zeggen had- en stelde hij daartegenover zijn ont- lijf gingen. De 32-jarige A. A. werd hlerspel om.te wlnnen. Zij hadden mensche- den. Maar hoe het dan zij, als men zlch ploffingstheorie. De heele kwestie ver- bij, naar de Msb. meldt, doodelijk getrofnu te Parijs en te Louden, vooral te
fen en is kort na zijn overbrenging naar
lijk kunnen zijn tegenover het nieuwe Landen, over het "Duitsche gevaar" be- dient neg lets nadere beschouwlng. Laat
ons bij voorbaat zeggen : Nlemand net Blnnengasthuls aan zijn verwondinDuitschland, goed. Maar hun hoofdzon- klaagt, dan meet men weten, dat men neert geheel gelijk, ieder heeft tot ze-:
gen bezweken. Ook de dader van den
de Is geweest tegenover zlch zelf en de dat aan zlch zeif te wijten heeft. kere hoogte ongelijk. Zoo Is het altijd,
moord, de 48-jarige A. van M. liep verrest van de wereld. Europa kon geen Dultschland lis niet gevaarlijk gewor- maar zeer zeker in dit gevaI.
schlllende sneden op, en werd tamelljk
constant ziek en vernederd Duitschland den doordat in Duitschland, door speernstlg verwond naar hetzelfde zleken(Nadruk »erbotien),
claal Duitsche oorzaken, een dictatunr
huts vervoerd. Na verbonden te zijn kon
in zijn midden verdragen, Dat heeft men aan de macht is gekornen, maar omdat
•
hij naar het bureau Kattenburg worden
over het hoofd gezlen,
men Duitschland in een positie heeft
overgebracht,
Men zette er alles op om Duitschland gebracht, waaruit de dictatuur te "voor- PUCIITIGIIEID OP "SPERWERSIIOF"
te vernederen.. Men wilde een mlndel'- schijn werd geperst. Men heeft het geReeds geruimen tijd bestond er een
vaar ingezien, toen het te laat, toen de
De eerste "huwelijks"-boom geplant
verhouding tusschen den bloemenventer
waardigheidsgevoel bij de Duitschers loop van zaken niet meer te stuiten was.
A. A. en de gescheiden vrouw van Van
aankweeken, als wraak voor den hoog 4 Het daardoor ontstane gevaar is slechts
Donderdagmiddag 17 December is op M" welke laatste een woning had bemoed, dien zij voor hun val aan den secundair, of juister nog tertiair. 8ecundag hadden gelegd, een hoogmoed vOlJr dair was de dictatuur en primair de el4 "SperwerSlhof", -bet buiten van jhr. mr. I trokken in de Bootstraat, een zijstraat
het overige, waarvan iedere kenner van lende, die haar. te voorschijn heeft g~_ W. F. R.ij~l!. .deeerste /boom geplant van, van de Groote Wittenburgerstraat. Een
de reeks van boomen, welke de Neder- zoon van Van. M. woonce bij zijn moe 4
Duitschland wist, dat hij geenszins al- roepen.
landsc,~e jeugd ter gelegenheL1 van het der in, hetgeen zear tot ongenoegen was
tijd echt was. Sedel't men een minderwa~rd·igheid.sgevoel "minderwaa!'dig- Dit is de uitiegging van de woorden huwehjk zal planten. Vierhonderd kin- van den vader, die verscheidene malen
heidscomplex" is gaan noemen, weet van Dr. Schacht. Hlj zal niet erkennen, deren van de dri~ scholen (fer gemeen- in de woning van zijn vroegere echtgemen ook, hoe gevaarlijk dit gevoel bij t~rll1:inste nlet in het openbaar, ja, ,ter- te waren aanwezlg.,
noote is geweest en daar dan dikwij13
een groot volk worden kan. Al het erg- nilUWerl).oad Huisterend, in zijn huiskaNadat het plantlied van de Centrale den bloemenventer A. A. aantrof.
ste, dat men gevreesd heeft van het ver- mer, aan zijn .vertrouw.sten vrlend, dat Vereeniging voor Schoolwerktuinen en
drag van Versailles, en van de behan- tiit alles nu ziekteverschijnsel is, uit el- Boomplantdagen was ~ gezongen, heeft
Op het oogenblik wordt de vrouw in
deling, die den Duitschers verder nog lepde geboren, met belmlp van kunstma- jhr. ROell de eerste spade gehant€erd, een der ziekenhuizen verpleegd. Maanten deel viel, is uitgekomen. Men heeft tige middelen tijdelijk bedekt, maar waarna negen jongens en meisjes de dagmiddag 14 Dec. hadden Van M. en
precles het omgekeerde bereikt, van daardoor nog'veel gevaarlijker gemaakt. p~anting ve~richten. De heer J. R. Ko- A. A. elkaar wederom in de woning onthetgeen men nastreefde. Men heeft V2r- Qoch er is geen groote scherpzinnlgheid n!ng, voorzltter .der Centrale V~reeni- moet, waarbiJ l\et opnieuw tot een woorgoeding van Duitschland willen ontva1l4 vOor noodig om te begrijpen, dat dit de gmg, de heer Klem MIolenkamp ~~t Zeist ! denwisselin~ kwam. Men besloot thans
gen, en. men heeft dat oeconomisch on- bete€kenis is van zijn woorden. SChacht, namens de Kon. MaatschapPIJ voor een einde aan de zaak te maken en in
mogelijk gemaakt. Wat men g€kregen de fanatleke vrijhandelaar, die nog nlet T~inboU\~ en Plantkunde en d~ h~er Van vrij goede stemming gingen d~ twee
he eft was voornamelijk uit de zakken lang geleden, reeds a13 natronaal-socia- !?le (voorZltter van de ylaatsehjke afdee- mannen van elkaar weg" nadat ziJ hadvan anderen, en uit eigen zak.
listisch gezaghebber, heeft verkondigd, 11l1~ der Maatschapplj, hebben toe pas- den afgesproken, dat zij den volgend~n
dat alleen een bevrijding van het ruil- se,~ljke woorden gesproken, waarn~ jh~. dag weer in de woning aan de BootMen heeft Duitschland zwak willen verkeer uit zijn banden, de wereId \lit R.o:ll het slotwoord sprak, waarblj ~lj straa,t samen zouden komen.
houden, en men heeft zeIt, oorspronke- haar ellende kon redden, sprak nu h00 4 liltmg gaf aan de hoop, dat de kmlijk volkomen tegen den wil van de nend over den vrijen handel en den vrij- deren later het Oranjehuis zuHen steuToen de twee mannen elkaar op dien
nen.
.
I
.
Duitschers, krachten daar aangekweekt, h'andelaar.
dag aIdaar hadden getroffen, ontstond
die Duitschland gevaarlijker maaktell
De di~-gen in vrij ruilverkeer koopen (Het Wilhelmus werd door allen gezon- echter een heftige woordenwisseIing, die
dan het ooit was geweest. Er h. tern au- en verkoopen, zijn grondsloHen hetrek- gen, waarna de .plechtigheid in stroo- we~1ra ontaardde in een I,handgemeen,
wernood eerl punt, waarop de poiitiek I ken uit te kolonien van anderen, dat menden regen eindigde.
waarbij de bloemenventer een scheermes
greep en daarmede den ander te Iijf
ging. Van M. wilde de kamer uitvluchten, doch de deur bleek afgesloten te
zijn, zooda·t hij zich den aftocht zag afgesneden.

Moord in :de Bootstrcot

Waarom Duitschland . kolonien
Hef qeveer
van
'.

'dr.
,

Schachts ontplollingstheorie'

Versailles verontwoordelijk voor Duitschlonds
nood'
POLITIEKE BESCHOUWINGEN

Wij zien, hoe twee, zeer uiteenloopende oordeelvelllngeh op hetzelfde neervan
komen. Op het Pan-AmeriRaansche congres te Buenos Aires' hebben allerlel
VILLANUS
sprekers, in de eerste plaats Roosevelt
en zijn secretaris van staat, Cordell
Hull, uiteengezet dat de dictatoriaal ge13 December.
regeerde landen door hun geest en hun
methoden het groote gevaar vormell
Dr. Schacht heeft gesproken van
voor den vrede. Stellig hebben zij daarhet gevaar, dat Duitschland zou
bij in de eerste plaats aan Duitschland
ontploffen, als ,dit land gccn kologedacht. Ook aan ItaW; natuurlijk,
nien kreeg. Dat is nu weer anmaar geen mensch ter wereld acht Itaders dan wat Hitler heeft gezegd.
lie zoo gevaarlijk ais het Derde Rijk, al
Duitschl:1nd zou zich zijn g'l'ondstofwas het al!een aI, omdat men meel" gefen zelf vervaardigcn. en zoo kololoof heeft in de militaire eigenschappen
nien, die de wereld het blijkbaar wi!
van de .Duitschers dan in die der Italianen.
En dr.. Schacht komt nu deze
onthouden,
overb(}dig
maken.
,
vrees bevestigen. Hij weet een middel:
Geeft Duitschland kolonien. Wij vreezen, dat dit mid del te langzaam werkend is, om de spanning bijtijds op te
heffen. Bovendien schijnt niemand bereid, Duitschland het verlorene terug te
geven. Wat Schacht zegt, komt dus in
Iresultaat op het gezegde der A'merikanen neer. Dat is een bedenkelijke overeenstemming.
• Feitelijk zijn de ";~rden van dr.
Schacht een verklaring van hetgeen
men te Buenos Aires vel'kondigd heeft.
De eIlende van Duitschland, en van cl,e
dictatoriaal geregeerde landen, heeft
het gevaar veroorzaakt, nadat zij eerst
reeds de dictatuur heeft bewerkt. Gevaar en dictatuur sloelen op den zeItden worte!. DiCtatuur is niet in '\telV3rende landen ontstaan. Eerst is zij lo'lgebarsten in het, door den oO'rlog voImaakt ontwrichte Rusland, dat ook het
land was van het geringste moreelc
weerstandsvermogen. Daarna is Italie
aan de beurt gekomen. Ook weer een
land, dat hevig oeconomisch was ontwricht. Het is merkwaardig: twee landen, die hoorden tet de groep, welke den
Dr. Iijalmar Schacht,
oorlog tenslotte gewonnen heeft. HoeM€n ziet hier een merkwaardlge te~ veel elIende is er echter in Duitschland
genste.lling. De· dictator, de man, die noodlg geweest, yOor het land zoover
riuit~chland met aIle middelen sterk gekomen was I" Nt!' heeft' men na'1923
heeftJ gemaakt, de man: van de 'leer dat Duitschland een tijd lang zekere opgek;monnen noodiger zijn dan vet voor het wektheid gegeven, door .de kunstmatige,
Duitsche volk, kondigt een vreedzame maar op den duur' gevaarlijke inspuiwl'aak aan, tegenover de weerbarstigheid tingen van crediet. Toen dat ophield' in
van de landen, die beslag hebben gelegd 1931 was het ook spoedig afgeloopen.
Men kan dat· de wereld slechts ten
op de Duitsche kolonH:'n. Duitschland
zal zijn productiestelsel zoo intensief en deele verwijten. Niemand heeft van
zoo veelzijdig maken, dat het de buiten- Duitschland verlangd, dat het den oorwereld niet meer noodig heeH. Hij dreigt log, tot leegbloedens toe,ZOli volhouden.
niet met gewelddadige vergelding. Maar Dit was dapper, en al wat men maar
Schacht, de man van de oeconomische wiI. Maar de tcekomst van het Duitsche
middelen, de man, die onder leiding van volk was er voor langen tijd mee ver 4
Goering, of juister, gedekt door het ge- speeld. Eerst dan begint de fout van de
zag 'van Goering, dezen vreedzamen buitenwereid. Duitschland was een land,
strijd, dezen autarkischen opzet moet or- dat toen volstrekt in hospitaalbehande 4
ganiseeren, gelooft blijkbaar niet, dat ling moest worden genomen. Ook
het Duitsche volk kan worden geholpen de anderen waren er niet glorlerijk
door het nieuwe plan van vier jaren. Hij aan toe. Maar zij hadden, terwille' van
voorziet ongelukken. Hij dreigt de we- zich zelf, voor Duitschland te zorgen.
reId met den toorn en de wapening van Dat heeftmen, uit verbittering, nagela,
Duitschland. De rollen lijken omgekeerd. ten.
Men heeft het land, i.ntegendeel, onDezen keer moeten wij de grootste beteekenis hechten aan de woorden van dragelijke lasten opgeIegd, die niet enSChacht. Hitler troost de zijnen met het- kel Duitschland eronder hebhen gehougeen over vier jaren zijn zaI.· Schacht den, maar die ook op de rest van de
geloaft daar blijkbaar nlet aan. En als wereld zwaar hebben gedrukt. De andeiemand een competent beoordeelaar is ren hebben niet in de eerste J}laats tein dezen, en in staat is de mogelijk 4 gen Duitschland gezondige,.I5!t wist wat
het begon, kende zijn virantwoordelijkheden te overzien, dan is hij het.

I
I
I

eischt

I
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Blijkbaar heeft oak Van M. toen een
mes gegrepen en geruimen Hjd rolden
de twee mannen cloor het vertrek, elkaar vers.cheidene steken en sneden
toebrengend. Het tumult, dat zij veroorzaakten was oorzaak, dat omwonend€l1 de poUtle waarschuwden.
Inspecteur G. C. de Vries ging, ~et
eenige agenten het huls binnen en verschafte zich toegang tot de wDning op
de tweede etage. Ret was een gruwelijk
schouwspel, dat zicll voor de oogen van
de politiemannen vertoonde. A. A. lag
hevlg ·bloedend' op een bed, da't in de
kamer stond, terwij1- Van M., die eveneens ernstig gewond was, op den vlO€r
lag. Beide mannen waren toen nog in
leven, doch A. A. overleed kort nadat
hij door den G. G. en G. D. naar het
Binnengasthuis was over~bracht., De
verwondingen van Van. M. werden eveneens in tiit gasthuis verbonden, waarna de man naar het bureau Kattenburg
werd vervoerd.

Dat de jacht op Schienn~nnikoog, waarowr ons reoos geseind ,,;eOO, Prins Berllhard goed bevieI, blijM wei uit het feit dat Z.D.H.
nog cen dar aan Zijn wrblijf op he.t eiIandje heeft Weg'cv<>egd. Ve~ t,,;oode dag heeft een buit opg'ele'\'eI'd van t~.\"Ceh~nderd konijnen,
taohtig 'fazanten, vier hazen en zes smp 'pen. lIet weer was ultsfleke~ ,hetgeen er o.m. toe meewerkte, da.t P:ri.ns Bernhard,
behalve het jachtgeweer, ook de filmcamera. kon hanteeren. l\[en ziet Wer hoe Z.D.Il. tljdens 'de picnic 'eell biijvende herinnenng
aan ,deze jachtpaJtij maakt. Op den achter grond: de drij\"Crs ~et hnn sto"en. Des al'onds heeffJ de bevolkingva.n Schlennonniko~g' haar vreugde onr het hooge bezoek ge~J\d door den Pr~ een ~renade t.e br engen. waaraan de twee fanfarekorpsen, die
he't' eiland rljk is. hun hledewrking verleenden. lIierna. is Z.D.I1. rod de Brakzand naar de Friesche kust overgestoken om per auto
,
•zijn rels naar 's;Gra.\'eland voort te zetteR.

Hier nam de commissaris van de zevende sec'Ue, de heer E. C. J. Staal de
leiding van het onderzoek op zlch. Van
M. werd aan een voorloopig verhoor onderworpen, terwijl in de woning een onderzoek is ingesteld, waarhij ook hoofdinspecteur M. J. Keiser, chef van het
bureau Kattenburg en inspecteur De
Vries tegenwoordig waren. Door den fotografischen dienst van het h06fdbureau zijn verschillende sitluaUe-foto's
gemaakt.

ernstlge !hoofdwonde heeft gekregen en hand in haar richting en zij nam deze ging snel op en neer. Al had zij hem kant. Spoedig geraakte de sloep in de kiesch, dat nu dadelijk te doen, terwijl
branding. Ralph zat aan het roer en de er zooveel andere dingen zijn, die onze
mannen, klaar om te roeien, wachtten aandacht opeischen".
"Je hebt gelijk, liefste. Maar sedert ik
De man salueerde nogmaals en klom ais ik zeft daf het zoo goed is. Ik ben haafl altijd met achting behandeld en op zijn bevelen. Toen kwam er een hooge
weer op het daok.
nooit bang geweest voor den dood en zlch zeer ede-lmoedig tegenover haar ge- goU aanrollen en toen deze de boot ge- weet, hoe die geschiedenis' in elkaar zit,
dragen. Maar zij kon geen verdriet vein- naderd was, trokken de roeiers uit alle sta ik geheel aan de zijde van CarruJane keerde zich snel om, want er ik zou alleen voor jou wlllen'leven. Maar zen, dat zij niet gevoelde.
macht aan deriemen. De boot werd door thers, en niet aan die van den grootherklonk een zwak gekreun in den hoek jij zult mij nooit toebehooren, dus is
Grafton had blijkbaar verstaan wat er de golf opgeheven en bereikte veilig den tog. Om het maar eens ronduit te zeg_ _ _.__
van de kamer waar GraftOli lag. Zij ging het maar teter zoo".
gezeg,1 was, want hij riep Peggy bij zlch, oover. De mannen sprongen er snel uit gen, zijn dood is eigenlijk een opluchting
Inaar hem toe en knielde naast hem
"U moet niet zooveel praten", zei die eenigszins verbaasd naar hem toe en sleepten haar op derotsen.
67)
en daar ik Carruthers' gevoolens ken.
.
,1
"-.
,neer. Bill schonk nog wat cognac.in een zij, want zij zag hoeveel moeH·e het hem
kwam. Zijn stem klonk zoo zwak, dat
Desbrook en de dokter stapten er uit wilde ik het hem natuurlijk zoo gauw
. Bill begreep hoe ongerust zijn zuster glaasje en lo~n Grafton de ?ogen open... kostte.
zij zich over hem heen moost buigen om en Bill nam den' dokter onmidctellijk mee mogelijk laten weten. Maar je hebt gentoest zijn en riep een van de matro- ~e, bracht luj h,em het gl.aasje aan de
"Wat doet het er tae? Ik heb toch zijn woorden op te vangen.
naar de hut.
lijk;' wij mooten nu in de eerste plaats
zen, aanwien hij meedeelde wat hij llppen. Nadat hlj eel~ klell1 teugje ge- niet lang meer te leven en hp-t is beRalph nam Jane in zijn armen, maar aan Grafton denken. Wat moot er met
"Ik waardeer uw houding, miss Fayrvan plan was te doen. Nadat zij een dronken had, wierp luj een blik om zich ter dat iok' eerst zeg wat ik op het hart field. De meeste vrouwen zouden in ti'a.- het· duurde eenigen tijd vOOJ' zij kon hem gebeuren?"
paar vlaggen gemaa.kt hadden ult de h e e n . .
heb. Mijn laatste gedachten zullen jou nen uitgebarsten zijn. U bent tenminste spreken, daar zij in snikken was uitge"Daar hoef je je geen zorgen over te
gordijnen van de hut, nam de man zijn
"Ik JJen blij dat je gezond en weI gelden, lieve Jane", besloot hij.
eerlijk. Wij weten natuurlijk allemaal in ,barsten. De spanning \Fan de laatste uren maken, denk ik", antwoordde Jane o{>
post in maar het duurde ruim een half bent", mompelde hij, toen hiJ crane herEen poosje daarna kwam Bill te!'ug welke verhouding u tot hem gestaan was zoo groot geweest, dat zij niet de ernstigen toon. "Hij heeft niet lang meer
uur, ~oordat hij zijn hoofd door het kende, die zich bezorgd o'ver hem beog. hollen om te verteHen, dat de Shrike heeft en u had ons aller sympathie.. U kracht· vond om zich te beheerschen. te leven. Hij is ten doode opgeschreven".
luik stak en verkondigde, dat zijn sig- "De rest is van minder belang."
een boot had uitgezet, die het eHand was zijn vrouw en toch niet zijn vrouwen H,alph klemde haar vast in zijn armen
:,Dat spijt mij ontzettend. Ik ben hem
nalen opgemerkt waren en dat de Shrike
De tranen drongen haar in de oogen trachtte te bereiken.
ik feliciteer u met uw herwonnen vrij- en fluisterde haar troo.stwoordjes in. grooten dank verschuldigd voor wat hij
hem verz0cht had-med"edeeling te '9 0en en er vieI er eeri op zijn wang.
,,voor zoover ik zien kan, zijn Ralph heid", zei hij, m~t een sardonisch lachje. Eindelijk was zij in staat om l1em te ver- voor jou gedaan heeft, Jane, maar misvan de ilamen der overlevenden.
I
,.Maak je niet bezorgd over mij. Ik en nog een ofticler aan boord, waartellen wat er allemaal gebeurd was en schien is deze oplossing toch nag weI
. Peggy werd vuurrObd, want zij wist dat zij liet niet na Grafton's moed hoog te, de beste, want ik geloof niet dat ik het
"Vertel hen wie hier zijn en vraag of zal niet klag'en. Ik weet, dat het met mij schijnlijk de dokter. Zij zijn niet wijs om
Captain De~ibrook, de Groot.hertog en gedaan is", fluisterde hij ~heesch.
~
het er nu al op te wagen ! Over een paar deze man, die blijkba~r aan den rand prijzen. Zij vertelde hem ook, dat de lover mijn hart zou hebben kunnen ve'rvan het graf stond, de waarheid sprak.
Graves aan boord zijn."
Er werd op' de deur geklopt en de uu!: zou de zee al hel)l wat gekalmeerd Jane had gehoord. wat Grafton gezegd groothertog verdronken was. Bij deze I krijgen om hem, na alles wat hij gedaan
mededeeling ontsnapt~ Ralph een uit-l heeft, nog aan de "Witten" uit te leveren.
Het duurde eenigen tijd, voordat de andere ma-troos, dien Bill had uitgezon- zijn".
had en hegreep Peggy's gevoelens valko- roep van verbazing. .
Laten we naar de hut gaan en zien wat
man weer naar beneden kwam en sa- den om te zien of er nog meer over"Hoe is het met den groothertog ?" men.
"WeI verduiveld!" zei hij, half luid, de dokter te zeggen heeft".
lueerde.
.
levenden waren, kwam binnen om te vroeg Jane, met een blik op Peggy, die
"Let niet op zijn woorden. Hij weet niet
Zij klommen hand in hand naar boven
"Captain Desbrookis aan boord, mijn- waarschuw~n,,dat het lichaam van een in een stoel van uitputting in~.sla:ap ge- gaed meer, wat hij zegt", flulsterde zij, waarn.a hij hardop tegen Jane zei: "Laten we nu maar naar de hut gaan. Ik en er werd niet meer gesproken, voordat
heer." Jane uitte een kreet van vreugde der passaglers aan wal gespoeld was.
vallen was.
terwijl zij Grafton een verwijtenden bIlk zou dat nieuws graag naar de Shrike zij de hut berei]{ten. De dokter bleek
en viel Bill van pure blijdschap om den
"Het is die buitenlandsche mijnheer.
"Hij is dood", fluisterde Bill.
toewierp.
.
seine~".
klaar te zijn met zijn onderzoek en
hals.
Ik geloof, dat u hem groothertog noem"Wat is er met den groothertog?"
Zij begaf zich naar het venster en
"Waarom ?" vroeg Jane nieuwsgierig. Ralph wenkte hem buiten te komen.
"Wacht eens even, meisjelief. Laat me de, of zoo iets".
vroeg Peggy en ging rechtop zitten.
ke~k naar de langzaam vorderend& sloep
"Heb je niet gemerkt, dat Carruthers I "Een onmiddellijke operatie is het eeni 4
eens hooren, wie er nog meer gered zijn."
Grafton had gehoord wat, hij zei en
Jane stond op en ging vlug naar haar van de Shrike. De golven waren niet dolverllefd is op Peggy Fayrfield? Hij ge wat redding zou kunnen brengen en
"Mr. Graves is oak aan boord, mijn- glimlachte zwakjes.
toe.
meer zoo hoog als zij geweest waren, is gek van angst .geweest over haar en de kans dat hij die goed doorstaan zou,
heer en ook priuses Nadine."
"Jane, ik zal gaan zien of hij nog
"Er is slecht nleuws, Peggy. Het is hem maar toch indrukwekkend genoeg. Als lk heb de grootste moeite gehad om hem I is zeer gering. Als hij weet wat hij wil,
"En de Groothertog?"
te redden is", riep Bill en rende de hut niet gelukt aan land te komen. Hij is alles goed ging, zouden zij spoedig den tot kalmte te brengen".
.
zal ik hem een spuitje geven. Hij moet
"Die is er niet."
uit.
verdronken".
,
oever bereiken, dus verliet zij de h~t, na
"Ik vind het eigenlijk niet noodig om! zelf maar besUssen, vind ik", zei de
,,,WeI, stel je nog eens met hen in
Jane haalsie een stoel en ging naast
Peggy sprak geen woord. Haar ge- bij de deur Grafton nog even toegewuifd het hem dadelijk te \'erteHen. Er is toch ! dokter.
verbinding. Zeg hen dat mr. Grafton een het bed zitten. Grafton bewoog zijn. z!cht verstrakte zich en haar boezem te hebben, en begaf zich naar den water- geen haast bij. En ik ,vind ,het niet
,-Wordt vervolgdJ.
nu niet meer lief, zoo was zij toch jahen of zij zoo spoe<ilg mog'elijk in de hare en drukte haar zachtjes.
F E. U I L L ET 0 N vraag
den dokter willen sturen."
"Ik weet niet, of je me begrijpen zuI-t, ren lang zijngezellin geweest en hij had
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Sjah

opgetogen

Onze zeelieden onbeleefd ?

over zijn motorjacht

Klaehten ill het ~llgelsche
Lagerhuis'

Oostersch verst bewondert het Nederlondsch fabrikaat

In het Engelsche Lagerhuls heeft men
den Minister van Handel, Runciman,
gevraagd, of het hem .bekend was dat
de kapltelns van Nederlandsche motorschepen en andere Nederlandsche vaartulgen, blj het binnenvaren van de haven
van Londen, voortdurend trachten te
ontkomen aan de verplichting van het
aan boord nemen van een locds, Blj het
verlaten van. de haven - aldus steller
van deze vr;lag - kunnen zlj deze verplichUng niet ontdulken, doch dan wordt
de loodfl met duidelijken tegenzln op
het schlp toegelaten en meerrnalen Is
het voorgekornen, dat hlj door de taal
en het gedrag van den kapltein beleedIgd werd,

I

Een geheel Nederlmufsch schlp
"

De slah van Iran Melt in de Perzl-

schehaven Pahlevi aan de Kasplsche see
zijn nleuwe, in Nederland gebouwde motorjacht bezlchtlgd en jhij
zeer tevreden over.

JWas

daar

Diesel-Storkmotoren van 625 P. K., en de
technlsche instaUaties en was zeer tevreden, Oak het moderne meubllatr had
zljn volle Instemmlng, zoo zelts da,t hlj
met den heer Mutt-ers de Inrlchting en
meublleerfng van zljn nleuwe palels te
itamsjahr besprak,

De heeren De Voogt en Mutters hebDit vernam de rrel. van een Ned.erlanben met den zoon van den slah aan boord
der, julst 'ult Perzle teruggekeerd.
van het jacht gegeten, wat als een grooMen herinnert zlch, dat de Maat- te eer beschouwd moet worden.
schappij voor Havenwerken voor rekening vanden sjah van Iran '(Pezle) b!j
Herhaalde malen heeft de slah tijdens
de N. V. Boele's scheepswert te Bolnes .zijn bezoek, dat ongeveer twee uur duureen groot motorlacht bestelde, dat de, aldus de heer smtt, zijn groote Indaar gebouwd is, naar de ontwerpen van gencmenheld betulgd over het [achb, dat
II'. H. W. de Voogt, scheepsbouwkundig hij zeermooi vond. Hij bezit frouwens
architect. Dit [acht, dat "Chahsevar" rog twee kletna jnctcrkrulsers in de
heet, is ook wat onderdeelen en uitrus- 1{aspische Zee, 'ook in ons land gebouwd.
Hng betreft, geheel van Nederlandsch
fabrlkaat.

~,

In verband met de aflevering van het
nleuwe jacht zullen nu eentge Perzen '
tijdeIijk In ons land gedetacheerd worden
bij de firma's: Stork, de Heemaf l Philips
en Mutters, terwijl eenlge Nederlanders
voor een [aar 'nMI' Iran gaan, n.l. een '
marconlst, machlnlst, scheepstimmerman
en electrtclen.
Ons land heeft, zoo zeide de heer smit
verder, in Iraueen goeden naam, vooral
ook door de "Maatschappij voor Havenwerken" terwijl onze gezant in Teheran,
[hr. V'an 'Buttingha Wickers,onze belangen uitstekend b~hartigt.
'
De modernlseerfng van Iran gaat snel
voort. De bewljzen daarvan Zlet men In
Teheran. Er zijn ook plannen voor een
groote spOi:>riljil van de Perzlsche Golf
naar 'de KaspIscne Zee.

Runciman antwoordde, dat de scheepvaartraad: niet bekend was met, de poglngen tot.ontdulklng of het gedrag van
Ne,de'r)apdsche kapitelns, zooals dat door
den vrager geschllderd was. AIleen was
er een ern'stige klacht van een loods aan
boord val) eeil Nederlandsch motorschip,
maar ,dit geval i~ niet geheel onderz()cht.
De scl;1eepvaartra~d, ge!OQft overigens
weI, dat er. ond.er, c1.e loodsen een zekere
ontevredenheld heerscht over een gebrek
aan' beleefdheld;vaak getoond door kaplteins van Nederlandsche schepen. De
Minister, zal, den, Scheepvaartraad ver·
zoeken" hqn- Inllchtingen te verschaffen
over het ol1derzoek naar de .klacht van
den genoemden ]oods en daarna over 4
wegen, ()f stappen, bij de Nederlandsche
autorlteiten moaten worden gedaan.

VQorts is verdachte nog ten laste ge·
De kopstukken, die voor den buitel'f.Uemt' bij de Groo~' Kerk l'erantwOOrdeliJk ~ul·
Op 10 Jull v.. erd de lange rels naar de
Jen zijn tijdem het buwelijk van het Prinse«ij\(o . pur'. IV. J. n. r.: Ju..!Qfdinspec1.ellr
ll~gd,
dat
hij
eert
i"adlotoestel,
ooekel1,
haven :van Pahlevi aanvaard, via LeninR~ieken, baron van I1eeckuen; de gu;nizoenscOol'n,man,dant geperaal ;ROell, de eerste
grad en aIlerlel waterwegen met tallooze
w.o. Fruin, wctlnek eneenBos-aUas stalmeester jhr. VerheiJen. de heer van der MeYi hoofdcOmJmissarfs. va.n politle, en
,
kolonel ·v. d., Bent;
sluizen naar de Wolga. De Russen brachop afbet,aling had gekocht op een valten 't jacht, dat /Wegens ondiepten in een
senen naam. verdachte on't.kende ook
c:z::_dok geplaatst werd, van Leningrad naar S'luurll'1an, die voor 17.000
hieraan
sehuldlg
te
zljn.
de Kasplsche Zee. Te Pahlevi kwam het
'II I , I
I
19 October aan. Daar w~rd hetweer
gu ( en zege 8 sfa
f
overg'enori1en door de "Maatschapplj voor
be' I' d"ie'nd'e de zaak voor •het
' 'I1e ger e cht sh 0 f ze
'' tte' ' 'Op' ,6'
LV
IIet AInS te r d amse
Havenwerken", welke bekel1de onderne,
mlng thans in Iran groote werken uit- OIl 15 Deee'mber de beharideUng voort hot. De procure'llr-generaal, dr. D. Reivoert, o,a.een nieuwe haven te Chahr. van ,1e 'Strafzaak tegEm den jeugdigen lin.gh, ver~ht het hot de zaak teng te
Bev',·edigemle imlruk van den toestwul'
Op de vraag, of hij er rekenlng mede
De schoorsteen en masten, die tijdelijk stJUurman uit Utrecht, die zich schuldig wljzen ,naar den rechter-commissaris,
•
/'
wll houden, dat ~onbeleefdheld ondet
,
met het oog op het passeeren van brUg-gemaal{t zou hebbeil aan dlefstal en daar e1' InUc~tingen ,waren blnnengevaJ"ensga~ten een ander beg rip Is dan
gen er afgenonien waren, werden weer vetduistering. D&, rech,tl~ank te UtrOJooht komen, die dit noodzakelijk maakten.
De Amerikaansche gezaht in Neder;. andere .steden, q~t d~ Prins een ha.rd onbeleefcl.heid I blj "landrotten" antgeplaatst en het jacht werd gereed ge.~
"'...
N
adk
illl d
t
maakt voorden proeftocht voor een Per- had den jongerilan, die reeds meerde~'e ' a:~ ,amer w f g e he hof dit ver- land, Z. Exc. Grenville Emmett, ver- werker IS, scherpzmnit, goed op de hoo-I w06rdde de Mini~ter, dat hlj er zich zeer
weide voor korten tijd in New York, te van vele zaken en leergierlg. Wat on~ zek~r van bewust is dat men zeelieden
zl$che cOi'nmissie. Het had op de lange vonnissen heeft ondergaan, veroordeeld zoe m.
om, zooals hlj In een gespro-lt zeide, op het, aangenaamste blj d~ vorstelijlte ver~ ~en "breedere vaargeul" moet toestaan
rElis in het dok niet erg geleden. Tus- tot
i t
Oedurende he-t heropende vooronder- 20 en 21 December pre~ideilt' Franklin loving is. betreft het felt, dat hier twee 'da1l anderen.
schen dok en sluismuren was onderweg
een. gevangen 58 ,raf van twee jan
met aftrek van voorarrest.
z~ek legde de man een bekentenls at, Roosevelt in Washington te beg'meten. menschenklnderen een bljna: romant!soms maar een centimeter rulmte ......
'Ktil verkJaring van Neder..
aldus de Tel. HIj geeft nu ten mlnste oelijk reeds vroeger geschreven, Is de sche '1iefdesgeschiedenis hebben beIalldscbe zijde
In ,de eerste plaats is hem een be;. toe, dat hlj. de zegels heeft gestolen. Het Amerlkaansche gezant een oud vriend leefd, waarvan bljna geen sterveling op
Naar pahlevl waren lnmiddels door langrljke dlefstal ten laste gelegd. Hij verhaal van de inbraak klinkt nog niet en vroeger deelgenoot in het advoca- de hoogte was. Geen, wonder, dat het,
Rusland 'tot Bakoe en verder per boot wordt er van verdacht in het registra- bljster geloofwaardig. Hlj vertelt, dat tenkantoor van Roosevelt~Emmett.
Nederlandsche volk dagenlang In een
~aar aamelding hlervan heeft een
vertrokken de ontwerper van het jacht tiekantoor te Utrecht zijn slag te heb-hiJ 01> Zate,rdagmiddag: 21 M,aart het
"Mijn algemeene indruk is, zoo zelde vreugderoes heeft geleefd, een. vreugde; verslaggever van het A. N. P. zlch om
ir. M. W. de Voogt, de heer Mutters, de ben geslagen. In den nacht van 21 o p '
'
d e gezan t ,0
t t een, me dewer k er van,
' de I zooa1s e Igen,l'jk
d dl e, Ploge l'jt..
'
lelder van d;e bekende meubel!abrlek en 22
Maart jl. werd in het gebouw inge- registratiegebouw was binnengeiooj)en
1 " ' .n Ieman,
1 '" ,nadere
inllchtingen' gewend tot het bede he~r H. W. Smlt, montage~ll1specteur broken. De dief haalde alles overhoop. om gratis te teletoneeren. Hij. l1ep een ,Telegraat, ,da~ de econom,iSChe', toest~~l-I achtte. Het bewljs werd toch geleverd" stuur van de vereeniging van gezagvoer.
van de firma .Stork te Hengelo, e~ nog De brandkast, kasten en bureaux vond telefooncel ilL .... n::\ een lang' gesptek den In Neder:and \:leter geworden zlJn. hoe verknochtt uw volk is aan het Huis •ders en stuurlleden ter koopvaardij.
e~n1ge, Neder!a~derS, ten, einde b1j de men den volgenden dag opengebrokjm. bleek hem, dat hij was ingesl9ten. He-t Wanneer Duitschland eeil minder ge- ,:an, Oranje. Iedereen, van welke partij ,
overdracht aanv;ezig te zljn.
Een groot a!\ntal zegels _ nlakzegels, personeel was verttQkken. 'l'oen pas sloten of meer bulgzame ,economische of gezindheid oolt, hoopt en gelooft, dat
Van deze zijde werd den verslaggever
Y
kwatil, het plan bij hem op, een sfroop;. ~olitlek kon voeren, zou de langdurige het huwelijk van Primes Juliana, met de gegrol1dheid van deze klachten becOUplOnbelast,ingzegelsl beursj)elastingze- tocht door de k'antoorloka.len te houden. depressle reeds Hmg voorbij zljil. De Bernhard gelukklg zal zijn.
vestigd, doch tevens werd hlerblj de opDe Mer Smlt, dezer dagen uit Iran gels, e,a. - bleek verdwenen.
In totaal
'hande'I sbere
t k kingen tusscheil "UW land
' e r kl ng gemaa kt d a t Zl.j Ul·tS1U It en d be gen
deel
van
de
zegels
had
hlj
uitge,
m
In de hoofdstad teruggekeerd, deelde aan
bedroeg
dfJ
schade
I
17.000.
geven,
een
andet
deel
l1ad
hlj'
weggtr.
en
de
V.S.
zijn
door
het
teclproeiteits"Woont
u
de
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hoofdzaak door kapi,teln-eigenaars wor~vendien vermlsten eenige ambtenamljns inzlens in gezonde hanen geleld.
den geexploiteerd.
- Nadat de proeftocht voor de Per- ren hun vUlpenhouders en actentas"tIt Wist nletl'
regt de .jOl1gemanNatuurlijk doen zich nog allerlei moel"lk zou deze voor nlets ter wereld
zlsehe<:ominissle goed was afgeloopen, schen.
Men wees er In dit verband op dat de
_ "waar ik met al dte zegels heen lijkheden voor, doeh die .kunnen over- willen missen. Dat Is de hOofdreden exploftatie van dergelijke schepen sl~ehts
en de groen-rood-witte vlag van Iran was
I
waarbm Ik midden in c1.e Ke.rstweelt al m~t de grootste moeite rendabel Is te
gel1eschen, kwam de sjah met zijn 19Inspecteur Garnier, die een onderzoek moest. Soms liep' ik een., veilil'l.ggebouwwonnen worden.
jarigen zoon aan boord van zijn nieuwe In het gebouw Instelde, vond een kost- binnen en verstopte vellim zegels 'in '
mljn vrlenden en mijn tamilielede hler maken, zoodat de kapiteins lederen last, '
jacht. 1IIj was hi generaalsuniform, ver- bare aanwijzing: hakafdrukken op de kastjes- enlaadjes...........
Heeft Uwe Excellent1e In Den verlaat. Dit doe ik met' leedwezen' - ....oelke hun overbodig schljnt, van zlch
gezeid van eenige officieren en een tolk. pas gewreven vloerzeHen. Het fabrle-ks'Haag aile medewerking ? Is u gaarne in maar tk: verzeker u, dat ik met vreug- trachten at te schuivel).
Per auto was de vorst uit Teheran ge- merk was nog duideliJk te zien. Oeen ,Door de recherche is opnieuw eert uit- Nederland?
de naar Den Haag terugkeet". '
komen.
Me~e Is - zoo verklaarden de zegsUe\?Oerlg
onderzoek,
'1ngesteld:
de
zegeIs
van de employe's droeg schoenen IQet
Eil ten slotte weer over lets anders: .. den ...:..- de loonstandaard op dergelijke
'
De sjah aan boord een rubberhak. Bij verdachte eehter zijn zljn echter nle1l teruggevonden.
- lk,heb u vier jaar geleden in "De
"Was u verrast over den ultsfag der schepe,n van dlen' aard dat deze, met
sehoenen gevonden, die precies op de
Telegraaf" ult mijn naam laten schrijtIitzonde,ring van den kapltein,' niemand
De procureur-generaal mr. dr. D. Rei~ ven, dat ik met heel veelgenoegen als verklezlngen ?"
Wij waren natuurIijk In spanning en afdrukken pass~n.
gezant naar uw larid
deroimlrenden eenlg uitzIeht bledt.
Hngh zeide in zijn requlsite!r, dat vet,. Amerikaansch
"Ja en neen. .nat president; Roosevelt
nleuwsglerig, Me deze Oosterscpe vorst, Verdachte was 1~1 spo'edt'" te
d
tQOg. Mijn V'oorgangers verlleten hun
herkozen zou worden, stond voor mlj
zijn jacht, dat ook wat de meubileerlng
<7
"
',f""
~,gen e dachte thans het voornaamste feit been de kleurvan tapijten betreft hyper- lamp oeloopen. Hlj, kocht blj een wln:- kent. Ook de JVerdulstering vall een 1'30· post In Den Haag met tegenzln. lIt zal vast. Maar nlet rJie overweldigende
modern naar Eu~opeesche opvatt~ingen is keIler een lot van de Joodsche Invalide diotoestel en de opUchtfng teil nadeele op 26 December met vreugde naar mijn ineerderheld. Deze heeft zeIfs'den preHuwelijksgeschenk nail
,Ingericht, zou vinden. De sjah spreekt en beta~lde met plakzegels. De. koop- van een Utrechtschen boekhandelaar geliefd 's-GTavenhage t~rugkeeren. Ilk sident bIlj verrast".'
"
all.een Perzisch en Russisch, zoodat het man herm~erde zich. dat korten tijd ge- achtte de procureul"-egenraal ,OOwezen. houd van de koninklijke residentie, vaT,
Pl'illSeS
gesptekdoor mlddel van een tQlk moest leden een mbraak in !let reg1straUekan.
'uw doortastende en toeh voorzichti&e
"Heert U reeds gehoord, dat man in
geschieqen. Zijn ooon, die in Geneve is toor was gepleegd. Hij waarschuwde de
Blj' de strafmaat heert de rechtbank staatslieden en van het Nederlandsche Washington en de "haute finance"
DOOR GI~Z,~'UENLIJKE BURGE,
opgevoed, spreekt eehter weI andere ta- ,recherche met het gevolg dat verdachte er rekening mede gehouden, aidus spr., volk. j
bang is voor' een boom zooals dIe van
1\lEtSTERS
'
len.
kon worden aangehouden.
dat verdacMe min" ot meer als een
'
- Heeft u Prins Bernhard ontmoot 1929?"
psychOpaath dlent te worden 1;>eSchouwd. en wat is uw indrukover hd aanEei,ligen tijd geleden heeft zlch een
De sjah stdde'in alIes de grootste 00De stuurman ontkende hardnek,klg. Spr. requlreel'de bevEl'stiglngvan het staand huwelijk van II. K. H. Priuses
"Om U de waarheld te zeggen, 'heb Ik coinite gevormd, bestaande uit den
langstelHng, bekeek alIes zeer nauwkeu- Hij gaf ver~hlilende Iezingen vall devorinis' en verooideeUngvan verd'achte Juliana. ?
er weinlg van gehoord; Ik ben Sinds butgemeester van Amsterdam als eere4
rig en interesseerde zlch ook voor de wijze waarop hij. aan de zegels was ge- t-ot twee Jaar ge'Vangenisstraf met atkort hier. Mljn elgen meenlng telt na.- vdorzitter, de burgemeesters van Rotterteehniek. Verschillende instalIaties Het komeil. Eerst vertelde hij, dat hij ze ge- trek van den tljd In'VoorarresLtdoorge- Ik heb Prins Bernhard ontlrtoet en tuurlijk niet mea; lk kan mil echter
en van de provincie-hoofdsteden
' kocht had, van een onbekenden in:an inbracht.
htj zich demonstreeren.
ben, evenals zeer velell, getroffen d60r niet voo[steUen, qat dit eell,,\"un, away. -als eereleden en de burgemeester van
den treln, later had hij' ze gevonden en
zljn channant optreden. lk hoorde van market" kan worden. De teugels bevIn- ,Delft, Wassenaar, Alkmaar, IJilversum.
De Oostersche vorst bezlchtlgde de ten slotte beweerde hij ze In het kanDe verdedlger, mI'. A, 8ternhelm, be- vooraanstaande personen in handel en den iZioh mljns inziens hi sterke ban- Eemnes, An'Hirsfoort, Bunschoten, Nleuwsalons, de machlnekamer met de twee toor te hebben gekocht.
pleitte clementie.
financlen te Amsterdan, Rott-erdam en d~n".
l~u~n, Hasselt, Oldenzaal, Heerenveen,
.2_-_'1 __
stayoren.. ,Qnstwedde, Wlnschoten, Em ..
-------...!
,uien, Vledder, Apeldoorn, Scherpenzeel,
Renkum, Veillo, Weert, oeldrop, Breda,
Haamstede en Vlissingen als leden, ten'"
elnde een huweUjksgeschenk van alI~
burgemeesters van Nederlandsche gemeenten aan te bleden aan H. K: H.
'Prinses Juliana.
~'~~
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werkt bovengenQemd eQmite geheel In
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overl.eg. met h,et nationale huwelijksgeschenk. cQmlte. H~t ca.deau zal derhalve
eell 'onderded of aanvulUng uitm~ken
van het natlonale buwelijk,sgeschenk.
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Havikse's wo'ede bedaart langzamerAls MICkey nog steeds als aan den grond
genageld, bIijft staan, stormt Havlkse wde- hand. Hlj begrijpt weI, dat zoo'n nijdlge
dertd op hem at en bruIt hem toe: "Gee! uitval tegen een doodgew~nen hutjongen,
antwoo;td 01> m'n vraag en direct! Wat hel) die toch illet meer dan z'n werk doet,
achterdoeht moet wekken: het Iljkt weI
je In m'n hut, te maken ? !"
De meest uiteenloopende gedachten vUe- ot hlj dingen In z'n kamer 4eeft die vaor
gen door Mickey's hoofd. Nu hangt alles af Ieder verborgen moeten blijven I
Onvervaard kletst Mickey verder : "Toen
van het gcede antwdord.
"WeI", zegt hij dan kalm, eerst aarzelend Ik uw bed aan het opmaken was en de
maar dan zelfverzekerder, "Ik ...... ke ...... matras WOll opschudden, vond ik deze paben hler aan boord belast met het schoon- ,pleren ei"onder. U bent bij de dehehne
houden van de boeL .... e11l1e.... ;. nu was ik DiMst, nietw~ar lrteneer?"
julst met uw kamer bezig !"

•

En nu weet MIckey opeens
wat hij nog meer moat zeggen om alle acht-erdoeht weg
t.e nemen en tegelijkertijd bij
Havlkse in een goed blaadje
te komt!n.
..0, llleneer !", gaat hij in
veivoer!n~, -verd~r, "lk heb
die menschen altijd zoo bewonderct, prachtige kerels
zijil dat en z60meedlg I U
zuit wel een flinktraetement
hebbeil, nie£waar meneer?"

'

"Hoe heerIijk Is' het",
"Lulster ''', valt nu Havlkse den enthouoreert M!<:key. verder, terwljl slasten Mickey in de rede (want hlJ is nu
z'n oogen in zalige verruk~ doodsbenauwd dat Mickey tegen z'n kameraking ronddraalen, "hoe heer- den zal gaail opsnljden over zijn ontdekking
lijk is het om rtaar verre, van de gehelme staatspapleren en dan komt
verre landen te reizen, staats- natuurlijk aan het licht wle hlj is l), "luister,
mlsdadlgers achterna, €en knaapje , lk zal je ~~n plezier doen I Je mag
achtervolglng tot de verste me helperi '" En als hlj ziet dat Mickey van
schuilhoeken der aarde...... 'bIijdschapeenh.tchtsprong maakt; gaat hijen dan. ..... een gevecht op verder·: "Macar mondje dleht natuurlijk I"
leven en dood, ..... 00000, Ik ,,0, men~er I", gilt MIckey bijna, natuurl~k I
WOlt dat Ik knap genoeg was
Als het graf ! !"
om U te helpen ! !"

Hoewel vanzeltsprek"epd :Iedere 'burge 4 . ~
meester in zijn gemeente reeds ,~al hebben bljgedragen tot het nationale ge~henk, meende bet comite evenwel goed
te doen, de burgemeesters in staat ta
mooten stellen, een gift te schenken
voor het burgemeesterscadeau, aangezIen deze gilt als een bljdrage beschouWd
k-an worden \~.elke immers ook het doe!,
hetwelk het ,nati0I1;11e comite nastreeft,
iildireCt ~il goede komt.
, Eell circulaire met he~ verzoekom een
bedrag te storten werd eenlge dagen geIMeri gezonden aart iedeten burgemeestet, 'wa'atult tevens bUjkt, dat het comite,
tenell1de het werk van het nationale
comite nlet 't~ belemmeren,_ overgaat tot
de inzamellng van gelden, nadat de bedragen van het natioi'lale comlte nageMeg overal In den lande zijn bljeen~ekomen.
I
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Onderhcndelinqen tusschen

De verhoudi~g tot Engeland
JJritsclr.·IlIdie

Het Notionqle Congres
Verwerping van de
Gr<mdwet

u. s. S. R.

J!rallhrijk

De IIKomsomol"-Q9.itotJc:
"IIET GEDULD IS UITGEPU-r'
1\10 s k 0 U, 26 Dee. (Transocean), Oe·

propaganda-campagne, ,"~k~' ~ i\~oskou
aanving na het. ,tot zlnken brengei\' van
'den S~vjet-RlJssischen stoomer; "Kamsomol", nee tnt met den dilg iPch~ttig;~
held toe, ~Iaarblijkelijk lllet go~d~euri~g
van de Sovjet-Russische aut()rjt~i~n,

g,-

Het gcschil met Frankrijk

STALIN ZIEK?

G e neve, 26 Dec. (Havas). De
drle neutrale waarnemers, welke benoemd zijn in verba11d me't het FranschTurksche dispuut over het sanjak Alexandlrette, Hans Holstad (Noorwegen),
oud-gouverneur J. J. Car 0 11 <N ed e r I a n d) en kolonel Charles de
Wattenwyl (Zwitserla,nd), ~ullen morgen
vergezeld van twee leden van· het VOIkenbondssecretariaat Anker (NooI:wegen) en MottIee (Zwitserland) per vHegtulg naar AI.exandrette vertrekken.

De

verd~'diging

R 0 J11 e, 26<' Dee. (Havas). De Engelsche ambassadeur Sir' Eric Drummond begaf zich hedenmorgen naar het
Palazzo Chigi 4 waarin het minlsterle van
Buitenlandsche Zaken is gevestlgd,

yon

Frcihkrljk

Fa 1z p u r, 26 Dec. (Reuter). Het
onder, normale omstandlgheden onbeteekenende dorple Faizpur is herschapen in, een groote tijdelijke stad van
30.000 Inwoners, allen bezield met poIitleke hartstochten, ter gelegenheld van
De drelgende toon, welke gebezig<t
de jaarlijksche vergadering van het In- wordt oil de massa-meetlngs, welke in
dische Nationale Oongres.
verschlllende deelen, van, ,he~ Iand.
houden worden, ]\voidt gekenmerkt door
Een der voornaamste resolutles her- de opmerking "Ilet zal hun duur te
haalt den eisch tot "algeheele verwer- staan komen", wel~e een der sprekfrs
ping van de Government of India Act tijd~ns een 'detnonstratie teCharkow
1935 alsme~e van de grondwet, welke maakte toe, een frene~itk, appla.udi~eI
'
Britsch-Indie tegen den uitdrukkelijkenl rend gehoor.
wil van het yolk in is opgelegd".
Tijden!! een m.'l-s~a-meetipg~ Kidf
In dezer,ewlutie wordt voorts nog de maakte een der sIJrekers be~end, dat e.en
meenlng uitgesproken, dat elke samen- geheel eskader oorlogsschepen, dat gewerking met deze grondwet een verraad doopt zalworden nil-at het ~t zinken
zou zijn jegens Britsch-Indie's strijd om gebrachte schip, ,zal worden gebpuwd; uit
zijn vrijheid, het houvast van het Brit- de opbrengst Mr inzamelingen, 'welke
sche imperialisme op en de verd~re uit- thans w()rd"en gehou4en.
bulting van de Britsch-Indische massa's
Te Leningrad verklilard~ ee~ spJ"ek,er
zou versterken, welke massa's onder .de
imperialislische heerschappij re~ds tot tijdenszulk een massa-bijeenkomst dat
"het geduld van. Sovjet-Ru~land, thans
de grootste armoede zijn gebracht.
is uitgeput".
'
Een del voornaamste problemen, ten
aanzien waarvan het CQngres een beDE GODLOOZENBEWEGING
sllssinlJ zal moeten nemen, is of leden '
van het Congres, die onder de nieuwe
Warschau, ,23 De<l.(Transocean).
grondwet in de Wetgevende Macht wor- Volgens te Wa.roohau ontvangen teleden gekozen, hun nleuwe ambt zullen gr~p.lmen mQCten. aIle am.,b~haren yap
aanvaarden.
het Sovjet-Russische Volkscommlssa;riaatvan Buitenlandscbe Z~ken tQetreHet werkcomite van het Congres zal den tot de Godloozen-beweging. Dit '00een resolutie dlenaangaande indlenen, sluit zou Izijn genomen na~r aanleiding
welke zal worden behandeld na de ver- van een overeenkomst, wdke 'Werd gekle.zingen door de Nationale q>nventie, sloten tusschen de 'Komintern, ,denCenwelke is samengesteld uit parlementaire tralen Raad i del' ~dloozen en· het
leden van het Congres en anderen.
Volkscommissariaat van Buitenlandrehe
Zaken.
, .
, .•
Voorgesteld wordt dat de conventie .AIle personen, verbonden. ,aan, het gede ins telling van een constitueerende noemde Volkscomrnlssariaati l)J.Oeten in
vergadering zal elsehen en zal vaststel- het vervolg !b€hoorentot de GodlOOZenlen op welke wijze oppositie zal worden organisatie en zij, die nog geen lid zijn
gevoerd tegen de invoering van de fe- moeten v66r 1 cranuarl 1937 tot ~re 01'ganisatle toetreden.
,
I
derale structuur in de nieu\ve wet.
Voorts wordt gemeId, dat als gevolg
van dit besluit de Sovjet-ambasss,deur
te Londen Maisky, dIe te Parijs Potemkin en die te Rome stein onmlddeIlijk
Turkije
zijn toegetreden tot het Verbond, waarvan Maxim: Litwlnoff en !den ambassadeur teMladridRQsenberg teed's langen tijd vooraanstaande leden zijn. \

DE N.EUTRALE \VAARNEMERS NAAR
,UEXANDRETTE

GENTLEMEN'S AGREEMENT IN
DE l\L\AK

K r a k a u, 24 Dec. (Transoce,an)'.
Een 'becicht uit Moskou aan de bladen
te Warschau verklaart. d.at id,e alarmeerende geruchten betreffende den gezondheldstoestand van ~taJ.i.n n1et te
niet zijn gedaan doorzi,in verschijnen
op het jongste buite.ngewo.ne congre~
der Sovjet-republ1eken.
.'
Volgens het telegram nilOet stalin tijdens het congres· den ;indruk hebben
gemaakt een zeerzlek en vermoeld man
te zijn.
.
Het, telegram meldt :verder, dat, stalin
lijdende Is aan een hartkwaal en aan
zenuwoverspanning en qat, W'prosjllpff
als zijn waarschijnlijke opyolger wordt
beschouwd.

en Pcrijs,

Londen.
,

.

~?r.'".

en. het npn-inter.vent i~;- p~o,b Jee rna
Naar een Europeesch vergclijk?
I

Par, ij s, 26 Dec. (Transocean).
2° Het ~luiten van een nieuw
De politfeke onderhandelingen, welLocarno-verdrag met wederzijdsche
De
Engel~h-Italiaansche
gentlemen's
OOSTEN
ke thans wj>rdengevoerd tusschen
veiligJteidswaarbOrgen vour Frankagreement, staat op het punt te worden
Londen en Parijs inzake het non,.
. rijk, E~ge)and, It~He en Duitschland
1> a r ij S, 26. Dec. (Transocean), onderteekend en, zal waarschijnlijk
Interventle-probleem worden in po.
en collectleve veiIi$heidswaarborgen
V 0 I g ell: see n b e ric h t u 1 t l\laandagbf Qinsdag a.s, worden gepuvoor . Belgie ;
, .
litieke kring·hl te Parijs ,met groote
::n. Ij s- s e 1 a, a n "I e T e m p s" I bllceerd,
belangstelllng gevolgd,
'.
3° De Inveerlng van een collectlef
h e e f· t men t han s teA rveilig;he.idss)"steem v60r Midden- en
lI~t document omvat een aantal wei\lhoewel te Parijs nog geen deflmen t i -e res e e n a a n v a n g
Oost-Furopa ;
detzijdsche
verzekeringen
aangaande
de
nltleve
Inlichttngen
kcnden
worden
gem a a k t m e .'t den 1> ,0 U, w
4° "Stopzetting van, den bewapehandhavlng
van
den
vrede,
alsmede
va.nverkr~gen
Inzake
de
strekklng
deit;ei'
fan de vestlng.e~~en
nlugswed~<kiP en gelei~elijke verminden
vrijen
toegang
tot
en
he,t,
vrije
veronderhandelingen,
wordt
:
algemeen
a a n.d e No 0 rd -00 s t e Ilj k e
dering d~l';milit~ire uitguven ;
gerneend, da~ kwesties van g~t beg r e n s van Frankrijk, tot keer in de l\li4dellandst.he Zce, - alsook
5° Een vriendschappelljke regede
eerbiediging'van
elkanders
posltles
lang
werden
besprokeu
tusschen
de,
weI ken b 0 u w w e r d be sI Qling del' monetaire, finaneieele,
en
van
den
status
quo
in
de
l\lidd~Uand,Fransche
en,
Engelsche
regceringen,
ten n a d e jon g s t e i ne~O:iioiniSch~ en wellicht ook kolo",
I
'
s pe c tIe l' e is van den, ml- ~he Zee.
Deze 'theorie. wordt gestaafd <:tOOl' het
nli'e 'vrllagstukken op zulk fen wij!l i s t e r v an 0 0 rio g :0 a 1 a'ct 1 e l' d 0 0 r d. e g l' ens d 1 sIJe.t vertrek va~ gl'it al R()~si u~t Palma feit J dat minIster Delbos voor de 'Kerst- • zeo, ~tt me~ ,de ccon,6mische behoefdagen talrijke conferenties heeftgehad
ten ~an h¢t Duit~cJ1e volk rekening
t ric ten.
SC,h.ijn,t. de to,t st,alldkoptinq' van. de overword,t gehouden.
Hie l' w 0 r d t e c h t e r a a n eeI\kO.~t ten. ~~l1te, ~ flebbfn verge- met buitel'llanlische diplomaten en dat
de
Fransche
'ambassadeur
te
Londen
t i:> e g e v 0 e g d, d a ,t v 0 or I 0 0- rnakkelijkt.
Corbin Donderdagavond te Parijs airiDe: bladen verzekeren, dat niet. al ...
1> 1 g n '0 g s lee h t s d 0 0 r , VQlgens de heden. lontvangen b~rich. veerde ~m ibi! de Fransche regeering leen het Spaans'che vraagstuk, doch ook,
0, f. f 1 c 1 ere n van den s t a ft~1l heer~~Qt. volkome,l1 cu:>t op lUilJQrca,
rapport uit te brengen over de result3.- het probleem inzake de samenwerking
v ~ n h e t 1 1.0 de. reg i 111 en t ,waa.rvflll ~~.t b~:stJJur, in' han4en; i1$ van ten van zijn besprekingen met kapitein met Duitschland werd besprok~n tijdens'
1 n fan t e r i, e· 0 p n e mIn g e n de nationaJistische regeering te, Burgos, Eden.
het onderhoud tusschen' kapitein' Eden
.
.
,w 0: r den g e d a an van h e t
Voorts
wordl1
verzekerd
dat
buiteng~. en'den F'ranschen amb'assadeur te Lont err e 1 n e n. v 0 0 r per e 1 d I n-,
woon gewichti~e vraagstukken weraen den Corbin.
i I
'g eng e m a a k t v 0 0 r d e l n-' ,£,n,stige ke.telontploffing , besproken tijdeps een conferentle, welke
M:en ve.rklaart, echter dat de onder...·
kwartierlng der troep-en,'
de Duitsche all\bassadeur te Parijs, graai handelingeh, welke 'th'ans gaande zijn
d Ie
d e v e s tin g w e r k. en:
7a ZWAAR GE\VQNDEN
Welczek, Woensdag j.I. met minister tu~sc,heI) Londen, Pa,rijs en Berlljn, toti
z u I len b 0 u w e n . ,
Deibos en den.' volgenden dag me.t den dusyerre slechts van orienteerendel1:,
Met' ,d. e n
tel tel ij k en 1 'M ass a u a, 26 Dec. (!fa"vas). 0 p minister van Ifandel Paul Bastid heeft aard zijn.
b 0 }l W, z a I n i e ,t v 6 6 r M a a r, t2 3 d e z e r d e's . a von d s· 1 0 genad.
'
,
' , De, blade,n wijzen er<:>p dat ofsc1;loon;
1 9 3 7 W 0 r den a a n g e v a n- u U l' had a a n boo r d van
d~ situatie ingewikkeW,er is 'dan oomg e, n.
h e t s. s. "C e s are Ba ttl s t i", BELANGRIJJ{E VOORDEELEN \tOOK 'm~ge menschen' s~l;1ijnen te denj{en, "dill.
d a t t e r r e e d e v· a n M a sDqlTSCIILAND '
niet beteekent dat een algemeene re'"
DE KERILLIS CONT~A COT
s a u age a n k e r d lag, e e n
geling 9nmogelijk is.
I
ern s t I g e k e t e 10 n t p I 0 tlIet semi-officieele Age nee
,Een definitleve overeenstemming tus..
Par ij s, 23
(Havas), De recht.. fIn g p 1 a a t SJ W a a r d 0 0 r h e t
R ad i 0 geeft te kennen, dat de
schen de v~rschillende. mogendheden. iif;o
.sche ,a,fgevaa,rdigde en redacteur van de g e h eel e d e ok VI e r d 0 p e noplossing
van
het
non-interventiezake het Spaansche probleem - aldus
,,Echo de Paris",H~nri de KerlIUs, heeft g ere ten.
verklaren de bladen: eenstemmig -'"
probleem "et ",voorspel zal vOrmen
bekendgemaa:kt, da.t he,t artikel, waar'ilengevolge
van
deze
voor
een
Europeesche
re,geling
met
zou
een uitstekende basis vormen voor
in wordt Iverklaard ;dat een FransCQ mlcen algemeene regeling J welke de Euro;'
Duitschland" en sp~kt de overtui·
litail" vl1egtulg van het jl1jeuwste. model ontplofifing wer'den 26
peesche politieke atmosfeer zou zulveren.
ging uit, dat DuitschIill1d uit zulk
.onla,ngsaan de Spaansche regeering pers6nen gedood en. rulm
h 0 n del' d. per son e n g eeen regeling belangrijke voordeelen
werd geleverd, van zijn. hand Is.
,L\NDACHT OP BERpllTESDAGEN
zou trek~en.
I
, A~ngezien d~ minIster van Luchtvaart won d, v 0 <> l' h e t m e ere 11deel
arbelder~ die
op
heeft bekendgemaa,kt dat :een vervolging
H a vas meldt uit ParijsJ dat d~
De algemeene overtuiging te Parijs i3,
za,l worden iogesteld tegen hat ,0lad, w e g war e n n a a r O o s ,taandacht
van diplomatieke kringen hi
t
r
i
~
a.
dat
kanseller
Hitler
de
ge!egenheid
niet
A
eischt De Kerlllis, die zijn verklaringen
D e s c h e e p spa pie r e n voorbij zal laten gaan om tot een "eer- geheel Europa thans is geconcentreerd
handhaaft, de opneffing van zijn ,parlementa,ire immuni~eit, op~at "de zaak w e r den a I I eve l' n i e t i g d. vol vergelijk" met Engeland en Frankrijk op Berchtesgaden, waar Hitler momen"
ide n t i f i cat i e
d e r te geraken, waardoor Duitschland dan teel ihet vraagstuk bestudeert, wat hil
zoo, spoe::Ug mogelijk voot den rechter De
s 1 a c h t 0 f fer s g a a t 111 e t in staat zou zijn zijn vreedzame iSamen- zal antwoorden op, de :demarche der
van instructie kan Iworden opgelost".
g'r 0 0 t e moe 11 !j k h e den g e-werking met de andere landen te her- Fransche regeering, waarin hem word~
verzocht een' einde te maken aan het
p a a r d.
vatten.
NIJWWI$ STAKING
D' e z w a a r g e won den w 0 rDe successievelijke stadia J door mlddel zenden vall vrijwilligers en qorlogsmatePar Ij s, 23 Dec. (Transocean). Acht- den vel' pIe e g d i n h e t waarvan. zulk een vergelijk met Duitsch- riaal naar Spanje, terwijl Duitschland
hon.derd. a,rbel,ders van de staats-tabaks- U m b e r t 0 I -. h 0 s pit a a I t eland zou worden ,bereikt, zijn volgens onder bepaalde politleke voorwaarden
fabriek te Nantes hebben het werk neer- Mas s a u a, tel' w ij Ide lie h- het Age nee R a d I 0 en· het economische steun 'wordt toegezegd.
Maqame Tabouls s.chrijft in 1'0 e u v l' e,
gelegd \lit protest tegen het ontslag van tel' g e won den n a a l' A s m a- dagblad E x c e lsi 0 r de volgende:
ra werden getranspo~
I
dat aitler nog niet gereed is voor een.
twee hunner kameraden.
tee r d.
lODe llitwjsseling van wederantwoord en nog op antwoord wacht op
0 p
zijdsche waarborgcn vOQr de handD epa. s sag i e r s, dIe
PROF. DAUSSET t
de door hem aan Mussolini gestelde
w e g war e n n a a r D jib 0 ehaving van een wezenlijklf neutralivraag: "Zal Italle zlch definitlef uit
Par ij s, 23 Dec. OJavas), Professor t i, w e r den 0 v erg e nom e 11 teit in den Spaansch'en burge~or- den Spaanschen bttrgeroorlog teruglog;
I
Henri r>ausset, dIe bekend is doOrzljn d 0 0 r 1\ e t s. s. "T rIp 0 lIt atrekken ?"
onderzoekingen op het gebied van korte n a".
-~'--, - - - - - - - - .- - ~ _ .
golven, ultra-violette en Infra-roode straEen later berlcht meldt
len, is heden overlooen.
dat 73 der gewonden er
zeer ernstig aan toe zijn Eugeland
VaticaanSlatl
DE SPOORWEGTARIEVE'N
en waarscJ)ijulijk zullen
VEST)NGW.ERK~N IN. H~T r\OORD-

Dec.

or

P a, r iJ s, 24 Dec. (l)'ansocean).
rapporteul" voor de BegrqotIng verklaardehMen in de financleel~ commissie ui~
de Kamer van Afgevaardlgden; dat de
Fransche spoorwegtarleven met 70%
moe ten worden verhQOgd, willen d.e
spoorwegen hun onkosten dekken.
Het def.icit der spoorwegen VOOI: het
jaar 1936 bedraagt 4.~Oa.OOo.OO(): francs
en het totale <:teficlt 6,~5.000,OOO, francs.

s t e r v e n.

De
ontplofflng
had
De Hertog van Windsor
plaats, toen het schlp
De Pous
I a g ,t e los sen. D e "C e s are
Bat tis t i" r u s t t han sop EEN TELEGRAl\1 VAN LLOYD GEORGE
Vat I ca a n s tad, 27 Dec. (Reu'"
den bod e m van d e h a v e n,
Londen, 24 Dec. (Reuter). R~uter terL De P a u IS had e en o,n"
die op dat punt ondiep
verneemt dat Lloyd GC<frg~, die thans i: u s t i g e n 11 a c h t I n v e r,.
i s.
De commissle wordt 31 dezer te Anop
.Jamaica vertoeft, het"volgend~ ieIe'- b' and met f ell e p ij n e l'
tiochle verwacht.
gram heeft gezond~n aan, den l1e~tog a ,a n it e t lin k e r bee n.
A.,\lEJUKA EN ETIIIOPI~
vanW!indsor: ,,De Jbeste Kerstgr~~n, H'e t'i i g' eV il. d'~ ;r1 e 'e d reed'",
.~
Ro m e J26 I>ec. (Havas). In eeh van e€n oud-minister, die U even veel
'DE AJt~ESTATIE VAN M1\m L1ND~R intervIew met de Me s sag e l' 0 ver- achting toedraagt als ooit tevoren en e e n 1 g e d age n aa 11 p ij 11 e n,
/
klaarde de Ameriltaansche ambassadeur U met een nog diepere, loyale genegen- a. o·c h d e ~ e n a men' g't s t e r,.
Par ij $', 26 Pee: (Transocean). De William Philips, dat de Amerikaansche heid gedenkt. ;Hij ,betreurt de gemeen~ a vo n d toe t ij d e il s i t e tl
'Parijsene bladenp~b.ll~~ex:e·n nieuwe cpnsul-generaal ~e Addis Abeba niet aI- en domme behandeling, die U ~e 1?~urt bid d en van de r 0 z,~:It ran St '
sensationeele bijzonderheden over de leen reeds benoemd ls J doch reeds op, i.s geyallen, veroordeelt d~ lage en onridderlijke aanvallen op Uw pers<:>Ql1 en D, ~ ,a 1 gem e ,e 11 e toe s 't a n dI
an'estatie iVan de secr'etaresse van de weg is naar z!jn nleuwe standplaats.
Qual <i'Orsay Madame' Linder en. den
De ambassadeur 'loegde hieraan toe, betreurt het dat het Britsche f!jk eeliv a. n d'e n P a u s w q r d t e e h-:o.
rooden Spaanschen agent Rosenfeld.
dat nog geen bes~issing is genomen ten monarch heert moe ten verlle~n, die t e r '~e, v,l' e dIg e 'n d 'g e 110 e m d~
"Le Journal" ver~eker.t, da.t Madame aanzien van de ..~taliaansch-Amerikaan zelfs den nederigste zijner onderdanen
Linder en Rosenfeld. hoopen. de~lgeno sche handelsovereenkomst, waarover sympathie toedroeg".
'
men laan onderhMdeJingeh v~~ qe le- thans -onderhandelingen worden gevering van Iheb nie~ws~ mooel Zoek- voerd, doch dat de overeenkomst. in,
"KING GEORGE V"
J.iJI!,~lIl
licht va,n het tx:ansclJ,e leger ~an" de overeenstemmlng zou zijn met de mo- ''-'-'Spaansche r¢9den.
Lon den, 23 Dec. (Reuter). De
Volgens 1)et ,1>lad ~ijn I d~~e ni¢uwe derne tijden.
kiel van het nieuwe slagschlp .JKlng
zoeklichten. ge~9Ppeld aana.!weerkanonDe Roemeensche gezant stelde de George V", waarvan de bOuw £ 7.000.000
nen, terwijl zij 1. l11Ul1oenfrari.cs per
Italiaansche regeerlng in kennis van het zal kosten, zal op 1 Januari a.s, te !'few
stiUk loosten.
voornemen zljner regeerlng te Addis Castle worden gelegd.
~IJWONING DES KR()NINGS~EESTE~
Voorts 'veJ.:klaart. het bl~,d nog, dat Abeba een corisulaa~ te openen.
Den laatsten tijd werden bij de werven
beide gearresteerd~personen oak nog
T 0 k i 0, 26 O~c., (J)omei).. Offide~
aan de Tyne in totaal 220.000 ton aan
hebben Qnaerbandeld OVeT den vex:koop
schepen besteld, waarva,n 15 schepen wordt bekendgemaakt da't de jongera
van 4000 gasm;l.Sker$ van het nleuwste
,Tanger.
voor d~ marine, waarvan de bouw broeder van keizer l:Iirohito, prins Ch~;'
model aan !:Ie Spaa,nsc):).e rooden.
chibu, als vertegenwoordi~r' van 'P-~.l'1I
£ 20.000,000 zal kosten.
Deze maslt,ers zijn, vOj)rzien vatl een
keizer de kroning vail KQning George
filt~r, waar~r de dragera zic.h gech.J,...
VI op 12 Mel a,s. zal bijwoIi~n.
'
rende tien UUI: aan gifgaiJ kun,nen 'QtootOngeregeldheden
SOLIDARITEITSS'J,"AKING
stellen,zon~r Ihlervan schade te on- .
J
'
dervinden. '
I
I
Prins en prinses Chichibu zuIlen 1,8
Lon den, 26 Dec. (Havas), ElfduiD)i:l\lON$1,'REERENDE ITALIAANSCIIE
zend mijnwerkers in de Brodsworth- Maart a.s. met het s.s. "Heian MarUi'
,- .
l\IATROZEN
Natuurtjk 'i5oetst U' Uw tanden. Maar
mijnen in Yorkshire zuBen Maandag- der Nippon, Yusen Kaishavan Yok!Oiwaarom verzorgt U wei Uw mood en niet
''l' a n g e r, 26 Dec. (Reuter), In morgen weigeren in de mijnen at te hama naar' Seattle vertrekkeur
~ uitsc ItIUlul
de tnternationale Zone werden ongere- dalen.
Uw keel. Eenmaal gorgelen per dag is niet
Van Seattle zuBen zij via Canadll
geldheden
verwekt door 150 Italiaanvoldoende I Gorgel daarom op de nieuwe.
Achtduizend arbeiders hebben n.l. be- naar New Yor~ reizen, \Vaar zij ,zich op
D.E "l'RE'tORU" VI.OT
sooe matrozen onder aanvoering :va,ll
modei'ne manier: droog • • • met Wybert I
. ,
,
een officier, die de kantoren van het sloten het werk neer te leggen uit soli- 21 . April a,s. zullim inschepen op het
Lo
n
den,
26
Dec.
'(Reuter>.
Het
s'.s.
'Spaansche
da,gblad "Democracias" ve r- dariteit met 3000 hunner kameraden J die S.s. "Queen Mary" der Cunard-Whi~
Wybert bedekt mond· en keelholte mel een
..J
"Pretodal, vail de Duitsche l\frika·lijn, 'nielden omdat het een aantal artikelen thans reeds zes weken staken tel' ver-star Line.
beschermend, verfrisschend laagje' Wybert
dat - naar gisteren werd gemeld - op heeft gepublkeerd, die in Italiaansche krijging van loonsverhooging.
ZiJ.11 inalden-tripop ~e 'SOlent wa.s vast- kringen als beleedigend voor Italle worontsmet. 't is een weldaad voor Uw keel I
In: VIS~CHERV-O.YER~~j,<Ol\lST i
HET KERSTPRINSESJE
geloopen, Is hedenmorgen tijdens hQOg- .den besch.,ouwd.
MET DE U. S. S. R.
water dank zij de poglngen van vijt
De matrozen drongen het gebouw binsleepbooten en ten gevolgevan het feit, nen, wierpEm aUe documenten en paLon d e 11J 26 Dec. (Havas), Op
dat een deel der lading in llchters was' plE~ren. waarop zij de hand konden leg- Belgrave Square werden gelukwensch- To k i 0, 26 Dec. <Domei>. Het ~ll~'"
gelost. wedel' vlot gekomen.
.
gell onder kret~n van "Evviva il Duce" telegrammen ontvangen uit aIle deelen luidt dat op 29 dezer te Moskou een
Het schip is voor bodem-onderzoekop straat, waarna izij de drukkerij ver- der wereId tel' gele~enheld van de ge- modus vivendI zal worden onderteekend,
waardoor de vlsscherij-overeenkomst
naar Southampton teruggekeerd en zal;nielden..
, , boorte van het prinsesje.
Uitsluitend in orig. blauwe doozen
25, 45 en 65 cents!
wann~el' het onbeschadlgd blijkt, heden-I,De opwinding duurde eenlge uren, De doctoren verklaarden hedenmor- tusschen Sovjet-Rusland en Japan, welavond ,waarsehijnlijk zijn rels voortzet- 'dochgeen ernstlge incldenten werden gen, dat de hertogin van Kent en haa.r ke ultimo dezer expireert, voor den tijd
Importeurs: GE 0 WEHRY 6' Co.
van een jaar wordt verlengd.
551 ten.
,
"
:, _: ., _~;':'i:
gemeld.
,
.
dochtertje het uitstekend maken.
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have a good night
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nleuwe colledle;
In diverse effen kleuren
en moore sfreepdesslns

gevan zuivera an hootscherpe ofdrukken, ZQ

van at' 14.25

zijn berekend op groote
oplagen en ~eschikt voor
hond- en machineschriFt.

aileen verkrlJgbaar blJ:
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Kleedingmagazijn

'als de sherries zooals de Spanjaarden ze drinken,

~ijn.
"

t

!

'

. . . . , .J 2.50

•

'Maar ",droog" is' een 'reletlel begrip Wat
'de Engelschman'· "very pare and dry",
noemt is naar de smaak van den Spanjaard
,
nog Iang geen "secco " *) , .
Or Q 0 g, als de schrale bodem van hel ,
~erez.dislrid, waarvan hij alkomslig is, is
-aileen de sherry zooals de Spanjaarden
~em zell drinken.
"
ITot voor kort was deze sherry builen
Spanje nergens le krijgen. Want de groole
~herry.exporteurs, meest allen Engelschen,
,vermengen de origineele sherry met aller- ,
lei zoelere Spaansche wijnen om fe vel- ,
'doen aan de.smaak van het groole publiek
{in E.ngeland, "
,,' ,
(Ooor het persoonlijk contact dat de, firma
'Oud als wijnkoopersfirma met de Spaan'sche wijnbouwers heelt, is zij er in ga·
slaagd de export te verkrijgen van de
\() rig i nee I e, ~ 0 n v e r s ned e n
Spaansche sherry.

'"

o u

5.Oe8~BAjJ\

I

,.'

r

...

.1

2.50

..f

2.10

Postweg Noord No. f.
Balavia Co
aws

J'

doordal Bad I s k a goede service geefl
en in de alfereerste plaats - - - -

(vjh F. H. Justman)

Batavia-C. Noordwijk 38b
Tel. Welt. 349
Bandoeng
Bragaweg 39
I Telefoon
1183

liN A POL E 0 Nil
Kwam

'1 "NieuYl Engeland"

.

federe wijnkenner,' en zelfs ieJere wouldbe wijnkenner, zal U verklaren dat sherry,
de goede, de. echt.e sherry droog moet

r

Dat komi

Zog

la'al Uw drukwerken door Bad I s k a bezorqen l
Bad I s k a faaU noolt r - - - - - - - - - - -

._. .' :....._--------------------'
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S I u I s b rug s t r a a t 2:J - Bat a v Ia-C en t rum
.

Overwon

PATENT
Gcxorldheidspijp
Droogrooker

"Wunup"

J" r.75

Permanent Wivel···-'

. f 2-

I

f-fF K NIP

r·,
OOl·
C
e u Hotel des' Indes.

D

Je, Moeders,., realiseert U zlch dat kinderen

'* Indien U bErailg,'te~t
sherri£'5 en

gemakkelijk zittende kleedjes het prettigst
vinden1 Wascht die daarom met Persil. Ze
blijven daardoor z66 zacht en soepel,
dat ze heerlijk ziUQn en nooit schrijnen.

It~'Jl('n,

nangt dan om een
CRATIS abOllllem('nt

;.; '5EMARANG: - BATAVIA ...

op 0/15 tljduhrifl
"UonJdm dell If ijnstd,"

MEDAN:

%~6ra.ng de Yoorraad strokt stellen wiJ beschikbaar blJ Inzondin!J van 3 sherry.
tetlketten een fraal ingelijste oleogr"f13 voorstetlend,;, een Hnarlcmsch BlnnenhofjIJ
!!!I!IIJ!b _ _A_R_'--cb.~ In""dl·9 van 1 'h"'y'lIk,'. Oud'o ",I>ladlg. kun"ka!>nd" voo,·1031

..

prettig vind?

_

J

Ook zijden en wollen jurkjes kunnen het
best met Per s i I gewasschen worden. En
de kinderen zien er altijd even neljes en
helder uit.
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I(alholieke J]oekhandel
" VIRIBUSUNITIS"
Cltadelweg.

2c-halldsch Bockhandel
"I N S U LIN D E"

Pasar Baroe, Bandoeng.

STATIONSKIOSKEN
RESTAlJRATIE • RJjTUI.
GE N
,

d~ 8.8. en Z.8.B.'

',.
,

I

-

•

,

/

NUMM ERS

en In de

MAGNEETJES l'REK,KEN!

I.

En nu, meneer, zet de goo-chelaar, u zult er wel versteld van
146 Ie en laatste m
staan als uw gulden dlen ik in
'«77
• dit gl~s heb weggetoov~rd, aan den
"
- - - - - - - - - - - anderen kant van het theater te ..
voorschijnt komt, niet? Welnu, let
.
u maar eens op ...... he, daar, dat
van het Batavlaasch Nleuwsblad zljn jongetje daar steek je hand eens
verkrijgbaar a 15 cent blJ :
in Ie zak en kijk eens, wat er in
Boekhandel KOLFF & Co zit!'
,
"
'te Batavia-Cerltrum\ en BatavIa,
stilt-e. H:t 'a~ng~wezen [ongetle
' B kh' del kreeg een kleur als vuur. En eln2 e·' IIan d SCII ,
oeu an
delijk kwam het er uit : - D'r zitte
"OBUZ"
nag maar 2 kwartjes en vier dupSlulsbrugstraat BatavIa-Centrum.
pies in, baas, want u zel, dat ik
U"IGEPINK een duppie kreeg en daar heb ik
8 oe kh • B • "7
no. n
,"
' een portie ijs voor gekocht !
Rijswijkstraat 16, BatavIa-Centrum.

LOSSE

Weet U, wat

m

Moppen.

f 10.G~aron~e~

in

~.,.

Speciaal Sigaren-Magazijn

heeft loch reeds vele reIaUes - - -

~.

"

~

- Ja, Z€i de oudste doehter, die
een poos uit logeeren was geweest,
tot haar vader. - Hendrlk zal u
best bevallen, 't is een buitengewane vent.
De vader Iuisterde belangsteHend
toe en vrceg: - Heeft hij geld?

-:- .AC~l ~ader, ant,:,:oordde het
melSJe, Jelm mannen ZIJn toch allemaaleender. Hendrik vroeg mij
oak hetzelfde.

,

nATAVIAASCH NIEt)WSBLi\D van Maautlag ,28 December 193fi ":- VlERDE BIAD

..
A. S. I.

•

B~-o~tie In

Dc nieuwe weg op nali

Nederland

,

Door de regeering urgent geacht

Uit de Provincie
•

In antwoord op de schrlftelijke vragen
Depok
van het Volksraadslid Soeroso over de
in ons blad van 24 October [I. betwlste
?Jj. ~..
<. Kerstleest "Ora et Labora"
urgentie van den nleuwen weg tusschen
Te Den Haag een comite gesticht
• en .Drtehoek"
Slngaradja en het Bratanmeer 'op Bali
he eft de regeerlng thans het volgende
Woensdagavond [.l. vierden de Depokj
tenant-generaal, commandant van het medegedeeld :
Men schrijft ons uit den Haag:
sche zangvereenlgtng "Ora et Labora" en
veldleger, gouverneur del' resldentie, den
In de vergaderzaal van den Onder- Haa.g; H. Salomonson, directeur van
De wegaanleg is in 1931 door den de Drlehoeksmelsjes gezamenlijk hun
nemersraad voor Nederlandsch-Indle in "Aneta", den Haag; rnevrouw R. A. toenmallgen Resident Beeuwkes t ij d e- .kerstreest in de Protestantsche kerk tel'
het gebouw van de Nederlandsche Han- Soejono, den Haag; G. A. de Stoppe- 1 ij k stopgezet uitsluttend in verband plaatse. Het openingswoord werd utt.delmaatschappij in den Haag is een de- laar, ritmeester del' cavalerie Kon. met het ongunstig aspect van's Lands gesproken door den heel' J. Jonathans,
terwijl de kerstpreek werd gehouden
zer dagen een bijeenk,omst gehouden N. r. r., Buitenzorg; me], A. Thorbecke, flnanclen.
door den Depokschen Hulpprediker A. A.
van een aantal personen, onder wie ver- den Haag; A. T. H. Winter, kolonel bid
De bevolklng van Noord-Tabanan van Dalen. Na de pauze, waarin den
schillende, die jarenlang in Indie ver- Kon. N. I. L" den Haag, redacleuj- V. d.
(Zuld-BalD
heeft herbaaldeltjk aange- aanwezigen allerlel ververschingen wertoefd hebben, waarin besloten is tot "Avondpost".
drongen op aanleg van den onderhavl- den aangeboden, werd er nog een kerststlcntlng' van een comite in Nederland,
Na het inleidend woord van de eere- gen weg, evenals de elkaar opvolgende verhaal verteld door den heel' R. Loen.
dat zich ten doel stelt in Nederland een
presidente
sprak de voorzttter oud- landbcuwconsulenteri. Zelfs heeft de .beOok de ouderllng H. Loen, betel' besteunactie te beginnen voor het A.S.I.a.
(Algemeen Steunfonds Voor Inheemsche minister Ch. J. r. M. Welter, eenlge volklng aangeboden om, Indlen noodig, kend als "Oom Hendrik", hie!d een korBehoeftigen). GeJijk men weet, werd het woorden. Spr. bracht hulde aan den meer dagen ~n heerendienst uit te ko- te teespraak in het Maleisch. Behalve
genoemde vereenigingen werd medewerA. S. I. B. in 1935 in Iudle gestkht door arbeid door mevrouw de Jonge In In- men, dan waartoe zij verpUcht is.
de echtgenoote van die ten behoeve van het A.S.I.B. verking verleend door het Depoksche fluitNoord-Tabanan, waar veel groenten erkest, dat zich ook ditmaal niet onbeden vorigen gouver- richt en voor haar initiatief om dit
neur-generaal
me- werk thans in Nederland voort te zet- en aardappelen worden verbouwd, is tulgd liet. De presta ties van deze jonge
vrouw A. C. de Jonge, ten. Spr. sprak het vertrouwen lIit, dat voor denafscheep van deze producten club gaan zienderoogen vooruit. Te half
geboren baronesse van die actie rijke vruchten zou dragen ten op Boeleleng aangewezen, waar een di- tien werd dit goed g~slaagde feest met
Wassenaar. In den bate van de noodlijdenden onder de in- recte scheepvaartverbinding (sneldienst) de zegebede b~sloten.
tijd van zijn bestaan heemsche bevolking op Java en Madoe- is met Makasser. Afscheep naar ZuidKel'l.>tleest ZOlldagsschool
heeft het A. S. r. B. ra, die op zoo rustige en waaiodige wij- BaUsche havens heeft nimmer plaats
in Indie meer in het ze het leed hebben gedragen van de gehad en heeft ookgeen zin door de
bijlzonder op Java, wereId depressie, die hen heeft beroofd onvoldoende scheepvaart·verbindingen.
Op den tweeden Kerstdag had te Debuitengewoon
veel van het waarlijk uiterst beschelden maOok voor het veevervoer, dat steeds pok de viering van het Kerstfeest voor
Mevr. De Jonge. zegenrijk werk vee- terieel bezit, dat voor hen de voor- naar Boeleleng heeft plaats gevonden de Zondagsschoolkinderen onder zeer
richt: groote nood en el1ende is ver- waarde was voor levensgeluk.
is de nieuwe weg van groot belang. De groote belangstelling plaats. Het kerkzacht geworden. De geheele samenlegelelders en dieren behoeven than.s nlet gebouw, dat geheel gevuld was,was keuving in Indie heeft deze actie krachtIn bespreking kwam o.m. het program meer gebrulk te maken van de in den rig versierd, terwijl een prachtige kerstdadig gesteund. Er is evenwel voor deze van actie. Met algemeene stemmen werd reg'entijd bijna onbegaanbare bergpa- boom het geheel completeerde. Na den
hulpverleening nog steeds zeer veel noo- besloten uitbreiding van de organlsatie den.
gemeenschappelijken samenzang van
dig en daarom heeft mevrouw de Jonge over geheel Nederland. Hiervoor stelt
Gez. 229 ; 1.5. ging de Hulpprediker voor
De tegenwoordige Resident van Bali in het gebed, terwijI vervolgens de leiaanstonds nal1aar terug~eer in het va- men zich voor over te gaan tot oprlchheeft.
den wegaanleg hervat met het trer van de Zondagsschool, de heel' C. W.
derland besprekingen gevoerd, olUook ting van provinciale comite's, wa:udoor
in Nederland tekomen tot een A.S.I.B.- l:et mogelijk zal worden een zoo groot cog op het daaraan verbonden belang.
Faber, de kerstgeschiedenis voorlas, onVan een bevoordeeling van Noord- ten derbroken en ge'illustreerd door gezang
actle. Deze bespreking-en nu hebben ge- mogelijke actie te ontploolen; t.z.t. zal
leld tot de officieele stichting van een de organlsatie van een algemeenen koste van Zuid-Bali kan in deze niet van de kinderen. Hlerop volgde de pauA. S. r. B.-comite in Nederland.
'. speldjesdag worden 'ier' hand -genomen. worden gespl'Oken.
ze, waarin versnaperingen en verfris\
Aan de betrokken autoriteiten zal voorts
schingen werden rondgedee!d, hetgeen
Een
derde
verbindingsweg
tusschen
De bijeenkonu,t werd door mevrouw worden gevraagd, ui!gifte van een
vooral door de klnderen dankbaar werd
cle Jonge met enkele woorden geopend. A. S. I. B.-postzegel, waarbij de gedacihte Noord- en Zuid-BaU is reeds gewettigd geaccepteerd. Na deze onderbreking verdoor
~e
groote
bevolkingsdichtheid.
Spreekster hoopt, dat de bijzondere sa- voorzit, slechts een gering-e meerwaarde
Hlerbij komt dat het rijke gebied in het telde de heel' Faber een kerstverhaal, dat
menstelling van het eerecomtil~, dat te heffen.
Zulden van de onderafdeeling, Bdeleleng besloten werd met den samenzang van
voor deze acHe gevormd is, voor het geNog
werd
medegedeeld,
dat
H.K.H.
en
het Noorden van Tabanan, qat door Gez: 229 : 7. Het feest werd hierna met
heele Nederlandsche yolk een waarborg
den
nieuwen weg vl'ordt doorsne4en, met gebed' gesloten, doch de ZondagsschoolPrinses
Juliana
is
voorgegaarl·
door
aanmoge zijn, dat het doel van het comite
kinderen hadden nog verschillende ge,tonds
na
het
vernemen
van
d~ plan- d ebeide reeds bestaande verbindingen
een plicht van p.rimair belang is, waarschenken
in ontvangst te nemen, waarna
aan oak wij in Nederland ons niet mo- nen voor het A S.I.B.-comlte in Neder- nlet was gebaat, omat de plooducten uit allen in de beste stemmig huiswaarts
dit
gebled
daarlangs
niet
konden
worden
land
een
zeer
belangrijke
gift
aan
het
gen onttrekken. Dat doel toch is: aan
keerden. Dit feest mag inderdaad uitafgevoerd.
de armsten del' armen op Java het comite te doen toekomen.
stekend geslaagd genoemd worden.
allernoodigste te verschaffen.
Pangeran Koesoemo Joedo voelde zlch
De kosten van den weg hebbel1 bedraals Javaansch lid van het comite ge- gen f 11.352.08, waarV:J.ll zijn verwerkt
Reeds voordat er nog om steun ge- drongei1, ulting te geven aan zijn ge- in
Buitenzol'g
vraagd was - aIleen al l1a het lezen voelens van erkentelijkheld voor de acvan een interview over het A.S.I.B.- tie van mevrouw de Jonge ten bate van
193~
f 820.34
Watervoorziening Zwemontving spr. eenigtl giften van zeer een- het Javaansche volk.
1935
f 5220.bad G. G.
voudige lieden: menschen, die o zoo
1936
f 5311.74
weinig te missen hadden, 'maar die
Het comite beseft ten volle dat in
Zooals waarschijnlijk velen bekend 1s,
,"oelden voor de in geduld en lijdzaam- Nederland in zeer vele gezinnen groote
Dl.'ze bedragen zijn ultgegeven aan
heid verdragen ontbering van onze nood heerscht, maar het is overtulgd, den bouw van bruggen en dllikers, be- bevindt zich in den Plantentuin een
noodlijdenden in het Verre Oosten, wier dat velen zich ook ,gedrongen zullen zoldiging van mandoers, het verleenen i,,:emoaq dat uitslUitend tel' bescbikklng
vertrouwen in het moederland onge- voelen de s,ctie voor het A.S,I.B. te van tegemoetkoming aan de heeren- staat van den landvoogd. .
Dit zwembad werd tot nu toe gevoed
SCihokt is. Spreekster hoopte dat het steunen.
dienstpl1chtig'en bij overnachten op het
voorbeeld gegeven door hen, voor wle
werk en het bekostlgen del' extra maal- door een bron, welke tel' plaatse wordt
het afstaan van enkele cngebruikte
Ret comite hoopt door woord, ge- tijden indian de werkprestatie del' hee- aangetl'offen.
postzegels van 5 en 6 cent misschlen $chl'ift, beeld en radIo, ~et Nederland- rendienstplichtigen en gestraften daarNu is onlangs bacteriologisch vastgeeen groote opoffering beteekent, voor sche yolk op te wekken tot het verlee- toe aanleiding gat.
steld, dat het water, door deze bron verallen een aansporing moge zijn, om in nen van steun aan dlegenen der inDe kosten zijn bestreden uit het hee- schaft, niet geheel vrij is van voor de
ruime mate bij te dragen tot verwezen- heemsche bevolking op Java en Madoerendienstafkoopgeld
en uit de onderaf- gezondheid schadelijke invloeden, terwijl
lijking van het doel, dat het comite in ra, dIe door den nood zoo zwaar getrofgebleken is dat z,g. chloreeren, dit bedeelingskas van Boeleleng.
Nederland zich stelt. Zij , eindigde met fen zijn.
I
zwaar nlet voldoende opheft.
de bede, dat Gods zegen moge rusten op
••
Zoodoende heeft de Intendant van
Het llgt In de be doeling spoedig nadezen arbeid van naastenUefde.
het huis van den gouverneur-generaal
dere mededeelingen omtrent de actie te
KRANKZINNIGE DOODT OPPASSER
een verzoekschrift bij den Gemeenteraaci
Hlerop volgde de bekendmaking van doen. Eell einstig beroep zal worden
het opgerichte comite. De samens~e1ling gedaan op de medewerklng van de NeDe vorige week werd een oppasser alhier ingedlend, waarin gevraagd wordt
derlandsche pel'S, de radio-omroepver- van het krankzlnnigengestlcht Soem- vergunning te willen verleenen dat bedaal'van laten wij hier volgen.
eenlgingen en de film-organisa ties.
bel' Porrong, Rals genaamd, door een doeld Zwembad voortaan gevoed wordt
E~re-comite
del' verpleegden van dit gesticht tijdens uit de Genleentewaterleiding en weI te•
het gl'assnijden met een arit in de gen denzelfden prijs als bepaald is voor
Jhr. mr. A. C. D. de Graeff, minister
NAAR BATAKLAND I
buikstreek gestoken, tengevolge waar- de waterverstrekking van het Zwembad
van Buitenlandsche Zaken, oUd-gouvan deze oppasser, ondanks onmlddel- "Kedoenghaloeng".
B. en W. adviseeren den Raad de gevel'l1eur-generaal van Ned. Indie (den
Ta'll- en adatstlldies in Simeloen&oe~ iijk medisch ingrijpen, na een half uur
vraagde vergunning te verleenen en deeHaag); mr. J. P. graaf van Limburg
overle~d.
len daarbij mede, dat het tadef lager geStirum, nieuwbenoemd gezant del' NeMet de "Plancius" kwam van Java te
De oorzaak van dezen aanslag is ge- steld kan worden, daar.'het water uit
• derlanden te Londen, oud-gouverneur- Belawan aan dr. P. Voorhoeve, tot voor
generaal van Ned. Indie (Berlijn) ; mr. kart !bibliothecaris van het Bataviaasch legen in het feit, dat de oppasser de overloopwater zal bestaan, dat andel'S
D. Fock, minister van staat, oud-gmt- Genootschap, die zich ~l1ls 'men weet ~sten val1zijn ontbijtonder enkele toch verloren zou gaan en uitsluitend
verneur-generaal van Ned. Indie (den Jedurende enkele jare!t in Simeloengoen andere verpleegden had 'verdeeld; .de 's n:J.chts geleverd zal worden.
Dit onderwerp komt voor op de agenda
Haag); j'hr. mr. B. C. de Jonge, oud- zal wijden aan de studie van taal, volken- clader achtte zich, wijl hij niets kreeg,
del' a.s. gemeenteraadsvergadering.
gouverneur-generaal van Ned. Indie, kunde en adat. In dien tijd zal dr. Voor- ()chterultgezet.
oud-minlstlir van Oorlog (Voorst, Gld). hoeve te- Siantar verhlijven, van daar
,
.lio
uit zijn werkzaamheden verrichtend.
Bestllllr
In een kort onderhoud, dat de Dell
Eere-vool'zitstel' : mevr. A. C. de Jonge Crt. met dr. Voorhoeve had, vertelde degeb. bsse van Wassenaar (Voorst, Gl,d') ; ze, dat hij voor drie jaren door den dlMen scluijft devermenigvuldiging als voIgt OIl :
voorzitter: Ch. J. 1. M. Welter, voorzit- recteur van 't departement van Ondertel' van den Ondernemersraad voor wijs tel' beschikking Is gesteld van {Ie
(1)
AIle cijfers 1 en 4 zijrt vermeld.
Ned.-Indie, oud-minlster van Kolonien, Landschappen in Simeloengoen. Aller(2)
Uit de 1 van (2) voIgt, d~t het
oud·vlce-president van den Raad van eerst ,Zal hiJ trachtell zich de taal del'
Ned.-Indie (den Haag); vice-voorzit- Simeloengoen-Bataks eig-en te maken,
------- X I
(3)
Ie eijfer van (1) = Sell 'het 3e = K.
tel': mr. R. J. M. Verheijen, oud-procu- en eerst daarna kan met de eigenlijke
(4)
Verder ziet men bij (6), dat het 3e
reur-generaal bij het hooggerechtshof onderzoekingen een aanvang worden ge(6)
cijfer vart '(2) = O. Uit de laatste
van Ned.-Indie (den Haag); Ie secre- maakt.
(6)
en voorlaatste 4 van (6) voIgt,
taris: A. H. Neijs, oud-gouverneur van
Taal, volkenkunde en adatrecht zijn
(7)
Midden-Java (adres: Groot Hertogindat het laatste cijfer 'van (1) = 3 of
l1elaan 87, den Haag); 2e secretarls: bij de Simeloengoen-Bataks nog nimmer
(8)
J. van Arkel, kolinel tit. bid Kon. N.I.L. grondig onderzocht.
41
8, immel's:
(den Haag) ; penningmeester: mr. E. E.
He't ligt in de bedoeling, dat de resulMenten, pia firma Heldring en Pierson taten van den arbeid zooveel mogelijk 4
I
4 X 42 4 a 4 3 44 4 '5 4. '6' 46 47 48 4 8 4 9
'2
7
8
4
(den Haag).
.x dus:
9
2
3
8
6
worden gepubliceerd, tel'wijl het Bestuur
op.de hoogte wordt gehouden vall belangLeden: Jkvr. mr. M. J. E. B. Alting rijke zaken. ,
4 4
44 44 44 44 4. 4 44 4 :4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Von Geusau, advocaat en procureur, den
Haag; J. C. Bannink, generaal-lnajoor
Als het laatste cijfer vAn (l) = 8, dan krijgt mel1 bij (6) het volgende te
Dr. Voorhoeve Wijdt zich speciaal aan
tit. ·b/d Kon. N. I. L" den Haag: ir. M. H. het Sim~loengoen-Bataksche!gedeelte, zien:
Damme, directeur-generaal del' P. T. en omdat de Karo-, Toba- en MandailingT., den Haag; mr. A. van der Deure, lid Bataks reeds eerder, ultvoerig bestudeerd
S.K4.4S
van de Ged. staten van Gelderland, zijn. Indertijd heeft dr. Voorhoeve te Lei3 Dan is K dus O. Maar K kan niet' O. zijn, zie (3)
voorzitter van de Ned. Chr. Radio Vel'" den aan de hand van hetgeen de Qiblioen (7), dus het laatste ciHer .van (1) = 3, het 2e van
Bennekom ; A. A. G. Feuilletau de theken en archieven aldaar bevatten,
, , . 1 4 . 4 4 (2) = 8 en K = 1 of 6, dus 6.,Om de Ie 4 vaf\ «J)
Bruyn, kolonel bid gen. staf K. N. I. L., reeds een overzicht gegeven van Batak- te krijgen moet liet 5e eijfer van (1) = 3 zijn. Uit de 6 van (3) voIgt, dat Svan
cen Haag; P. J. Gerke, oud-algemeen sche volksverhalen en het viel hem toen (1) = 7,8 of 9. Als S = 9, dan is het'laatste cijfer van (2) = 3. Maar dan kan
secrets,ris in Ned.-Indle, den Haag; onder meer op, dat de drie genoemde er oo-k geen 6 als begincijfer Van (3) sMan. Dit Is oak het 'geval als S "'" 8. Dan
Pangeran A. A. Koeseemo Joedo, oud., volksgroepen ruim waren vertegenwoor- is het laatste cijfel' van (2) = 6 en ook dan kan men de 6 'Van (3) nlet krijgen.
lid van den Raad van Ned.-Indie, den digd, doch met Simeloengoen hleek het Dus S = 7, het e~rste en het laatste eij fer van (2) = 9, I = 8, M = 0 en T = 9.
Haag; K. D. Koning, r,edacteur Aig. Han- mindel' goed gesteld.
Uit de 1 van (4) voIgt, dat het voorlaatste cijfer van (2) ::::: 5. Na invulling !blijkt
delsblad, Amsterdam; gravin E. du
De hiaten in taal,' volkenkunde en dan dat het 3e cijfer van (6) = 5, dus het 2e cijfer van 0) = 0 of 5. Als dit ::: 5
Monceau, den Haag; mr. A. Neijtzell de
dan krijgt me11 voor (3) 6 8 {) 7 9 Q 8 7, dus het 2e cijfer van 0)
0, R = 5
Wii:lde, oud-yoorlJitter van den V:olks- adatrechtelijke begrippen hoopt dr. Voor- en E = 3.
'.
,
raad, den Haag; H. G. Rambonnet, ge- hoeve in dekomende jaren aan te vulDe oplossinllu'idt dUs :
neraal-majoor bid Ned. Leger, adjudant len, zoowel ten bate van de bevolking
in buitengewonen dlenst van H. M. de zeIt, als ten bate van het Bestuur dat er
70 Q'. 3,. '3'X9 ~'O 11S~.
Ronlngin, Den Haag; Jhr. W. Roell, lui- in pracUsche aamaking mecte kom~, r

Mevr. De Jonge eere-voorzitster

Oplossing" von° de rekenkundige Kerstpuzzle
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Openbare bljeenkomst I.E.V.
Dinsdagavond 29 December a.s. om 8
uur 30 zal in de I.E.V. Societ-eit (Tjllendek 12) alhier een openbare bijeenkomst plaats hebben, waarop gesproken
zal worden over de onderwerpen : Wat
is het Indo-Europeesch Verbond voor den
Indischen Nederlarider ? (Inleider:· dr,
ir. J. Th, White)"; De Arbeid van het
I.E.V. in de Gemeenteraden, (Inlelder :
dr, H. E. Wolff von Wiilfing).
Daarna is het p a u z e, waarin schriftelijke vragen kunnen worden Ingedlend,

Cheribou en de, Feesten
Het definitieve programma.
Het programma voor de fees,telijkheden tel' gelegenheid van het huwelijk
van H. K. H. Prinses Juliana is thans
als volgt vastgesteld,
De Ieestelijkheden zullen Woe n sd a g a von d den 6 den J an u a r 1 worden ingezet met een
etalage-wedstrijd, waarvoor prijzen beschikbaar worden gesteld.

Dienzelfden avond zal de feestverllchNa de pauze : beantwoording van de ting, welke door de N.I. Gas-Maatschapschriftelijke vragen. Vervolgens: g e- pdj is verzorgd, van de volgende gez ell i gsa men z ij n.
bouwen en stadsgedeelten worden ontstoken : Te Kedjaksan : Residentswoning, woning vail. den heel' Abdullah
Soekahoemi
bin Afiff, het Stadhuis en de Burgemeesterswoning; te T[angkrlng : de ReDe Betrouwbaarheldsrit gentswonlng en het kantoorgebouw van
de Algemeene Volkscredietbank ; de
D. Zaterdagmorgen tegen zeven uur Julianabool11 op de Aloon-aloon te Keyerzamelden zlch in de Societeit "Soe- djaksan, welke werd geplant tel' gelekall}anah" de deelnemers aan den be- genheid van de geboorte van het Printrouwbaatheldsrit naar Pelaboean· Ra- sesje. De brug te Pa~arpagi zal eventoe, die uitgesc'l1reven en georganiseerd eens worden gelUumineerd. Te Pasoewas dOor de Vereeniging "Soekaboemi's ketan het gebouw van de British-AmeBloei". Laat ons direct zeg'gen dat het rican Tobacoo Company Ltd. (floodgeheel boven verwachting is geslaagd. light), aan de Kantoorstraat de gebouUit den aard del' zaak kon bij den aan- wen van de Ned. Ind. Escompto-Maatyang die verwaCJhting niet groot zijn, schappij en de N.V. G. Kolff' aan den
want zelden hebben wij hier een som- Havenweg (Pabean) het Hav~nkantoor
berder regenochtend medegemaakt. zoo- de N.I. Handelsbank en de Koninklijk~
dat het gaan na,ar ,de ,zuidkust geen Paketvaart Maatschappij; veeder een
pretje kon worden genoemd.. Gelukkig gedeelte van den viersprong Tjankol,
klaarde het weer wat op en was het het Residentie-kantoor, het P.ost,kanyerblijf bij het eindpunt zeer feestelij'k. toOl' en het Telefoon-kantoor.
Na een gezamenlijke lunch en een
dansje op de muziek van een ouderwetschen ronsebons werd de terugtocht
aanvaard. Tusschen vier uur en halfvijf kwamen de deelnemers wedel' bij
de Socleteit te Soe<kaboemi aan. AIle
voertuigen zwaar beomodderd, maar aIle
inzittenden met vroolijke gezichten. In
de Societeit werden de vermoelden door
de goede zorgen del' dames van Unen
en Roelofs met warme bhee en koekjes
gelaafd, zoodat zij direct wedel' over den
dansvloer zweefden op de opwekkende
tonen van Voogts Jaszband. 's Avonds
groot diner in het Grand Hotel 8elabatee, waar de eetzaat in mooien ~erst
stijI was versierd. Aan den disco van
"Soeka.boemi's Bloei" telden wij meer
dan veertig gasten. Na afloop van dit
lekkere dinerbrak het glanspun t del'
feestelijkheden ,aan, namelijk het groote
Bal in de Societeit. De uitstekende ver&iering met dennegroen gaf niet aUeen
een Kerststemming, rilaar ook een sterke
Kerstlucht.

Om half 10 's avonds vangt het galabal in de Societeit "Phoenix" aan dat
voor iedereen toegankelijk zal zij;l.
Gedurende het tijdvak 7 tot en met
16 Januari a,s. liggen ten Residentiekantore voor een ieder felicitatieregisters tel' teekening.
I

Donderdag, 7 Januari
wIlen de volgende godsdienstoefeningen worden gehouden : 7 u. v.m. Katholieke Rerk, 9 u. v,m. Protestantsche Kerk
en 12 u. m. Moskee Kaboepaten.
9 u. v.m. optocht vanwege, den Kraton
Kanoman naar het Residentshuis lano's
de volgende route: Aloon' Kanoma~
Djagabajan, Pasar Pagi, Kedjaksan:
Residentserf, Ka.senden,
Paketoekan
Pesisir, Tjankol, Aloon' Kanoman.
'

4 U. n.m. Bloemencorso langs de volgende route: Tj ankol, Pesisir, Paketoekan, Residentserf (aankomst 5 uur),
Kedjaksan, Kebon:baroe, Feestterrein
De voorzltter dervereeniging reikte Pesisir.
tijdens het dansen de behaalde prijzen
4 u. n.m. Volksspelen op het daartoe
uit. 11'. Roelofs deeIde mede, dat voor
den eersten prijs twee deelnemers in aangewezen Haventerrein (zakloopen,
aailmerking kwamen, die beiden het ge- boegsprietgevecht, tonsteken, hardlooringst aantal' strafpunten hadden· ge- pen met, hindernissen, fietswedstrijden,
kregen namelijk 13, zoodat het lot moest touwtrekken, openlucht-bioscoop enz. en
beslissen aan wien de groote zilveren daarna Pasar Malem.
beker zou toevallen. Jntusschen steeg
6.30 u. n.m. Japansche optQcht langs
de feestvretigde tot kookpunt,· waarop de volgende route: Tjankol, Ravenweg,
zij ziCJh tot den vroegen morgen wIst te Pesisir, Residentserf (aankomst 7 uur
handhaven. ZDndagmorgen, niet al te n.m,), Kedjaksan, Pasoeketan, Tjanuoeg, stegen vele auto's op naar "Mool, kol.
Wanasari". Daar had het slot del' feeste~ijkheden plaats en zouden de feestVrijdag, 8 Jannarl
vierders zlch nogmaals vereenigen aan
een middagmaal. Van allekanten hoor8 U. y.m. Kinderoptocht door de stad,
den wij lof over de wijze, waarop de be- waaraan door' alle landaarden kan wortrouwbaarheidsrit was georganiseerd. De den deelgenomen, opgeluisterd door het
brigade van net Roode 1{ruis, die de Ambonsen ffuitorkest van Madjalengka
tocht sloot, is geen enkele maal in actie Opstelling optocht bij station S,S., ontbehoeven te komen. Het bestuur van binding in het Stadspark te Tjankol.
Soekab<>emi's Bloei kan met trots op de8 u. v,m. - 11 u. v.m. waterfeest.
ze dagen terugozien. Het heeft pIotseling
8 u; v.m. rondvaart van versierde
eene zeer bijzondere belangstelling voor visschersprauwen.
de vereeniging gekweekt, ws,armede de
9.30 n. v.m. roeiwedstl'ijden van klei';
gemeente Soekaboemi alleen maar gellere prauwen.
baat kan zijn.

10 U. v.m. lansgeveohten. (Tribune en
lIoutvoorzienillg en Bodel11- bar aanwezig op het Haventerrein te
verbeter'ing
Tandjong Mas).
Het wordt noodzakeliJk geacht de Inheemsche landbouw in. het regentschap
Soekaboenl1 te bevorderen, vooral daar
waar de productie In vergelijking met
de andere deelen van het regentschap
laag is. Gedacht is aan de dessa Tjiengang, p'oerabaja, Gegerbitoeng, Tjldjoerej, Tjidjangk('lr, Nialindoeng,. Tjimerang, Padabeunghar en Tjidahoe van
het distrIct Djampangtengah, waar de
grond door het uitboeren weinig op-'
brengt, waarom verbetering 'noodig is.
De meest aangewezen weg Is· deze verbetering te Ibewerkstelligen door a~
plant van Albizzia, die ook uit hydrologisch oogpunt aan te bevelen is, terwijl
er voor het hout gereede afnemers bestaan.

4 u. n.m. Volksspelen en Pasar Malam
op het Haventerrein.

4 u. n.m. - 5,30 u. n.m. BioscOOPVOO1'4
stellingen VOOr kinderen (City- en Rex~
theater).

6,30 u. n.m. Chineesche optocht langs
de voIgende route: Pengampon, Lemahwoeng-koek, Petjinan, Pasoeketan, Kal'anggetas, Kedjaksan, Tangkil <Residentshuis) ell terug langs Kedjaksan,
Kali-Baroe-Noord, Kali-Baroe-Zuid, Soekalila, Ke'bon Blimbing, Paroedjakan,
Pekalangan, Pandesan, Pekiringan, Winaon, Kanomatl, Petjinan, Pasoeketall
Wetan, Klenteng See, Talang, umallwoengkoek, Ariodinotoweg, Kasepoehan,
Pekawatan, Pertratean, Pasar Balong,
Pekalipan, Lawanggada, Poelasaran,
De bedoeling is dan ook op verschil- Pertratean en Plkiringan.
lende plaatsen In genoemde dessa's vanwege het regentschap kweekbedden van
Zaterdag, 9 Januari
Albizzia' met hulp en steun van den
ProY. Landbouw Voorlichtingsdienst aall
8 u. Y.m. - 11 u. v.m. Waterfeest (ver·
te leggen, waarvan de stumps tegen zeer volg van Vrijdag).
gereduceerde prijs aan de bevolking zul8 U. V.m. zeilwedstrijden voor vislen worden verkocht.
schersprauwen.
9,30 u. V.m. motorboot-handicapraces.
.8evordering Veeteelt
8 u. v.m. - 11 U. v.m. Bios~oop- en
wajang-voorstellingen voor kinderen.
Eell van de middelen tot bevordering
4 u. n.m. Volksspelell en Pasar Ma!em .
Vall de veeteelt in het Soekaboemlsche op het Haventerrein.
is het oprichten en instandhouden van ., 5 u. n.m. - 6 u. n.m. Gecostumeerde
een veepasser: Op dit oogenplik worden Veteranen Voet,balwedstrijd op het Geyoor verkoop bestemde karbouwen uit meente-sportterrein te Kosambi.
6,30 u. n.m. Chineesche optocht langs
Zuid-Bantam en :gedeeltelijk utt de
Djampangs naar Soekaboeml of Buiten- dezelfde route als Vrijdag.
zorg vervoerd via Plaboeanratoe. Door
Tot besluit van de feestelijkhedell
het oprichten van een regentschapsveemarkt tel' districtshoofdplaa ts Pla- wordt ... om 9 uur 's avonds een groot
boean zal uiteraard het algemeen belal1g vuurwerk afg'estoken :ophet feestterrein
te Pesisir.
gediend worden.
Men heeft een geschikt terrein daarOndp.nks de beperkte middelen, waarvoor gevonden in het voormaJig kleill- over het feest·comite beschikt, komt
landbouw perceel KebontarQem I en II Oheri;bon zeer behoorlijk te voorschijn
da t door het Land verkocht zal worden en hat is nu maar te hopen, dat de
voor I 300. Begin 1937 kr~gt Plaboean loegenS de feestelijkheden niet in het
duseell eigen vee-mark~.
. watu zqllen doen vaUen.
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Bandoeng sleet BO~9Yhl' P~1 hqr .lnvn-kumpioenKOT/bal

,

Batavia
,

SPANNENDE STRIJD IN DE
BERGSTAD

'

Voar den lnterstedelljken voetbalwedstrijd, welke zaterdagavond op het UnIterrein te Bandoeng werd gespeeld tusschen het Bat avlaasch en het Bandoengsch bonds elf tal, bleek, mede dank
zij het goede weer, een flinke belangst elllng te bestaan, meldt onze Bandoengsche correspondent.

6ngeslagen karnpioen
.

r

I

'

'

Slot der lnterstedelijke Korfbol..
wedstrijden"

Te kwart voor acht stelden de volgende elrta llen zlch op:

J!almlg ocertulgetul geklop:

Bandoeng:

Soeraboio overwint bergstad
SOER,\8AL\ -

BANDOENG

2-0

BATAVIA -

l

I

I

ZeUs raakt Van der Bijl ZOOdanlg g~
blesseerd, dat hij het ve1d verlaten moet.
Oelukklg ziell we' hem kort daarop keurig ,bepleisterd het terrein weer ot) komen. :
I
Van Mi\iOs l1laakt er weldra 7-1 van
en Jansen en Van der Mark hebbengeen
h).Oeite de ,standsuccessievelijk te brengen op 8-1 en 9-1.
COldenhoff leld-de deze wedstrijd zeer
I

DJOCJA -

Soerabaia:
Aanval:
':'
Ang Tjeng kil', mej. S. Lambert
Lleni Yang Bing, mej. Z. Davies
Middell :
J. Berertds, lllej. It. Berends
F. Hengst, mej. P. de Wolff '
-- ---- ..- ..,._. -~_._-~_._-. __'__ .'._. __ ..

r oeibl,l

B a ta v I a :'

Verd. :
F. Coldenhoff, mel. S. v. IJS/5eldijk
sahertlan, mej . .M. \V'eynschenk.
De uitworp Is voor Batavia. ¥eteen
wordt het aanvalsvak aan het werk gezet. Minos houdt het spel goed open,
schulft plotseling in en het sehot gaat
even over de rand van den vijandelijken korf. De bal belandt bij de oranje
verdediging, die voorzlchtlg uitwerpt.
Het spel is niet vlug-soepel, doch toont
een Ietwat stroeve verkennende houding. Allengs echter wordt het losser.
In de Soerabaia-aanval weet Yan
Bing zich van zijn verdediger vrij te
te maken. Zijn schot heeft geen succes,
en het leder verhulst weer naar het
andere doel. \
Na e€nIge onsuccesvol1e pogingen om
de korf te vinden, krijgt Lijbers dicht
bij de lijn van het middenvak de bal
In handen. Zijn tegenstander meent
dat de afstand tot de korf te groot is
om te doelen en trekt zieh, bevreesd
voor een naar binnen glIppen, een weInig terug. Even zien we Lijbers de bal
"goed leggen" en dan, met een fraaI,
goed gericht schot, geeft hlj Batavia. de
lelding (1-0).
,
Strafworp

."'_.

I", Nellerltllul

Knape
,Eckardt
Boellaard
van
Tuyl
Taihitu
Vakwisseling brengt voor Batavia B.
Jut de Bourghelles. Tan Sien Ien Llppelt
Jansen c.s. in den aanval, tenvijl BeGlok Seng Teterissa
rends en zijn vakgenooten het voor de
Mattalijs
gas ten gaan probeeren.
Onong

De Batavla-supportiE'rs zijn verrllkt,
maar even later houden zij hun hart
vast als zij scheidsrechter Willemse
'1001' de Batavla-korf naa1' het strafworppullt zlen wijzen.
Yan Bing laat deze gelegenheid .om
gelijk te maken echter onbenut.
'
AIs J. Berends van 't Soerabalasch rn.tddenvak op waarlijk sublIeme wijze ipet
een verre worp mej. DavIes de ~ans
van den dag geeft, besluit aeze sp~el
ster handig van dit vertrouwen gebruik
te maken. Kahn deponeert zij den geliJkmaker In den korf.
: '

Verd. :
B. Jal1S€1l, mej. D. v. 1'ronchin
A. v. d. Mark, mej. P. Beck,

.,r~

lIet elttal van Solo, dat uit ,de ter gelegen held van het Chung Hsloh congres te Batavia. gehouden voetbalwedstrtiden als winnaar tevoorschijn trad,

'~

__.._ _.__ ..

"'Y~_.

In deze periode is Soerabaia goed op
dreet. Vooral de dames' weren zlch. u1tstekend. De bal komt niet'dlkwijls in
den Batavia-aanval.' Doch Jansen toont
zich een productlef speier. Hij heeft
nlet veei kansen noodig. Nag voor de
rust is hij er in ges!a:lgd den .stand op
2-1 te brengen.
Aanval te kort geholldt'll
De tweede speelhelft kenmerkt zich
door cen goed verdedlgende houding
van de oranje-witten. In het veld i3
men even sterk. Over en weer zi2n de
aanvallers kans te schieten, zonder resuHaat evenweI. Vooral Berends en
zijn medespeelsters hebben pech.
De Batavlanen houden d~n a:l1w;l
te kort, waardoor de tegenspelers niet
veel moeite hebben de bal n:lar het
midden te doen verhulzen. Bij een terugkeerenden aanval maakt Jans£'n dan
het derde doelpunt '1001' de hoofdstedelingen.
'
Vlak daarop smaakt mej. E. Jan.s het
genoegen pe stand te I;>rengen op 4-1.
Het spel vervlakt nlet. Belde teams
zijn nog veel van plan. lIet tempo
wordt opgevoerd en het 'gaat erop lijken, dat Soerabala een draw wIl forceeren. Doch dit gelukt'den Oosthoekers
nlet. WeI zorgt mej. v. IJsseldijk voor
'een kostelijk tegenpunt, maar daar 1;llijft
het bij.
I
"
Als scheldsrechter Willemse, die g'oed
leidt, doch 0.1. te veel zwaar spel teelaat, het einde aarikondlgt, heeft Batavia met moelte een overwinning ba-.
vochten.
•• ~.-......- _ _ .

In ~fdeel.ing II niet gespeeld

11

4

1 G 9 25-24

12
li'nsch. Boys. 12

4

.0

1

1 10

Wagel1inlien
~.

D. F. c. behaalf een' groote overwinning

Xerxeg

6-2

Z. A. C. -

3-2

A. G. O. V. V. -

Na. del1ederhag teg€n h~~ ~advbas(:h
twaalftal besluitAfalang 2iCih: ih elkoe-;
val de meerdere 'vall DjoC!a. te toon~n~
Tech valt het qa. Marang'~l;!J.'Jahg niet'
gemakkeliJk. ZiJ probeercm het'i!erst met
verreschoten, die ge.en sueces hebben.
Weldra. echterkrijgt D. de 130 nambelje
er cen in en ook Maj. A. de Ruyter de
wn~1 ~ii~ ha~r mQ~1t~ ~e100n(i. Pi twe~-

N. E. O.

Wagenlngen , - EnsCihede

D. F. C. overmeesterde C. V. V. in de
eerste helft geheel, aldus meldt een
aanvllllend telegram vall Aneta. '1'wee
doetpunten werden kort achter elkaar
gescoord; waarop C. V. V. gelijk maakte.
Daarna maakte D. F. C. het derde doelpunt, zoodat rust inging met den stand
3--2 voor D. F. C. In de tweede helft had
C. V. V. weinig meer in te brengen, waardoor D. F. C. de score gema'kkelijk kon
opvoeren, waarbij de Dordtenaars zelfs
met veel pech te kampen hadden 1
De l1ederlaag van Xerxes was niet
verdiend, daar deze ploeg ongetwijfeld
de sterkste in het veld was. In de
Xerxes-gelederen
speelde Lagendaal
weer mee. De mist was in de Lweede
helftzoo dik dat de bal af en toe nlet
te volgen was. Wensohelljk was daarom
weI geweest als deze wedstrijd gestaakt
was.
Aldus Aneta.
, D. F. C. die zic.h tot nog toe slechts
met de achtsre plaats tevreden had
moeten st-ellen kwam nu ineellS op de
derde plaats 1 Ook ExcelsIor verbeterde
haar positle en kwam een plaatsje hoogel' I.e Ilggen.

"I

~"'LANG 0-1

Heracles

De bijgewel"kte stand luldt nu:
Ajax
D. H. C.
D. jo'. C.
Ex'celsiol'
Xerxes
C.V. V.
Blauw Wit
stormvogels
A. D. O.

R.

Q.~,

11

9

1

11
II

5
5

2
:1

12
12
11

5
4
4

3

11
11

4

11

n

4
4
~

2
3
2
2

1

a

1 19
12
12
12
5 11
4 11·
5 10

4
4
5

~

6

'1

33-12
24-30
25-26
28-26
31-25
17-22
15-1G

10 17-19

Aneta selnt ons nog:
In het begin leek het er op of
A. G. O. V. V. rou winnen: oYerrompelende aanvaUen in de eerste speelhelft
werden met twee doelpullten beloond.
Het geheele elf tal weerde zich trouwens
uitstekend .. Weber was sublIem.
"
In de tweede helft kwam N. E. C. echtel' overweldigend opzetten. Na twintig
minuten werden in nog geen anderhalve
minuut twee tegengoaltjes gescoord I
Hlerna zette A. G. O. V. V. met Weber
op de s'Pllplaats ailes op alles, doch h'et
gelukte haar niet ultelndelijk de overwinning te behalen.
Dat het volledige Heracles verloor v~n
een gellavend Z. A. C., was een gevolg van het feit dat het trachtte een
overwinnlng te forceeren waardoor de
verdedIg'ing mIn of meer verwaarlQosd
werd.
Hierdoor kon Z. A. C. tweemaaleen
overrompelende tegenaan;yal beslulten
met een doelpunt.
De bijgewerkte competitlestand h,IIdt
nu:

9 13--15 N. 10. 0,

6

u.. . .~a

•

Heracles beschI.kt niet over het weer~tandsvermogen van Go Ahead, en deze
nieuwe nederlaag heert de neeren' nu
ook practisch van aIle kansen beroofd.
Het heeft maar een haar gescheeld of
A. G. O. V. V. was met Heracles gelij:k
gekomen! Z. A. O. heeft zich door haar
overwlnning practlsch veiUg gestet:i.

Go AIlead
12
Heracle3
12
A.G.O. V. V. 11
Tubalitl~
12
P. E. O.
11
i:n~~ed'

9
7
6

5

5

•

2
2

3
2
1

11
.3
It. 4 ~

1 20
16
2 15
5 12
5 11
3

8

8 29-43
3 15-4:i

P. S. V. - Juliana
M. V. V. - B. V. V.
Eindhoven - L01}ga
N. A. C. - Roermond

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

Ook in deze afdeeling brachten de
wedstrijduit.slagen belangrijke~ plaatswisselingen teweeg. De overw'inningen
yan N. A. C. en B. V. V. verbeterden de
liositie dler clubs en brachten Roermond
van de tweede op de vierde plaats.

Md. II[

c. v. V.

A. C.

Md. IV

P. S. V•.be.ltoudt de leitlillg in het Zuiclen
D. F. C. ExcelsIor -

._ _ ._ _ ._~~ ..... __ .,_ .._'4

I

Il~racles pract;sch ll;igesc~akeld (rls ,kmup;oellsc(lluUtlaat

Tegell eell zoo vltl!g spelend twaalftill
heert Mal:1l1g niet veel in te brengen.
Bataviav~lt zich al gauw de sterkere
en dit kalmeert de gemoederen en vergemakkelijkt een ontp!oollng van de
groen-witte aanval..
, I
Nog '1001' de rusthebbert Lijbers en
Mej. D. Rene.sse van Dulvenbode ieder
VOOr eerl goal g'ezorgd, Jansen heeft zich
natuurlijk verpUoht geacht, er twee bij
te doen, waal'!:ioor Van del' Bljl en Mej.
Jans in denaanval komen en de stand
brel\gen op a-..O.
Na de pauze l'edt Mej. D. Gabriel de
eel' Vqn Malang. !
,
Er wordt heft.ig ~n vrij zwaar gespeeld,
ZOOdat scheld1irechter iOOldenhoff -relkens moet ingrijpen en tegen een dergelijke opvatting van korfbal moet protesteeren.
.

eoed.

Middell :
O. v. d. Bljl, mej. E. Jans
Rosenthal, mej. T. Verdonk j

MAtA...~G 9-1

H~w~l de uitslag een kat ell routs
spel zou kUl111ell d~l1 vermoederl,ls niets
ntinder waar. De hooge score moet eerdel' worden verklaard door het bij,zolldel' In vorm zijn del' Batavlasche ploeg.
8nel en gedecideerd aarwallend, telkens
2ioh een kans scheppend, weten ziJ hun
tt1eel'derheid met doelpunten te bevesH-

gen.

Nlkijuluw

de aanval van 'Malang heert goede plannen. We zien Klem Sloe keerop keer
vrij komen, Het duurt dan ntet lang, of
het is hem gelukt de score tot 4-0 op
te voeren, I
I

Zaterdlgochtend jl. kon door de regen
eerst om half negen worden bcgonnen.
Hoewel de gladheld van het terrein en
de bal geenszins bevorderlijk waren
Na de rust maakt het spel een Ietwat
voor een goede spelontploollng, zagen
verwarden indruk doordat de Malangwe nlet onverdienstelijk korfbal.
Soemblh was over het algemeen iets aanval in vastgeloopen positle toch doelin de meerderheld, doch het harde wer- kansell wiI forceeren.
Met Malangsteeds in de meerderheid,
ken van Bandoengs mlddenvak, waar
I
vooral WaHimena een goede p:.ntij komf het einde.
spe€lde, bracht de bal telkens in de
rood-witte amwal, echter zonder veel
De Jimlle
gevaar te veroorzaken.
Aan den anderen kant is men producB.\T.\VU - SOERABAIA
tlever. Ang Tjeng Kle weet al gauw de
korf te vinden. Soerabaia Ieidt met 1-0.
De slot-ontmoeting vormde door de
Rust komt me-t onveranderden stand'. spannende momenten zeker een waarDadelijk 1lJ. de lImonade ziet Soera- dig einde van deze goed georganiseerde
bala kans de voorsprong te vergrooten sport-on tmoeLingen.
Als sch{'Idsl'echter A. F. WIllemse op
door een mooie goal van Yang Bing.
Met onverzlYakten ijver poogt Ban- tijd beglnnen laat, zlet een volle tribune
doeng ten mimte cen tegenpunt te ma- de volgcnde twa~lftallen om de eerste
p13ats kampen.
ken. Het mag ,echter lliet Ibaten.
lIet spel blijft tot het einde toe spanBatavia
neild en zeer de moeite waard.
SCheldsrer.hter D:mkmeyer leldde deAanval:
,.:
zen wedstrijd goed.
A. Lijbers, mej. E. Florentlnus
Djocj:\ contr;\ Ibndoeng
M. v. Minos, mej. D. Renesse v. D. '
Die11 zelfdell middag floot scheidstech tel' Vall Raalten de twaalHallen
.Vall Djoch en Bandoen3 tegen elkaar in
het veld.
Oeze ontllloeting bracht eell 4-2 overWinning del' Bandoengers.
Met spel Wlts iliet bijzonder g'()(~d te
Memen. 1'och werd van beide zijdel1:
Clink gestredel1.
Djocja opende na eel1 tiental minuten
de score, mlar Mual yah Bandoelig VOlid
het veiliger de stalld ot:> 1-1 te breli~'elt Vakwisselirlg plaatste Vlattlmena
hi den a~I1Y:ti. Zich keel' op keervrij
}qo~n~e, ~ltg deze speier spoedig I(alls
de rood-wrtteii met een mooi sehot de
leldlrtg .te gev€11.
: Uit een strafworp kwam het derde
pthit \'001' Bandoeng.
De Bltndoellgers' komendaarop gevaar1ijk o~ het Djocja-doel at. Hetharia,
dIe een keurige p:trtij korfbal speelt
schiet :zuiver hi en brengt hierdoor eer~
vellige .voorsprong. I
De Djocjaneezen gooien zich dan met
wat meer elan in het spel en sma ken
pet genoegen hun harde werken beloond
te den.
Over' en weer wol'dt er nog geschoten,
maar geen del' beide ploegen verandert
de score.
'
•

Brosky'
'Soeklm:lll
'I'[octjoe Kingma
Prins salamony Lontoh
Anthony

Dorst
Wattimena

29-14
27-:-23
18-12
22--23

25-22

4 H 19-16
IS n 1lh-24

De betrekkelijk kleine overwinning
van, de top-club op JUliana heeft zelfs
nog geruimen tijd aan een zijden draadje
gehangen daar JuUana met buitengewone geestdrlft speelde.
De bij<gewerkte stand luidt nu als
voIgt:

De eel'steaanval!en W.Hen V001' BatavIa, doch de Bandoeng-verdediging
gaf welnlg kans tot schlelen. D~ Bandoeng-voorhoede hield het spel eveneens
open. De snelle vleugels van Baudoen.g
elschten de volle aandac,ht van de Batavla-verded:,ging, totdat na em' drieiloekspel het leer via den kn;e van Ma tl,hijs door Niki d~ Jatten passeerde
(1-0).
Batavia beanlwoordde dit doelpunt
met een uitstekend opgezetten aanval
van links. Onong zette \'001', Brosky,
noellaard en Taihltu lIepen toe, €Ie bal
sprong tusschen hen weg en werd door
Dorst weggewerkt.• Nadat Anthony tot
t weemaal toe een bal heeft acht{'r geplaatst, knalde Niki, na Jut handig te
zijn g"epasszerd, in Matthijs' handen. De
Batavia-doelman werd met applaus begroet toen hij een vliegend schot van
Sa!an~ony met een zweefsprong uit het
doel slMg.
Bando~ng !bleef in den aamal, doch
llloest steeds oppassen voor de snelle uit\allen del' Batavianen.
E~n halve mlnuut \'661' de rust volgd,
een dcorhraak van den vcr naar voren
opgestelden Boellaal'd, die met Soekiman
op zijn hlelen een ver boogschot loste,
cat over den te ver opgest21den Brosky
in het doel verdween 0-1).
Na de' rust was BatavIa af en toe in
overwlcht waarna Bandoeng weer In den
aanval kwam. Een hard schot van Prins
vloog langs Matthijs In het doel (2-1).
Vhk daarop bracht Salamony den stand
op 3-1.
,
Batavia gar den moed echter niet op
en vlak voor het elnde schoot Boellaard
nog het leer in' !let doel, zoodat de wedstrijd met 3-2 voor Bandoeng elndigde.
&.\tavia .-- Sparta 3-3
Zondagm'iddag speelde op l1etzmde
terreln het Batavia-team tegen Sparta,
kamploen van Bandoeng.
Dele match eindIgde met 3-3, nadat
BatavIa met de rust een 3-1-voorsprong
had verovel'd. Het flinke spel del' Ba.tavlanel1 wl.st het pubUek te boeien en
Sparta te dwingen zich tot het uiterste
te geven.
"
J
1
Vooral Boellaard viel door zijn onvermoeldheid op, terwijl ook T~n Slen len
.:-n Teterissa goed spel te zien gaven.
, Bij Spalta was later vooral Broeky uit~tekend. Al vlug na den aanvang wist
Eckardt meteen 11100i boogschot het
eerste doelpunt t.e maken. De partijen
wogen geed tegen elkaar op en na nog
diverse trials braoht tenslotte Prins den
gelijkmaker. Onder groote spanning brak
het eil1de aan.

HET CHUNG lISIOII

CO~GRES

Uitslagen voetbaltournool
De uitslagen vall de ter gelegenheld
,ran het Chung Hsioh-Congres gehouden
:oetbalwedstrijden lulden :
Batavia - Malang
Solo - SCerabaia
Java XI - Batavia (Veteranen)
Buitenzorg - BatavIa
Solo - Batavia (.finale)
(Door Solo, door het nemen vail
:choppen,. gewOl1l'l.en).·

5-1
7-1
1-1
1-5

7 '2 3 16 3,3-21
7 1 4 15 39-2!1
3--3
7 1 .4 15 29-:-22
4 13 39--27
6 ,1
straf5 4 .2 14 2C>-23
3 5 3 11 19-22
4 2 7 10 30-30 IlET IIWANAN~VOETBALTOURNOOI
2- 4
5 8 20-32
3
2 7 8 21-36
Naar Aneta ult Semarang seint, ein.
3 2 8 8 26-35 dIode de wedstrijd UnIon (Semarang)
_"H. C. T. N. H. <Djokja), gespeeld in
Md. V
het Hwanan-voetbaltournooi, met een
5-3 zege voor de Semarangers.
1-1
Achilles - Leeuwarden
De wedstrijd T. H. H. ( p ekalol1gan\
H. C. T. N. H. ,(Djokja) uit tl'etzellde
FrIesland - G. V. A. V.
1-3
tournool elndigde met een 4-5 nederBe Quick - Sneek
\ ,I
6--1
0-2
Hogezalld - H. ,So C.
Jaag voor eerstgenoemd team.
7-0
Veendam - Velocitas
ZWALUWEN SLAAN A~ISTERDA)lSCII
ELFl',\L
Noernenswaardige plaatsversch uivin ..
gen hadden niet plaats. i
De te A11lstel'da.n~ op 2de K~rstdag ge~
De Competitiestand in deze afdeelirlg speelde veetbalwedstrijd tusschen het
luidt thans:
vertegenwoordigende elf tal de~ hoofd~tad en Zwaluwen ~indigde in een 4-2
Be QuIck'
13 11 2 0 24 53-17 'overwinning voor laatstgenoemd elftal,
,""
2 16 34-14 seint Aneta ult den Haag.
11 7 2
Veendam
De Amsterdamsche back,s Caldenhove
12 7 2 3 16 31-16
G.V.A.V.
1 6 13 24-27 en Vanstcmksen waren niet be~tand
13 6
Ii. S. O.
5 12 16--22 tegen de sneHe voorhoedeger Zwaluwen,
12
5
2
Sneek
13 ' 4 2 7 10 21-29 waar1n Van Spaendonck de product~ef~
Velocitas
11 3 3 .5 9, ~3-28 ste bleek te zijn ert drie doelpunten voor
Hoogezand
Leeuwarden 12 2 4 6 8 17-26 zijn re~eningnam. In oat elf tal speelde
3 1 . 8 7 ~9-47 verder de international WUdel's een
F(lesl~nd
~
~ 1 ~ 1 aa.,...-S9 goede,p.\.lttlS8 partij.
Ml\1Ue"
P. S. V..
B. V. V,
N. A. C.
N.O.A.D.
Roennond
B1eyerhelde
Long a
JulIana
Eindhoven
M. V. V.

12
12
12
11
11
11
13
11
12
13.

I

l~
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schop

'GOUW \VIE TA ZEGEVIERT IN
DERDEKLASSE

Tweede 'Ke'rstdag werden de wedstrijden om het Java-kamploeuschap derde
klasse voortgezet. 's Ochterid s om half
tten oegon men met de partijen van
Slooten -- Gouw w i e Ta
en Tan K 0 e n S a n - 0 n g
T jon g L a m,
Na con slecht begin van Ta; die in
9 beurten slechts 11 cub. had versameld, kW,1111 dezo plotsellng gcweldig op
drC2f. Ilij sccorde in de 6 volgende beur,.
ten CC'Il ,toLul van 108 'carbo
Van • S'ooten, dIe a anvankelllk ook
welnig had gem aakt, raakte er nu geheel uit, zoodat 'I'a verder een gernakkelijke partij had. Tot en met 19 beurten glng de part i] tusschen T. K. San ell
O. T. Lam gelijk 01). San begon daarna
tlink ult te loopen ell 'bezorgde Ong
I'[ong L3m zijn eers!e nederlaag, zoodat
,thans alle deelnemers een of meerdere
oartijeu verloren hadden,
. De zevende ronde g lng tusschen de
heeren Roo b 0 I - 0 n g T jon g
Lam 'en T a. n K 0 e n L I a n g Go u· w W i eTa. In het begIn dacht
men, dat Roob)l eindelijk een goede
~):lrtij zou maken. Deze spe!er kreeg
3vcnwel op 'het batst weel' een inzin'{i1ig. zoodat Lam weinig- moeite had deie ~ partij te winnen.
, Een keurige p.Htij kregen de toeschou'vel'S te ?ien tusschen de heeren G. W.
fa en' T. K. Liang, die bdde flink op
toot w~Hen" Toch kon Liilll~ het niet
egen Ta b)lwer km, welke laatste de
):1l'tij in 20 'beul'len beeindIgde.
\
's Avends had de finale p1J.ats tt\s~.·
'chen van S 1 0 0 ten Tan
{ 0 e n S a n_ en
Tan K 0 e" n
L ian g Roo b 0 1. De partij
'an Slootan -- S;111 W1S zeer spannend.
~a 23 bem"ten was de stand van Siooten
119 en San 120.
Daarna poedelde van Slooten en S~'ln
naaktB 1 carbo Van Slooten nam met
:en s('rie van 9 de lelding over, doch
3an ma::tkte :1an aile' ol1zekerheJd een
'inde en gaf van S!ooten geen ,kans meer
'n ma.1kte met een geed gespeelde serle
van 29 de, p:utlj uit. I
De partij Roobol-Liang was nlet fraal.
Er waren heel wat beurten· noodig om
cle partij tot een einde te brengen. Liang
boekte hier zijn eerste overwinning.
Roobol was weer geheel uit ,orm.
Gouw Wle Ta
van Siooten
Tan Koen San
Ol1g Tjong Lam
Ong Tjong Lam
Roobol
Gouw Wie Ta
Tan Koen Liang
Tan Koen San
van Slooten
Tan Koen Liang
Roobol

carbo brtn. h. S.
150 22 42
69 22,
9
150 30 34
100 30 _14
150 31 31
106 31 18
150 20 35
115 20 18
150 25 29
128 25 21
150 38 16
111 38 22

moy.
6,81
3,13
5,3,33
4,83
3,41
7,50
5,75

6,5,l!
3,93
2,92

Daar de heeren G. W. Ta, T. K. San
en O. T. Lam ieder henveel matchpunten hadden behaald, moest de moyenna
den d90rslag geven. De heel' G. W. Ta
had het hoogste gemiddelde (5.02) ell
werd dus voor 1936 kalllpioell. De heeren
San en Lam bezetten resp. de 2e en
3e plaats.
, Na afloop V'3.n de wedstrijden werd den
deelnemers en genoodIgden door de
B. V. "Entre Nous" een diner aang-ebojen. Tijdens hetdiner werd eerst het
woord gEvoerd door den heer pet e r s,
voorzltter van "Entre Nous". De heel'
Peters bracht dank aan de deelnemers
voor hun keurig spel en de arbite'rs
,'oor hun leIding, den heer K 0 s t e r
werd lof toegezwaaid voor de goed~
verzorging van het materiaal.
Daarna bracht de' heer Crasborn,
voorzitter van den Java BilJart Bond,
hulde Jan de B. V. "Entre Nous", dIe dit
tournool zoo schitterend heeft georganiseerd terwijl d~n heeren K e sse I e l'
dank werd gebracht voor het beschikbaar stel1en van hun bl1jarts en zaal
dIe keurig in orde waren. Een speclaal
woord van' erkentelijkheld rlchtte spre~er' tot den wedstrijdlelder en den heel'
koster '1001' de vlotte regeling der
wedstrijden.
Vervolgel1s ging de heel' Crasborn
over tot het uitreiken der prijzen. De
heer Gouw Wie Ta WOn 4 bekers n.1, de
cup, uitgeloofd, door den Majoor del'
Chineezenvan Djokjakarta voor den
kampioen, den serle- en moijennebeker van den J. B. B. en den Koerlerwisselbeker.
Tevens ontvh1g hij een gouden medaille in eIgel1dolll.
De heer T. K. San olttving een verguld-zilveren en de Mer' O!1g Tjong
Lam een zllveren medaille. Da:lrna
relkte de veorzitter van "Entre Nous"
de heel' Pet e l' s de kunstvoorwerpen
aan de winnaars uit, welke beschlkbaar
waren gesteld door de B. V. "HarmonIe",
"Concor<lia" en "Entre Nous". t
.
De
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

G6tiw WieTa
Tan Koen San
OngTjong Lam
M. v. Slooten
Tan Roen Liang
~OQQO~

4 693 139 42 5,02

4 746 155 34 4,81
4 700 163 31 4,29
2 605 143 32 ·4,23
4,35
1 636 H6
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Lateutennls

Zwemmen

'Ned. lndische .zwetn~ond verqcdert

Khwai 1.0 .slnatHoras. I
• SHELL 1 DELFT ONDERSPIT
De B. C. L. T. '\~-co1llpetiti~

Belangrijke bijeenkomst te Bcndoenq

b~ competltie heeftzich dttmaal in
hoofdeaak bepaald totenkele ontmoe-

Stemmentelling en Zwemmers·imleelillg
Zaterdag 26 December te half negen
werd in de societett in Bandoeng de AIgemeene vergadering van den Neder-'
Ia ndsch Indlsche Zwembond door den
heer C. W. van del' Eem geopend, Aanwezig waren behalve de bestuursleden,
afgevaardlgden van den oost-Java
Zwembond en Semarang en del' vereenlg inge n Triton, Plngulns, Watergeuzen
en Manggarai utt Batavia en Neptunus
en 't Centrum uit Bandoeng eenlge belangstellende leden uit Batavia en Bandoeng.
:I
notulen der vorige Algemeene ledenvergaderlng wendengoedgekeurd, het
[aarverslag van den secretaris-penningrneester gaf geen aanleiding tot opmerkingen. Alvorens men tot de bestuursverklezing overgtng nam de vergadeling in behandeling punt 6 der Agenda
"Vaststelling Statuten en Huishoudelijk
Reglement", zulks in hootdzaak in verband met de regeling van het stemrecht.
Volgens deoude regeling 'wch hald
ledere vereenighlg een stem voor iedere
25 leden boven de 13 jaar, in het nieuwe huishoudelijk reglement nu was deze leeftijd op 16 jaar gefixeerd. Van hoe
groot belang deze regeling is, moge
hieruit blijken, dat Malang ibijvooribeeld
volgens de ou-de regeling recht op 12
stenunen had; voIgens de nieuwe regeling werd dit aantal tot 2 stemen teruggebracht!

Tot de Invoering van startvergunnlngen wordt besloten. ·D~ kosten hiervan
worden door de vergaderlng op 25 cent
per persoon per jaar vastgesteld.
Over de lndeellng der vswemmers in
sernores, Junlores en Nleuwelingen ontstaat . een langdurlg debat. Terislotte
worden de door Holland vastgestelde
llmiettijden ook voor Ned.-Indle aangenornen. Volg'ens de.ze nleuwe indeeling
heett Indif: op de schoolslag dames geen
senlores-zwernsters en voor de vrije slag
slechts een enkeling.

De

Dank zij de medewerking van aIle
vereenigingen - vaak met voorbijzien
vall eigen belangen - werd deze nieuwe
regeling, welke we\..de belangrijkde wijziging was, aangenomen. De andere wijzigingen waren aIle min of meer van
ondergeschikt belan3. De behandeling
hlervan vergde toch nog zeer veel Hjd,
zoodat het reeds bij half twaalf was,
voordat de gewijzigde Statuten en het
Huishoudelijk Regle"ment in hun geheel
waren aangenomen. Op deze Statuten
zul nu, de Koninklijke bewilliging worden aar~gevraagd.
Een voorS'tel om de nieuwe statuten
en Huishoudelijk Reglement direct van
toepassing te verklaren, werd met alg,emeene stemm!en aangenomen, zoodat
op de nu volgende bestuursverkiezing
de nleuwe stemmentelling van. kracht
was.
Een voorstel van Kring BataviJ. om
het aantal zetels van het hoofdbestuur
met twee uit te brelden en van 7 op 9
te brengen v0nd geen genade. De in
verband hiermede gedane candIda atstelling van mr. Pannekoek werd hierna
ingetrokken. Het zittende bestuur wers!
bij :acclallla't.ie herkozen, zoodat ,dit.
thans weder bestaat uit:: de heeren
C. W. van der Eem· (Bandoeng), voorzittel'; dr. J. K. Baars (Batavia), secretarls-penningmeester; ir. G. S. Vrijburg (Bandoeng), tweede secretaris ~
W. J. Olel (Batavia), J. Achterberg
(Soerabaia), T. C. Proper (Malang) en
P. C. 'SChatborn (8emarang), com missaris:sen.
Hlerna werd de vergadering tot Z0ndagochtend 9 uur verdaagd.

De prenten-organisatie van
het
schoolzwemmen alsmede de organlsatle
van oplelding totzwemonderwijzer
werden vlot atgedaan. In de' diverse
plaatsen zal voor het schoolzwernmen
propaganda worden gemaakt, terwljl
door de N.I.Z.B. [aarlljks gelegenheld
zal worden gegeven tot het afleggen
van het examen voor zwemonderwijzer,
De eischen hlervoor zullen gelijk zijn aan
de Hollandsche eischen. De opleldlng
tot deze' examens zal ecnter aan het
partlculiere initlatief worden overgelaten.

tlollondsche Zwenlsters
noar Indie?

Deze belanlp-ijke vraag' is den laatsten
tijd nog al eens gesteld en het is weI
merkwaardig dat de berichten die hlerover gelanceerd zijn aIlemaai uit Holland kwamen.
Intusschen is deze belangrijke vraag
een punt van discussie geweest op de
gisteren te Bandoeng gehouden vergadering van de. Zwembond. .
De heer Achterberg ultSoerabala
heeft in deze vergadering lliteengezet in
welk stadium deze aangelegenheld thans
verkeert. Hlerult blijkt thans, dat de
heele trIp reeds is uitgezet.

Bij het volgende AgendapU11t: Invoerhlg van medlsche sportkeuring, wordt
besloten deze met ingang van 1 Januari
a.s. verplicht te stellen voor aEe deelnemers beneden 16 jaar, zUlks in overeenstenLming met Holland.

Het ligt achter in de bedoeling over~
eenkol1lstLg het voorstel van Ma1ang de
keuring V001' aIle zwel1lmers verplicht
te stellen. Momenteel brengt dit nog
pezwaren mede, aangezien de Medlsche
sportkeuring nog maar aIleen afdoende
in BatavIa is georganiseerd. Ook in de
andere plaatS€n zal men tot Medlsche
sportkeurlngsQureau's tuchten te koPlen,.1
I

Voor

re e d s

Ei"was tel' vergaderIng dan ook een stemming onl o n d e r deze
omstandigheden
het
a a 11 bod t e e a nee len.
Intusschen kon' het voorstelom nog
een laatste paging te wagen een ,kleine
meerderheld krijgen, zoodat nu naar
Holland is geselnd of alle 5 meisjes (Rie
Mastenbroek, Willy den Ouden, Tiny
Wagner, Jopie Waalb~rg en Nida Senff)
k'unnen overk·omen :<mder lelding van
een door de K.N.Z.B. .aan te 'wijzen
lelder (waartoe vennoedelljk mevr. de
Dood-!{oerien in haar functie van
hoofdbestuurslid endus nlet als trainster . zal worden aangewezenL Mocht
.voor 15 Janufl.rl geen declsie z1jn genomen, dan wordi !het aanbod gecanceld.
rot zoolang. moet men derhalve geduld
hebben. iDe kans Is evenwel nlet groot
dat men in ;HoIJandtot een oplos~in8
~omt,·

~J

, .'

' .

1

tlngen in de lagere klassen, Tegen l{6~
raseerste ploeg wist Khwa! 1,0 2 no~
net met 3-,-2. de zege thuis te houden,
hoewel de gastheeren met derde klassers \.
uttkwamep. Vooralin'deenkel~pelenwa- \
ren de gasten niet opgewassen tegen de
met meer enthousiasme spelende en
meet "Ausda)ler" bezlttende Khwa!
Lo'ers, die in de meeste partijen in drle
sets de overwinnlng ult het vuur wlsten
te steepen, OOk· de andere ontmoeting,
tusschen .Shell' 1 en P. T. C. 3, elndlgde
In een 3--2 zege voor Iaatstgenoemde
plceg. De ultslagen volgen hieronder:
552
Uitslagen:
T wee d e k 1 ass e a f d. B:

Handel en Nijverheid'
•

De Uuhher Situutie

K h w a i L 0 2 - H 0 r a s 1:
3 - 2.
Kho Yam Goan - Panangian 6-3,
6-3.
N. N. - T. Siregar 2-6, 6-4, 6-2.
Tabak nuar, Duitschlurul
Oey Boan Kit - Parada Harahap
".
.
4-6, 6-2, 6-,-'1..·
EEN W,\,\RDELOOS. AANBOP·,·
Kho Yam Goan/Oey Boan Kit - Pananglan/Parada Harahap 3-6, 6-:3,
Uit Tabakskringen werd aande Tele5-7, 2de double w.o. voor eH"oras 1.
gfaaf het volgende g'eschreven :
Del' d e k 1 a ss e a f d. B. :

Bij de \be'g,preking van de bijzondere She 1 1 1 - P. T. C. 3 2 - 3.
Ingekomen stukken komt aUereerst het
oeSiang no - Tallb 5-7, 3-6.
officleele orgaan ter. sprake. Besloten
Djarot - Hamzah 3-6, 7-9.
wordt dat de N.I.Z.B.zal doorgaan haar
Tjlam Kim San -- Yap Ie Diong 3-6,
offlcleele 'mededeelingen te /Stenclllen 1-6.
en deze op de huldlge wijze te blijven
Oe Siang Bo/Djarot - Talib/Hamzah
distribueer,en. Een lvoorstel om het 4-6, 7-5, 10-8, 2de double w.o. voor
Soerabaiasehe "Sport" tot, officleel or- Shell 1.
gaan te nemen, wordt verworpen.
Programma 2 Januarl
Vervolgens wordt de overkomst der
2e klasse afd. 13: P. T: C. 2 - S. Y.
Hollandsche meisjes besproken. Hler\
omtrent treft men elders in dit blad een M. A. 1 Pegangsaan lOOst.
bericht aan.
3 Januari
Nadat de heer Proper (Malang) den
voorzitter voor zijn goede lelding beRes. Ie :klasse: Chung Hua 3 - P.
dankt heeft, sluit deze Iaatste tegen.half
twee deze zeer belangrijke vergadel'ing. T. C. 1 T. Sari.
Derde klasse afd. B: P. T. C. 3 B. S. C. 1 Pegangsaan Oost.
Tweede klasse Kamp. schap: Sh. Tih
Hui 1 - Banka 3 T. Sari.
Derde klasse Kampioensch. Mattenkloppers 1 -'- Black & Yellow 1.. Khwai
l\lOEILlJKUEDEN OVER DE LEILo 3 - Banka 4 Def. v. d. Bosch.
DER-KWE&TIE

de m e i s j e s is
v 0 0 rIo 0 pIg P a ssage besproken op de
boot die 5 Maart u i t
G e n u a
v e r t r e k ,t, Z 0 0dat mocht de trIp doorgaan de Hollandsche
C01l1missie-verkiezillgen melsjes hier 25 Maart
Z 0 u den
a r r 1 v -e ere n.
Ais eerste punt voor iden ZonWoensdag 12 Mel zouden ze, Java
dag kwamen dan verschillende com mis.
sie-verkiezingen aan de orde. De ultslag dan weer verlaten.
Ook het financleele gedeelte is gehiervan was als voIgt:
heel voor elkaar. Een garantie van
. Kascommissie: De heeren E. A. Hulst, f 10.000,- werd reeds toegeze~d, \velk
bedrag voldoende is om d~ trip te fli O. C. Twijsel en ;G. E. P. Nleuwkamp,
allen te Batavia. Technische cOmmtssle : nancleren. Eigenlljk ZOUJlTets dus meer
De heeren C. W. van del' Eem (Ban- de uitvoering van het plan in den weg
doeng) voorzitter, ell mr. Pannekoek s,taan, ais nlet elm dezer dagen tele(Batavia) en J. Achterberg (Soera- fonisch van. den vertegenwoordiger der
N.I.Z.B. in Holland was vernomen, d a t
bala).
in Holland zelf moelPolocommlssle: voorzitter de heer lijkheden zijn gerezen
W. J. Giel (Batavia), .leden .mej. G. In verband met de aanStukel' (Malang) en de heeren G. C. w ij z i n g van den lei d e r.
Rie Mastenbroek schijnt aIleen mee
Twijsei (Batavia), G. E. ,P. Nieuwkamp
(Batavia), A. M. Ingenegeren (Soen- te willen· als mevrouw Braun meegaat,
bala), P. C. SchatJborn (Semarang)en hoewel mevr. Braun geen bezwaar heeH
als Rle onder leldingvan een ander
T. Treffers (Bandoong).
Springcommlssie : Mej. G. Stukel' meegaat.
(Malang) en de heeren W. J. Giel (BaWilly den Quden en Nlda Senf wlllen
tavia), L. de Ronde (Batavia), R. L. in geen geval mee als mevr. Braun
Versteeg (Bandoeng) en J. Achterberg meegaa t, zoodat het zich laat aanzlen
.(Soerabaja).
dat cen overkomst van aUe 5 Hollandsche sterren uit'gesloten moet .worden
De Java-kampioellschappen geacht. ,
Hierna werd definitlef besloten de
Java-kamploenschappen met Paschen
te Bat a v i a te do~n verzwemn:."en. Dank zij een royaal aanbod van
Malal}g, dat een groot d~eI del' 'kostel} op
zich neemt, wordt de verwezenlijkhlg van
dlt besluit mogelijk gemaakt.
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1 H.
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2 Sa.
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R.

Z. moet 4 Harten spelen.
W. komt uit met R. vrouw.
W
N
0
'lste slag:
R. vrouw·... R. x
R. heer

z
R. aas

Dat klinkt schoon, doch aan het aanbod zijn voorwa<1rden verbonden, welke
het moois er 'dadeIijk weer aan ontnemen.
Alleen dIe Nederlan1sche ha;dela'ren
zullen van het contingent gebruik kunnen maken, di~ de tabak betrekken dIrect van Brazillaans·che "pakkers". De
Nederlandsche handelaar moot zich
verpUchten met zijn Brazillaanschen
"pakker" geen afspraak te maken over
een voor den 'Nederlander te res'erveeren winstmarge en om denaleving van
c.e.z.e bepaling te kunnen controleeren,
zal de "UeberwachungsstelJe" te Bremen scherp toezlcht uitoefenen op de
prijzen, waate'gen de tabak In Duitsehland,.. wordt verkocht.

Voorts zullen de partijen Duitschland
binnen moeten komen door mId del van
de Bremer en Hamburger importhullIoe moet Z. dit speJ spelen ?
zen, dIe - ingevolge het be::taande hanBeredeneerde oplossingen worden in- delsverdrag met Brazilie :- niet kunnen
worden' uitgeschakeld: Voor den dan
gewacht voor of op 4 Jan.
volgendelf verkoop van Duitschen importeur naar Duitsehen fabrlkant,' zal
Pu:blicatle der oplosslng op 10 Jan:
Voor de be.ste oplossing (tel' heoor- de Nliderlandschehandelaar in Duitschdeeling del' redactIe) wordt een Pl'ijs ter land een eigen kantoor ,;mogen" oprichten, vanwaaruit hij zijn klanten kan
waa~de van f 2.50 uitgeloofd.
bedienen. En nu komt het voornaamst~ :
Bij meerdere goede oplossingen be'Sllst
het lot.
: De winst, die een Nederlandsche tabakshandelaar op de Braziels etc.; die
hij in Duitschland verkoopt, heert gemaakt, zal hij nlet naar het buitenlai1d
kunnen transfereeren. Hij zal haar in
Duitschland moet.en laten, gelijk inen
ons mededeelde, aIs "eingefrorenes Guthaiben".
I
J
i
I
IN NEDERLAND
Bij beschouwing vall deze v06rwaarNijmegen
den, ziet men al dadelijk, dat ten ge27 'Nov. -- Geslaagd. voo!' :het candidaats- l/olge .van de insehakel~ng del' Duitexa:men in de rechten pater J. Th. M. v. sche importeurs en van de.'e"tra-onWayenburg.
i .
kosten, die de Nederlal1dsche hatldelaar
28 Nov - Geslaaad aan de R.K. Univer- voor zijn verkoop-apparaat in Duitschsiteit voW- het ~ndidaats-examen rechten,
de h:ceren L. F. Berretty en L. M. Hendrikx [and te maken heert, eenbelangrijk
en 'voor het candidaats-examen Ne<!erland- deel van zijn winst teloor gaat. Maar
sehe taal en letterkunde.. de heel' H.' M. J. erger Is, dat hij overhet resteerende
Distel'.
1 Dec. - Oeslaagd aan de R,-K. Unrver- deel van zijn Mnst niet de v:rije ,besiteit voor het doetoraalexamen in de rech- schlkki+1g krijgt, hij zal mooten gedQQgen, dat het vastvriest op een markent'cn de heel' J. H. W. A. Hoefnagel..
3 Dec. - O.eslaagd voor het doctoraal exa-- rekening in Duitschland. Deze bepallng
men in de re>chten aan de R<>omsch.Katho.. ol\tneeint elke waarde aan het aanboct
ll~ke Un!versltelt teNlJmegen l;le he.er H.
llll stimpelt net tot ~ell pon-vaJe\lJ','
at rI, V!~e~~W'w,

ter moet rekening worden gehouden
111et de devaluatle van den Gulden.

Vergelijkende prijzenvan het product
gedurende de laatste tlen [aar : .

Mutaties ill het restrtctlepercentage

Londen . New-York Batavia
sh. d. p.lb. U.S. cents cents per
% kg.
1 11%
. 48,5
123
1926
37,6
99
1927
1 6'/,.
58%
1928
0 10 23/32
22,3
1929
0 lOY"
20,5
54
0 5 29/32
11,9
30Y2
1930
1931.
0 3%
6,1
15
1932
0 2 11/32
3,4
8
5,9
lOY2
1933
0 3%
1934
0 6 7/32
12,9
19Y4
1935
0 6
12,3
18%
Sept. 1936 0 7"/,.
16,4 24 3/32
Thans
0 9
19%
34%
De prijs te Batavia is dus hooger dan
die sinds 1930 was, voor dit jaar ech-

Toen einde 1934 het betallngsverdrag
met Dultschland tot stand kwam, waarbij aIle niet-Nederlandsche of Noderlandsche of Nederlandsch-Indische producten van verrekening op de clearing
wer.den uitgesloten, werd de Nederlandsche tabakshandel den pas afgesneden,
om naal'. genoemd land Brazlels, Havana's en andere exotische tabakken te
exporteeren. De klap kwam. niet aIleen
near op ,den handel, ook het haven- en
veembedrijf werd gevpelig getroffen,
doordat een jaarlijksche 'aanvoel' van
vele. tlenduizenden balen van Holland
werd vetlegd naar Hamburg. en Bremen.

VOOr onze Brazlel-exparteurs kwam er
nog een pijnlijke omstandlgheld bij. Terwijl het hun onmogelijk was geworden
de Duit.sche slgarenfabrlkanten de bed!enen, moesten zij met leede oogen aanzien, hoe de Bremer en Hamburger hl}lzen van hun kant ongestoord doorgingen met verko~pen van partijen BrazIel
aan Nederlandsche fabrikanten. Qp
deze schrijnende tegenstelling werd Indertijd de aandacht del' rcgeering gevestlgd. E-en oplossing werd door onze
exporteurs a,an. de hand gedaan, welke
daaru:it ~ou bestaan, dat zij aail de
Brielge
D'uitsche ~ndustrie j aarlijks voor een
even gtoot bedrag aan exot.en zouden
n1.ogen l~veren, ais Dultschland aan 0+1zc sigarenindustrle, zooda t de wederPROBLEEl\I NO. 11 i
zijdsche bet.aling gemakkelijk met gesloHet bridge-probleem No. 17 Is Zater- ten beUl'zen zon kUl1l1en geschieden. Tot
dag verkeerd in de krant gekomen. Wij een dergeIijke overeenkomst is het niet
plaatsen het dus nogm:~a1s, doch nu mogen komen en de onmogelijklleld om
goed. .
Braziels etc. naar Duitschland te verkoopen, is tot op den huldlgen dag blijven bestaan.
• h v b
,'\) ,x x x
Opnieuw b1ijkt de zaak op het tapijt
<> x x x
te zijn gebracht, naar ons ult Bremei1
... avblO
wordt gemeld. Men wil n1. den Nederlandscheil handelaren een contingent
N
toestaan van ongeveer 1 mlllioen R. M.
om daarmee de Duitsche clientele te
Z
kunnen bedienen..
.'V

,

Vergelijkende prijzen

Malaya. '
N.-IndHi
Ceylon
Eng.-In11e
Burma
Borneo
Sarawak
Siam
Totaal
Gemldd. p. maand

-

1934
100%

Juni-Juli
Aug.-Sept.
Oct.-Nov.
December

90%
90%
70%
1935
75%
70%
65%
60%

Jan.-Maart
April-Junl
Juli-sept.
Oct.-Dec.
1936

60%
65%

Jan.-Juni
JuU-Dec.

,

193'7
75%

Jan.-Junl

Tabel Standaard producties r~'EU
Stan daard-productle.
Werkl.
in 1000 tons van 1016 kg.
Pra= 2240 lb.
ductle
1936 1937
1935
1934
1933
589,0
569,0
538,0
446,0
504,0
467',0
443,0
400,0
281,3
352,0
81,0
80,0
77,5
79,0
65,5
12,5
12,5
12,5
1,1
6,8
9,0
8,5
8,0
5,1
3,3
15,5
14,0
12,0
13,0
7,7
31,5
30,0
28,0
24,0
10,8
40,0
40,0
40,0
15,0
7,3

1933
602,0
485,0
82,5
13,0
9,2
16,5
32,0
40,0

1245,5
103,7

1280,2
106,6

823,4
68,6

Ineer aa11 de markt brengen en etn
verhooging met 10 pct. ongeveer 16.000
ton per maand.
De wereldvoorraden zijn in de eerste
negen maanden van dit jaar met 126.1!r.l
ton gedaald en i~ het geheele jaar 1935
met 113.509 ton.

Aan de hand van deze tabel kan men
nagaan weIken invloed een wijzlging
van het toegestane export
Val) de standaard-productle op het aanbod van rubber heeft. Een verhooging
van den toegestanen export met 5 pct.
zal ongeveer 8.000 ton rubQer per ,maand
4percentage

-"

Dat onze
regeeringsvertegenwoordigel's op een dergelijk waardeloos aanbod
ZQuden ingaan
komt ons dan ook
hoog'st onwaarochijnlijk voor. Na de
vele en moeizame
onderhandellng€n
zal men zich stellig nlet met een kluitje in het rietlaten sturen, want de
concessie van Bremen is niet meer dan
een beau' geste, zonder eenig. "tastbaal''' nut voor onzen
tabakshandel.
Evenl1lin voor Nederland in het algemeen, want noch ons havenbedl'ijf, noch
OllZe 'schee11vaart-maatschappiJen zouden eenlg vool'deel genieten, daar de
tabak natuurliJk met Duitsche schepen van BahIa direct naar Bremen of
Hamburg zou worden vervoerd.

1197,0
99,7

1118,5
93,2

996,5
83,0

.-:~

--

"

-

-

-
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NIEUWE

I1ANDELSOVEREENKO~IST

Mel b 0 urn e, 27 Dec. (Reuter).
Een nleuwe handelsovereenkomst tussehen Japan en Australie is aanger{ondigd voor een periode van aohtt1~n
maanden. Daze overeenkomst yoorz!et
In den invoer van 102.500.000 yards Jt\pansche katoenen enkunstzijden stukgoederen per jaar. In rull hlervoor geeft
Japan Invoervergunningen voor 800.000
balen Au,stralische wol tot 30 Junl 1938.
Belde landen beloofden de speciale verbodsbepalingen voor andere invooren op
te hebben, terWijl Japan ook de extrareclhten op bepaalde Australische gooderen introk.
!

•

Gevraagd:

..

Academische

Examens

I

•

BRONCHITIS
en KOuop de ~orst

DE JAPANSClI-AUSTRALlSCIIE
IIi\NDEL
T 0 k io, 26 Dec. (Domei). D e
tarieven-commi.ssie besloot de toepasslng van
de wet tot beveiliging
van den bUitenlandschen
handel op den invoer van
Au s tr a I i's c h ego e d ere n 0 p
t e he f fen.
Dit besluit 'wordt van
k rae h t' 0 p 1 Jan u a ria, s.,
op welken datum de riieuweb art e r - 0 v ere e .11 k 0
st
tuss.chim Japan en Australie i n w e r kin g t r e edt.

en

wordt
(tat
e '/ e nee n s,' h e t
~icentie··systeem
voor
Jap~nsche gpederen
zal
ophetfenen de in'/oerr e c h t en 0 p J a pan s C' h e
lUanl,lfilct\.lfGn al\l nul'-

Als een kou vastzit, is een
krachtige behandeling noociig,
om ernstig g-evaar te voorkomen.
Neem 'een laxeermiddel. Maak
de huid van keel en borst doo~
opleggen' van heete, natte"i;
handdoeken goed rood. Masseer dan flink met Vicks
VapoRub. . Daarna nog een'
dikke laag op keel en borst
smeren en met. warm flanel
bedekkQ,l1, en ga naar bed.
• Deze uitwendige behandeli!1!J
is vooral .bij' kiooerverkoud'heden aan te bevelen, omdat·
ze de maag der kinderen nlet
van streek brengt, zOoaJs bij
overmatig gebruik van inwendige me<!lcijnen vaak het geval is.

Verwacht

A u s t r all

~

le P,

..1

~

W.rkt
direct op 2
mGnl.r.n t.g.lilk.
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Scheepsberichten
Aangekomen 2t December
N,r. s.s. "Houtman", gez, Hagenaar,
van Shanghai en Singapore, Agt. KP.M.
N.r. S.S. "Gen. van Swieten", gez. Speelman, van Semarang en Cheribon, Agt,
KP.M.
N,r. m.s. "Tomohon", gez. Dijkstra,
van Singapore' en Muntok, Agt. KP,M.
Ned. m.s. .Poelau Bras", gez. Groustra,
van Amsterdam en Cheribon, Agt. S.M.N.
Eng. S.S. "Eurylochus", gez, Ewan, van
Amsterdam en Tegal, Agt. M. Watson.
N.I. S,S. "Gen. Michiels", gez. Meyer
van Pontianak, Agt. KP.M.
Aangekolnell 25 December

"
Ned. m.s. "Tawali", ge'z. Steen, van
Balikpapan en Oosthaven, Agt. S.M.N.
N.r. S.S. "Gen. van Geen", gez. Dopheide, v~n Palembang en Muntok, Agt.
KP.M.
Eng. s,s. "Silverquava", gez. Reay, van
Portland en Pekalongan, Agt. Hadden Co.
Eng. S.S. "Giang Seng", gez. Lancaster,
yan Singapore,Agt. Kian Gwan.
Aal1gekomell 26 December
Jap. s.s. "Bandoeng Maru", gez. Tiomlta, van Yokohama en Pekalongan,
Agt. N. Veem.
Duitsch. . m.s.
"Heidelberg",
gez.
Schaefer, van Makasser en Semarang,
Agt. Miiller Co.
N,r. s.s. "Op ten Noort", gez. Hes, van
Soerabaia en Semarang, Agt. KP.M.
N.r. S.S. "Speelman", gez. Raap, van
Oosthaven, Agt. KP.M.
.
•
Aangekomen 27 December.
Ned. m,s. "Bintang", gez. van Beek,
van Soerabaia en Semarang, Agt. S.M.N.
Eng. 111.S. "Merkur", gez. Blain, van
Melbourne en Cheribon, Agt. Colvill.
N.r. s.s. "Blinjoe", gez. Keuker, van
Doerian-Sebat.ang, Agt. KP.M.
Ned. s,s. "Sltoebondo", gez. Kreumer,
van Rotterdam en Pamanoekan, Agt.
R.L.
N.r. S.S. "Plancius", gez. Stooker, van
Soerabaia en Muntok, Agt. KP.M.
N.!. S.S. "de Kleck", gez. de Roos, van
Pamanoekan, Agt. KP.M.
Vertrokken 2t December
N,r. 8.S. "Van Goens", gez. Rashorn,
naar Oosthaven en Merak.
Duitsch. S.S. "Freiburg", gez. Bromm,
naar Cheribon, Semarang, Soerabaia,
Tjl1atjap en Makasser.

.__ ~

~--__

N.r. m.s, "Ophir", gez. Akkerman, naar
Palembang en Pladjoe.
Ned. s.s, "Polydorus",
naar Cheribon.

DE HAVEN VAN TANDJONG ,PRIOK
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Off. Berichten

gez. Brouwer,

•
Ve rkeer en Waterstaat.

December

Famit ie-Beric hte n

19.1'5 Haydn Heard met zijn Band.
19.25 Kerstspel: "Sindbad the sailor or a
life on the ether-wave".
20.25 Nieuws en mededeelingen.
20.45 Cellorecital.
21.15 Sluiting.
Zenders: GSH 13.97, GSF 19.5:a GSO 31.55
21.30 Big Ben. Toespraak van den' Hertog van Kent.
21.35 iDanstnuzieit.
19.00 Nieuws.
19.20 Bellonl-Orkest,
22.W Concert.
19.30 Beanlwoording rapporten,
22.30 ,Fes'lival of f{lod".
20.00 Sumatraansch
Orkest
"Batang
23.00 Harry Farmer (orgel).
Arau".
23.3Q Sonaterecital: viool en piano.
24.00 Nieuws en mededeelingen.
Bata.via II 1&0, Priok 99
0.20 Weensche walsen.
. 0.30 Sluiting.
22.00 Sumatraansch Orkest (vervolg).
23,00 Sluiting.
Bandoeng II 103
Paris.Coloni~le
17.00 Aralbische muziek.
.
Zender TPA 2. 19.68 1\1.
17,15 Javaansche gamelanm~zlek,
18.25 Volkslled.
Bandoeng II 103, Pl\UI '5
18.30 C(;>ncert (relay RadiO-par~).
19.W Nreuws (Engelsch).
18.00 Krontjongmuziek,
19,45 Concert (vervolg).
18.30 DameshalfuurtJe.
20.15, Nleuws,
19.00 NIeuws.
20.45 Concert (ve1'volg).
19,15 Chineesche muziek,
21.30 CauserIe:
"Dipgen en menschel\
19.45 Hawaiianmuziek.
van altijd".
20.00 Sumatraansch Orkest.
21.40 Dameskroniek.
Bandowg II 103, :Pl\lN 29, YDC 20
21,00 Koloniale koersen.
22.00 Concert met solisten (vocaal ~11
22.00 Soendaneesche liederen.
instrumentaal) .
22.30 Krontjongmuziek.
aa.25 Koersen.
23.00 SluitinlJ,
23.30 Sluiting,

NirOlU

J.9.2\)

22.00

•

Batavia. I 126 1\1.
Populaire gramophool1muziek (zendel'S PLP 'en Soel:abaia n.
Kinderhalfuurtje.
Kinder strijk- en tokkel-ol'kest,
Persberichten.
Danl>Jnuziek.
Populair programma..
Engelsche conversatiecursus.•
Serieus concert Nirom-Orkf:st, .
Phohi-spol'tpl'aatje.
Amsterdamsch~
openingskoersen,
daarna Gramophoonmuziek.
Sluiting.

8.
•

n.

V.

Batavia I 157.89 l\1., Babvl:\ II 61,66 1\1.
17.00
17.3Q
17.45
18.00
18.45
20.00
20.30
21.00
21.30'
21.50
22.10
22.30
23.00

Gramofoonmuzlek.
Persberichten.
Ven-olg gramofoonmuzlek.
Hawaiianmuziek.
Gemengd programma.
Cinema-orgel concert.
Het kwart.et in C-mineur, OP. 51 No.
1 (Joh. Brahms).
Gevarieerd programma.
Phohl-relay: Sportpraatje.
Gevarioeerd programma.
Phohi-relay: Huwelijksplechtighe·
den aan het Nederlandsche Hof.
Causerie door K. D. Koning.
Dansnluziek.
Sluiting.

•

Rome (E. I. A. H.)

l~hohi
25.57 1\1.

21.00

21.05
21.10
21.20
21.30
21.50
22.10
22.30
22.50.
23.00

WilhelmUs.
Gramophoonmuziek.
Pel'sberichten.
Gramophoonmuziek.
Sportpraatje.
Pianorecital.
I
Causerie: , Huwelijkisplechtigheden
aan het Nederlandsche Hof,
Pianorecital.
Dansmuziek,
Bluiting.

pOInenrte 2M 1\L Azil!·ultzeodlnl
20.30 Nieuws.
20.40 Danstnuziek op bioscooporgel
25,00 Causerie,
21.15 Nieuws (Engelsch),
21.3Q Symphonle concert.
22.16 Actueel ·praatje.
I
22.30 Nieuws.

DINSDAG

BUlldoeng P. M. Y.
17.00
17.00
18.00
18.20
18.40
19.00
19.30
19.50
2'0.00
20.30
21.00
22.30
23.00

Zeeacn
58.03 M. en 90.63 M..
Theemuzi'Ck.
Zenders t OJE 16.89, OJQ 19.63 (van
Theemuziek.
uur), DJB 19.14 en DJA 31.38
Philadelphia symphony orchestra.
18.25 Volkslied.
Jazzmuziek.
13,30 Lichte muziek,
Persberichten. Op 90 M.: Muzikaal
19.30 Nieuws (Eng'elsch).
programma..
19.45 Lichte muziek.
.
Draalorgel-accordeoll en marsch20.25 Grocten aan de 1ui~teraars..
muziek.
Vool'dracht
over tuberculos~-Yer 20.3-'0 Ni'euws en economisch overzlcht.
2() ~5 Amusementsmuziek.
spreiding en bestrijding in. Ned.-In2r'30 Nieuws en economisch ovel'zicht
dil! door dr. P. L. Augustin.
(Eng. DJE en DJQ. Ned. DJA en
.
Walsen.
WB).
Gramofoonmuziek.
21.45 Radiojournaal.
OUitsche stemmingsmuziek.
~.oo "Wintermarchen", muzikaa1 spel.
Concert.
23.15 Sportoverzicht.
Luchtige klanken.
23.30 Sluitlng.
Sluitng.

Nir 0 Itl

2o.se

Nirom

(i\laleisch)

Batavia II 190.
l'7.00 Javaansche gamelanmuziek met
zang.
17.4Q Soer.daneesche gamelanmuziek.

la.2Q KrontJonimuz.lo,;\( met :lang,

B. B. C.
Zendel'S: QSII 13.97, GSa 16.86
18.30 Big Ben. Toespraak van den Hertog van Kent.
18.35 BJ3.C. Danscrkest.
l~,OO ,.~pire

oexchanit".

6.30
6.45

7.00

11.30
11,30
12.00
12.03
U,30
13.20
13.30
14.00
1420
14)0
18.03
18.30
19.00
19.20
20.10
20.40
21.40

21.55
~2;OO

8atavia 1 126 1\1,
Gyi11nastiek.
.
Luchtige gramophoonmuziek.
Gramophoonmuziek (alJeen over de
5 archipelzenders).
Kookpraatje,
SoerieU2le muziek.
Weevbericht.
II!strumentaal allerlel.
Matinee Nirom-Orkest,.
Persberichten.
Vervolg matint)'e Nirom-Orkest.
Dansmuziek.
Pe1'sberichten (herhaling).
Sluitini.
Engelsche taalcursus voor beginnenden.
Alfre<lo Campoli·Orkest.
Persberichten.
Verkorte opera ,,Aida".
Kerkorgelconcert.
Het Nirom-Orkest speelt 3 Urbachfantasieen.
Populair programma.
Arnst. opening$koersen,
'Dansmuzle~"
I. "

22.3() Populaire gramophoonmuziek (zen~
del'S PMN, Priok, Soerabaia. I en
,
YDC).
,Sluiting.
I
•
23.00

B. R. V.

BATAVIA
O~r

6.00
9.00

10.00
11.00
13.00
15.00
17.W
17.30
18.00
18.05
18.20
18.40
19.00
19.20
19.40
21.30
2145
22:00
2230
23:00

P. lU. Y.

Nirolll (Maleisch)
17.00
17.20
18.00
18.20
19.00.
19.20
19.30
19.50
20.00
22.00
17.00
17,30
1800
19:00
19.15
20.00

n.oo

Blltavis 11190.
Maleische llederen.
Kat.1apl en fluit.
Chineesche muziek.
Kinderuurtje.
Nieuws.
Javaansehe gamelanmuziek.
Bijbellezing verzorgd door de O.C.
R.O.
Gewijde klanken.
Harlnonium.Orkest,
Sluiting.
Bandoeng II 103, PLP 21
Maleische llederen.
Krontjongmuziek,
Bandoenr II 103, PlUU'itS
Javaansche gamelanmuZlek.
Nieuws.·.c
.
~.
Chineesche en krontJongmuz1ek,
Harmonium.Orkest.
131uiti111J, .,.
'
I·, I

~

bet tijdvak 18 tot en met 21 December

'\

l:l?l

': I . '.'

a

1. Moehamad Nasir
Pengadegan
2. Melkerij "Populair" Mamp, Tegalparang

c

b

7,l:l
7,62

e

d

7,40 • 6,50
9,40
14,10
Opkooprnelk 0) Laatste opg.
8,10
6,10
7,40
11,8,12
10
8,20
8,9
6,60
9,8,12
10
8,70
12,00
7,8'1
10
9,10
12.60
6,ZO
6,70
7,75
10
8.9
9.70
13.40
7,75
9
6,40
7,60
7,75
10
6,6,60
7,37
9
7,70
10,80
9,25'. 10
6,80
7,30

H. "srcean
".
'koeningan
Abdoeldjalil
Kalibata Lentengagoeng
Amsir bin H. Amat
,
H. Hamim
Mamp. Tegalparang
H. Abdoerachim b. Nanoe
"
H. MoerganI
Sal'emba Oetan
H. Nawt
Mamp, Tegalparang
H. Saibin
Kebon Nanas
'1'1'. H. Achmad b. Tabii Mamp, Tegalparang
12. H. Abdoerachim
Koening'an
Pelalama
13. H. Hoesin b. H. Salihoen
14. Asma wi b. ,Abdoelhamid
Mamp.
. Parapatan
15. Moeh. Hanie!
Goenoeng Sahari
16. Melkerij "Radio"
Koeningan
17. Melkdistributie
Tjikini Btl'.
18. Melkerij "VitaDepok
19. Hasan bin 'H, D<Jel
Pelalama
20. H. MO'chd. Saleh
Mamp. Tegalpai'ang
21. H. Idjo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8,12
8,75
6,75
8,12
7,87
7,75
7,37
7,75

10
10

10
10
10
10
10
9
9
10

880
9:80
8,90
9,30
10,90
9,40
7,70
8,10

11,80
16,10
11,60
14,70
16,20
13,10,90
11,40

4e
2e
:le
4e
3e
3e
3e
3e
4e
2e
4e
4e
3e
3e

klasse
'I

'1

"
"

"
"

"
"

3e
2e
3e
2e
2e
3e
3e
3e

.

,.

"

"
"
"

I

a.
b.
C.

d.

e.

Deugdelijkheld (in cijfers) v.d. samenstelling d'er melk (max. 10,)
"
v.d; toestand der melk (max. 10,)
"
v.d. inrichting del' melkerij (max. 15)
v.h. lJ.:drijf (max.' 25) •• )
Eindbeoordeeling uit hygienisch oogpunt.

Ie klasse 48 tim 6() punten, mits voor a en
2e
,,40 tot 48
"
a en
Se
,,32 tot 40
" " a en
4'<l
" beneden 32·"
" a en

b tezam('n minstens

171/~

b

151,'2

b '

14 %

b

13','2

0')

behaald wordt

..

"

Geen classificati'tl. wanneer de melk ondeugdelijk i,S (van samenstelling en/of van
.\
toestand) of bij vervaolsching.
0)
U)

Van door een vergunning gedekt.e melkel'ijen.
Volgens de laatste opname.

--_.,,}

Toko LI LIONG HIN
SENEN

Gang Kenanga 26

.Voor Oud-

BII

Tel. 132-136 Welt.

Nlo"wjaar

Champagne diverse bekende merken. Likeul'en, Mousseereride
wijnen.
, I
,
i
r
Spekkoeken in prijzen van f ,1.50, f 2.50 en f 3.-'. Op bestelling ook verkrijgbaar duurdere soorten.
7
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Magneetjes Trekken
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msmn_

Phohi

nome (E. I. A. n.)

25.S1 l\f.
GN'n uitzendint·

Golflengte 25.>1 1\1. Azie-ullzending
:
20.30 Nieuws. '
20.40 Cellorecital,
20.50 Causerie (actue'c1 onderwelp).
21.15 Nieuws (Engelsch).
21.30 Nieuws Whineesch).
21.45 Vocaal en instrumentaal concert.
22.30 Nieuws.

I

53.03 1\1. en 90.63 l\t
Gramofoonmuzlek.
Lichte muzjek.
Concert.
Sluitinll.
Ltmchconcert.
Sluitinll.
The'CConcert.
Ziekenhalfuurtje door ds, N. Klt\:1Ssen. Op 00 M. : Vervolg theeconc~rt.
Gewijde muziek.
.
'
Concert in D-majeur voor nuit en
orch'est, van Mozart.
Piano -syncopatlons.
Persberichten.. Op 00 M.: Muzikaal
programma,
Dansmuziek.
Boekbespreking.
Concert <loor gebroeders Steiner en
hun Wiener orchester.
Zigeunermuz!,ek,
Opera-arla'B;
Gramo!oonmuziek.
Avondstemming.
Sluiting.

~.I!!

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

Batavia. I 151.89 1\[., Batavia. II 61.66 1\f,
Zeesell
7.00 Ooncert.
Zenders: OJE 16.89,JDJQ 19.63 (van 20,3U
8.30 Sluiting.
uul'), DJH 19.H ell DJA 31.38
10.00 Gramofoonmuziek. (Aileen op aatavia D.
18.25 Volkslied.
11.00 Vervolg gramofoonmuziek.
14.30 Sluiting.
18.30 Lichte muzi~k.
17.00 Gramofoonmu7Jek,
19.30 Nieuws (Engelsch).
17.30 Persberichten.
.19.45 Lichte muziek•
17.45 Vervolg gl'amofoQnmuzi'ek.
20.25 Groeten aan de luist'eraars.
18.00 Het Albert Sandler orkest.
20.30 Nieuws en ecoeomisch or't'l'zicht.
2().45 Muziek en poezie.
19.00 "Der Freischutz". .
,
19.40 Operette-klanken.
21.30 Nieuws en economisch overzlcht·
20.00 Piano-syncopations.
(Eng. DJE en DJQ.' Ned. DJA en
20.&0 Gramofoonmuzlek.
DJB).
21.4(; Radiojouruaal,
21.00 Symphonie in A-majeur, OP. 55
(E:gar).
22.00 Boekbespreking.
21.45 Militau'e muziek,
22.15 Fragmenten uit de ni\:uwste ope2230 Gra1)1Ofoonmuziek.
rettes.
' •
23.1'5 Voor de jeugd,
23.00 Sluitlufl.
23.30 Sluitini.

n:Ultloen~

~

"

Melkrcpport

•

~IAANDAG

19.45
20.10
20.30
21.30
21.50

slagen de Ie klerk RADEN SOETAWI·
DJAJA.
Werkzaam gesteld van <fen lsten December j.l, als volontair ill opleiding voor
adjunct-stationscbef E. DE JONGH.
Op verzoek eervol en met aanspraak op
pensicen uit 's Lands dienst ontslagen de
bearnbte op wachtgeld, laatstelijk kassier
KARTOREDJO.
Op verzoek eervol en met aanspraak op
pensioen uit 's Lands dienst ontslagen de
beambte op wachtgeld, laatstelijk machinist
2de klas tram resp, tram-machinist PAISO
I en MAKAM.
Benoemd tot mantriteekenaar d'a two Id,
SEWOJO.
Tijdelijk belast met de waarnerning der
betrekking van hoofdmandoer de two td.
TOHARDJA.
Wegens
physieke ong'eschiktheid, gererekend van 4 December J.1. van zijn werkzaamstelling cntheven SIHOED, vakrnan te
cat.
.
Overgeplaatst • van Penindjawan naar
Moearaenim H. TH. VAN DER EIJK. tijdeltjk wnd, h?erling opzichter bid s. S.
Overgeplaatst van Tebingtinggi naar Penindjawan WOETAWIDJAJA van Tandjoengenim naar Tebingtinggi MAS LAM,
onderopzichter 2de klasse bid S. S.
Overgeplaatst van Tandjoengning naar
Tegineneng W. FILON tijdelijk wnd. leer,
ling opzichter bid S.S;·

• !!lft:

21

18.03
18.30
19.00

-----~-~----~-.----~---..!I!!!------~.:...--=-------:...----'-.--:'-~~---!:...---~-.-.~--~~i!~-----'!...--=----------'-----!"t-,----

B£t.oemd tot inspecteur bij de Staatsspoorwegen R. H. COOKE, ambtenaar van
.Eng. 8.S. "Eurylochus",
gez. Ewan, buitenlandsch
verlo! terugverwacht, laatstenaar Belawan, Oolombo, Marseille, Am- lijk tnsnecteur bij idem .
sterdam, Louden en Hamburg.
Wegens zevenjarigen dienst negen maanN.r. m.s. "Myer", gez, Visser, naar den verlof naar Europa verleend aan Ir, A.
D. J. DE BERGH, mgenteur b/h Dept. van
Tg. Pandan, Koba, Pk. Pinang, Blinjoe, V. en W. tewerkgestetd b/h LandswaterDjeboes, Rlouw en Singapore.
krachtbedrijf "Madioen" ingaande 16 Mei
1937.
Eng. S.S. "Giang Seng", gez. Lancaster,
Op verzoek ontslagen, ingaande ultimo
naar Cheribon en Semarang.
December 1936 mel. C. BAUDOIN, teieroniste Iste klasse bij het telefoonnet Batavia,
Belast met de tijdelijke waarneming der
Vertrokken 26 December
betrekking van hoofdopzichter bij de S. S.
H. p. LAPRe, -.:n E. ·ATIINGER, opzlchter
N.!. S.S. "Gen. Michiels", gez, Meyer, lste klasse bij idem•.
Wegens zesjarigen dienst acht maanden
naar Semarang en Pontlanak.
verlo! naar Europa, verleer.d aan ir. E. E'.
Ned. m.s. "Poelau Bras", gez. Grou~tra, HENS, ingenieur bij 's Lands Waterstaat,
naar Singapore,
Belawan. Sabang, met bepaling. dat hij zijn betrekking zal
neerleggen op 6 April 1937.
Djeddah, Port-Sudan, Suez, P. Said, MarBenoemd tot middelbaar technisch ambseille, Londen, Amisterdam en Hamburg. venaar Ie klasse bij den D;enst van den
Mijnbouw, V. E. B. PORRMANN, tevoren
N.!. s.s. "Gen. van Swieten", gez. tec~1l1isch ambtenaar (werktuigkundig elec·
Speelman, naar Toboall, Muntok,. Pa- tlotechnisch) ·bij idem, met bepaling, dat hij
Infanterie
tel' beschikking Iblijft geste~d van het Hoofd
lembang en Soengei Gerong.
del' Bangkatinwinning.
Per m.s. ,,Indrapoera" uit Nederlar.d verN.!. 8.S. "Op ten Noort", gez. Hes, naar
Tijdelijk belast met de waameming der wacht en ingedeeld hij het Xl' hataljon te
Muntok, Singapore en Bel.-Deli.
betrekking van hoofdccmnlies bij d'~ S. S. Weltevreden, de kapitein J. VAN 'T RIET;
CK A. 'E. PERRET en SOENARIO, beiden bij het garnizoensbataljon van Palembang
Eng. S.S. "Silverquava", gez.. Reay, lste commies bij idem.
en Djambi te Pal·embang t.n.!., de idem J.
B-enoemd tot midd'elbaar technisch amb- W. R. H. DOORMAN; .bij het XVe 'batalnaar .Singapore, Belawan, Rangoon en
tenaar
Ie
klas~e bij den diel'st van den jon te Bandoeng, de 2de luitenant C. L.
Calcutta.
Mijnbouw, J. BAAS, tevoren technisch HALEWIJN en Ibij lrct XIIe bataljon te
(waktuigkundig electrotecll- Meester Comelis. de idem W. A. BEDET.
Ned. m.s. "Tawali", gez. steen, naar ambtenaar
nisch)
b.ij
Idem,..
met bepaling, dat hij tel'
Per s.s. ,.J. P. Coen" uit Nederland verSingapore, Belawan, Penang, Sabang, beschlkkmg. b~lJft.
gesteld van het Hoofd wacht en il'gede-eld bij het VIlle bataljon
Boston, New-York en Philadelphia.
der•.~al1:~katmWll1nlng.
. . te Malang, de 2de lui tenant H. FUCHTER
'IlJdellJk bel~st met de betrekkll1g van en bij het tIe bataljon te Magelang de idem
wd.
redacteur
Iblj
het
Departement
van V. H VADER
Vertrokken 27 December
~n W'. m~. F. VAN D?M'pSELER, thans
Overgeplaatst van het garnizoensbataljon
\olontalr bij gen~md D_paltement.
van Palembal'g en Djambi detach'cment te
Jap. S.S. "Bandoeng Maru", gez. TioWegetls zesjangen dienst acht maanden Lahat naar het IlIe bataljon te Soerabaia,
verlof naar E~!ropa verleend aan del~ hoofd- d~ kapitein G. W. HONIGH en van het
mita. naar Tegal.
opzichter .blJ de S. S. t~ MadlOen, C. XUIe batajon te Malang naar de garniN.!. S.S. "Gen. van Geen", gez. Dophel- E~HE:t:-S, mgaande 16 Apnl 1937. ,
zoenscompagnie
van Riouw te Tandjong
TljdellJk .belast met de ~a~rnemll1g van Pinang t.n.i.de 2de luitenant J. F. R. VAN
de, naar Semarang.
de betrekklng van klerk blj s Lan~s Wa- VOGELPOEL.
N.!. S.S. "Houtman", gez. Hagenaar, terstaat,. ,ATENG ZAHARIA, schnJver. Ie
Met ingang van den dag van overname
naar Mauritius, Louren~o-Marques,Dur- klasse. blj ,~Lands Waterstaat, met bep~lmg. bencemd tot lUitenant adjudant van lr."t
dat
hlj
bllJ!t
to·cgev.oegd
aan
den
ReSldent
korps
marechaussee en van het 4de garni,
ban, East-London, Port-Elisabeth, Mosvan de Westerafdeelll1g van Borneo.
zoensbataljon van Atjeh en Onderhoorigselbay en Kaapstad.
heden te Koetaradja, de Ie luitenant ge~ N,!. S.S. "Plancius", gez. Stooker, naar
Staatsspoorweg'en
plaatst bij <len staf van het korps marechaussee aldaar F. TREFFERS.
Semarang en Soerabaia.
Geplaatst bij de Exploitatie del'S. S. tel'
Eng. m.8. "Merkur", gez. Blain, naar Sumatra's Westkust mct. standplaats PaArtillerle
dang, de ingenieur A. P, MIOULET, en bij de
Singapore.
id. del' Westerlijnen met standplaats MangDe majoor del' Artillerie P. H. T. VAN
garal, de two hoofdopzlchter W. V. COENE. ST~EN is eel'vol ontheven als commanOvergeplaatst van het Hoofdkantoor (afd. Gant van het kol'ps kustartiJIerie te SoeraPersoneele 'Zaken) te Bandoeng naar d·e baia en is orel'gepl. naai' de Ie aCd. HouwitExploitaUe Westerlijnen Unsp'cctie IV)te sel's te Weltevreden. '
'.
Poerwokerto de commies L. C. E. PALLENDe
kapitein der Artmerie J. E. VAN
CAoE.
LINGEN bij het korps 'kustartillerie tt' Soe• Overgeplaatst van de exploitatie der S. S. rabaia, is met ingang van den dag van over.,
ilJ. Zuid-Sumatra. ,naar die del' Westerlijnen ,r.~\lne van het commando van den majoor
(Stationsdienst Bandoeng) de two stations- der artillerle p. H. T. VAN STEEN. benO'emd
chef F. J. MUGIE en van die del' OOsV."r- tot commandant van dat korps aldaar.
BAl'AVIA
Iijnen naar Zuid-Sumatra (stationsdienst
Ovel'geplaatst zijn resp. naar het korps
KertapatD de adjunct id. F. H. NATIIALLA kustartillerie te Soerabaia het korps LuchtOver1eden:
Benoemd tot two statioeschef resp.adjunct doelartillerie te Soerabaia, de Ie afd. Veldid. de adjunct-id. C. J. HAARNA!CK en E. artillerie te Malang, de Ie afd. Bergartillerle
PORTIER.
18 Dec. M. F. Stolk (m) ~O jt.
te Tjimahl, de 2de luitoenants del' Al'tlllerie
Benoemd tot two opzichter resp. adjunct- F. J. W. DEN OUDEN W. LANDHEER. E.
19 "Ch. L. Wichers (m) 35 Jr.
commies.
de
adjunct·
opzichter
W.
A.
BASF.
E.
F.
Grillo
(v)
&6
Jr.
20 .. C.
A. SWEEP en J. O. MATHEY. allen van
TIAANS en LIEM TJENG SIANG 'cn de het Dep6t der Mobiele Artillerie te TJimahl.
adjunct
commies
SOEGIH
SASTRODIHuwelijken:
MOELJO.
1\lijubouw
Tijdelijk belast met de waameming del'
22 Dec. W. J. H. H. Prinzhorn - A. Uittlen. betrekking van adjunct opzichter, de '1'0Tijdelijk belast met de wllal'l1eming der
23 "L. M. H. F. Buffa1't; - J. H. van lontair CHR. O. VINCENT en R. MOE'HA- betrekking van pakhuis- tevens betaalmeesMinos.
MAD SAPEI SOERIANINGRAT.
ter 3de kl. bid Bankatinwinning LIOE
Met in gang van ultimo December a.s. we- THOK SIONG, t'avoren two Ie klerk blj
23 .. A. V. Gerrits - L. A. Harinck.
23 " A. W. Frans - l. p. v/d Schoot.
gens overcompleet uit zijn betrekkingont- idem.

"Radio-programma's

17.30

~

ANDERE ZENDERS
Nirom: Buitenzorg 182 M., Cheribon lOS
M., l'ekalongan 92 M., Soekabarmi 193 M.,

Bandof:ng 120 M" en de Archipt'lzendtn
Eandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) ell
29 M. (P M N), Soerabaia I tY 0 B) 25 M.
tusschen 8.00 - B.3!> en 31 M. tY D A) van
6.30 - 8.00 en's avonds, Tandjong Priok
(Y D A) 50 M. tusschf:n 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en's avonds.
Nirom Oost- en 1\Udden.Java.:. soeraballl
II 196 M., semarang 122 M.• Malang 191 M.•
DJokja, 181 M.• Solo 188 M., Tjeooe 186 M.
B.R.V.: Bultenzor, 156.25 M., Soekaboeml UU8 1\1.
Radlo-Ver. Midden-Java: 161.29 M. ell
88 M,
AIr. RadIo Ver. "Oost-Jua": 109.89 M.
Zendl'rs: GSD 25.53, GSC 31,32, GSB 31.55 en 61.29 M.
Luyks Batavia. (0,) 143.01 M., aIleen wert6.30 Big Ben. "Empire exchange".
dagen 811.. - 10 en 5~ - 8 uur.
6.47 Zangrecital: Blodwen Caerleon
Er('es. W.•Java Bat. Y. D. O. 4 106 M
(alt).
(regelmaiig op uren, dat de overlge ~n{j_
7.00 "Christmas market".
stations zwlJgen).
7.30 I{a,~'dn Fawcell met zijn Orkest.
Van WiDgen. Pekalongac: 91.7t M., Boe.
8.10 Nieuws en medcdeelingen.
rabaja, 140 M., Semarang 103.09 M., Ma.
8.30 Sluiting.
,elang 91.74 M., Madioen 107.53 M.
Radio I1olvast, Soerabaja.: 159.a M.
Zenders: GSII 13.97, GSG 16.86
Singapore, Z. H. I., 49.9 M.
Penang, Z. H. J .. 49.3 M.
18:30 Big Ben. "Festival of food''', €'en ac• Kuala Lwnpur. Z. O. E., 48.92 en 110.10
tU'eel programma.
.
.
Phillps-Ra4lo, Eindhoven, elken Woens19.00 Concert B.B.C. Northern Irelanddagavond op 19.71 M.
Orkest.
Pitsbur. m. a. A,) 48.86 M. vanaf 4 uur
20.00 Variet~.
30.
20.150 Quintet met xylophoon.
Volken,bondszender (Radio Nations) 38.41
20.25 Nieuws en mededeelingen.
t'n 31.27 M. resp. Zonda&-, 6.09 - 6.4:> to
20.45 Dansmuziek.
3.15 - 9.45 uur.
21.15 Sluiting.
. 1I0ngkongj 31.49 M., 15.40 - 22.40,
Rio de Janeliro (BrazllH!) 31.58 M•. 5.30 ~ _
Zenders: GSD 31.97, GSF' 19.821 GS)l 31.55
d,15 uur (onregelmatig).
21.3'0 Big Ben. "World affairs". causerie.
Melbourne (Awtrali(!) 31.55 M. Woen~
:11.45 Lichte Fransche mtlziek B,B.C. Em- dag, Donderdag, Vrijdag, Zat~r<1ag 17.30 pile-Orkest.
19.30 uur.
22.4:) Cabaret.
Rome 31.13 M. en 23.4 M. resp. Zondag
23.10B.B.C. IJansorkest.
Mundag, Woensdag, Vrijdag vana! 6.30 --,
24.00 Nieuws en ffi'ededeelingen.
8.00 uur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.3il
0.20 OrgelsoJl.
1.30 uur.
0.30 Sluiting.
Madrid 39.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zonda~
1.3Q - 3.30 uur.
RuysseIede (Belgll!) 29.04 M. 2.00 - 8.30
uur
/
Paris·Cololliale
VaUcaan-sta.d 19.84 M•. 23.00 - 23.10 uur
Budapest: Zondags van 21.30 tot 23.3iJ
Zender TP A 2. 19.68 1\1.
01' 19.52 meter, Maandags 6.30 tot 7.30 op
32,88 meter.
.
Bangkok 19.20 M. Maandags van ~.30
1B.25 Volksli'.:d.
22.00.
18.30 Concert (relay Radio-Paris).
Sal&:oo 25.5' M. 19.30 - 22.00.
19.30 Nieuws (Engelsch).
19.45 Concert (vervolg).
20.15 Nieuws.
Maleische Zellder8'
20.45 Concert (vervolg),
21.30 "Le mouV'ement social"•.
NlrolD Bandoeng: 103 meter.
21.40 Muzikale causerIe.
Nirom Soerabaja. II: 95 m-eter.
21.50 Kolonialekoersen.
Nuom Serouanr: 111 meter.
22.00 Literaire uitzendlng (poezie en proNirom Djokja.: 127 meter.
.J
ZB).
tin. zender Solo I 36,3' meter.
23,2:> Koersen,
Vaderll, DJokJa I 8'7.91 me~...
~a.sO ~MUni!
Var!, JSHl!lQfD, I 1'1.1' WI"".

B.

n. C.
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