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Hoe...eelheld Waarde
in, mllnoenen in millIoenell
tons
guldens.
614
1913
10
1488
1929
490
8.5
1933
540
'1934
9
488
9.3
19~5
350
6.9:
1935 (9 maanden)
',400
7
1936 (9 maandsn)
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Wat gebeurde er In 19361

.
\

,

wen man". Hler : moge nog eens wor-,
den herhaald, wat over den vertrekkenden Landvocgd in velerlel toonaard Is
gezegd : dat zljn beleld, bij alle 'gebre-,

'

In deze cijfers is de ultvoer van, bet
bevolklngsgoud geellrnlneerd, doch daartegenover I de marktwaarde van- de
bevolkingsrubber ~ deze komt in de
otfic.ieele gegevens slechts ...oor berekend naar de stattsttekwaarde, welke
Werdgevonden.nt aftrek van' het r~~trtctie-uttvoerrectrt - eooveel mogelllk
ten vone in rekenlng gebracht. Hieruit
reeds blijkt, dat de uttvoerposltle aanzien1ijk . was verbetert. De prljsstlj?lng
kwam In hootdzaak de agrarische producten ten goede. Zoo men die ultsplltst,
komt men tot nag gunsti~er resu"bten.
Op bet oogen,bllk dat het goudembargo
werd ingeste:d: be::;Qn,ock de prljsverbetering (in gouj u~tgedrukt) eerst recht
door tezetten.
'

grooter weerstand ontwikkelde dan de ken, die het noodzakeltjk 'moest vertooheel en half intellectueelen en zich, nu nen, voor Indle in ve:e opzlchten .zegenrijk is geweest, Naar mijn oordeel:
I
een Intensler polltie-toezlcht zorgde, dat
het eenlg m 0 gel ij k e In de afgeloopen
Een man, die vaak de roos trot dank de massa niet werd besrnet met revoluzlj zijn diepe kennis van de mensche- tionnaire propaganda, zonder veel mor- periode.
Iljke natuur, ,<Ie befaamde Brltsche ren neerlegde bij den toestand. Juist
Depreciatie
•
-4
: kanselredenaar en deken van st. Paul's, onder de intellectueelen echter van alInge, heeft tijdens deze periode een lerlei slag,
waaronder dus zoowel te
verstaan
de
Nederlanders ult NederHet voornaamstefelt, dat, in het
raad gegeven aan economen, politici en
jOurnalisten, welke het goed is niet te land als die uit rndie, en de ontwlk- economlsche gedeelte van dlt overzicM
verwaarloozen. We need education In kelde Inheemschen, werd de depressie moet worden gememoreerd, Is het ver·
Bet grootste deel van cen LldiEchen
the obvious ~ aldus Dean Inge ~ mote veel sterker ondervonden, niet s!echts bod van goudult...oer in Nederland en ultvoer wotdt thans echter, altha'ns
than investigation In the obscure. In als een materieele bedreiging, doch ook Indle, ,respecHevelijk op28 en 29 S~15- naar de hoeveelheid, Ingenomen door
ieder geval is dlt een gezond advles als bron van geestelijke verwarring en temb~r door de wetge ...ende instanties de o!le, dlecp het ocgenblik met eell
voor den dagbladschrijver, wiens taak de repercllssie daarvan is in zeer uit- bekrachtigd.. De toestand is weliswaar totaal van 3.9 millioen ton over de eerste 9 ma,anden van 1936, op 56% van
het is een poglng te 'doen om in' eenloopenden vonn in den Volksraad zooals de Regeerlng bij herhaJing heeft den. totalm Uiitvoer beslag legt. Ten
betoogd, nog zeer onoverzichtelljk, maar deele is deze" toestand ongetwijfe"d te
enkele grove Hjnen een beeld te geven aan den dag getreden.
toch niet z66 of men kan reeds thans wljten a:3.n de tallooze restricties van
van hetgeen Ind!e in het,afgeloopen
Zoolang de politleke ontwikkeling vaststellen, dat deze maatregel In leder landbouwprcductel1, waarvan de juiste
. jaar doorleefde. Volledigheid is daarhier te lande nog in de kinderschoenen geval een gunstlg effect zal hebben op strekk:ng Iblijkbaar nog .velen ontgaat.
bij vanzelfsprekend ultgesloten, zoowei staat, zal men van zulk een algemeen
Hebben we nlet in bet Co~lege van Gede Indische economie. De vraag of het Idelegeerden, blj het deb:3.t ove,r de uitwat betreft de opsommlng der felten
als wat aangaa~ ,bet bepalen punner debat ,in den Volksraad meer den in- beter geweest ware, wanneer dit vroe- voerrechtell, nog de stering hooren
druk mededragen van een ontlasting ger was geschled, en andere "duistere" verdedigEm, dat de Indische agrarlsche
samenhangr en de toetslng \ hunner revan het overkropte gemoed dan, van kwesties zullen hier niet worden ~_ export, van .de gelegenheld n u moest
latieve be~eekenis.
een paging, om In o...erleg tot de ver- sproken.
gebrulk maken om zlchzooveel m~gelijk
wezenlljking van bepaalde beglnselen te
groo,te-r afzet te ~erz~keren ? Dat dlt, geDe Volksnuul in be- komen. In zooverre kan men qaarin een
steld"a1, dat men voor de voornaamste
O,,"'/e
U,'tvoer
""
artlkelen niet reeds gebonjen was door
lijn ontdekken; dat van links en rechts
overeenkomsten, toch ook
practisch
wogen tijd
Is a:3.ngedrongen op een politlek, welke
niet mogelijk Z?~ blljken, doordat elke
meer dan tot dusver rekening zou houAlvorens Intusschen hieraver. nog iets l11val, in ' vreemd', gebied wordt beantden met speciale _ Indische bela11gen. te zeggen, mag apereerst worden na~e- wooed door,' besch~rl11enqe maatregelen
D1t advies voor oogen houdend, komt
Zoodra mel,l dit alg'emeene gezichtspu11t gaan hoe de toestand WaS, toen dlt felt ten' 'behoove van d(fdaarbedrelgqe welmen allereerst tot een rustiger ,be, '
. ' , ,,\raartsbronnen,' is blijkbaar eer felt,.dat
schouwing van den politieken toestand echter nader tracht te ontleden, blijkt, zich voordeed. Reeds in den loop va~ ,elfs de fryaring van,5 ]aar njetaan
In. Indll~ in het afgeloopen !aar, dan dat de Interpretatie van die "Indische het jaar was een belangrljke verbete·all en heeft kUl'\Mn le.eren. we'k esn bebelallgen" hemelooreed uiteenloopt, ook Iring in den toestand opgetreden, dank' la~grijke i>rlj~stijghig reeqs was' opge. onder den indruk van het oogenblik
wannem- mene$ oogenblik terzljde ziJ. de prljsstljg~ng voor ko~qnlale pro- tr~en", ~on tell 0' overvloedE! .,' nog eens
nog weleens wordt vernomen.
goudwaarde van den wereld- bltjken Ult de geoevens, die 111 het EcoIaa t de Ul·ts~prak en van h en, voor wie de ducten 'De
.
"
. , nomisch Weekblad van.' 23 October zijn
Wat de Volksbeweging betreft deed politieke onafhankelijkheid van Indie hande~ gedurende de eers~e 8, maand:n vermeldten aanzien van een aantal
.
.
.
van ,dlt jaar was 8.5% hooger dan 111 b I
"k
t' d t
zich weinig voor, dat in een beknopt
e~l1 Ideaal lS, waarvan de verwezenhj- dezelfde perlode van 1935. De stijging e angnje· ~xporpro uc en.
overzlcht van het afgelcopen jaar verIn een volgend' art.lk~l lets over het
kll1g nlet lang meer op zich kan laten van den Indlschen uitvoer naar de
melding verdlent. Men zou, geneigd
wachten.
waarde overtrof dit percentage '!,1og be- aan:d.ee1qer verschlllende deelen des
zijn, In dezen, gang van zaken nog
langrijk. (Hler volgen nog eens:de ge- lands in den ·export.
cens ,een obevesUgillg I te zien van
Er was vele en scherpe critiek op Nc- bruikelijke cijfers tot en met ultimo
'de bij cen vorlge ,gelegenheid 'at' eens Iderland; daarop zal dadeIijk in ander S~pt-ember.
R•
'
uitgesproken gedachte, dat ~n Indle re- verband nog w~rden teruggekomen. ~e
....olutionnaire woelingen het product vertegenwoordigmg der Indo-groep, die
zijn van de welvaart en nlet 'zooals in vele opzichten In deze crisis het kind
men zou veronderstellerlJ van het' gebrek. van d~ rekening is, omdat het zlch
U1t den meest bevoegden rnond werd reeds jaren in steeds beklemmender
in het begin van dlt jaar de wereld mate ontwikkelende ,verschijnsel van
kond gedaan van het felt, dat Indle het Immer ll1ee~ w.egdrukken IVan deze
straatann is (mr. Hart op de bekend'e groep thans one1l1dlg is verscherpt, viel
persconferentie te Amsterdam). Noch- het regeerin'gsbeleid scherp aall, wijl
tans bleef het In Indle volkomen rustig. het wat betreft de categorie der Indische
,
Nederlanders is tekort geschoten. In de
Te meer moest het daarom de aan- V.C. richtte zlch de crltlek meer op de
ds,eht trekken, dat ill den Volksraad, tekortkomingen, die men meeilde te
bij, gelegenheld van het algemeene de- zlen In de houdlng van het moederland
bat, de ,ontevredenheid aan aIle k"an- in groote problemen Indie betreffende.
ten baan brak. Ze yond haar uitdrukIn de gematigde groepen van het
king niet alleen in de verwijten van Inheemsche deel van den Volksraad
radiealen, maar ook in, de korzeligheid uitte zich de onbehaaglijkheid in :p'et
en klacnten van gematigden en recht- bekende petitievoorstel-soetardjo, d:)/l
sche leden. Wie een poging dpet, de overigens, zij het tot onherkenbaar
ontevredenheid in algemeene catego- wordenstoe gewljzigd, tenslotte i~ aanrieen samen te brengen, wordt vooral genomen. Een voorstel van den P.E.B.,
getroffen door de groote verscheiden- dat nog niet in behandeling is geweest,
hei:l vall objecten der critiek, die zoo tracht die onbehaagHjkheid te onder·
ver gaat, dat In ...eJe gevallen de effec- vangen door het weI zeer weinig doorten elkander compensceren. Daarbij zal dachte denkbee~d van cen Indisch bur•
men goed doen om, ook waar men tot gerschap.
,
de conclusle moet komen, dat de crltiek
Tracht men ult dlt alles een eonclusle
weinlg aanknoopingspunten biedt voor te trekken, dan moet het deze zijn, dat
ernstig onderzoek, te erke'nnen, dat ,ze bij alle verschii een a!gemeen gevoelen
wa~rde heeft voor de orientatie voor heerscht,
dat het dringend noodig
hetgeen er 1eeft speclaal onder de In- Is, ruimte te maken voor het voeren van
heemsche intellectueelen.
een typlsch In~Hsche politiek. In hoover.
De elgenaardige staatsreehtelijke po- re het door ...oeren der bestuurshervorsltie .van den Volksraad en de onrljp- mln.g daartoe mede de mogeHjkheid zal
held onzer politieke ontwlkkellng wer-Iopenen is een vraag, die zelden wordt
ken er toe samen, dat het sentiment gesteld, omdat men het in het algemeen
en ide crltlck :vrij spel hebben in OOS te druk heeft met polltieke klbbelarij,
...ertegenwoordigend college. Men zal maar die toch wei."de moelte van een
geed doen, zich niet te veel te laten be- wat dieper gaarlde beschouwlng waard
Invloeden door -alarmeerende :beschou- zon zijn.
wlngen over revolutionnalre tendenzen,
Wat waarschijnlijk mede aanleiding
doch voora1 te zoeken naar het "voor gaf tot de groote behoefte, om allerlel
de hand liggende". Het vcor de hand dingen met sterken nadruk te zeggen,
liggende nu is In dit geval, dat de w~s de bestuurs'wis.Eeling, die In het
groote groep' der millioenen eenvoudi- voorultzieht lag. De crltlek op de Re- Portl'et van Prill~es Juliana, geschilderd do-or Aart Glansdorp" leeraar aan de
,\cademie te Den Haag, en door hem aangeboden aan ", de Prim:es en Prins
gen van geest, dank zlj de elastlciteit geerlng droeg minder het karakter van
Bernhard bij hun huwelijk. H9 mocht den dank ontvangen voor "het fraaie
zoowel in economlsch als in moreel op- een afrekening dan weI van een waar- schilderij, welk geichenk de Prmses zeer op prijs heeft ge,steld en met bijzon·
~icht, tegenover de depressle' een veel schuwing ~aan hetadres van I:\en "nleudere erkelltelijkheld \lanyaard",
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Behoefte aan .Jndische p'o/itiek" sterk gevoeld
Onze uitvoer, restrictiemoatregelen
':
en devcluotie
'
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Op de Londensche rubbermarkt is
cen hausse ontstaan als ..evolg van
gebrek of althans van l1e vrees
daarvoor - aan vrije voorraden, I De
biedprijs bereikte het record ~an 1~
pence.
Ook op de New Yorksehe beurs werden hooge prijzen genoteerd,
•
,\mster\dam ,vol¢e hel,t voorbeeld j
ook daar aIepen. de noteerlngen
sprongsgewlize op.
lIet is niet oN11ogelijk dat de gedachte aan een oorlog bier een rol
speett en flat ~n verband daarmede
groote (voorraden zijn opgtkocht of
gIioote aankoopen 'verwacht worden,
Speculatles ,zijn hieraan ulteraard nlet
vreemd..
In Icder geval ~s het beslult der 'Indische l'.'geering om hd Inhalen van
den achterstand van 10.000 ;ton Sri het
Indische uuvoercltrer mogelijk te mao
ken. op bet juiste oogenblik gekomen!

_____________________
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Mr. H. Jelgerhuls Swlldens t.
"
B'",gin van brand op "Melchior Treub .
NEDERLo.ND

Deterding echenkt voor tien millioen guldens aan Neder1andsehe land'bouwproducten
'.
aan Duitschland.
BVITENLAIro
R~vlge

gevechten rondcm Madrid. - De
Roodien beweren verschlllende successen te
hebben behaald. - Duitsehland wenscht
geen kracowertoon bi] <b regeling van het
Paloo-inddent. - D'.\J~omatiek·e demarches
i.nza.'ke de vrijwilligersquaestie. ;..- HltIers
.,KerstApuzz:e·'. - De Paus gaat ;goed vooruit, ~ De toestand- in Shensl wordt weer
normaal,
HANDEL.

f

~_1

Rausse in rubber te Lon<Ielll New York en
A1l)st:erdam.
'
De l Kapitaalsafschrijving .del' Koloniale
Bank..
I
BlJBLADElf

Het I Deroe Blad: Jeugdopvoeding in
Duitschland door onzen Berlijnschen corresponoen·t.'- Al1erlel uit Nooerland en .I:et
Buitenlano. - Luch-tvaart en Automobl1lsme.

-

1'11'. H. Jelgerhuis Swildens

.

.

Hct Vierde aIa<li: Ret K.O.B.-congres. Herinn.eringen ,aan Febntart 1001. - Ret;
N lOG -congres te Bandoeng ,- Ret Amerikaansehe 'boek van prof. ,B. j. O. Schrieke,
door dr. H. Samkalden. - Sport en Woo~
strijden. - Personalia. - Radlo-program-

t

Naar Aneta uit d~n Haag seint is
plotseling overieden mr. .H. Jelgerhuis Swlldens, oUd-lid van den Raad
van Indie, oud-president van het Hooggerechtshof en oud-...oorzltter van Qet
Suikersyndicaat.
De heer Jelgerhuis Swildens weed 13
Februari 1869 te Drachtim geboren en
kwam in November 1894 in Indie om
ter beschikking van den voorzitter van
den landraad te Magelang te worden
gesteld.'
Mlj doorUep de verschillende functies
bij de rechterlijke macht, tot hij, na
drie en 'een halt jaar raadsheer te zljn
geweest, in April 1919 den top van zijn
rechterlijke carriere bereikte door zijn
benoeming tot president van het Hooggereeh tshof.

rna's.

Deterding schenkt
10 in. m.)
Nederland ell Duitschlalld
profiteerell ~
J"die ligt

\~OQ

ver rveg

i~

...

Sir Henry Dete~ding heeft tien mil..
lioen gulden geschonken om in Neder..
land l<\ndhQuwprodueten voor Quitschland te k~.:>en,.' seint, AQet~ :.uit Beirlijn.
Kef 'offici~1 orgaan "Der Allgriff"
noemt: het geschenk "e~n reusachtig
levensniiddel~ngeschenk voor de Win·
terhille"; Deterding wenJ reeds lang
beschouwd als een van d$' voornaamst"
vrienden van het nieuwe Duitschland.
C

In Februari 1922 volgde zijn benoeming tot Ud van den Raad van IndH~,
welke functle hij ruim twee jaar later
neerlegde.
Van October 1937 tot October 1930 trad
de heer Jelgerhuls' Swildens vervolgens
op als voorzitter van het Suikersyndi.
caat. '
In verband met, zijn overlijden woel
hedenmorgen van verschiIlende gebouwen hier ter stede de vlag halfstok, o.a.
van het gebouw van den Raad van rndie, het Uooggerechtshof en het de par·
tement van Justltie.

De Koloniale Bank
De kapitaalsafschrijvi.ng
·Het voorstel tot kapltaalsafschrijving
van de N.V. Koloniale Bank houdt het
volgende in:

..

Transocean voegt hiera-an toe dat
Een afschrijving van J 470.000 op vaste
Deterding
reeds een aantal inkoopkangoederen.
toren in Nederland he eft geopend onder
Een afschrljving: van ;/ 3.11Q.ooO. op leiding van dr. 1\1. D. van Dijk, die evensuikerondernemingen, welke thans vocr cens het beheer heeft over Deterding's
f 5.000.000 te hoek staan.
Duit~che landgoederen.
De andere cultures worden voor een
Ten slotte seint Aneta-Haag n9g:
bedrag van f 2.270.000 afgeschreven, terD()t~rding,
begaan met de m~i1ijkhe~
wijl de deelname in andere onderneminden
van
den
NederiandscJlen landbouw
gen voor 'c)en bedrag van f 2.878.000 een
eq.
de
bezw:aren
die de voedselvoorzie-.
afschrijving zal ondergaan. ;
.
ning
in
Dultschland
9ntmoet, he eft
Vorderlngen inzake deelnemingen in
eenige
millio-enen'
guldens
buiten cleas'ulker worden ...oor een bedrag van
ring
beschikbaar
gestdd
voor
de aanf 186.970 afgeschreven. '
koop van Nederlandsche hindbouwproVorderingen op andere cultures wor·
ducten.
den voor een bedrag van J 1.300.668 at·
De producten zullen 1)innenkort naar
geschreven.
Duitschland. worden uitgevuetd; de reo
geering heett reeds de )10otlige vergunHet totaal bedrag aan afschrijvlngen ningen daartoe verleend.
is f 10.419.288, bestemd voor afschrljvinDe transIWrten beteekenen een extra,...
gell oIl aandeelen (J 8.250.000). afboeking uih'oer naar Duitschland. f
reservefonds (f 1.127.317) en a,fboeking
Tot' zoover de telegrammen over deze
reserve tegen ...orderingen inzake deel- merkwaardige gebeurtenis,
nemingen (f 1.041.970).
lloezeer ook de Nederlandsche landDe post "onverdeeld dividend" blijft bouw profiteert van deze grootsche gift,
die daardoor gedeeltelijk aan het
ongewijzigd.
De bij het voorstel gevoegde perspec- Nederlandsche volk ten goede komt, ZOIl
tieftoelichting dient In lichte mate opti- het 011S toch nog liever geweest zijn als
Deterding ook aan Indie gedacht had, 't
mistisch genoemd te worden, seint Aneta land waa·raan hij een groot gedeelte vall
ult Amsterdam.
zijll vermogen te danken h«ft. ,

•
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De gezonken motorhoot

\

Ren kostbaar verlles voor gouvernement ~opJHgin en

I¥~~9.\lWl\~~\V;H~
':V;\~.8:~~\er~ •.. JIet
..y; r.bJ9 (W, '

A,.

e

Prinselijk V~r oPJ~t.~geJ1.

1A~~"Unell

Op tweeden Kerstdag meldden wij
AIietll-Hl~,ag selnt, dat de dochter van
reeds, qat e€n motorboot behoorende bij qeq. ¥angkoenegoro, Jiaden Siti, gtsterhet opnemlngsvaartulg "Willebrord Snel- rniddll-g in het Palels NOQrdeinde danste
voor een gezelschap, waarbij o.a. de xolius" I~ gezonken.
nlngln, de Prinses, Prins Bernhard, PrlnNader vernemen wij dat het hler gaat
om een vrij kostbaar vaartuig, dat ook ses Armgard en Prins Aschwin, de Mangkcenegoro, de heer en mevrouw Colijn
. van een radto-Instaltatte was voorzlen :
en
wade boot, een zoogenaamde dregmotor- ren. vele hofdlgnltarlssen aanwezig
'
boot, 'zoU veertlg mille gekost hebben,
Het gezonke~ vaartuig llgt op 45 me- . Volgens de aanweztgen maakte de
ter dlepte. W~~ meldden reeds dat ~e I serlmpl-dans een diepen indrukop H.M.,
"H1sp: Zeeman ter plaatse een boet uit- het Prinselijk paar en het overige gegezet heeft, daar het In de bedoellng zelschap
'.
ligt, na te gaan of de boot ge.lcht kan
"
worden. Aan dit werk zouden marineH. 1\1.. verklaarde aan Nota Soeroto
dulkers te Pas moeten kornen
"nog zelden zoo lets schoons te hebben
. . ..
.
. .
gezien",
Zoca~s men weet, Is de "Wlllebrord
Snell1us" een marlnevaartulg.
Qe swestte is neg in handen van den
commandant-zeemacht ; zou er eventueefeeu zaak van komen, dan zal dit
zijn een zaak voor den, nog maar' kort
~eled~n Ingestelden, Marineraad.
. Wij vernemen verder, dat thans een
onderzoek wordt Ingesteld naar de staPlliteit van de dregrnotorbooten VIm he]
i9.\lv~~nement die zoo at en toe door de
Uarlneworden geleend : deskundlgen
trekken namelijk in twijfel of die booten bij eenlgszlns ruw weer weI voldoende stablel zijn.

v

.Phohl-feeatprogranuua

r Het "feestprograrrma" van de Phohi
Vllidt, naar Aneta, uit Eindhoven seint,
als voigt:
.

lIet geheele gezelschap volgde den
dans in, diep verzonken aandacht.
'
De per radio door Indie ultgezonden
galnelan-muslek paste zlch wonderwel
aan den dans aan. Na(!.f ~netaverne~mt,
heett H. M, verzocht or net m,ogeiijIi: is
den dans later te herhalen, mogelljk op
6 Januarl a.s,
.
De dans was om vler uur beelndlgd,
doch het gezelschap bled nog tot 'vijt
uur ten Palelze bijeen.
..
\
----.---_-.,._--.
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NOG 'IWEE' BO)L\lENWERPERS
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De ,,'l)'oilus" V:j.l} de MiJ. "Oceaal}", dl~
koopvaardljschepen, Nederlandsche
30
dezer, dus morgen, te Tandjong-Prlok ~-~~------_.
zoowei als bultenlandsche, die in de
PU\lrt waren teen het ongeval ptaats zouaankomen, is eenlgsztns verlaat. He~ •
had, meldden zeer slecht weer.
schlp heert, zooals wij reeds eerder meld- I ,
den, twee vars de voor ons leger in Arne.,,~,
~
rlka bestelde Glenn 'Martln-bomimenDJ!; PPSTVLUCII1'EN
werpers a,an Iboord.
De ~erste tw~ ~mmen',yer~rs, d.oor
I
Uit ..~J~
~e "T~nimbar" ~ 'pri,okalngebracht,
~e !>E;d~lvalJt" is' op Twe~de H:er~tdag
v,ap Schjphol vertrokken.' ze$ pas.sagi~rs ~ijn reeds nlj,ar Andfr ge"'ranspo~teerd.
ware!"! ~eboekt voor de t~s.schentrajec
'1f~. g~~ vJiegtulg voerde 290 ~.G. post,
TOT ZESTIEN l\LL\NDEN VEROOR63 K.g. pa~ketPQSt en 298 K.G. gqed,e'DEELD
ren [mede.
' .
.
l\J'~NrR~-l'OPllE DOQD9E. '~~AGEN
.
Plst?rep. arrlveerde ~e "Edelvalk" te
\Vegens Craude In dlenstbetrekking
Alexandrl(~. '
Naar men zich. zal herinneren stond
Thuisrels
onlangs voor den raad van JustlUe te
De "Lbis" lan'ide glsteren te Jodhpur. ~atavia terecnt de twee en dertlgjarlge
De "Perkoetoet" kwam gisteren in E. fl. E. F. l,{., ~e,b<?ren ~ Djo~ja~3Xta.
G~za. ~an. Het ~stel heeft. ten"gevolge Be1!laagde was ten laste g,elegd, dat hij
van slechte weersomstandigneden 'is uur als 'boekhouder-kassler 'van' de firma
Arnold & Co alhler op verschHlende
vertraging.
tiJd~t-ippen gedurende het tijdvak van
2 Januari '34 tot en me,t 17 Juni '36 opzettellj~van aan deze firma. toebehooJJt;T.' JriPI)E:-tT T~ TASl~l\L\LAJ~
.
((ot 1927 heert de heer Van der Schaar
nmde, onder ~ijn beheer zljn<;le gelden
ver.schillende bedragell. tot een tOtaal hf,t b,eMervan f\lchs en Rens te Sa~tJ#ll~l) ip op,d,erzoek J>ij den
bedrag van ! ~8~9.17 of da~romtrent zich ma~\lng g~voerd, sleehts 9nderbroken
.
OffJcier v.a~ Justitie
door .cen ¥or,17 buitenlandschverlof. .
wederreehtelij.k· had toegeeigend.
.'
In aansluiUng op hetgeen reeds geHedenm9rgen heeft de Raad beklaagDaarna werd hij aangesteld tot chef
" ~ld is, ov~r l1et godsdiepstrelletje: te de ,I conform den' eisch veroofdeeld ~ tot van het· Batavlakantoor en tevensoe.l
Ta~l~m~laja., verneemt de ;,Loc." na~er, 1 ja~r .en vier maanden ge:vangenl~trat. noemd' tot plaatSvervangend directeut..
Pa.~ de s,tujr1t.en In,.zalt.e pet pnd.err-o~!t
n~ar ge.n ~rs.oon van .Jakobs, die den
In Mei 19~9 ging, de heer Vander
~9l}all}meda,anschen godsdienst en de
I'ADANGS GEZONDIIEIDSTOEST,\ND sehaar voordentweeden keer met
belijders daarvan beleedlgde, aan den
llJultenlandsch verlof,om In Januari
off1C1er van Ju.stitle te Batavia zijn toePIeldc-oi voor KampOllgverlleterJng
1930 ~ijn oude functle te Batavia te hergezonden.
va~ten.
Uit Padang schrijft men ons: ,
De door het onderzoek vastgestelde
Onder
de ausplcien van bet I. E. V.,
t~iten zijn de volgende:
afd. Padang, had in de societeit "De
.U'SCIIEID GOUVERNEUR TREUR
. rn den voorayond, na het invallen der qUQ'; ,eene lezing, verlucht' door 2 fIlms,
Ind. arts
Naar Aneta uit Semarang seint zal
9l-11st:E!rnls, Is Jakobs naar de "langgar" plaats, gehouden. door d
Sjofjan Rasjat, lid van
n' gemeen- de' '~oesoehoenan 16 J1anuari a.s.' ,aan
~egaan in .de nabijheid van zijne woi1.i.ng, Waat z~ch twee medlteerende Soen- teraad fl1hier, welke leing behan- den gouverneur en aan mevrouw Treur
d.elde: "De ge:1!ondhei.Qstoestan~ on~er een afscheidsdiner aanbieden.
d.~I?-~zen bevopden, J. begon onmidMllijit Ulet ~c.heldwoordenals: monjet, v.es,~e". (De 'v,ertoor\de' fil~s hadden
speciaal betrekking op malaria, c.a.).
~oe~l)-~ en babt, behalve nog zoogeNadat de fgd. voorzitter der afdeeUng
paalJlQ.e "gewolfe" scheldwoorden, zooPadang van het I.E.V., ir. Gerrjts, o.en
W~} jp net Maleisch als hetSoendaI
l{oninr: Wi~lem H, de roOll ult het
spre,ker
nad inge~eid, !lleld o.~w met
I).,e€~,h, welke laatste taal hij eenigszins
~~rst~ huw~lijk,' k.wam <toor zijn puwedu~del,ijlte stem zijn h,elder ,Qetoo~. '
JPachtig is.
, , " , lijk Jl1.et de ~~,ssisch~ prinses Ann!).
Paulowna in nauwe relatle met' een der
E.en langgar zeide hem: "lk vraag
De heer S. R. vestigde er de aandacht
{llachtlgste vorstengeslachten vah Eu\lmpon, 'mijnheer, want ik heb geen op, dat, wat ook de gemeenle moge hepropa, n.1. de Romanoffs..
~cli\lld".
ben gedaan voor verfraaiin~ der stad er;t
verbeterlng der toestanden, de kampongHun oudste zoon, de latere Koning
.l.~C9bs ~s ,ee,J;l transportondernemer, die
verbetering
vrljwel
pp
den
achtergrond
Willem
III, huwde voor de eerste maal
"uW'~ h.edt loopen. HiJ &taat beke l1d als
is ·gebleven. Met Ultzondering van de
met Frinses SOphia. van Wurtemberg.
een ~i!t~8' .en ruw man, -oak 11;1. contact
kampongverbetering In de' z,g. "modelffoeweJ hij na h~af d90d r~ed~ vrij' be':'
!Aet )!:u,ro,pel:\nen.
..
ge9~~ent~erd' ' i
kampong", Kg. Djawa-Dalam alhier, JHrd \yas, trad- qij v9qr de tw~ede ll1aal
in het huwelijk met Prinses' Emma van
~qe,n hlJ zijD,e woning had verlaten, welke beter-makhlg 'niet geheel voltooid
Is op dit gebled weinig, uitgeGi t
Waldeck Pyrmont, de' edele, hoogstaanWa,~~ ,zijn VNuw, zijn opvUegendka- werd richt. :Spreker vroog zIch at, of dlt komt,
' "s .erl;\:vo~<l hield de heer K. D. Ko- ~en der oudste ge~lachten· des lands.
. raJ'te! ~~nnel1de,~z1ch ongerust en glng
ning v,()or ,de ?hohl zijn ree<;ls a.ange- On~e .K..onin.gln ont,l.e.ent ·a".·n h''a" ar de'n de vrouw, die de algemeene en groote
t · ·
"
J;l.ep,1.met(\en hond n~. ZlJ is e€n Duit- doordat nog nlet I, ultge~a.,akt, w i e k on di
.. ~.d ~ c~user.~o,ver
"Huwelijksplech- laats.ten titel, w. el~e ij vee'lal
dr;'agt 0'p He,fd~ va~ he~ ,Nederlandsche YOlk wist
gezondhe id szorg in de kampongs heeft t1" d
,,' t M'
I
""
t~ v~r~~rven.
"
~he, nog niet zoo lang in Indie, die dUs de
te behartigen: het Rijk of
gemeen:"
g~.e .e,n :;tan .!e~,eder and~he Hof". haar buitenlaridsche rei9€n. Uit dit hu~, , vermoedelijk de beteekenls van het in
.....
~(t
He.t ultgan'gspunt hiervan was de a,s. welijk we.rd PrlnsWillem geboren.
, De spraker gaf een
levendige bev·an 0.e t h'uwe lijk van P r1 nde langgar brengen van den hond niet ten 1...... .&'Uans~en we e P~dang weI vo1tre"klna
.fo ... ~
.'Q
'N'"
den
'dood
van'
Anna
v'an'
E'
a
mont
~hrij,Vil}g
van
pe
huwEllijfspl~chtighehi
moo ie, geasp0.a
re
' r 11 .
.'
'"
Q
ltee
d wegen, me t f raa ie,
h.eeJt begrepen.
daaraan liggende woningen. doeh daar- se~' T:uan~ ll}et P,rin~ Bernhar4· Deze huwde Willem van Oranje in 1501' met op h~t y,qr~~eJij~ kasteel te wald~ck,
\J.ldusde heel' Koning. Anna ,van 8aksen, v::u) wle hij zich in waarheen Wlllem III was gerelsd om
, Jacobs hee~t . Inmiddels e~n volledige ach,te r ,Qev,in,den zich ol1qoglijke 'k;am- br,e~~ltvelenonz.er,
ri1?-'r,erln g bet huweIljk van 1~7~ liet jSChe1Qen. Dit huw~lijk w~ zeer zijli jong'ebruid af "te halen. He!; was
bekentenis afgelegd, zoodat hij zal wor- pangs, waarin misstanden op hyglenlsch we.Q.~r ~n he
den vervolgd wegens beleediging en ver- gebied heerschen. Spreker wijdde' ver- 0r:tZ~ ~o1?lngil') met wijlen Prins Hen- ongelukkig. Alma van Saksen leicIde een eeri koude dag. Bulten Iag de sneeuw
uit over de bQdemvetvuUlng in dri.k,da,t36 Jaar geleden 'Plaa~ ha'd, sl.echt leven, dat aa.h haa.r./ heele.' oms·'e.- YOeten dlk.· De Prinses was overeenmoedelijk ook nog voor ;lndere felten. volgens
.
nJ.· op den 7den Februari 1901.
.
k9mstig ha~r ~ard :Z?er ~ep.voudig maar
kampongs,
door het ont,breken van . ' .,;., " ; '
."
..
vi~ aanstoot g~f.
.'
dIe
lntusschen Is te Tasikmalaja de rust
toch smaakvol gekleed. Een p,rafptlge
.t:ene rbel\OQrli1ke ~ssah~e.ering,,:-. w.e1k·
~er'yolkomen teruggekeerd.
e1.\vel de.Q g,ro~~ v~chtighoudt _ .en .de
D,e .vQ,rswlij'lt.e nuwelijken waren: In
Tenq.er4~ male V~rQ8n9 hN ~icn in hermeltjnen schouderbedekking en' een
ergerl~ke toestanden oil het 'gebied van vr9,eset~'.ee1,l~engekerimerkt door een den echt met Cbarlotte de BOurbon. kanten' sluier sierden het toilet der
ovmJadige weeld~, welke men gerust
Toen hi} wedu\yha~r' van 4e~e hoog- bruid, De Koning was in admiraalsuniD~ BELASTINQ OP MOTQRpriva en, e~d.m.
verlr.
.....l-s.,t.in a .m'a.a ·no.em
. .en. '.Bijwijlen' gir).a staande vrouw was' ge'worqep, puwde !ortn en droeg 3,1 zijn prdete~kenen.
.. ,. VOERTUUJEN, .
verder zijn er de vel~ badgelegenhe.. "
l;>
so
Q
d ;p.
...... t " i ..
.
.
.}
<\.en, welker wateraf.voer eindig.tin dOOd- h~.t d~~rblJ 2<00 'overdadlg toe, dat ~r e· nns ~ue tpu se M CQligny. pe
De plechtLgheid werd bijgewo,ond door
b..palln....e.n'in het Ie. yen moesten wor- hoogbegaafde dochter van den bekenI>
. F ransc
'h' en adrn Iraal pe',' .Coligny.
..
.Ol\twerpQl:dQunantte tot verzachting. ~lXlpenqe s.tin}{sloo,tje$...\... ~iJ reg~n:....
v~le gasten. Ji:ei~er Wilhelm I had zich
den' ;geroe.l?en
o!"'· hier' aan' p'aal en nerk d en
wederom versprelding dier modder I Ultinge~tend
voerlg behandeld~ 'spreker ' de kwestie te st~I1en; ,
"
. ' Uit he~ tweede huwelijk van d~n ~oen Yertegenwoorclig~n door Pfins Au, . .
\ Prh~ :werd ~burits ge1x>ren, di~ niqt- gust v~n'Vurtember~.
. .
Bij den Voiksraad is Ingediend een van het besmettlngsgev~a.r.
~,e,t~.e:rs.t sp.r\l~ d,e h.e~;f Konlngov:er i'ri~r, gehuwd is. Daarent~gen traq ~ijn
N:=J, de' ker\{elijk!l inzegening vait het
ontwerp-ordonnantle tot wijziging en,
Spreker .v~s~igqevOOIt.s d.e aan.d~ch.,t het b\lW.~lij$:· van Prin's wnlem van ~t1cfproer; Fre<lerik 'nendrlk, in' het
aanvulling van qe ordonnantle op de op het bekende argument dat het niet O:ranj\" d,eli s.ta. ¢v. ~<ie.r va.n o. ns Vor~ hu.·we.lijk... m
. . e't Amalia v.
~.'.lm.s., S.tad.'- hqw~lij!t werd cOlir gel,:1ou~en v09r hilt
in ontVangst nemen van de' talrijke gevoldoende is, de mooie buurteq gezond
•.
~lastil1gvoor motorvoertuigen 1!t34.
te maken, wijl, door het contact, dat stenh.uis. pe hi:)we~ijIp;~ees~en bij de.n. hOl,lder -WH:em II, die uit dit 111~welijk It.ikwenseheri. De dag .werd besloten
, Het ontwerp strekt o.a. totw1jziging. . " .
., .
echt,(;Ue hij aii\nglng met. Anna van' g('boren werd, trad in iden ecM met
van ,het belastlngtarlef voor aanhang- 'de bewoners dier betere woonwijken da- Saks~n ---'~ij.n t,W~e:Q.,~ 'hu'weiljk -.:.- waren M~ri~ van . Engel~nd. liun zQon was de door een luisterrijk diner:
gellj}u ~nd,erhouden met de ltampongA '"
b 1'"
nd
id he
\1r I
. .
De heef Koning merkte nog op, tiat
. wagenll en rou tot 1 JanU8,rl 193'1 van ,be.~ol~ln'g,
net gevaar van besmetting eengO,e.,. 'qor. ee 'f' \'l ,~ Vie sc. 1~~er~ •.dl ern IH, '~~mlng van Engeland.
de huwclijken del' Oranjes overwegend
terugwerkende kracht' worden.
nlet gerl.ng Is.'
.
feestel,ij1lb,eden, w,elke 11). die dagel1 aa~ Pit· huwelijk bleef 1,(ind e f 1o?S.
'.
Duitsch georlenteerd waren, Van de vijfSpr.· kwarn tot de slotconclusie, dat een zulk ee n ' )l.echt}g~~l~' ~ep~ard gingen.~
'De heer Koning' 'sp'r~\t da~rop nog
,~e~ ~nde,x:e tviJ,~g1~g b~oogt een te~
tien hu\y~lij~en, wel~~ ~oornem besp,rom'edicus
'zal
moeten
'worden
aangesteld,
Het
feB,tij'l1
~\1urde
~i~t
~inder
d~
oyer
de
hU\yeIijltel1
van'
Wl.lIem
lV,
gemoetkoming aan ,een bep~alde cateken werden, waren ~r Izeven met DuttSche
gorle van
bezitt'ers vail Dle'.selauto's, 'die die viut geine€ntewe~e de zorg vQOi' een acht dagen~ J?,le dUlzeod ossen, vi~~ wlehs. gernalln ~nna van Groot-Brit- vai-sten. Slechts drle huwelijken' waren
r
en
ander
oJil
zich
zat
he1;>ben
t~
pem,en.
dUi2:en~
s,cha~h
~n
no,l~
·vele
dulzen4,en
t'anlli~
w(j,s,
~n
v~n'
Koning
Wille.m
I,
'~40~ «je ihvo'eril\* 'van de ordoimanU~
andere dieren werden hiervoor geslacht. die ult dlt huwelijk geboren werd. Deze Franseh .georienteerd en drle Engelsch.
,op de 1?e1as.t.in~ ,9P Jl1..otoryo.. e,rtui~en v~n
Schatten
werden besteed aan fijne sui- was . getrouwd met Wilhelmina van . In verband met den beperkten tijd
1934 in' een al te ongunsUge· en ,niet
kerwerken
en' dr~nke~.' OOk ~et a.an~ Pruisell, die als !<onillgin· weinlg op kou de heer ~o~1.i~g nie~ bJijven stll.,
. 'Y~r;deqe.~os,itie ~i)n .gek0t?e.n,
Pa.stoor \Ve~a. ernstig ziek
ta.1 gasten werd blj dUlzenden ~eteld.
~en voorgropd trad maar als echtge- :?t2ran ,~ij d~ huweWk$voltrefl,d\1~ v~~
.Q.e ~n .yf!~s-'\ld¥\e,t d~ vo.Q.r~e,~t?I<,lereWilleJll.
de
ZwlJger.
wa~, zooal$. alge- noote en mo~der de algemeene syinpa- Koningl11 Wllhe.lmina. Met voldoenlng
Naar Aneta. uit soerabaja f(eint. lijdt
.~~~iQ.~9~ff ,19~5 \tn W¥ t~ ,y~~le~IW'i1
had 'hli~ecoQstiteerd, dilt indeze da::'
tei'uggav.e.n word,,\ng?,~aa.rn<,l oJil :vij,ftlg pasl:Qor Weda aan typhus. Uit voorzo.rg meen ~ekend,'vier maal getrouwd. '~ijl1 tllte wist te verwerven. Na haar dood ge'ri ~nkele rridische blad'en hieraan weeerste
gade
was
Anna
van
Egm'oht,
grahuwde
de
Koning
met
de
Be13ische
gramille. De' defying van inkom~ten voor. heert men hem reeds bediend' van de
der aandacht hadden gewijd.
yin van Buren, een rijke erfdochter uit Yin d'Oultremont, '
gedraagt veertig dulzend ~ulden. Heillge 8acramenten.
D~
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9.30 "Wat er in den Haag te zlen is".
q. A. van Bpvene ge~ft een
Ideurrljkebeschrijving van hetge~n er
in D..eri ~aa~ l~ngs den BnMsweg t.e
zien is.
'
"Uit het leven der Oranjes".
!><?Or Bell. var Erssefsteyn.
Qe heer

'fen topne:ele&"ebracht ~oor Cor. van
~l1gt Mel~~t.
.
'Y{eg;ens de groote beze~ting en de
mM:saregie, die deze scenes. vereischen,
heeft' het Rot\..erdamsch HoCstl1dtoonee1
~iin ge~lsi:hap vQQr dit stu)c moe-ten
uitbrfiden.
'
. 13ij di~ hlst9rlsch toon~~ls,pel "Ui~ het
leven der· Oranjes'" van den NederlandsChen Tooneelschrijver Ben van Eysselst~yn, za! muz1e~ worden uitge'Voer!i, di~
s~ci;tal Y9Qr dit spel geeompo~erd is
clpm' d~lli bekend~n componlst" Jians
Schouwman.
.
••
t.·

der

De Iffiuziek is geschreven voor klein
QfkeSt met cembalo.
. Ii.OO &19t\¥oor4 €ll sl'\litj!'g, Wll h,e!-
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Trekking van 21 December
2QOO N<>. 17q.
J l?OQ No. 76q.
f 1000 No. 3831, 17749, 18180.
/- 400 .No. 5~6, ~ 1303.
j
20Q No. 7023,8447, 9434. 13a89,
~
1QQ l'{~.
543, 2623, 4123,,' 8696,
14255, 16477.
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Ti~k\S.ln~ 'V~n ~ :p~cfinqer

.f 25.000 No. 18715.
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l'{o. 1968!>, 2073~t
~Qq NQ. 7803, 785Q.
200 No. 17707.
100 No. 534, 24'11, 4&62, 9311,
l2769, 13580, 14520, 19896.
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Kuns:

.Prof. Boerema naae
Hongkong
.~~

,

Agenda
•

J\I~ ~~~fl~~ferd~ t~r l\l~t~~~~~~~..
sche ~on~ere~ti~

frofessor

Kuustki-lng

Bloscopen h:.'deIiavond

Dt,; ,JULIANA-TENTOONSTELLING

Boersma, directeur
van het Koninklijk
.._ ...._~-"., Magnetisch en Mei , .' "
teofologfsch ,. Qb~
. servatorlum te Batavla, zal ' morgen
vergezeld van zijn
echtgenoote met
het s.s. "Tjibadak"
van de J. C. J. L.
naar Hongkong
vertrekken.
In den loop van
de maand Januari
zal n.l, aldaar een
meteorologlsche
confereriUe worden
gehouden. De mete-I
orologische commlssie voor Illet V~rre,
oosten komt n.l, te Hongkong bije~n.
Frof. J3oerema, die. persoonlijk lid is de.zer cornmlssle, zal ~l~ gedelegeerde v~11
Nederlandsch-Indie (waartoe hij overtgens uit hoofde van zijn directeurschap
van het Observatorium. ook de aangewezen persoon is) de conrerentle bijwonen.
dr, J.

G.1 0 be': "Ro::e \Marie".
Rij ae~,eg.enheld van het huwelljk van
Rex - T he a t( e s : "Vlammer.dCl
¥
eflarten"..
H. K. H. Prinses Juliana met Z. D. H.
C .l1- P ( t 0 I} ': .~lotaccoor~".
.
I Prins Bernhard is het Bestuur van den De c a - Par k: "Mel,sjes-internaat".
I :Kunstkdng erln geslaagd een uitgebrelde C '( n e m 'a: :,Het anne, rlJke Melsluf .
Icollectie portretten en flguren bljeen te C ,I t y: "Wenn du [ung bist",
I brengen,' tenelnde een f~esttento'Jnstol1IlY-e'1 der Nederland-en
llin~ te organlseeren. Zoodcende komt
I het iel?re~entaUevc karakter van deze Prcgramma van het greet vooravond-conI expositle dan ook tot ult.ng nlet s.echts . cert onder leiding val" Julien Foorman, h'c)lnde}{,:\mt~innlge maar ook in de hls- .g.enavond 7.30:
' .
: torlscl:'.e. · belangrljkheld ~an vele der f . ,,~inzllg der ,Qladiatoren" ,(Marsch). - J •
•1 stukken,
,<lIe vocrnarnelljk verkregen. FuclJt,
.'.
·
..... . 't
till
be it te Batavia' ,'pIe Hqchze"t des 'Floal'o (Ouverture) ,
· ~erlo4(.t;l \11 par cu er
z
W. ,.. Mozart.
..
.
en elders; voorts uit de Landsverzame- .' [)ynamlden" (Walzer). - Jos. strauss.
llng schlldertjen en uit het schllderljen- I :~uvenlr deCl::cpin'~ (se:ectiocL - o.
· be ·t van den Volksra~d
'Fetrp.s
'
Zl
. .. ...
.
I ·,Vlctoria und Ihr Husar" (Potpourri). l;Iar~ Majesteit de Konlng;n dona vocr ; P.' Abraham.
deze tentqonstelllng een portret van de' . "J.plita," (S~renat~ espagnole).. - B. PeePrlnses af, geschllderd door de Amster-cll~·s ,. h
T
Nr 2"
' A nsmg
. n
o.'
pamsc.er
anz
. . - M. Mo."
-..i damsc h e schtlderes L I,zz,e
.• lo,le. kow$kY.
'
.
kend om ,~a~r portr<:tten en poppen-I' ..I.;e~c;~te cavall.erle" .(Ouv'~rture). ~ F. v.
"0'

I

De confcrentle wordt ge.hoUden. onder
vool'zitterschap van dr. Bruzon Ult Hanoy. Een der onderwerpen, welke ter
~prake ge,bracht zullen worden, is de
unifcrmi~e,ering yan de c,oq.,es d,~r w~erberlchten.
~
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Suope.

flgure~.

I
Glfltera\'ond besloot ~e Katil;to.li~~e .o,n~erwijzellSbond zijn jUbi,eum~cong'res ~et een fees~ineF in ~~ ~~~.B.·za"". '

Per Kano· over
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Genoot sle~~ts korte vrijheid
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Brandje op de IIMelchior Treub
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It). groote lijnen Is de. JuUana-tentQon.-.
\VAT IN DEN AETHER: IS
stclling ondergebracht III twee groote zalen met de bijb,ehoorende ztj-cablnetten,
D1NSDAO, 29 DECEMBER
lwaardcor het gernakkehjker wordt een
I globale
splltslng van oude en moderne
2040 Urbach-fantasieen.
Nirom .
21'.45 'Militaire muZiek.
doeken te' overzien.
B.~.V.
19.2Q ,J3oekbespreking.
P.·,LV.l.Y.
Als wij beginnen met de oude schlld~(s, Zeesen
2'\).~ M\lZleke.upot;z:e.
22.45 Cabaret.
dan meet aI's unlcum dadelijk b~t petl;J.,B.C.
pa.rls-Col. 20.45 :<x>ncert.
tret van Jan Pieterszoon Coen gel\oec1d
'R9m'~ '.
20.4Q idelllH'ecitlll.
worden. riit s.tuk 'behoort tot de·..eerste~
Un~en':' orider het Indisch werk. want
~IO~GE~ l\IAGNEE:fJES
het werd pier te :6at\1via gemaakt. De
't'chllder is echter onbekend gebleven,
'1M ~
!T ti, ::=
hetgeen nlet zoozee; te verwonderen Is ~!r
daar waarschijnlijk - maar dit Is slecllts
If'eetberic/u
een veronder.stellirig - ~en w>rtr;etti~t in
den zin van portretvakman h.et heeU
gemaakt.
..,.,.
,.
.
(VAN DINSDAG 29 DEC. 1936)

"~'" Ongev~er, ,twee ja~r. gelede~ w~r~
Gister<llvond heeft de heer Oskar Speek
. Menteng onveillg ge~aak·t door een ~n.- In' lie~D1.).itsehe' HuIs, aall het Koningslucht" van gekregen f toen de koelkai.p.!vl!lp, ,ee,ll; ~enar,mige ltt1an,def, die, 1?ii lp:'E;iil-We8t alht~r, een en ander vertel.d
Vllllr· in de Koelkafller!
~e~ alwec.r gbeden w,el was verl~ten. In .1e eerste compagl)ie-tijdI;1a~~en De druk in Noo,..d-China daalde in het
,~oor~eur 's avonds, d~mes op str~t~ R~;er zi~n ~le';'enl~sen g~durendezijn
~~g iemand '(H.e voorbij Ilwam, .rook na~.r hler in' ~ndle natuurlijk geen gel~genhe!d h.oo~druk . gebi~d ([chang 769.0 mm.,
,a~nhJ,.e.ld" ~Q:Qr haar .oJ.!l ee~ ~}llr~.lOes '~n~trkwa~rqige eeis: per youwboot van
Gistermiddag omstreeks halfvijf
bi.tlten komen,waarop ~nverwijld maat:- zicI:1.Qoor ~n portretschllder va? .ee,rste.n Sja1),ghat 7~6.6 rn.~., pairen }70,3 mm.J.
'vragen,' ,
D,ultsehland naar Jaya,op weg naar
is aan·boord van hets.s. ',,'Melchlor
regelen werd~n g;eno~ri, Het vi.tur was I rang te laten conterfel,t~n. \yij moge,n
D.e druk bleel Zuidwaarts afnemen
Hlj ~wam ook weI 'bij de menscheq. 4U:sfF~lle.
Treub", liggende aan de K.P.M.-kade
Epoedia gebluscht.
'
echter aannemen, dat dlt stU,k een !e-, (Amoy 762.3 mm., Hongkong 762.1' mm.,
t-buis), H~a\de<;lal) e,~m .barn:t.I:1a~Hge 4;aWij
beb9~n reeds eerder, na- te Tandjong-Prlok, een begin van
... 0 ; ... '.
et delijke gelijkenis vertoont. waarin ze~fs Q1,tinhon 759.8 mm., fjangk,ok 758.2 mm.).
me . haar beursje tevoorschlJn, dan melijk olunid- .
brand ontstaan in de ko~lkamer.
Z?Owel 1e.dereen aan boord van h
de scherpe gelaatsexpressie van Co:et,l- VII)
r;' .d~ ,Phil,ippij'll-~n .~e.ftl ¢~ b<gomeJer
schoot plotseling de eenige band v.~i} ~eliiJk 'na:'~ijn r'·
lIet vuur was pinnen enkelemlnu~ ~ChlP, ~ls ZIJ aan den waJ d~e ;r lets goed ,werd getrofren. }(unstzinniger van ,con~tant (Aparrt 759.6 T1}m . , ,Z~w.Q~~ga
~enbedelaar uit, rukteae portemonn~Ie aaq:JsJOms,t . te J
~n door het elgen personeel ge- mede te mak~n had~,en, waren 1n den opvatting zijn de beeltenissen van Rijklof7~5,P mm.), .ook in Indie waren de ver\lIi de vingers van zijn menschliever'1de 'Tal,djong-' (
~luseht. Nleitemln a<;htte de havert-~ kor~t mogehJken tlj4 geW<;larSChu~.d. van' Goens en van Johannes ,C~mphuys. and,e!.~n.ge~ v.a1.l Ye.en. ,be.teeke,1,lis.
medemenschen ell ging e.rdan J;Uetd,e bni,t P,rlok. uit 's i
meester, dIe blnnen t1enmlnuten na
Aan boord stond (en leder onmiddeL1Jk In het eerste treft de Interessante kleurl
l htd k
als 'een kangeroezqo ~eI .va~do<;>r, de
.heer~l1
j\
een telefonische "waatschuwing aanop z'n ,Post. Zoo ook de mannen van den composltle v~n ~et fond met het: kr;;t.chEr ligt een gebied van ag~:." uc
r~
beroofde in haar verbouwereerdheld Speck's elgen'
wezlg was, een zeer grondig onderbe"Yakmgsdlenst ger ~,?,M. Zooals ge- t1ge rOod. Het tweede Is zeer sober ge- boven de Odsthelft van I.nd een. Noor ·ach"~rlatende. So·ms vlel een hals,ket- mond het een I
. .
. ,,'
zeg.d, w,a.s. o.a.... d,e havenmeester, verge- houde .n • Gerrl·t van Goor is er de schll- A.~stralie (Me.dan 757.;J mm., SQerqOfLja
L<::
l
zoek, waarbij de koelkamer werd
'ld
d
~ havenme"ster
in tien
.~
754..8. mm., Ambon 755.9 mm" Koepar:tg
(lnkje, met of zonder hanger, dan weI en ander van'
opengebroken. nood~\l.kelijk. Toen. z~. vitn. ~n on ....er
~.".' .;
. der .van. ~iJn :visle is zakelijk en scherp
.
een der oOl'bel1en van een ve.rte,~derde zijn ipteresbleek' dat 'er absolu'ut' geeri gevaar . Imnuten hjds t~r plaat~e; De dnJvende en heeft'daardOor overeenkomsten met 75$$. mm., Nerau~e .755.0 .mTTJ.., Partl,!i1&
IIl€vrouw, meet' in zijn smaak: 'in zoo'n sante avoJ,l-'
.m:eer :o/.s's. '~;.¥elcpior Treub;'~u ,1?rand,spu.it "Jan :V~n der Hey.d~" spa;ed,~~ vele modernere' meesters. Geheel anders 75~.~ m,m.,. ,A,~ie.e $p,rings ,7~~,$ mm.).
geval liet ,hij haar ,heur beurs......
turen gehoord:
pede l?-n:tiIi4 ag, gl!h~fl volgens h~t
zlch eveneens naar het "SChlp In nood. moeten wij ons instellen bij het besc.hQu!ipogtewmd.ell: •Dezeblt}ven wq.ate1&
.
ell.
gP,.,ven i
!el~Ptb~ . . IiPtro~,·W"~ uur ult TImGelukklg behoefde geen water gegeven, well .vaQ 4e ~eer schoone trlptieJt, vool'- vQlpens h.e! ~.wJ!$tmoessonstel$eJ. ¥an(lq.
De politie maakte er een eind aan,' .iaarvan, zoo-!
QJ'C?tt.g-rrl(>l,t :v¢!tWJ.tl$~rt naar Makas- ,noch eenlgerlel asslstenUe verleend te stellende een kruJslgh)g m.et ¥llrili, Mag- N. N. O. max. 50 km., Bangk;>k Oost 1.5
·d.oor den man op een voor hem .kwadcn als J..llf,l;l rich! s a r . '
' .
worden.
dalena en Johannes een schilderlng uit k""., f,fedan/f09r4 .3fJ. lpn,. SZllyo:pore ./1.
avond op heeterdaad te betrappen: ,~e ( nog . we~ zal i
.
~ '" Ten einde zekerh~id te hebben, dat het~g!l,1 va,n de 17de, eeuw, wa~rin van .w.?$k~n.,Palemb~7}g N. }V. 15 km" ~a~, rechter. -,veroOl'je-el<:le" hem tot een vnj . herll1ller.en. 1
. De .,MelchIor Tteub" Is eeh' der' oudere ~e~n vonkje eivergebieven was na de bizond~re waarde Is' het simp,ele, ,he.t tapi.a· W. z.~. 50 km., Semarang NOQrd.
langdU
..[.'lge opsluiting, we.g,.ens. ,st.r.aat- j'. ,.~€n.
Ultge- r
"witte" K.P,M.-ers. bezer ,4ag.e!) onder- waterblussching in de koelkaroer,.V'erd e.l1kelvoudige van. de tlguurbehandeUn~, . 10J!lJ.,Jqer~,b,a},a Z. ,? W. ma,;!: J,9 k m
roof.· ,
,...
R,r~,l.<;l :ve~Slag.( .
gh,1g het sChip in de Kalim1ti, bij de de 'lsolatlewand geh~el opengebroken. waardo?r de betfe!tkelijk kl~lne Pllneelen KQJPfl.1!-~ ~oord 2~ km" DarwJn NoW
'" Maar de dag kwam, da,t de eena.t.ljl.1lge , r.e,Qel~~_ LI"
~,P,M.-we,rfpl~atsen,eert grondlge repa- Eerst' toen' men zlch.' nauwkeurlg ervan a~n rUlmtewerkmg winnen.
",
15 lpm
'-'
.
~uit de boel ontslagen werd en.:. rooals ~ijn ,tOeh,~.:
r~Ue- en schoon~aakbeurt. Toen nu verzekerd ha~,d,at ind~i~aad\de., bl~S':' .V60rts vlnden wij inhetprentepclilp,i- . Y~~~9~h!.infl': Matige lfestmoesson.
f,lJ>:;wel meer gebeurt, zijn pude bepiep y!$-N e~rsal~~~ ~
~
glsteren de "Treub l1Jaar de K.P.M.-kade ~chlng grondlg', was geweest, was mep net een vlertal etsen van Rembrandt en .
'; ,.. , ~~_
.... ,.\opvatte, alsof er. nl~ts .g~bE1urd ,wap.
goed n1og-elij~ I
OSkpr Spec!'
m03st verstoomen, teneind~ lading, ,etc. gerust g'esteH en rUk.t~n ~e.~,~~alarmeer- enkele,kop~rgravuren van.Dure,r. Vpot~) #2fj!, 41 " .. ' . •.
------."':H".'~~
~? zoo meld.de hlj zlch tglstte,ravond een depkbeeJd .te g·even. was in, de" 2iaal In te nemen, was men met d~ '?l,er~z~a~- deu" .in. Van alarU).-s i g n a len;, ~:- het 2:elf~rtret v~n R. is een me,kw~a.r- nt~dei overeenkomst vertoont. BeldfJl
)l.an em won~ng v,an deh .T,?sarlweg, de beroemde vouwboot waarmede de heden aan bOOfQ. nog nlet ge11eel en al als Slrene-geloel, etc., is geen sprake dfg stuk om de pose van de f1guur die zoeken naar toon e'n psycnjscne exprf$waar, ongelukklg~rwljs vooF h~,W weer, l~ddelaar ul,t Si~lgapore, via MUiltok en geree<;). Z.oo ~as d~ koelk~p1~! l}o? niet &.€!~ees~. Tach werden alle ibetrokken in- rbij een zelfportret steeds de gr09te moei- sle
d~/.l too,o. ~elden gaan ook in de
,de heer des hUlZ~S zlch de~~~ ~,n,l,l~t.eF! Z.':"Sumatra 'hlerheen is gekomen ;.....- naar in orde. Er nwest nog het eep en an~eJ," Stanties mel, Q1eestal telefoniscl) ge- lijkheld van de samenstelling is.
..
,
}log zeer. goed her111nerde I ; .
b~kelid, moest hi) na vertr~k uit IDuropa dlchtg€!soldeerd worden. 'p;1arvooi be- waarichuwd.' .
. .
.
~rlchting van droomlge verbee1ding. .
Maar d~ ..~el~hior Treub'.' had intusEr ziJn ook :ve~l landschapstukken met: V~n Jan Frank hangter e~n 'Rongen$ijlJ llet zulks echter den ~e,de~~- ('nkele keeren van iboot ~erwlsselen - 'dlende meri z!ch' vaneen ~oldeerhimp.
r oover nlet merken. doch belde trJ,~ poll:- tentoongesteld, terwijl 1antaarnplaatjes HoogstwaarschijnJijk dOQr een over- schen een koelk~mer, welke nog mind~r Oguur als ';>toff~'erJng te zien, waarin de f1gu,ur, een deek da~ .ree~$ Jlleer wetd
tie op, die, na, een summler signafell\ent veel verrlulde1ijkten.'
springende vonk werd de kurkbeklee- in orde was dan v66r derepar~tie. $n bekende sch,eJria's v\l1 l1ch te en doilke;:e '~ee:lfppseerd en steed~ opnieuw weet te
~opgegeven aan dep t;IP,~n aan de andere
ding aangetast. Dit materlaal is, naar om haar nog tljdlg voor he~ vertfe~ op bpompaJjij~n ~e entourage vormen V09r ~~en door de intensltelt van het colQzij,de van de telef9Q?:, ~n geslgnaleerde
Pe heer ~ec,k is een aangenaam cau- men weet, zeer brandbaar. Doch geluk- hedenmlddag gei'eed te Isrijg~n, Is erden de meiJ.Schelijll:e gestal~n, dIe dan ofwel rlet.
herkendeals de pexS({Orl, die door haar sty-r, d~e door' zijn eenvoudlge manier klg, riog voor het vuur ernstige afmetin- ganschen nacht en hedemporgen aan al~ sllhouet de lijnw~rklng verscher~p,: EM kra~ht1ge ~lntq.re in ok~r~leufen
'gezocht '~erd: hi}' h~d namelijk voor van vertellen,zonder een zweem van gen ;had aangenomen, had men er de gewerkt.
\
Qfwel ~n de schemerlge schaduwpartljen toori~ refll1e~e in NQ. ?~ "Oog&t". Werln
:bedelarij' nog een '~tr\if tegoed.
opsehepperij,zijn kleurrijk verhaal aand~ gevoel1~e toon van het co~orlet ver- is h~t oker In volledlg gamma doorwerkt
Op motorfletsen i,11 fietsen rukte een trckkelijk maa'kt.
.
_.
flJken. VeelFJ,l wordt de flguur ook in met een enble steun v'an wit en zwarte
polit1emacht uii en de. gansche
Zljn hoorders 'bleven danook tot het
DE VEELBEGEERDE BA,\N
IIET PAKKET UIT ,NDJ!
volle
geplaatst..om
hoo!q.Is monument;lal
.:wljk. waarin de ~.en¥mige zich nog e:nde toe geboeid, en men yond het wermotief te dl~nen. verge:.ljk blJv. No. 169 .van C9mpositle en, zooals altiJd !:Iij Per)TlOEst bevinden werd afgezet en door- kelijk "Schade", toen de kano-man zijn
Opleiding tot douane-ambtenaar
\Vanneer invoerverbod voor Bureau"Lo~ met zijn dochte,~$ , No. 160 "IJs- meke, herleid tot het enkelvoudige hl
_.,to.Cht, met het resuI~\l~t da,t de man aI, "Plauderei" wegens het vergevorderd'
vierde kIa-Sse' . ,
' . 'cratius?'
'.
g~zrcpt op den Amstel en No. 90 "l,.and- den f1guralen opzet.
~poedig gevonden en 'mgerekend werd.l Hur moe~t be.eindlgen.
.sehap, met flguren".
'.
. ..
.
&n
lezer
schrijft
~an
de
"reI."
:
Tn'
'de.'
b'ened"en'zaal'
zl'J'n
hoofdzakel.ijk
~-=-=-~
'De sp:r.eker van den avond werd ingeGelljk wIj :feeds meldden was, toe.n, de
.
. , '.
t
Htt. portret No. 24 van H. v. VeltIEld door dr. Witt,e. die aan het slot Dienst van In- en Uitvoerrechten en
Op pakjes met geschenken ult Ned.- de mo<f,erne doeken ondergebracht. Om hUY$eo Is levendig van schiidefing en
nam€l1S de aanwezJgen den heer Speck Aecljnzen tn het begin dezer maand we- Indle betalen wij, . Neqerlanders, altijd reden. van de zeeJ' groote verscheld~nhei4 licht, en interes~nt in de 4eeli n g van
hartelijk dank zegde en hem he,t aller- der, de ge,legenheld had g'eopend tot een flink bedrag aan in:voerrechten en del stukJ,{en i~ het ondoenlij1t om ~llf de donkere Pllrtijen dIe de flguur in
Seheepswerktuig'kundige~ !?ije~l1 ,
beste"toewenschte voor het laatste deel plaatsing van een twlntlgtal jongelui ornzetbeJasting. T~ch IOk~ h~t ~lJ niet genre e.n elke uJting hier te memoreeren. ruimtelijkenvorm bepalen. Geheel ann 'van' zijn int,eressante ondernemlng: van hqogsten 24 jaar voor de opl~iding kwaad, mdlen u eens onder ~~ oooel1 van Wij kunnen dus Yolstaa,n met enkele no- ders' van P,qrtretopvatttng is Jan SluyGis~eravQ..nd vQlJ.d it;l het gebouw vt ,Java _ Aust.raUe.
tot ambtenaar 'vierde klasse bij dezen uw vele lezers brengt, wat mij nU pas i~ titi~; In,~t de oude wefken me~egere- ters ip No. 42. Hl~rin zlen wij Sluytef$,
de Vereenl(!,i)1g' v,an SC,hee'ps~erk~1,1 gdienst, de toeloop van sollieitanten zeer o'verkomen: en hoe weinlg er aanente kend zijn hler onge,v~~r 180 stul,tlt~p ten- zooals in al zijn portretten als de meesj,{uridigen etn. vergadeting plaat~,:an<;l.e
......
groot.
,
doen is, indlen de Douan~ zlcb~, s ,toongesteld waarhlj een WOOfd vlln l(,)f ter 'van het obje.ct, geIiik een mensclt
leden blj dff Gouvernements Marine: De
0'}
' m o c h t .verglssen.
. " ..
h
.
\I
t
d t d
d
DE HUWELIJKSFEESTEN
,.,
r , .
.
aan de persoon· dl~ de lei~!1g . ad qij t voor: hem een schllderlijk' gegeven Is, <;tat
voorziNer deelde mede, . a
oor en
., Te Batavia hadden zich ~onderden Op een pak~et, w~ap'an qe ",aarde q.~t ~~le~teerel) e~ p'l~a~n van eep zoo hij In' plcturalen zln qedwlngt en oniroofdinspecteur van Scheepvaart ?eDe fee£tdienst in de Portugeesche
jonge,lul
.
J 14.25
onkto°stednte, verscheldl:ne
I
de'rUl'efPt aan de dikwijls
~\.o~·zwaar gemaakt was tegen de opmerkmg
Buitenkerk
V66r de Kerstdagen nu zijn het hoofd :vaaron.?er "",grepen was. 4, po~ ,
kra~ht van zijn penseel.
in het verslag der jongste vergadering
der afcieelhlg ?ersoneele Z.aken van ge- m Indle :yerd b~taald. Dlt had mmstens
T9pn K~!d~r i~ ~t~r~ Y~fteget1woordi~d
.
;;iIer Veieeniging van SeheepswerktulgMen veriZoekt ons er de aandacltt op noemden dlenst de heer Vergouw en de J 3.84 mmder moere.n ~~q. }f.e~ p~~ket rn~t :N'~. 1l~ ,;~t!lplf! t!n ~o,.118 ,J~amesV~n Jo de Bruyn Is er een Naa~t'I' kundlgell, dat de verhouding bij de te .vestlgen, dat de gelege\lheld tot h~t he~r Ekens, inspecteur il:). Algemeenen bevatte n.1. 4 ~tuks. ,~nt;~~ zll~er, terp?ftre~'" \V3~f:v~n ~~ gr9(>te W3:~rde wel flgu\lr met zee~ school\e liJnen in armen
Gouvernements ~arin.e zlch zoude ~e- verkrijgen vanJ toegangskaarteo voor den dienst, naal' 'Soeralbaja vertrokken omde w~arde van! 3, e~ P.i~r~~ ~~s 3.8~ ge~q~ht moe~ wpqiep' ip l:!e ~~re en. Y>ch ~n handen,' welke lljnvorm veJ;'sterlt.t
s,Pitsen.
Feestdlenst op 7 Januari a.s: in de Por- v66r-sel.ectie te hQuden, 'waarmede men waarborgbel~stin%}I}rel:t~Q./.ilg gebracM. i1chtkfachtlge kleuren' van vleesch en wordt in de contour van het l1chaam.
.
'tugeesche Bulte kerk voor contfiibuah- in de hoofdstad 'reeds gereed was geko- wat o~ljuist is, omdat .zUver, dat mee~ fonQ. De teekening en het modele wor-OOk "'e sch,i.lderlng van Q.e kog ~~ goed..
Spreker had hierop geantwoord, dat te'1 van de demeenten Batavia en' men.
<l.an 70 jaar oud i~, vnj v~n waar~org-jen Pl¢raan ondergeschlkt gehouden. Eeq(elle Ideurbehandellng verlevendlgt
Y:'ln.
Meester Cornel1s' morgen - Woensdag·
, .'
belasUng is. Ik
het pakket
wat vorm is .van de reauteii de U.Pfessie va,.n <;Ie ll,1eer tolJ.Ig genQuoen
.
30 DeC'ember :..- .voo.rh.et laatst geopend
In de Oostelijke stad waren er een verzocht den Posterijen aan de I>ouane geabstraheeI'd wordt· ~n ·:de psyche p tiJ···.·
,
0
verg-,aderl.ng '!9. ! de ledeI;l ya,n de Go\l...
kIel.ne vijfhonderd solllcitantep, zoodat ~ vragen de onjuiste. id~laring te re- vooral in het portre~, ~laaf en viij v;a~ ar 1 en.
yernemept~
~\l,r,il).e een .nad,er onqer- is.,
I
I)
inderdaad we~r evenals in. Juni-Juli van dresseeren. Ik lqeeg daarop ten an~- aIle toevalllgheid wordt weergegeven. .~et is ·lammer' dat deze belangrlj~e
oe
2< -Jit
own,er,kinge n
De kaarten wordel1l uitge.rel.kt
dit jaar ongeveer .een dUlZe.ndtal gegadat dlt . nl et
1,0 I pr h.iJ
.za.l
teu.tOOnstelUng reeds de 6de ,Ja,n. gebleek., dat qe d.esbe~refre)1d.e. ,U;i.~ing miorgens tusschel1 8 en 11 uur in
dlgden zich heeft opgegeven.
Indle verzuimd pad, op te geven, dat, hapden ~n Ih~t U\leaire element zoo sum- slot¢nwordt, omd.a.t men q1~t eeu enltel
.
..
.I. '
pe'ndo'ppoachter de Wille~s~erk. .
,N'adat men in 8?erabaja gereed was h~t zUver antiek was (alsof de experts I rp.ler te kunnen behandelen zonder l,n i beiN>ll nietkan volstaari en bet zeel' de
r
geen~zlps <;j,e .9 el1s:n e ld ing qet of, ,evenmet de selectle - Ulteraard geen ~necu- blj onze Douane dat nl~t kllnnen zi~n I) i uitdru!t~lngskracht te vervagen blljtt fmoJte waard is de voo..naamste stUklcen
weI ~s d?Or ,d,e y~rtd.1,lr~l'\<;l VQOr,tgeze,tle
re voor ,de Ibetrokken ambtenaren - kon en dat bovendlen dIe. l 3.84 :vaarbql:g-, a}snog ~en vraag.
It,
. in
t be Ie'
h t
k'O
bezu;.nig.lllgeJ;1d bl; <;led Gouv,erl,1;m.er s
LAMPENDIEFJ,E BETRA.PT .
glsteren aan een dertlgtal jongelui belast!ng nlet gerestl~~e;rd kon WOl(;i~n. ' .
~~ef~~~v~sc~e Ju.~tkr~~ ~e~~ ~et
~:vtne en e .m:~er ~re vaar e~r e~
schrift,elijk med.edeeling wor~en gedaan ..~angezlen deze rechten verschuldigd·. No. 137 "Melsjesportret" door Ch"het !l.otide·o van \ieze ex b,sltie een roote
,an.de~ll~:tt~~n IttJ.Q.~ d:.v,~~~~ v~ t hde I ~o,n nlet afbhJv.en v~n Feestverhchhng dat zlj voorloopig in aanmerklng zouden . zijn voor gedan~ w. er~zaamheden, i.c. he,~ Say€rs is voortreffeliik. van OPbO\l. Vi, en. .da[\d, vfrdcht' en niet get mlnst;m de
peX:AQ1f' hi, y.~ {U1 g ,er. ..:' '. ~
komen. De adspiranten moe ten nJ. eerst stempelen van de zllveren voorwerpen kleurverdeeling. De achtergron~ is een- \ . If ...•
. de '
.
Q~~eF u~g.e Yerhou~Ungel) ge,scp\la<;l wor- Gi~~eravon~ heen een waker van .de nog de. keuring on~ergaan, waarvoor: (zegge 4 stuks), Die f~>Ut.. kon d.us ,niet . VOUd.l g .van.. fleurkr~cht teg;en de warine ',cu \lree~ewa~r ervan.
~ .
,.N.achtwaeht e,en ongeveer negenjange men dus een reserve van tlen man heeft hersteld worden. Restltutle kon al.een bruinen der flguur. _ .
.
I ver1eend worden op invcerrechte'1 ~n
":' .
. .'. . .
. .
A.
.
. Chln'eesche knaap' op heeterdaad be- genomen.':
Verschlllende mterne belangen be- I t.rapt op diefst,al van vier electrlsche
I omzetbelasting. Die bedroegen J 2,63.
Van Po Ouborg zi€n wij tee\tenlp~~n ,
~
treff,en~e de I,e,den der pO\lypne,U,w n ts" pe€rtjes, deel ultmakende van de feest..- - - - "De Douane vestlgt er echter de aan-l.l1t een vFoegere period~'1le no~~. k~tl-U.J
¥arine we,n;ien ~an ~,e OJ::~e g~s~-el~. I verllchting welke speciaal was aangeBREEK',lZER ,,~S imG.ul\J~NT
da:cht oP. dat voor de behandel1ng van, nen gemlsto worde? om zljn teoenw"or~ . T.E~JARIG. BESTAAN N.V. IlUPLA
\Vaarblj de niewwe forma.t,ie ,Yil;l,1 \1e,t bracht in vel'band met het congres van
,dit verzoeksehr1ft aan adminlstratr~kos'- dige w~rk te begrijpen.
~; .' ,
. ','
.
Geor~.anl~eerd PYer;e~< ,~~n. d~r ,vq<>,r- I de Chung Hsioh in het nleuwe gebouw In kampong l<awi-K3.wi, Tjemp:lka ten een bed rag van / 5 verSchuldig<t'ts.! In deze teekenlngen is de "opg~v,e":. T?.r seleg~nheld van' de vIering V~11
na::mst~ pun~e~ y,a~ebe-J,t:ek~ng ,w:t:~ii~: der Chinee.sche l;I.andelsvereenlging op Pcet1h, heeft ~eil Inl~nder een ras· Dlt recht wordt· nlet terug~egeven".
~cherp gesteld en begrepen. sch,~rp zelf,s i.het tl~~jarig 1;>.es;~.aan van de, N.V.. In:tp,a,
,,:erd op (lal~e, rOlfo.n ':'~ ~. V!; .z'd
l',h
genoot met een breekijzer zoodanig a':m
Toen heb lk mijn. poglrigen' om recht 111 de terre en tonlg~ behande.mg van i alleenvj!.rtegenw09:rdiger voor
Nederc Mo:envliet-West.
gmg' van1 '~te ee.b~~whertktvUlg; l,lor:, ~t~en l
0" jono'''n werd met de < tukken van het h(\{)fd verwond d1at het slachtoffer te verkrijgen maar opgegeven. Bij het hi No.' 83 "Meisjeskop", Het 13 inWressant" ~'nd$ch-Indle . van lJayer,. houdt deze
ZOU aans"Ul en IJ e
. ,v. '.. .ene n e,
-~ .
~.
d
't k '
t
lllk
t h t' . ......
2· J
1 as' 'm
n va 1
zi h~t ook o· iildlrecte wij.ze
het,Overtuiging overgegeven aan de polttle, ! 111 de C. B. Z. moest worden opgenomen. ontvangst nemen. v~n het pa~ket \,V~rd ez~e~enmg e vrrge ~ en Q1~
,e. tr."a op
anuar .. sorge S . 1
~or;'anLseerdP m'erlea te kun~en deel- I waar het jeugdlge boefje voor onderzoek D~ drder, die bekend is, Is nog voort- mij nag 60 ct. e:ltt~a 111 rekenlng gebrachtN'aakt No..144 van. Ffltsv~n den ~.er~be. i tiel) t9t twaalf te harer ltantore op
~em~n.
werd aangehouden.
vluchtlg.
I
voor bewaarlo?n......
, . _: . .
dat . ~Qewel in ohe.vert ~esch~1gerd er- t~enteng receptle..
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Piano~

Rijswijk C9
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Haast de Sodefeit Harmonie.

Gisteren overleed te 's-Oravenhage plotsellng tot ons
dlep verdriet onze lleve: Vader, Behuwd- en Orootvader

,

Mr. H. JELGERHUIS
SWILDENS

Ir J. C. JElGERHUIS
SWILDENS
C. M. JELGERHUIS
SWILDENSSemmel ink
HENK

Aile Huidziekten

-

Doorsnee

.

C0 RWS ETI

18 c.M:,als afbeeldinQ
.,

f

7.50
\

Doorsnee 25 c.M. metkroon e~
, wopen der Prlnses
f 16.50
Doorsnee 35 c.M. met kroon en
de beide wapens :
f 70 ....:.....

BIJ

",~

..

,

.;.-

i'

58 Parapattan Koningsplefn 005t '

ep

M

'

HEDEN KIJKAVO~D ,
MORGEN V~NDUTI•
ten hulze van Mevr. de Wed.
J. M. Ch. KRAFT' .
VAN ERMEL
PARAPATIAN No.3
Div. djati zitjes, KANTOOR-,
SLAAP~
en EETKAMERAMEUBL., GOEDE S'fUOIEPIANO, Senking gast., trans, portkarren, enz., enz.

-

ww

...
..

'

i

tt

RE~en vo;:::v===

PET~ST~

i: , ,eJHE

en

.,.

\

.

. Rottan 'en djatt zitjes, TAPIJTEN, KANTOOR-, SLAAPKINDEREETKAMER.AMEUBLEMENTEN, naaimachlne; mOQ~~' WIeO en KINDERWAGEN, rustbank, RIJwrELEN' <tur. rabr.), eriz.,
enz.
655
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Boakhandel

Rijswijk 4

i,j

n ,

Batavia-C:, 28 Dec. 1936.

,
NI VI'

'

's peeiflcatie :

Telef. 302 Wert. ~

•

...

Bonefc1c1S·.

t~n, huize .y.ci.~WelEdelG. Heer
A. VOOGT
\'
. ~e'marang'weg 10.

HANS
ROBBERT

.,#

1

6 3 6 'f·i

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN
. ' .,:;., VENDUTIE

HEY'.WOONHUIS
..............

,

------.-

Vlaggen ,I 3;,JjO;\kleurv~sl
. Trophesl.s I 12.50

.pI

'

,~.~

Over~lv.erkrygbaar
~ '.. ~

NEDERLANDSCH FABRIKAAT
breedte . 80 c.M.
rood, wit, blauw, geel 75 cts. per meter.
Oranje 85 cts. per meter.
Ons vlaggendoek Is gegarandeerd ' . '

Noordwijk ,23,

)4

I

,~

Oud-Ud van den Raad van
Ind,ie.

,de

Binnenkort ontvangen wij de .herinneringsbordjes, vervaardigd ter
het huwelijk I van. H. K. H. Prinses Jullcno]

643
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.. V·l'AGGE NDOEK
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op

--~_._--------_. gelegenheid' van
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Hortkerkj
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Januad

. ,

Batavia ontmoet U

. NIEUWJAARS MATIN[E"

_.

lC}g~afbetal~ng verkrijgbaar.
en, Muziekhandal .. K 0 K

Op zeer

, Th. BAREND

&

G~heel

_

anderegoede mer ken

-

TID l(K' HONG,

~

!

-

III . NIEUW JAARSOAG" I~.
"

'0 P

(Betaling naar verklezing)
Zrmmermann
\'
Grofrlan Stelnweg
Moutrle en

•

v.a, f 0.25 p. st.

en
E. MAC GILLAVRY

122

•

Qndertrouwl.l :

6

27 -- TELEFOON WELT. 121 -

,

,
I,

viert U het gezelligst
bij ens.

Zeer goeds tweeds handsch Piano's \met garantia

-----;-;;;;~;;;--;;;--"-~

, In, plaats ,van kaarten ..

,,0UOEJAARSAVONO"

STEEDS V8RSCHE AANVOER

\' It. II A P It. T TAN
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T E,

(Ned. fabrikaat)

PASAR BAROE

Uw

11. A. W. HILVERDINK
621

en Pyjama's v.e, f f . $ O . .
Sokken'
v.a. f~45 p.l pro . " , .
Dauen

bi)
\

~
GA&AC
~.. •• Overhemde.n

h d k
te er en en.
HUN DANKBARE
KINDEREN

d.f

K oopt UW.

O'E A L G E J'A E ENE V I S C H HAN DEL

~ Tljdelijke Reclame·aanbleding: "~'n

SCHe~EUDER

WL 120
637

MET
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m E. C. SCHREUDER· @ MARATHON
~
Speerman ~ Overhemden
m hun zi/veren huwelijks- ~ Pyja, rna's '
~

.

m1 - - - - - - - - - - = =z ===--...:::..
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~~MAT~ TEl.
BAT..CENTR.

BEOERVEN UWVOEOSEL ' MINERAALWATF.RfAB RIEK
00001' ZE
....

verhinderd verder afscheidsbezoeken of te leggen.
a/b. m.s. "D e m po"
30 December 1936.

.
~ p. p. c.
~ Op 3 Januari 1937 hopen onze gefiefde ~
Ouders

'

•

.-~.

...

@Ze]@ZeJ@2'e1@lQl@lQ1@"lel
~

.. .. ,;.,. - ..,
.
----_.. ~-~_ .._-=---------------- -_.-:....._-~---~
--

.__ ._

CIDER
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C H A M I) A G N EoUD
. ~11;)a,,; ~ni
::oNIEUW van~~~

DDI)

zen van rnedeleven en symVrijda9 1 Januari e.s., Nieuw~ pathle ons getroost hebben in
jaarsdag, zal het BAT. NIEUWS- ons groot verdr let, on zen harteBLAD niet verschijnen.
lijken dank.
H. H. Adverteerders wordt
Familie BOSSE
verzocht, hiermede rekening te
Familie
BASTIAENEN
willen houden.

2,~ December 1936 - EEUSTE 8LAlJ

"-~-=~~_'_"""'_' _2~

Heden overleed te A~ners- .
foort tot onze groote
droefheld onze innlg geilefde Vrouw en Moeder

\ . (Vlammende Harten)
met L E S II E HOW A R 0 en BET TED A V IS
Twee van Filmland's grootste [avorleten in een
builengewoon boeiend drama'Isch meesterwerk.

WllLEMIEN EDMeE .
SCHNITGER
geb. Mekern

6'7

, ',l,

e'

J::. -. ..'

Niet voorkinderen,

".

"

,

Morgenavond op alqem t ! 3 n verzoek groote reprlse-voor, sfelllngen van DE VERZWEGEN ZONDE (I Found Stella Parish)
met de brilJ'ante" aclrice KAY FRANCIS, Ian Hunter. Sybil Jason, e.a.

in deg leeftijd van.29 jaar
diep betreurd door

,

,
·. . . .·'T
Bed~';~. clel bij al deze leH.ernijtn
h~l ".oornaamsl." niet mag woe-clen
~ergelen . . . . . .• h• .,!ijke dillk.

F. Ph. SCHNITGER .
THERA
STELLEKE
FREDY

room, mu'- dan.room, .an

NESTL Eo

alb. "Johan van OldenbarneveW'.

@lm~@l2]@Zelram~

m

Ter gelegenheid van

GLOBE
ROSE

d~

' e - ! fa

III

5

*_Mi;W_'L&

&&+'

s ...

CAPITOL RESTAURANT

~

ma zull~n wij gaarne ~
vrienden en belangstel- ~
lenden op 2 Januar.i' 0.5. ~
(10-12 u .. 's morgens)
ontvangen te on zen kan- ~
tore Menteng 27

i A".,",~:~~,"~~,!,L~~ i
~.
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van

.> ~DlJel «(

MARIE

,. Komt allen nog eens genieten vlln dit prachtvol werk.
dat .. '1oor slechts 2 avonden teruggebracht wordt I
YOOR AllE lEEFTIJDEN GESCHIKT

de.~

m

m

. .

~

WMitIM"1 adW'

.

I

De echte Russ. Caviar "Beluga Malasol".
Versche Holl. Paling, Zeetongen, Tarbot, Rijnzalm.
Europ. Kalfsvleesch, Zwezerikken.
'
Jonge Reebouten, !,'azanten, Patrijzen, Kalkoenen, Oanzen.'
Poulardes.
'
Heeft U onze bekende schlldpadsO€p Veritable reeds geprobeerd '1?
VERDER OFFREEREN WIJ U EEN
UitgeIez€n Ccllectle Rijll- & MO€sel-Wijnen aile Orig. Abfullillg.
Eel1 Keur Colledie Fransche Chateau Wijnen.
Brillallte Collectie Bourgogne Wijnen van Noellat, Charles
Vienot, Lupc-Cholet e~BolsseauX-Esti~ant.'
Oebraden Speellvarken met Zuurkool en Pikante Saws.
SYLVESTER BOWL! ! I
660

,Geen omslag met het schrijven van kaartjes
oj het brengen van visites: eenvoudig een
nieuwjaarswensch in het Nieu1Vsblad en gij
bereikt al Uzo vrienden en kennissen. De
kosten zi~n slechts

.voar een all110nce van gulden
niet meer dan viJj regels
(

,

\

.

. (,
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•.•.
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Toelallng tot de Konlnklljka' Milifalra Academle. .
In 1937 zullen h. t.1. voor opleiding aan de Koninklijke,
Militaire Acaqemie te Breda een nader fe bepalen aantall
. plaatsen beschikbaar worden gesteld voor Europeesche jon-'
gelieden en vermoedelijk
plaats voor een niet-Europeeschen jongel irig.
Om voor toelating tot bovengenoemde inrichting van
militair onderwijs en tot het te houden rangschikkingsonderzoek in aanmerking te' kunnen komen, \pien~n de
aspiranten Nederlander of uit anderen hoofde Nederlandsch
onderdaan te zijn, op 16 September .1937 den voll~m ouderdom van zestien jaren te hebben' bereikt .en dien van twee
en twintig jaren niet te hebben overschreden, terwijl, zij in
1936 of '1937 in het bezit dienen te zijn gekomen van een
getuigschrift van goed volbracht eindexamen van de Hoogere ~urgerschool met 5-jarigen cursus afdeeling B of, van
~en getuigschrift, dot krachtens eenig~ wet hiermede gelijk
IS gesteld.
. ' ,
Voor verdere inlichtingen worden befanghebbenden
verwezen noar het Hoofd der 1ste Afdeel ing van het \De- I
partement van Oorlog te Ba.ndoeng...
,
.
.
De aandacht wordt er In het blJzonder opgevesttgd,
dot de betrekkelijke kennisgevfngen uiterlijkop 16 Februari
1937 bij genoemd Afdeelingshoofd, dan wei bij rechtstreek·
sche indieniflg v60r 16 April 1937 bij den Minister van
Defensie ' te 's-Gravenhage, moe ten zijn ingekomen.
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verrukkelijke zang-roman(:e met he! na(htegarenpaar:
JEANETTE MACDONALD en ~ELSON EDDIE

~. herdenking van het 10- ~
~ jarig bestaan onzer fir- ~

~
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HEDEN· EN MORGENAVOND:
OP ALGEMEEN VERZOEK
GROOTE REPRISE VOORSTElLlNGEN

VAN
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27 December 1936.
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29 December 1981J.-'TWEEDE 'BUD

van Dlnsdag
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LOOD OPGEiHSCIIT

~~

Normale toestand in Shensi keert
• terug
- .'

~--'-- -,

.Spcorweqverkeer! noorWesten .hervot
met Loyang hersteld

S han g h a I, 28 Dee. (Shang- . De Japansch-Chineesche
hat-Radle), De normale toestand in
,betrekkingen
Shensl keed geleldelijk terug. Op den
Lunghalspoorweg wordt met ,groote
T 0 k i 0,
28 Dee, (Demel), 11\ een
voortvarendheld het herstel van de hrug' d09.r den Keizer. bijgewoonde zitting van
I;lij Chihsui voortgezet. Verwaeht wordt, den Geheimen Raad wordt er op gewedat heden de eerste treln in Westelijlte zen, dat China. hd Japansche voorstel
riehting weer uit Sian-fu kan vertrek- tot herzlening van deChineeSCh-Japan-1
sche betrekkingen heert afgewezen.

ken. lIet vraehtverkeer op de Lung>
hal- en Titntsin-J'ukOwlijnen, dat de
TER POOD VEROORDEELD
vQrige week in verband !pet bet groote
troepenvervo·er ond.er·broken was, zal'
S han g h a 1,28 DeC. (Reuter).
binnen 1 Ii 2 dagen herva.t worden. lIet De twee vootnaamste beklaagden in de
zaakvan den moord op den Japan.schen
Eurasia-vliegiuig, op weg van Kunming zakenman Kayau ,teShanghal op 10
naa.r Shanghai, landde eergisteren ,te JuU j.1. Mao Yung-W\l en Wang Cheng:.
Sian voor het innemen van post en pas- chen, zijn terdOOd veroordeeld...
sagiers. lIet telegraafverkeer tU~,hen
Sbn en Loyang is hersteld.
. .l\UlTENMNDE!tS IN VEIUGIIEIJ)'

t.

CIIIANGS JJltOER OVER(.ED,EN
Nan kin g, 28 Dec.I (Reuter).
Chiang Kai·shek is ijlings naar zijn
geboorteplaats Fenghua. nabij Ningpo
ver t ro kk en i n yer band me t · het plotse Hnge overlljden van zijn ouderen eenigen broeder, den 63-jarigen Chiang
Shih-:hoU, cHe lid was van de gewestelljoke' regeerlng van Chekiang. Verwacht
wordt. dat Chiang Kai-shek na de begi1\fel1l~ l1a~: de h')v( I~t \d tcl'u-skccrt.

I

Par ij s.
Dec. (Transoceal1). aIle,
ftllgela1fcl en ItaW3
Hitlers "Kerstpuzzle"
voorraden loodin de provincies Cartagena en Diuda Real zijn volgens de '
R o m e, 27 Dec. (Transocean).
. . Lon den, 28 Dec. (Reuter>.
"Echo de Paris" door .de Valencfa-regeeDe Engelsche bladen wijden
In weling~lichte kringen ioordt
ring opgeelscht r- het 1000 zal aan de
soviet Unie verstrekt worden .oncer' de! grOQteaandacht .aon Hitlers
verklaard dat de Engelsch-Italibepalingen van het handelsverdrag dat I IIKerstpuzzle". Gemeld wordt,
aansche Middellandsche zee-ooerdot de .Duitschezookgelostigde
onlangs
gesloten werd.
eenkomsi than» als gesloten kan
te Burgos, g~neraol Foupel.i onworden beschouwd. De uiteindelijke
1009s in Duitschlond is georriIn rull daarvoor zal de Sovjet Unie
veerd en aon Hitler zou medevorm van de overeenkomst werd
mllltalre uitrustlngen verstrekken.
gedeeld
hebben, .dct .nog ,600
naar 'Verluidt dejinitief vastgesteld
70.000 man lioodlgzo\.l.dMzijn
tijdens de laatste besprekingen tusom Franco's ovel'wlnning te verDe Sritsche Ambesscde
schen .den Britschen ambassadeur
zekeren. Verkloord .wordr, dot
Hitler thons .Q~el.'W~egtof)hi]. de
Sir Eric Drummond met Graa]
, N,\ARVALENCIA VERPL.~AT~T
.noodiqe versterkingen~ol. .verCiano, .die gisteren plaats hadden. ,
schoffen dan .wel ,zich zcl bepo- .
v enoacnt uordt dat de overeenL 0 nd e n,' 28 Dec. (Reuter). De
len tot de tot dusver gedane
komst p,e volgende vut punten zal
Brltsche ,reg-et:ring heeit den Br~tseJl~n.
stoppen. ·De Duitsche gel'\erdle
bevatten:
stof zou g~PQrteerd%lin,¥¢Of de
zaakgelastlgde te l\ladrid, E'otbe.s, ~e-:
.loo tste moor de .Nctloncol-Soinsfrueerd, met dengeheeIt:nst\f
.clclisttsche Portij voor.deeerste
Weder;:,ijdsche verplichting om
ftel' ambassade .en aIle op de ambassad.e
g~drogslijn. Gem~.end wordt, dot
den vrede te luuuihaoen ; de ver:"
gehulsveste vluchtellngen Madrid te
wcnneer de Nazi s'hun wl1 :LOU·
zekering dat elk der beide lan-den
\'erlatrn en zil(p naar Valenc;la ~e~ ,den doordrijveri, de1U:S.S.R.r'liet
de belangen van den ander zal
P9ssief zouden blijven toez{e~,
geven.
Jt~rwijl 9.epion.en1arxlsche pr~$$le
eerbiedigen ,. 'de verzekering dat 'de
,op de Fronsche regeering .00000,tat
vrije toegang tot de Middellandil1terventie over te.. 9Qonl' Qoweersche Zee gehandhaajd zal blijven ,.
.st.9onbaar.~o\..l k\.loneo .wo~den.
De overbrenging
v~~
de vel1zekering van een vrij en 011.deB r Its ,c h e amp a s.s a-:
belemmerd verkeer over aile zeeen;
Een h,Qog J~llit~che omQtenPl3r
de v'an Madrid naa!!
verklaarde echter, dat er geeh
de verzekering .datde status van
Valencia
h 0 u d t v e tsJK9~e is ,van het zenden van
de Middellandsche Zee in verband
groote troepencontingenten noar
ban d met h e t f e 1 t, d!l. t
met de strategische posities van
~nje. l:iii noemde de v~ro~der
e r g e e n v 0 0 r u 1 t z iC.ll--:
vlootbases en invloedssferen van
!jt,4illing, ..q ot 'het .~l3lQs-m~ldent
ten s C .h ij' n e n t e J> e ~! t fl. a n'
tot er(lstige incidenten zou kunbeide landen gehandhaafd zal woro p ee n " S poe d'l g.e n:- t e'-:
den.
. ,
'(len I~id.en, belochelijk.

.Sbangh,al, 28 DeC. (Reuter). Pit
g~z.,asheb1:>encte bron wordt ver.uoxnen,<tat
aUe puitenl.anders te Lanchow (I.<an~u)
zlch In veiligheld bevinden en .da~ er
geeu reden i,S tot bezo,rgdheld. Gerne,end
wordt, dat de regelhi,gt van de Shensicrisis ook slaat op Kansu.-

I

I

eer

v a n<1 e Spa a n,-

f

(Tele(l'l\mmen van het AI,. Ned. Ind,
·Penbureall Anet.).

'PRINS '(BERNHARbS 1l'lh\t
D \ e .n :H. a .a , g; .28! Dec. De' KQnlngtn huurde .voor ,Woensdaghtt

Odeon-theater .voor de vertoonlng. van
de door Prins' Bernhard opgenomen
smalnlm van de, vetloving~fee$teh.
'S !LANDS.WIJS••••••

.Den ·H a a, g, . 28 Dec. Het· hootdbestuur van ,.Cost .en West,') bood de
Indlsche dep\.ltattes een tijsttat-el aan
in '. het g-eoo\1 VI ,\perslnggahah."

I

k

j

•

I

r .ug

r

Nederland

I

"

ITel~groafverkeer

.

)LUOIIT.ViURffJUBIMUIl

.. sc.esee.rj, e.r.z,

,28 Dec.O"u-

ste Van lteyst viett op O:lidejaarsaag

zijn vijf
'leum. .

en twintigjarig vllegersjubl.
.

l)E HEItS'Ig 'WINTERVRHUODE
.j} e n H.a a g, 28 Dec. Hedenmotgen ,wei'd er op deM:.~.T.S.·bahm
schaatsen .gereuert.

,OVBRLHDEN

(}. J.. Droste

.

'0

en

·H.

a a g, ~a Dec. 'Aliuer

IS

s,c,h e r e g' e e r I n go' n .aa r I
Pi.' • . • . ' i l '
. i
ovetleden de b~ketlde chocolade-rabtl:t,i.
Bet ontwerp van de overeenM ~ d r ,I ~..
D a a r d 0 0 r
1~:'"p,.....~--tol''''-------''---T
kant G J DroSt-e Jt
F o. r b e s· :11- l e t g ,0 ~ d l,p:
.,
! .~. ~
, . .'
..
komst wacht thans slechts op de
s t a a t h e t e o ri t act t e
G. ,Boon
uiteindelijke goedkeuring van Lon<>'Ii d e rho u den . met d e d '
den
en
de
onderteekening
zal,
naar
ONJUIST BE,RICUT
v 0'0 rna ,a m s e
po l i t ,I e it e t"gelall
,a \l ssilID, 28 Dec. Alhier:lso.-uverwacht wordt, in het eerste beau .t 0 r i tel ten,
.t e r w. ,ij' }
.
ieden ,de~l1i:i-geza,gYoerder van :de BiM.
, Nan kIn g, . 28 Dec. (I\euter).
gin' van het nieuwe jaar plaats- . v 0 0 r t s d e l e v ens m 1 d'G d dl' ~ Nederland GQsse Boon. DeheerOOsse
Van gezaghebbende zljde wordt ontkend,
vinden.
de len v 0 0
len i it: g ',v ~ 11 Oproep tot den
o. ens..,· .B.oon bereikte den,leettljd van dija:ar.
dat T. V. Soong tot premier zou bed e'n stat f' de. r a m b a snoemd worden.
.
sad e' s tee d s m.o elI ij k e r TOESPRAAK AARTSBISSCIIOf VAN I
. It. 'Stb.aap
w' <> r d t.. I n z a k e d e v r ljCANTERBJIRX'
Vi n I l' g 'e h u- I P 0 r g a I s a ,.
. '
W 0 ~ In e r vee r, 28, .nec. Altie s w 0 r d It e r 0 p g e L. d
27 Dec (Re tel') ,tven-.j hier is overleden de oud-tnd1sch amb\V e zen,
d a t For b e s I n
~ n.. e n,
.
U....
tenaar ·iI. Schaap.
s t a a t z a I z ij n van t Ij daiS. er opden e~t$ten Ketstmtsdag \'jil(Il'j
.
.
. .
,
!
tot t ij d Mad rId t e be _ Chrisms geen plaats WQS in den ·net-l e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:g
.2 II' ! .
: j .
?I 0 eke n
e n d e n n 0 0 d 1- ·berg, zoo is er ook iheden ten dage $Elertj E 2! !
t.
g e n b ij S tan d t eve r - phlats VO()l' Hem in de llUm6ef).ge, drolto-)
*
lee n e n.
ke herberg v~n het moderne levep", ·.'Vet-; Dultsclllallli
.1
klaj\rde de ,Aartsbisschop ,\lancante.r-i -'----'---...:.------'
bUi7ti}denj~en voor de mlcrofoonult-; ,
DRAMATiscltg REnnt'lti
• H e t s chii' n t o n w a.a r - ( Portugal
gesprokeriplechtl.ge "oproep tot den'
Hoeveel Duitschers I.zijn er; in ISponje?
s c h ij n I ij k, d a t o n pl I dg()d,sdiensV'~
D a It at, 27 Dec. (Tri\hsdceanh t»
dellijk
antwoord
zal
.
., .
.., beni,artrting vail een buiMcft v!iegt.Ulg,
'w 0 r den g e g eve n 0 p 'd e
, iVerplaatsillg van Britsche 13uw ,a8sa t.le I .
RUSSEN
GEWEERD
l>e B~~hop laaktedhet 'Versla~~.n.
en .' dat oon tlll!nst dYer den ZUld-AtlanU;.
~g.jlt.l{
..t
\..~·rt
,--'~
.
Pransche 'en
B~ltiW~e
.
~~t
yersmaden
v~n
e.
ouU.e
~g
,ppen
&!tied OCeaail o1lder1ioud~, weti:l oj) drii,
t1
". ~ - "1»1 .•'" . . . iI.... ~
Lis sa bon, 28 J?ec. (Transoceatl). va~ moraliteit. De B~hOP ~alt also matische w··ze (loor een sh~lvl1fendei\
V rag e. n,
die dew 0 0 'f d.;. P r ij s, 28 Dec. (Ha'vas~. Gi~teren.hadden he- voer~er van het ml- H e t ..m i n 1st e r 1 e Van ~ 0- zljit over.tliiging: uit, dat in ledet hatt·riI. tolf tte IJ an. e n'fic'rteetentle
len he eft e e n be s I u It :eeri.lnstlnct mlat religie en geitOitiie mo... ' .0, Cho( ,rv
e eo u
,
vige gevechten plaats. De natlonallsten opendeneen n l s t e r l e van Bulten": uIon
I t g e g eve ~,
k rae h tens
l' '.
'h' ° ,.,.~A
..l'
1
eer ,Fransc e 11jn geted. .
'....'
":'"
.
offensief bewesten en de r;egeeringstroep'~n.'.b~~uiden I f<\ n d. s c he· Z la k ·e n "n: Ie t he t weI k 0 n d e r dan en v an .Ia l~it S'C\l.llt.....vu, woru.t. n:. ~. '.
'. D.e kotter ,voer voorbij !<)en het vUegg e h eel e n a l e e n v 4) u - d e U. S. S. R. n i e t m e e r 1 n vulQOchend, als weI vetdronget\. '.
M<;ldrid. De posities der beide strijdende partijenbleven dig" n 0 e m d
de Po r tug e esc h e k 010-'"
<'., .:.<._ .'. . . ' 'Wig ,g¢tlwonieh\v~s. op .zee,: ~;d~tMi'~
n 1 e 11' w or ,d e n 't 0 e gel a - ",<;}M w~,et hoe nuttl$ ol1~panpWg{e~ dO?roat het,eenprope.ilo~·¥eri.Qri~ ~~.
echter ongewijzigd.De Wittenzetten . bu~ ,.C?pmarsch
ten.
"
~ljn ,llis mi,Melen om ~and~ lilsp.a.~p ng n et Yaar~uI-giheect .oo-en de bemai1hi~
I'
aan het Cordovafrbnt voorten bezehen' Lop~r.a. '.' .
1
:,.,;
..-.
van
net In~n
en heteentQnige wetk
te.' ··"....
~·'d·· geuome
~ \ •. ;'11' .....
''''~ ....h......
'·!ll··'.lA'.,":~~
•. '
.
'
'..
'.
.
,
aQlI uvvr
u,a"r
cu '! .t:5,!1U~
DUlTSCIlERS IN 8P.\ANSCIIEN
ontkomen.
~ie
echter
too
da~~ij
hellmcest
lrt
vel'lband
niet
det1.zwai:efi
m~
DIENST
I,
Roode . Saccess(!n
,, .
aticallllstacl
z a a , m . z i j n · : g a f i g acl1repgelaten ' W o r d e " . ·

!

I

r.z

s

I
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Witte en Roode offensieven rondom Madrid

Palos-incident wordt

In

der minne .geregeld

i

q

t"

'.

e.

.v

I

B e r I ij n, 27 Dec. (Transocean).
; In on~ nat-iona.1e ges¢hledtmls liM
Het ber1cht dat volgens Fransche pollDE TOESTAND VAN' DEN PAUS' het ac!iel<lQPenjaar rtlmmer l11 eer wat'- .~,ltJNt'1'I.EVABktEK TE dAM1\fJtt'Q
tieke kringen het aantal Duits~he troeden yergeten, doeh ovet de tij,eesf, reo.
pen, dat aan de zijde van het leger van
Vat i c a a n s tad,
28 Dec: c~nte en levendige nerlnfieri,rtg-en kan
. ,'. . .'
....
~~.
.
I F~anoo vecht,naar sc h a tt·mg <Reuter). Offlcieel wordt verklaard, dat"
.t1.a,ns het 'Il-es.t.
worden g-ezwe"'~,.·~.aten·
Wee ne 11, 28 Dec:!', <Havas). ..~t
generaa
....
..
'20 tot 25. 0 m a n bed raa~ t, .best aand e de Paus een vrij goeden nacht' heeft . •w lj o.ns va'"
,1.et verleden naar .de.'~ Morgen"
m. e I d .'t, d a' t d e
" ;u
uit 500 man voor speciale dienstenen gehad en dat hij goed vooruitgaat. De komstwendenenoi>a.lhetgeen~beurd··Du1tsche regeerlng haar
twee geregelde legerdivisies, wordt op voornaa...mste moelIljkheid is momenteel, is, ~rugQU~(.enalS een aansporlng ,tot toe II t e In tii In g 'V e r I eel-ttl
heftlge' wijze door het semi-offlcieele dat de zwerende spataderen van het w:ec;lerinstelhng en herstel der grondsla"
ft'
d
"'1 t,i .•
gen van ons na tionale leven.
11 ,e e .
., 0 0 r e a 1> t , C &\persagentschap tegengesproken. In. po- llnkerbeen ondanks de behandellng niet.
'
.
.
,.
. t .In g y Ii. ri 4! e fi rrt'11 ti 1 tie i.
Iitleke krlngen te Berlijn; zegt h~t pers- heelel1. Gevreesd wordt, dat de pijnen
Binnen v;iJ.f maanden zal de.. i{.onl0
.. g t Ii }j J' j . . 1t t e It ... in .. U' ... b\ U ....·'t
\lgents.;:hap, is het niet bekend Ult welke de kracht van den Heiligen Vader zul':De
J v
QUI' e
m'l'
F'tansch.e krlngen dergelljke m.isl.eiqende len ondermiJ'nen. I Niemand zinspeelt t9t Zij1'l1 ~OOg ambt worden gewj.ld,.
d .l! el il. e m I 11 g
f a. ii
he t
volle lbete~kelli3 van deze vemey~n ce.. •. . .
'
'. '. .'
ve,rltt armgen emaneeren, maar III ieder meer op de mogelljkheid, dat de Paus remQnle za1 nlet tot haat leOOt komen a. X a .ce Con s () r t 1 u m. ~. i
REGELING ZONDER KItACIITVER- geval komt het bericht ult krlngen die in de naaste toekomst zijn ped zal kun- als de natie ~lch niet met en dootha3! NB w" Yo t k. H e t d a a t "'0'0 t
er belang bij hebben de polltleke sfee,r nen verlaten.
Konl. wljdt aan den .dierist van dod.• b e i1 00 dId d e
1t It .. t t ... /;; 1
TOON
te verglftlgen omdat de fantastische
.
. nj
I;;
k"
~ ~
cljfers, die genoemd worden, zuivere
La t e r. De toestand van den Paus Is Bidt tot God ?at deze. cere~ e. niet . t 801' 11 1 t ~ i ti 1 ten d. b e s ,t a a h
B e r I iJ n, 28 Dec. (Reuter). Het
i I '.
slecbts Mt. b~glll 'van %n .nJ.eu~e ~~~·ti t t i f t 0 U 1 t s c Ii 1 a. It d be ...
ver~ nses .ZlJn. .
onverandel'd.
rmg Inluld~, doch een nieuweltt~rug... l' tot 11 b u I t e fi 1 a 1\ d. S (l 1'1
PeWijs, dat OUltschland hoopt de Palos',:r::4._ _. If.
keel' van de natie tot 000, eep1J,leuWe ere d let e 11
VI e lit ~ .. ,i 'Q n.
affaire zonder krachtvertoon te kunl\e~
•
~oyallteit a:an den Kol1lng, ~11 'bovenal. b Ij e e 'Ii g e b t a'c h t d C) 0 tee n
('
reg-elen llgt o.a. hlerin, dat geen nieuwe
aal) "en l$:oning der Konl1\gen.
.'
. Z wIt s e r s C' h e
ban k en
•
c~)rlogsschepen naar Spanje gezonden
t w e ~ N ~ Ii' e r1 a 'Ii d s c: h ~ b ~ nzijn en in tegenstellng ·tot de krachtlge
. 11; e n..
N a 2 s· j a a t 21:t· i d, ~
Dultsclie staat iiI! te.:.
verklaring van 26 dezec de Duitsche
Polen
n I 'g e l! 1 g e fi a a r d ~ z ~ t
regeering . ntelig~g v:~toont de affaire
.fa,otll!k sljl1.
.mlnde'r erns II w be;:;\;uouwen.
H8'.f nVI'l'SCII8 OORO.£f:t
. Vliegtuig neergestort
; .
DE BRA~D T£ BERU)N
B e r 1 ljn, 28 Dec. (Reuter). D e
War s c h au, 28 Dee. (Reuter).
'.
.
'. . '
F ran ~ e he e n B r 1 t oS C h e
Eert verkeersvliegtuig op weg tan Lwow B e ,r 1 ij n',28 Dec. (~:1VIlS),. ~&
deinarch~s
Inzake
de
,'.
. . ' . _ blusschmgspoglngen, welke den. "eM~A.
non - 1 n t e r v e n tie
W0 r - .
naM Warst:hau IS ten gevolge van IjS" len nacht 3tduurd heb~n)weftt . d.
den 1 n e e n 0 f f 1 '~ lee I
vorming op de vletigels MergestoU. 4 brl!ndmer l1-edenli16rgen den.' brlM
commentaar een dlploPersonen werden gedood. ~ er1\s.tig ge-ri\eester ill het· lil dnbo1iw Zijrtd~ sh,..
mat i eke not a .g e n 0 e m d,
wond en 5 vermist.
.
tlon POtsd~erptat3van de ttn~ttrUt\d...
wei k e
a a n h e t "v e r.
bahn, Sr ~d geert, sU,¢htoffeft' (to ~.
k· e e r d e
a d res" I s a ftreuren, doeh de schade Is enotrtt. . 1tt
g e ) e 'Ii e r d. E r VI 0 r d t o p
rnoe~t ~en nieuwe tunnel gegta.veh wQr-.
Britsch·llldie
g' ewe zen, d a t 0 u Its c. h den,' In yerband me~ het gevaar ,oor
land
de
eerste
verlnstQl'Hua- m~sten hel; Pahi~4t Jt~l ett
strekkende
voorstelhet watenhuIs. vart ,Werthe4l'i1 oottulrhd
len ten a a n z 1 e n van
wotdM,'
'.
Het
Ncatlol1ol
C,qngress
het dlens(nemen van
.
~
"..
' t>
t
v r ij w 1 I I 1 g e r s h e eft g eOOVERNMENT OF INDIA AG'r .
d a a n, doc h d a t h e t welVE~WORPEN.;
..
s I age n van d e D u ItlJ~
.•..
\
s C h e. p <> go 1 n g e n van. den
i' a la pur; ~8 DeC. (tteutet), .Ret _.,,_.... ·'··;··r
a a n van g
a f
g e s aboNatiOnal Con$ress heefit een re~luHe
...
t e\e r d
w e r d
d 0 0 r de·
aangeMmen, waarlnde Government 6i
VISSCHERIJ-O-\rm\,ttHt{OMS'l
h 0 u din g v a. n d e U. S. S. R.
Indla.#t 1935 vei"worperi wordt. eit dlJ
. MB1" lA9Al't
end e Ie Ide n d e F raneisch hethaald om een' Constltueerertd,
s C h e k r I n gen. HIe r a a n
vergaderhlg. gekozen door vohva.sseft M 0 s .k a u, 28~. (Ttafi~hth.
w o.r d t t a.e g i' V.O i' g d. d a ,t
kiezers, die tot taak he-bben een rttel,lwe i)e mol!u& 'Ilvertdl, wllaJ::bljde Vis..
d.e d 00 r d e z e ho ud.l n g
Grondwet op t~ stel1en.
sehetij-:ol'et,eehkortisi met Japafi rlletl
v e ro 0 r z a a k t e s c n .90 d e
JUt ver1el1gd wot'dt, werd I1eden' door
n a 11 Vi e) lj k s he .r s _t e I ,d lta n
Ten aanzlen van het vtUgsfuk lnia,ke den Ondet-YOI1t$OOil\mIMarl.s f60f SUI..
W 0 r' den
door e e n v e rEen beeld van de verwoestingen in de Spaansehe hoordde, aanvaarding van arnbteit door leden· tenland$cM Zak~n StoMopJalod ~l\
1 ate dIp 10m a tIe k e a cstad, die nog maar steeds door de troepen van generaal
van he<t Congres zal iia df p.rovirlClale dail lapa:rtschen Amb:iW~i.ll' sh~lht~
I
;
,
i . verklezi~en worden besllst.
t 1 V 1 tel t.
Franco b~legerd wordt,
..
suo geteekend.
.'
, _• .... __ .1

M 'a d rid, 28 I Dec. (Reuter). De regeeri.ng beweert, dot hoar troepen bekmgrijke successen behaald
~.bne.o tijdens de gevechten van gisteren, die .tot het
invallen van. de duisternis voortguurden. Zij verklaart,'
dot de wegen naar Coruno geheel van vijonden gezuiverd zijn, de verbindingen met de regeeringsposities te
A'ravaco, Pozuelo en Humera her'steld zijn, den Witten
zware verliezen toegebrocht werden en 5 paritserauto's
bui t werden ge,maakt.
.

De

ng

" Palos"

OORLOGS;\lATERIAAL AAN BOORD
Bay 0 nne. 28 Dec.. (Reuter).
Vertegenwoordigers van de Baskisehe
regeering hebben aan de pers verklaard,
dat aan board van de "Palos" ·oorlogsmateriaal is gevonden. Zij voegden hier.
aan t oe, d a t d e passa glers
een nl'et ge identlficeerde Spaansehe burger en een
Duitsche vrouw waren, die te l\Ieilla gewoond hadden en thans op weg waren
naar Sevilla. De gezagvoerder weigerde
den aard der lading te onthullen en vernietigde voor de aankomst teO Bilbao
.
versehillende C!()mpromltteerende ~umenten.

De buitenlandsche vrija
) , willigers
. DIPLOl\fATIEKE. STAPPEN
I

•

B e r I Ij, n,

27 pec. (Transocean).

Het felt <tat de Btitsche en Fransche
regeeringen dtplorna.tleke stappen gedaan hebben'Jn de hoofdsteden der artdere .landen die vertegenwoordlgd zijn
In de non-interventie-CQmml.ssle, teneln.... de te wljzen op' het belang van bet
vraagstuk van het deelnemen van buitenlandsche vrijwilligers in het Spa ansche conflict, wordt than9 (iOQf ,het semi-offideele Dultsch,e' persagent~hjlp
bevestlgd. Het agentscnap voegthler aan
toe dat de J,>uitsch.e lte8e,erlng reeds
maanden geleden deze 5westle, <1e~
uiterst belang·rljlt.evl>I:mvan tn'~rven~ie
in Spaansche aangelegenheden, beschreven heert.
',.- • ,
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In Iret Buitenland

resP. Ind. L.
'34 {3e)
3Ya % Obi. Leening

Handel en Nijverheid

1935
4% obi. Ind. L. '35

lIet mlsverstaud

.

Deli Spoo'rweg Mij.
S. C. S.
Kediri Tram
Kon.Olie
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Het incident van Sian-ru, dat door
sommlgeru gelijkg~steld! werd met een
ge'Vaarlij~ rebellle tegen het centrale
gezag, is dan gel1kwideerd. Althans zoo
schijnt )het. Chiang wordt ons in Iuoelendebewoordingen voorgesteld als de
trlomrator en Chang Hsueh-Uang als
degeen, die de smadeltjke nederlaag heert
geleden en een onherstelbaar hguur seslagen, Men late zlch echter nlet van
de wijs brengen door al die uit Chineesche bron emaneerende berlchten over
de wijze,' waarop het ibewuste incIdent
geslcten werd. izij 'maken op ons i11l al
hun tegenstrijdigheld en valsch pathos
een lbelachelijken indruk. Het lijkt weI
een farce, welke zlch daar in het dlepe
blnnenland van China heeft afgespeeld,
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Op onzen veeljarigen arbeid als
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911/1
9Jl/4
15*)
15
Standard Brands
r. T. Hongkong 56
56
General Motors
66%
65%
3
r. T. Amoy
54~/s
/s
IMontgomery Ward
.53%
550/a.
r. T. Shanghai • 5'1
54 3 / .
54 3, s
61
61Y4 or. T. Foochow
Kennecott
3
54 / s
68% T.T. Swatow.
Standard Oil
465/ 8
105
105
Hudson Motor CarS
. 18~~ T. T. SlnlZat><>re
~ialtre"
(9•.
(9.Stemming: flauwer.
per 100 per 100

I

en Pekalonll;an

oe""1~ktt

}

,RubberboOlll

6% Obi. Hotel des

.
IDdes
1l?C Obi. Hotel
Rom. fit">
.5 lI> Obi. I'r. Hotel
6% . 'f . DjocJa Hot.
5% Obi. Java Hotel
6% ObI. I'lantentU1n
. '.:
Ie leenlng
6% Qbl.I'[antentuln
:le.leenlng
Se~. 8tb.· Pr. Vr.

Batavia, 29 Dec.

T .. T. Duitschland" 735/g
Zieht Dultschland 73%

Beurs teNew-York

=:::J

•

Wisselkoersen

180
8.95
152Y2 SO d/z Londen
• m/a Londen
274
T. T. Australia
7.16
Zicht Australll!
1.16
'r, T. Amerlka
1.82
143% Zlcht Amerlka
1.82
150
T. T. FraL1krijk
85/ s
Zicht Frankrllk
851~.
50
Zicht Belgl~ meIgs) 311/ S

Boekit Lawang
Radj'amandalah
Sum. Rubber

5% ObI. Java Hyp.
4~%

115Y4-116
373,4-38
, 81Y2-82
419%-420
1703;4
3Y4
403,4
50Y4
563,4
88
48Y2

._

:; lr.j

:((

654

I

\

\

,

DATAVIAASCH NIEUWSBLAD vall Dlnsdag 29' December, 1936 - TWEEDE· DLAn
rBPEB.

Beuis-Ucerzicluen

s

f
Zeer groote prijsstijgillg op Loiulensche productenmarkt
Batavia. eenlgszlns wild

/

Berlijnmet gerlngen omzet

Bat a v 1 a, 29 Dec. (E1gen dlenst),
Be r I ij n, 28 Dec. (Transocean). Na
De vaste stemming, welke te Amsterdam een Kerstvacantle 'Van drie :dagen opendornlneerde, werd hler in hetzelfde tem- de de aandeelenmarkt met weinig acttpo overgenomen.
viteit. Behalve ~n de voornaamste aanVoor rUbberlondsen ontwtkkelde zlch deelen welke enkele punten opliepen,
ruime vraag, waarbl] Amsterdam Rub- bestond er vrijwel geen omzet. De algeber 25 punten opsprong en nabeurs nog meene tendens voor de geheele markt
I
hooger werd gezocht,
' was: vaster. '
Later werd ietwat meer actlvltelt 'aan
Ook de incourante soortep werden
den: dag gelegd,zoodat ook de andere
gevraagd,
aandeelen fractioneel monteerden, '
Van suikerwaarden noteerden H. V. A.
14 punten hooger, tel'wijl de andere . Op de obllgatiemarkt was weinig actlsoorten slechts in lichte mate herstel vttett te Ibespeuren. De tendens was onregelmatlg, Het aanbod werd goed opboden.
genomen. .
I
Cultuurbanken
ontmoetten
ruime
Callmoney
deed
2%
tot
3Va.
vraag voor belde soorten.
Philips stelde zich op 290, waartoe
New York onregehnatfg
koopers bleven.
•
UnlIever monteerde 2 punten en werd
New Y 0 r k, 28 Dec. (Aneta). De
op tot 167%-168 afgedaan.
New
Yorksche beurs was onregelmatig
Handelsvennootschappen werden geI
zocht in het bij'zonder Lindete'Ves, ter- gestemd.
De
grondtoon
was
niet
pngunstig.
wijl Interniitio 13 punten opIiep~
De scheepvaartrubriek was wllIig geHet koerspeil lag in doorsnee fractiostemd over de geheele linie.
neel hooger.
'
Sporen bezaten een kalmer aspect,
lagen weI iets boven het niveau van
De vooruitzichten voor het komengisteren, doch de koersversch1Ilen bledejaar zijn beter dan zij seded
ven hier beperkt.
I
1929 ooit geweest zijn;
Oliefondsen trokken natuurlijk ten
Er bestaat echter eenige vrees voor
zeerste de aandacht, waarbij aandeelen Koninklijke boven de 420 kwamen.
arbeidsconfllcten,
,
Ook andere soorten ontmoetten vraag.
De Amerikaansche afdeeling was prijsOliefondsen en aandeelen der autohoudend en ontmoette lichte vraag I mobielindustrie ontmoetten vraag en
voor staalwaarden.
noteerden hooger.
De mijnbouwrubriek trok minder de
Sporen noteerden fractioneel (tot 1
aandacht. Emnl verloor fractioneel.
dollar) hooger.
Zuld.·Bal1tam trok iets aan.
Public Utilities verloren ,een fractie
Leeningen waren prijshoudend.
Middagbeurs bezat 'een ietwat gedrukt
aanzien met afbrokkelendo koersen.
Amsterdam zeer willig Daarna trad hier en daar op verlaagd
koersniveau eenige kooplust naar voren.
, A m ;S t e r dam, 28 Dec. (Aneta).
Staalwaardenwaren zwak gestemd.
Drlemaands dollars deden \Y4 ct. agio en
Aandeelen mijnbouwniaatschappijen
dito Londen Y4 ct. disaglo.
werden aangeboden.
Er heerschte een zeer willige stem- , Rubbers waren prijshoudend.
ming op de markt. Van dezijde van
Aandeelen' der automobielindustrie
publiek en professionals trad groote noteerden lager.
kooplust naar voreri, terwijl het aanbod . Het slot biacht verli~s voor Chrysler,
teer matig was.
General Motors, Montgomery Wards,
De Amerikaansche afdeeling was zeer American Smeltings en Union Pacifies.
levendig, in het bijzonder voor koperDe omzet lbedroog 1.790.000 shares.
en staalwaarden. Anaconda ex dividend
was zeer willig gestemd. OUefondsen,
Cities Service en aandeelen van enkele
spoorwegmaatschappijen
ontmoetten
vraag.
De beleggingsmarkt bezat een rustige
RUBBER
tendens. Nedeflandsche leeningen waren prijshoudend. 4% Nederlandsch-In(Reuter-EuunU
dische leeningen noteerden fractioneel
lager. Dollarobllglties Antwerpen en KoSingapore
ninklijke waren zwak gestemd. .
Fransche leeningen waren' prijshou28 Dec. 28 Dec. 29 Dec.
dend. Obllgaties Young-Ieening zonder
verklaring lageru gedrukt in de markt.
open
slot open
De loc.a.le markt bezat eenzeer Ie7
36 / a
395fs.,
vendig aspect..
sneets 'PO$
• Janua.rl
37
39h/ h
Rubbers waren wllllg in verband met
• Aprl1/Junl
37
'39%
de gunstlge berichten. ten aanzien van
• Jull/St>pt.
37
39h/ a
de willige stemming voor het product
"t.o.b Jan.
31
393/ .
op de Londensche markt. Het aanbod Medium blanlteta
in Amsterdam Rubber en in de incouran- ROll;:~·~::n·Dec.lJan. ~~II~~
~~~j:
te soorten was matig. De koersen monteerden.
De markt opende vandaag vast.
De markt sloot willig, in het bijzonDe markt was gisteren officieel gedervoor Deli-Batavia Rubber MiL sloten, doch offlcieus geopend. De
"Hessa" en ,,8erbadjadl", welke een le- . not e e r 1 n g e n v a ng 1 s t ere n
vendige tendens bezaten.
.
z i1' n d usn i e t 0 f fie 1 eel.
Aandeelen der, kunstzijde-industrie
De markt was gisteren zeer vast gestemd.
I
I\
I
lagen 100m.
Philips opende vast en llep op. Het
Lon. C1 • D
fonds sloot kalm.
Unilever bezat een rustig aanzi~n.
(Reuter-Eastern)
Aandeelen Koninklijke openden vast
en ·bezaten naderhand een zeer leven28 Dec.
24 Dl:c.
dIg aspect. Het 'ptfuIiek en het buitenland kochten. Het fonds monteerde
open slot open &ot
en sloot willig.
not. not. not. not
De scheepvaartrubrlek was levendig en
1
Willig gestemct Vooral Unies monteer- "nee'" 11>0' koop.
10 / 1 to" '8 106'a I (1/J.
den in sterke mate. Aandeelen K. P. M.
verk.
~ t0 3/ .
I1Xt?8
•, JaO,lMrt. kqop.
- t~h8 - 1PI!
en K. N. 8. M'. kondenop vlotte wijze
.
verlt.
10~/a - I P/ie
, worden geplaatst. I
I
,
AprUlJunl Itoop.
lOll. - I til.
Aandeelen K. P. M. in het bijzonder
vert. .
103/S - \ls/i.
ontmoetten vraag. Tramps waren kalm
Jul1I~pt.ltoop.
lOlls - 11
en vastgestemd.
,
verk.
lOll. .- 111/ 18
Sulkerfondsen lagen willig in. de
OCt./Dec Itoop
101/~
- IO'~/i.
markt. "Aandeelen Nisu en Javasche
verk.
IOh / 18 - II
CuItuur Mij. waren zeer levendig geDe markt opelfde zeer vast en sloot
stemd. H. V. A. werd niet aangeboden.
zeer vast op ltandelsaankoopen, aanDe tabaksrubrlek was vast.
koopen van speculatieve zijde en goede
vraag uit Duitsci1land. De affaire was
Londen heropent opthnistisch goed. De voorraad te Londen bedraagt
33.237 tons; leveringen 1123 tons. De
Lon den, 28 Dec. (Reuter).
'Voorraad te Liverpool bedraagt 45.884
De Londensche stock exchange hertons; levering~n 548 tons.
vatte in een optintistische stemming
NeW-York
haar zaken, waarbij groote transacties in aandeelen der producten(Reuter-Eastern)
maatschappljen, inzonderheld' rubbers en koperfondsen, tot stand kwa. 24 Dec.
28 Dec.
men.
1 u. n.m. 4 u. n.m.
De productenmarkt h~ft, sedert
erePl' ,pot 1t00P.
22~/.
241!,
den dag, waarop Engeland den' gouSheets lIr<)t 1t00S).
211'16
73,
den standaa rd. verIiet, haar grootste,
"
,verk.'
21 9/ 18
23 1/ ,
prijsstijging meegemaakt,
" Jan.lMrt. ~OOD
211 I f
2I
'.. Apr./Junl koop
2F/18
223; .
Tert.
21~/i6
. 21.7/a
De' prijsindex vertoont een stijging
van 31'2 punt.
De markt was zeel: vast.
Rubber was zeer vast gestemd. I,
81otnoteeringen
Mettlen, tarwe en cacao waren eveneens vast gestemd. Er bestond goede
24 Dec.
28 Dec.
belangstelling van de zijde der speculanten en den handel.'
.J'.~ 8pot Itoop.
2?7/a
verk.
23
Katoen was vaster gestemd. Het pro2!7fa'
duct sloot beneden de beste noteering. Sheets Apr./Junl ltooP.
verk~
23
De 4merikaansche afdeellng was vast
gestemd.
De markt was stu en flauwer gestemd.

'. ·PrQducten·markten

, --
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Uit de' Provincie

DE 1\IARKT TE SOERABAIA

..

0 era b a j a, 29 nee, (Al)eta). De
Lond.n
tweedehands suikermarkt bleef onver- I
anderd en stll,
(Reutel-Ea3urn)
De Nivas verkocht voor consumptle
Depok
Den abon'ne's van het Bataviaasch
828 tons superieur en 202 tons browns.
24 Dec.
28 Dec. \
Nieuwsblad,
wonende builen Batavia,
11
Rubbersheets 421'2 vraag.
\
Nieuw Bedrijl.?,
werd heden een postwissel toege.zonden,
Zwarte Blngapore cit.
Crepe 44 vraag.
waarvan .zij gebruik gelieven te maken
Londen Dec,lJan.
3 mid),)r. 3 m1dpr,
De markt waszeer vast.
Door het steeds- greeter worden van.
Witte Muntok cit.
ter remitteering van het abonnements·
K6ffie ready exportkwalitelt 16.50 het aantal deelgerechtlgden )5.de werk- !I
Londen Jan./Mrt. 5 m1dpr. 5 m1<1pr. nom.
geld over het eerste kwartaal 1937.
verschaffing {VOOl' het Depoksche Ge-.
l~warte Lampong cU,
,
De markt was stll.
meentebestuur al , een even brandend
Londen Jan./Mrt. 31 jaanb. 31I1Sm1dpr.
DE ADMINISTR-\TIE.
'vraagstuk geworden, als het reeds slnds
De Nivas verkocht gisteren voor ex- jaren voor de stadlsgemeenten .is. Het ~ .....
-~~~::::=====:-:=~
De voorraad witte' peper bedraagt
11.785 tons, de voorraad zwarte peper port .naar Japan 10.000 tons browns en Is dan ook 'daarom, dat men thans elke
5000' tons browns naar Hongkong. Bo- gelegenheld aangrtlpt om de werkver1.812 tons.
I
vendien werden nog- 2000 tons witte ruiming te bevonderen. In de eerstep_!!!!:!!_!!!~!!!~!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!,
Mt,
$
sulker voor export met onbekende be- plaats is men lbegonnen met :zeIt de or- L TIN
stemming verkocht. Heden verkocht deganisatie van de steenbakkenjop zich
Nivas voor export met, diverse bestem- te nemen, hetgeen goedgezien bIijkt, een bedrag van rond / 250.000,-. De
Lond.n
mingen nog 17.200 tons, superieur, 3209 daar dit bedrijf, dat gerulmen tijd stu hiervoorbenoodigde fondsen, sullen
tons browns ,en 3507 tons melassesulker. heeft ,gelegen, wel degeIijk iru een be- worden geleend uit het thans do 0 ~ e
lReuur-Eastern)
kapitaal van eenlge zeer rijke desa's\in
hoerte voorzlet en een zeer goed pro- de Residentie Cheribon op een zeer rnaOFF, 'NOTEERINOENTE BATAVIA.
28'Dec.
24 Dec.
duct aflevert. Het bewijs hlervoor is weI tlgen rebtevoet (er wordt gemompeld
geleverd bij den bouw van het regentopgave van de producten-note~r1n. schapslaehthuls,
3%).
U6m1du. (-aI QoelllD.len
2i2 I / J
waarvoor zoowel de van
De jaarlijksche vaste lastell in !!ien '
~en
der
Handelsvereel\iging
"Batavia"
aa.nl>
steenerials de palmen gelevem konden vorm'van rente en aflossing zullen ge·
l-mndB.:-lever1n& P. to2'W/t en der Ned.-Ind1sche Ver. voor den Rub'"
ged,lverk, berhandel, loopende van 28 Dec. 1936 worden: concurreeren:ie zoowel in prijs zocht worden in een verI aging van de
iru kwaliteit.
12 u1.Jr"n,m. tot 29 Ded. 1936 12 uur n.m. alsThans
is men in onderhandeling ge- basis voor verpllchte aansluiting: huurZlLVEB.
treden met een Europeesch concern waarde. Het aantal verplichte aanslulAfgeda,an
laatste voor den aanbouw van een leerlooierij, tingen bedraagt thans 1.800 (waarvan
Lon den, 28 Dec. (Reuter-Eastgisteten heden vraag aanb. annex scho'enfabriek. Het ging hierbij 1.400 betalend). Men verwac~t, dat het
ern). Cash 211;'4 en termijn 2P11B. Br.om een stuk grond van circa 5 bouw. aantal. verplichte aansluitingen hierIndie kocht en verkocht. Speculanten Pal e mba n g Rob.
genoeg; kon men dit binnen de door op rond 'drieduizend zal kunnen
kochten. De markt was stiI en prijshou-, It 0 f fie (pe1' picol)
I', ! :i!'iI 1 Jammer
plaats
Depok
niet ter beschikking stel- worden gebracht. Verder zal een ver·
13.75 ri. .:'
dend. Na vaststelling van den koers Ek. Bat., Ready:
len, daar men dim in strijd rou ,komen hooging van de tarieven voor de. hooDecember
13.:75 D. bleef de markt stH en prijshoudend.
met de grondrechten der deelgerechtig- gere klassen worden ingevoerd tot een
maximum van 20%.
Cash-koopers werden bevredigd, doch er Fob.Janliarl
den, vooral doordalt voor een dusdanig
palemb. Ready: traden nogkoopers voor termijn op den
..:..
De feesten in het Binnenland
December
bedrijf de grond voor minstens 75 jaren
voorgrond.
J,al1uarl
moet kunnen worden afgesta;an. Het oog ,De regentschapsraden van Cheribon,
is thans gevallen op een stuk grond, ge- Koeningan, Madjalengka en Indramazwarte Lamp.
legen aan den weg naar Tjitajam, even joe hebben gelden uitgetrokken voor
Pep e r (per picoU
voorbij het waterwerk Depok.
Deze feestelijkheden ter gele.genheld van het
._ I
I!:.k. Bat., Ready:
New Yo r k,
plaats biedt vele voordeelen: in de eer- a.S. huwelijk van Prinses Juliana ter·
December
Eastern). 45'/4.
Januarl
- 13.25/50.13,50 13.75 ste plaats door de aanwezigheid van wijl ook uit de desa vele, geheel vrijwater, een noodzakeIijk onderdeel van wlIlige bijdragen zijn ontvangen. In
EJc.T. B-etong Ready: de looierij. Aan den eenen kant wordt het regel1'tschap Cheribon zullen op de'
December
. 13.-/ 25,1,3.2)• I...
'1 ~O di t terrein begrensd door een irrigatieJanuart
~
k t verschillende districtshoofaplaatsen verB 0 mba y, 28 Dec. (Reuter-Eastkanaal, terwijl aan den anderen an sieringen worden aangebracht en voor
ern). Cash 52 rupees 8 annas. Verreke- Witte Muntok
de ,TjlIiwoeng ·stroomt, zoodat zoowel in oud en Jong volksspelen worqell gehouning medio Januari 52 rupees 9 annas. Pep e r lper picoJ)
den aanvoer als in den afvoer kan wor- den. TjiIedoeg zal goed voor den dagt
Verr. medio Februarl 52 rupees 11 ·an- I!:.k.Bat., Ready:
den voorzien. In de tweede plaa'ts Iigt komen met een electrische llIimunatle,
nas. De markt was prijshoudend.
December
het aan eert verharden weg, hetgeen welke zal worden aangelegd door de
Januarl
' - 20.25/50 20.25 20.50 voor het vei'voer van groncIstoffen en
suikerfabriek "Nieuw-Tersana".
COPRAB
van het product 'lloodzakelijk Is. Boo i t ~o ell a-o 1 i e
De feestelijkheden in hC't regentschap
vendien zou een zijlijn naar den spoor- Koeningan zullen zich, concentreeren
Lon den, 28 Dec. (~euter-East (per K.G. iI\cl. drum)
weg
niet,
op
groote
kosten
komen,
daar
Contl'.A.Ready:
1.55
op de hoofdplaats Koeningan. De
ern). Jan.-versch," 23.-.- vraag.
~.~~ die afstand slechts een paar honderd st.room
December
1.55
van volk naar de hoofdstad: van
;?ari.lMrt.
1,.55- 1.55 1.53
1:60 meterbedraagt. 'l'enslotte Is het aan- de Resldentle zal hierdoor belangrijk
0000.
Jan.lJunl
1.55
1.55
breno-en van een verbinding met het te, . JuU '1 Dec.
1525
1.52i
1.60 lefoo';met, alsmede met het net der Ge- worden geremd.
Lon den, 28 Dec. (Reuter-East,Jan./Deo.
1.55
\.60 beo slechts een kleine moeite,
ern). OpenmarktpriJs in staven fijn per
Q
HO
Juist \lit een oogpunt van werkveroz. 7.1.6%. .
COntractC.
sc'haffinlt (zoo'nbedrijf kan een paar
::pecetpber
dUlzend, man gebrulken) ijvert de ?reKATOEN
RUbbtlt (per 1AI
sident vah:Depok ten zeerste voor het
.:v~.Q.)
".'
doorgaari van een dUsdanig contract. Hij
New Y 0 r k, 28 Dec. (Aneta). M~F*.tprlJ~n 13,15 n.m"l\ .• "
heeftdan ook Iden Inheemschen ver, Dec.-versch. 12,55.
,. " ;<.l~.tA ,.
,)1'
, .• ,
DB HAVEN VANTG.-PRIOK<
'*ht
ytljwliug .hun. gronden terbeschik-'"
"f
l:!lheets
4_ 12. kIng
teO
~tellen, daar voor hun het voorAangekQmen 28 Dec.
".Java.
8td.
TARWB
deel zeer'groot kan zijn. Bovendien hoopt
41
N.I..{h.S...Tosarl", gez. Pothof, valli Pan,'r: 9!~ue
hij hier een /Werkgelegenheid te kunnen tlanak, ,Ag!;, K.P.M.
,
Chi c ago, 28 Dec. (Reuter-EastN.I. '; m.s. '"Ophir", gez. Akkennan, van
geven aan.veleDepoksche jongens, die
w
ern). Jan.-verscheping 137'/4.
thans met hun ziel onder den arm over Makasser en Palembang. Agt. .K.P.M.
N.r. S.S. ,,81. v.d. Beele", gez. Corten. van
de straat slenteren. De besprekingen zijn EmmabaNell
en. Kroe, Agt. K.P.M.
.
l\IAIS
thans zooyer gevorderd, dat er nog geN.r. m.s. "Mantpli", gez. <Ie Vries, vanBoe'
wacht dient Ite worden op de Ibeslissing lawan-Deu. lAg!;, K.P.M.
B u e nos Air e s, 28 Dec. (An,eNed. m.s. "Tarakan", ,gez. Cri·tee. van ,Amde Dire-ctie van het concern. Het is
liet "Amsterdamsdit' Effectenblad'; van
ta), E'air average quallty (slotno~e
sterdam en Emmaha.ven, 'Agt. 8.M.N.
Ned. m.s. "Kota Nopan"J .gez. Vertregt, van
ring In papieren pesos) per 100 kg. Jall. verneemt, dat de N."V.. ~ubber Cultuur te hopen dat dit mag slagen 1 •
Hamburg en Singapore, agt. R.L.
'
Mij. "Amsterdam-Tapanoell" voornelevering 5.86.
Ned. m.s. ,,Dempo", gez. v. Duyl. van {Soomeris Is haar kapitaal met 60% af teo
rabaia en Pe'kalongan. Agt. !R.L.
lluitellzorg
stempelen tot I 520.009~ endaarna weer
Ned. m.s..,Tosari:", ,gez. Stobbe, van Vancouver en Cheribon. Agt. S.M.N.
'DE RIISTMARKT
te verhoogen tot I 9(}O.OOO~
Eng. m,s. "QQrgon", goo. Hughes, van
De tQekomstige II.B.S. Fremantle
en pherilbon" Agt. M. Watson.
(Wessel£nk en D1JkhufsJ.
N.r. 15.15. ,,1?arigi",g-ez. \van Zwol, van Tope plannen vOor de opri~hting~ener
Agt. K.P.M.
CLEARING l\lET ITALIt,
H.B.S. ilier ter plaatse nemen steeds boal1.
N.J. m.s. ,,8tberg"l gez. Bouman, van SmRijstnoteeriJ)gen van 28 Dec.
vastere vormen aan; ze zijn reeqs in gapore en Tgl. Panaan, Agt. K.P.M.
's middags
1) en H a a g, 28 Dec. (Aneta). De een ver stadium van verwezenlijking geN.r. is. 5, "Tjibadak", gez. Naerebout. van
cIearingkoers val1l de ItaIiaatlsche lire is komen.
SOerabaia en Chertbon, Agt. J.C.J.L.
'
,',
Ban g k 0 k: Ketan no. 1 e.k. tot' eri met ~ Januari vastgesteld op . Alles wordt thans in het wer~, gesteld
Aangekomen, 29 pee. ;
Batavia aanbod / 5.10 p.p..of / 8.25 per 9.62.
!
deze H.B.S., welke in het begin slechts
100 kg.
"Nalm
Jong",
''van ,singapore. ,
zal bestaan uit de eerste drie klassen,
reeds met ingang van het komende
Java Ketan e.k. Batavia aanbod / 4.25
Verll'Okken 128 Dec.
"KOERINTJI"
schooljaar in werking te doen treden.
p.p. of / 6.88 per 100 kg.
N.r.. 8.S. "Speelman", gez. Raa,p, naar
Ze zal een onderdeel t.!itmaken van de
Oosthaven en Merak. ",
:
,
\
, Den H a a g, 28 Dec. (Aneta). De
Eng. '15.5. "Gorgon", gez. Hughes, naar
K r' a wan g: Ir. wagon Kra- verg,adering van houders van preferente Carpentier Altlng Stlchting.
Dat
BUitenzorg
deze
schepping
luide
Singapore.
.
.
"
wan~li.in (naar gelang v. kwaI1teit en
aandeelen der N. V. Cultuur Mij. "Koe- zal toejuichen behoeft geen betoog !
Ned. s.s..,Sltoobondo", gez. Kl"eumer, naar
plaats v. levering).
Padang, Suez. Port-Said, Marse111e en Rot.
rintjl" heeft de voorstellen tot reorgap. p. of p. 100kg. , nisatie aangenomen.
.
Kringve'rgadering I.E~V. terdam. I
N.r. 15.5. .,Reael". .ge21. Kranenburg, naar
petjah K. Boeloeh
.
, West-Java
Singapore.
Dec. aanb.
/3.10/3.15 /5.02/5.10
De eerstvolgende kringvergadering van .Duitsch s.s. "Heldelbergf"', gez. ~haerer.
Lolosan Boeloeh
t
,()osthaven, Padang, Colombo. Aoen,
DE
NIV1S-LIM;ITES
den
kring West-Java van het I.E.V. zal naal'
Dec. aanb.
,,3.3()/3.35 ,,5.34"/5.42'
Port-SUdan, Port-Said, MarseIHe, Hol!anod en
eil1d Januari of begin l"ebruari te dezer Hamburg.
Huller Eoeloeh ,,'
,f
De Nivas heeft ale exportlimites met plaatse worden gehouden.
Ned. m.s.. Bintang", ge:6. ,van 'Bee.k, naar
Dec. aanb.
,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Oosthaven, Belawan, Se'bang'. ,suez, Port.
15 ct. verhoogd, seint Aneta uit SoeraSlijp Boelueh
Said, Trtest, Marseille, Algiers, ,Liverpool,
Dec. aanb.
n 3.80/3.85 n 6.15"/6.23' baja.
Havre en .Amsterdam.
Petjah K. Tjeree
Cheriboll .
Ver;f:rokken, 29 Dec.
Dec. aanb.
n 2.80/2.85 '14.53'/4.61'
PRIJS-INDEX
Lolosan Tjeree
De Waterleidingplannen
"Nam Jong", naar CheTibon en 8emarang'.
bee. a)mb . .
,,3.-/3.05 n 4.85"/4.94
Lon d e n( 28 Dec. (Reuter). Heden
,.ROTTI;RD,L'\ISCIIE LLOYD"
180.5. Donderda!g 177.1. 4 Weken geleden , Het College van B. & W. deelt den
TJiandJoer:
raad mede, dat de voorpereidende werkKustreis:
165.2. ,52 Weken geleden 145.3.
fr. wagoOn TJlanzaamheden ten behoeve van de nieuwe
Modjoker,tcl', 28 Dec. aank. Soerabaia.
djoer :
~
drinkwatervoorziening van CheribOn
~Kertosono". '28 Doc. aank. Soerabaia.
Beras MachIne
thans in een stadiilmzijn gekomen, dat
T h u i s'r e iis:
Beras Machine
binnenkort zooweI de volledige techni.,K. Pinang", 28 IDee. a~k. Manl:1la.
8. L. R. Dec.
sche gegevens voor het. werk als de
aanb.
.. 4.30
.. 6.96
goedkeuring 'op de voorgestelde wijze
II. A. P. ~\. G. - D. A. D. G•
8. P. A. Dec.
van I financiering zullen kunnen worden
T h u 1 IS l' 16 .i 51 :
aanb.
.. 4.60
.. 7.45
tegemoet gezien. Den raadsleden werd
,.L\inel1'buTg", ,27 Dec. vertr. van Colombo.
Beras Kepala
tarzake een geheim dossier aangeboden
. Heidelberg", '29 IDec. vertr. ,van Telolc
V. F. K. Dec.
ter bestudeering van deze aangelegen- Betong'. I :
I
•
,,4.60
aanb.
.. 7.45
held.
U i ,t r .e is:
Het llgt in de bedoellng het werk zoo ,,Fre~burg". 27 I~. aangek. te Soerabaia ..
(N adruk verbodenJ,
·po€ jig mogelijk desnoods in kavelin•Kunnark", 8 Jan. verw. ta J3atavia
~I "
"
•
Halle", 28 Dee. vertr. ,van 8ema,rang, 31
J 'gen, , 0 n d e r han d s
b 1j k e uverw. te BatavLa, 1 J<an. '37 <-thuisre;ls).
1 Iz e
a a n t e b est e den en
DE l\URKT TE BATAVIA
I waar
geWe~scht de bemiddellng v~r
/TIlE B,\NK LINE I
I'
den
.
I.C.~.
III te roepen. Voor de UI "Ta.ybank",
23 Dee. vertr. van PanaroeI
B'a t a v i a, 29 Dee. (E1gen- dienst). ,
I voermg ,komen slechts enkele aanne- kll-n naar ,singapore. .
PalembangRobusta Dec./Jan. I 13.50
I mel'S in aanmerking, zoodat het geen
Ii
Mm.
I zin heeft bij
0 pen bar e
a a. n PASSAGIERSLIJST
Lampong Roibusta I 13.50 vraag, I 13.75
ib est e din g een ;groot aantal in"Tjibadak"
aanbod.
ischrijvingen uit te lokken, aangezien 3Q Dec. van Batavia.
,dit tot onnoodig tijdverlies zou voeren.
Wit te . Muntok peper Dec/Jan. f o.b\
I
Het College van B. '& W. verzoekt
N a a l' H 0 n g k 0 n g.
Banka I 20.25 vraag, 121.- ~anbod.
:de 111'chtio-oing van den Raad 'ioor de
Hr. J. van Leeuwen. echtg'Cnoote, dochter
"
. en won, prof. dr. J. ,'Boerema en echtseZwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Baa.anbesteditig van het wer,k.
noote, mr. .1'. C. Hudson, ,mr. G. L. Bradley.
tavia) 1 13.25 vr., I 13.50 ~anb. (e.k. Te-l .
'
Naar wIj vernemen, word.en de kosten
Na a. r & hang hal.
,.
10k Betong) Dec./Jan. " 12.75 vraag, Prins Eduard, het ~oontjevan den her- van capteering en aansluitin!§, op qe
Hr.. & mevr. 'N: A. Onnes; meJ. Onp~s,
I 13.- aanbod.
tog en 'de h~rtogill van Kent, dat met bron Tjipanlls en een belangrijke·' Ui,t- mr; W. H. D~nnis, Master R. Hatiley, Master
Citronella DecJJan. ! ,1.55 vraag.,
Kerstm.is een. zusje ~~eft gekregen,
breiding yall het stadsnet gera3,~d.-.op W;'.B, Ha~ley.
' ,
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Heden matinee ,te 4.10 u. n.m,
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HEGEERING BIJF'T STEUN WEIGEHEN

moeilljk probleem plotseling opgelost

Eefl
urr

BERLIJN

van
onzen elgeu correspondent

Be rl ij n,

14 December

De Duitsche regeerlng heeft dezer dagen met een pennestreek, geIijk zulks in het Derde Bijk te doen
gebruikelijk is, een einde gemaakt
aan een probleem, dat rulm drie
jaren lang tot een der moeiIijkste
op haar gebied behoord heert. Hitler
heeft gedecreteerd, dat voortaan de
geheele Dultsche jeugd onder leiding
van den ",Jugendfiihrer des deutschen Relches" zal staan, Waardoor
de nauwelijks dertigjarige Baldur
von Schiraeh een positie krijgt, die
bijna. met die van een rijksminister
gelijk staat,· terwijl hij reeds bijna.
vier jaren geleden tot "Rijksleider",
\Vat zooveel zeggen wil als partijmlnister. benoemd was.
De
moellijkheld, I waarmOOe Von
&hirach tan q,en beginne aan' te kampen had, was het verzet in kerkelijke,
in de eerste plaats In r. katholleke kringen, tegen een zoo intens Ingri1pen van
den staat in de opvoeding van <Ie jeugd.
Die t.egenwerklng nam toe, toen men
meende t.e moeten eonstat.eeren, dat
onder Von &hlraeh's bewind het jonge
Duitschland zlch sehecn te willen ontwikkelen in een richtlng, die op vrijdenkeriJ, in elk g'eval opo een zieh afwenden van de kerken begon te lijken.
Soortgelijke stroomlngen onder de volwassenen mogen aan die vrees nlet
vreemd geweest eijn. Hoe het ook zij,
In clerlcale ,kringen begon feen oPPOsiUe 'tegen het naUonaal-Sociallsme In
het algemeen en zijn jeugdorganlsa'tle
-in het bijzonder, die zieh uitbreldde tot
p~ bekende confllcten, die' heden fer.
telljk nog altijd niet' opgelost zljn.

Von Schirach's "godsdienst"

,~~,
("

Nu hebben wij nimmer den indruk
gekregen, dat de jeugdle!der van het
Duitsehe Rijk tot de vromeq in den
lande behoort. Deze jonge ideallst en
dlchter Is zeker geen trouwe kerkganger, maar eerder iemand, die over het
Christendom, dat hij oprecht belijdt,
zijn elgen opvatti.ngen heeft, die intusschen voor hem aIleen gelden en niet
I;>edoeld zijn als basis voor anU-cleri·
cale jeugdpropaganda !
: ,De
kerken echter verlangen meer.
En het Is van haar standpunt gezien
volkomen begrijpelijk, dat ze zlch ongerust Yoelden. Da twas zeer in het bijwnder met de R.K. Kerk in Duitsch~
land het geval, die als overal elders ter
Vfereld de opvoedlng der jeugd onder
haar eigen ausplcH~n al3 een onwrikoaar voorrecht beschouwt, en er ook
zorg voor gedragen had, di,t voorrecht
iQ het Concordaat met het Rijok en met
J,'ruisen te doen verankeren.
"De je'll,gdorganlsatle van het Derde
Ri)k, cen vereeniglng van millioenen,

DE
INTERNE
HYGIENE

die vooral de laatste drle Jaren op het
partijcongres in Neurenberg uiterst Indrukwekkend en verheugend als frissche . massa-organlsatie op den voorgrond getreden is (zij en de Arbeldsdienst behooren ontegenzeglijk tot de
meest toe te [ulchen verschijnselen, die
men In het Nieuwe Dultschland constateeren kan) is tot voor korten tijd een
vrijwillige aaneenslutttng geweest. Volkomen vrijwilllg? Wellicht meer In de
theorie en op papier, Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het uitoefenen van
een druk op de kinderen en hun ouders,
om zich bij de staatsorganlsatle aan te
slulten, ten slobte in plaatselijke gevallen moeilijk te vermijden was. In klelnere steden en in dorpen, waar men
elkaar pleegt te kennen als leden van
een groot gezln, ligt het voor de hand,
dat men aan het wegblijven van kinderen uit een staatsjeugdorgantsatle gevolgtrekkingen maakt wat betreft de
geztndheld der ouders en slechts daar,
waar de we1gerende of aarzelende ouders zlch achter de kerkelijke autoriteit "verschuilen" konden, waagde men
het er op, als meer of minder vijandig
het
nat1onaal-sociallsme
tegenover
staande gebrandmerkt te worden. De
staatsjeugd ,Intusschen kon haar propaganda met weI zeer sterke mlddelen
doorzetten, waartoe in de eerste plaats
benoorde de wetenschap, die men den
ouders nlet behoefde op te drlngen, dat
kinderen, die door de leerschool van de
"Hitlerjeugd" gegaan zijn, natuurlij.k
heel wat beter .kansen hebben, als volwassenen hun weg in den totalen staat
te vlnden.
'

Dat In het Duttschland van heden de
Intusschen is aan de Cornmlssle dulwerkelijke nattonaal-soctallsten slechts delijk geworden, dat, wat €en internaeen kleine minderheid vorrnen, heett tlonale tentoonstell~ng aangaat, In verAdolf Hitler op het vorige Neurenber-I band met de bepahng~n van het Inte.~
ger congres zelf nog eens nadrukkelljk ]natlonale Tent~nsteIlm~syerdrag Parijs
onderstreept. Zij vonnen wellicht nog 1 1928, thans de tlJd voorbij IS om nog met
geen 5 % van de totale bevolking. AI Ika~ls op succes aan te drlngen op toeIs hun aanhang dan ook z66 groot, dat Ilatll1~ van Ne.derland tot het houden van
wederom slechts 5 % dier bevolking bij een mternahon~le ten~ons~elllng binpleblscleten tegen de regeering steunt. I nen d~ e~rste 8 jaren. Mitsdlen heeft de
Om in een nlet al te verre toekornst Commlssle, tot haar leedwezen, moeten
echter 95% "nazi's" in Duitschland op besluiten de plannen op te geven.
te fokken, moot men het van ~e ko_
mende generatles hebben. Pas over 30
tot 50 jaren zal, Indlen niet intusschen
weer heel andere dlngen gebeurd zijn,
Auto in sloot geredcn
dit Ideaal bereikbaar kunnen worden.
Maa( hOOen reeds streeft men er zeer
DE BE'STUURDER Ol\lGEKOl\IEN
bewust naar, het Duitsche kind uit
aIle standen en kringen tot socIalist op
Zondagmorgen 13 Dec. omstreeks vier
natI~nalen grondslag te maken, en men uur is een auto, waarin vier personen
schnkt er nlet voor terug, daartoe ook
..
den stillenstrijJd aan te binden met de . gezetea waren, blJ het nemen van de
•
Kerken, van wle n~1Uwelijks aan te ne- ge:vaarlijke bocht nabij de boerderij van
~~----.,....-.,.-~..",....,,...,,.,,.,.,,,..,,,,.,....,,.,,..,,,,,,..:=~"""'"======,,.,,..,====-=~=.......,===~=========
men is, dat zij nlet harerzijds alles doen den heel' J. Straathof te Nieuwe werezulIen, om de verloren posities op den ring in de lanO's den weg loopende sloot
duur toch te herwinnen.
gerecten.
Afgezien van aIle problemen, die aan
deze opvoedingsvraagstukken vastzitten,
In de auto waren, behalve de be.stuurmoet men toegeven, dat ook op dit ge- aier, de heer iN. Roeslng, ;student te
bied het nationaal-soclalisme merk- Utrecht, nog gezeten diens zuster, d~ stuwaardige en interessante resultaten dent jhr. A. de J. en meJ. P.
reeds nu bereikt heeft. Tallooze ma1en
.
hebben wij zeU gelegenheid gehad, deze ~ Volgens verklaring van de Inzittenden
t Hftlerfeugd tU5schen vier m11ren en on-, moet de heer R., die met een matlge
der den blooten hemel aan het werk te vaart reed, de bocht te laat bemerkt
zien, en men meet weI ziende-blincl en hebben, iwaardoor hij tegen een paal
oostindlsch-d'Jof zijn om nle,t tce, te ge- botste. De wagen sloeg daarop 'Qver den
Yen, dat hler lets zeer moois wordt na- kop en kwam in de sloot terecht. Behalve
gestreefd.
.
de heer Roesing, die in den modder geEvenah bij den arbeidsdienst wordt stikt is, konden aIle inzittenden zlch uit
hler op waarlijk indrukwekkende wijze hun benarde positle bevrljden. MeJ. R.
de strijd aangebonden tegen klassete- Iiep eenlge snijwonden op en kon, na
genstelling'en en stands-inbeelding" en door dokter Van der Bijl verbonden te
l'ee~s in. de zle!en der kinderen l:et zijn, evenals de heer de J. en mej. P. met
resped gekweekt voor 'karaktel' en pres- 'n andere auto 'baar weg vervolgen.
tatie, die aIleen de menschen in groe,
'I pen mogen ond~rverdee!en; in tegenHet vermoeden llgt voor de hand, dat
stelling met de wreede en tot' eeuwige de omgekomen bestuurder uit de auto Is
conflIcten aanlelding gevende gew')on- gesllngerd. Toen de andere inzlttenden
te, deze groepen te baseeren op geboor- eenigszlns van den schri:k waren bekote-"reclht", op bezit, ~n op "connccties". men, misten zij den heer R. Onmlddellijk
In deze Hitlerjeugd heerscht een fris- ging men op onderzoek uit, met het re~che
geest, een werkelijk socl3.lisme. ::;ultaat, dat jllr. de J. zijn vrlend met een
I Men maakt thans de Duitsche jeugd tot hDofdwonde in het water vond llggen. Hlj
ge-zonde creaturcn, t<>t jonge menschen, ,gaf gecn teeken van leven meer.
..
' d,i~ de natuur liefhebben en, die ~el1 :--, '
hqoger begrlp krijgen viln l),un plichkA .\ Het stoffehJk overschot van den heer
tegenover staat €nlgemee'n!5-chap. En Roe!;lng, een zoon van den kantonrechdaarom kan men begrijpen da,t de ab- ter Roeslng uit Oosterbeek, werd later
sol~te staat hier ~ijn ~il dool'gezet op den dag, nadat het door de justitie
Het I<a~teel Enzesfeld bij !\Veenen, de bezittip8' van baron Eugenius Rothseh ild, waar de hertog van Windsor voor- heeft, en in dit opvoedlngsstelsel geen vrijgege;:en was, naar de ouderlijke wolooplg vertoeft.
ultzonderingen meer toelaat.
ning vervoerd.
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FEUILLETON
De Gouden Rat
•
68)
"Is ;de kans dat de operatIe lukken
zal, maar ;?:oo klein?" vroeg Ralph bezorgd.
-"Zeer klein. Als hij een broer van mij
was ZOU Ik hem onder de morphine
houden totd,at Ihij stierf. Er bestaat een
groote kans, als wij de operatle wagen;
dat hij de narcose nlet zal overleven. Zal
ik hem den toe stand duidelijk maken ?"
"Wacht even", zei Desbrook en tlep
Jane bij zlch, aan wie hlj herhaalde
wat de dokter gezegd had.
.,Ik dacht, dat jij het hem mlsschien
Hever wllde vertellen. Hij hoort het
waarschijnlijk Hever 'Van jou. Wat vind
je er van? Het Is :natuurlijk beroerd, om
dat te moeten vertellen, maar.. ,... "
. "Ik zal het hem verteUen", zei Jane,
terwijl haar gezlehtje heel bleek werd.
])och zij bleef volkomen kalm.
Zij begaf zieh naar zijn bed en glng
naast hem zitten. Grafton's blik ontmoette de hare en de uitdrukklng van
:zijn oogen was die van ee,n gewond
dler. '
"Ik weet weI wat je te zeggen hebt",
iei hij, met moeite sprekend. "De kansen staan een tegen duizend in geval
van een operatle".

,r

Naar gemeld wordt, heeft de Commiss.e, welke de mogelijkhe1d van het houden van een tentponstelling te Amsterdam in cen der eerstvclgende j:uen
heeft onderzocht, zich ervan vergewlst,
of de Regeering, na de bekende motie
in de Tweede Kamer, bere.d is tot het
verleenen van een subsldle om de reeds
ontworpen plannen, aan we.ke het gemeentebestuur van Amsterdam krachII tlgr n steun toezegde, tot verwezenlljklng
te brengen, Naar aan de Commlssle
bleek, kan echter de Mlnlsterraad geen
vrljheld ylnden aan het verlangen van
de meerderheld der Tweede Kamel' tegemoet te komen.

VOOR

De. R.K. Kerk en destrijd om de jeugd
BRIEF

te

tentoonstellng
Al1lster dam

"Wat wIlt u dat er gebeurt ?"
"Het heeft ,geen nut om te opereereno Ik zou de operatie toch nlet door;;
staan. Ik weet - ~eg hem mij een
morphlne-injectle te geven en. dan moet
Ie mlj een ding beloven. Ik weet dat ik
ga sterven. Wil je mijn hand tot het
eLnde toe vast houden ?" vroeg hij, terwijl zljn stem steeds zwakker werd.
Zij knlkte, want zij voelde, dat zij
elch nlet, goed zou kunnen houden, als
ell nu spr.ak. Zij bracht de boodschap
aan den dokter ov,er die het spuitje
klaar maakte en d~n zleke hlermee inspoot. Een diepe zueht ontsnapte Graf~
ton en hij klemde Jane's hand steviger
In de zijne. Zij zorgde er voor zieh nlet
te bewegen en het wachten sehe(m onelndig lang te duren. Echter reeds na
een half uur, verslapte zijn greep en
vlel zijn arm op het bed terug. Jane
stond op en wendde zlch tot den dokter, die bij het raam st<>nd.
"Ik geloof, dat hlj dood is", fluisterde
zij en na een kort ondel'zoek deelde
hij haar mee, dat dit inderdaad het
ge'Val was.
"O! Ralph, Is het n1et verschrikkelijk?" snikte 2ij.
Er stonden een i:>aar lewlstoelen in de
kamer en ,Ralph wist haar ertoe te bewegen wat rust te nemen en maakte het
haar zoo gemakkelijk mogelijk. Peggy
kwanl! naast haar zitten ~n hleld haar
hand vast.
'
Ralplt vroeg den dokter om een slaapdrankje, want hiJ begreep, :1at de beide
melsjes slaap noodlg hadden en dat zij
nlet uit iich zeIt in slaap zouden vallen.
Zijdronken allebel gehoorzaam het

~

~

_

~___

---.5"'

~

sterke broomdrankje op en een kwar-, den van de bemanning van de Emerald, . de Emerald wilde komen; met het oog den /tros en het overbrengen van de
Uertje ,late~ zag. Ralph tot z1j!1 verlich- de groothertog en de arme Grafton".
op het felt, ~at haar .machines defect I passagiersvan het jacht.
tlng, dat Zlj, belden mstl g, shepen. J
"Het spijt mij heel erg, dat dlt ge- ;,:aren. De .dmsternls vlel.en de gol~en I Het schlp danste zoo op de golven,
, Hij' riep Bill enzij klOl'l1men op het, beurd is, n1ettegenstaande allen last dien :r~~~~~ ~ulze~h~g el111lj begon zlch, dat het onmogelijk was om het touw
dak. Dez~e was iett; kalmer ge~Y.Qrden,1 hij ons bezorg:1 heef~. In mijn hart II ,s 1d
zo~ t. ~t en over ?~i~i- strak gespannen te houden, zoodat het
maar het zou pog Jnlet velllg iijn om, mocht ik hem toch weI".
gnle van e Jdae ,wa1daroP ZIC . et, reddlngstoestel zoo nu en dan de golb. evon d , dat i ven raakte.
de mot<>r-.sloop uit te zetten. Vanaf de
e:~l ge wez.en op e were
torpedo-Jager werden seinen gegeven,
hlJ lief had. Er ,werd gebrmk gemaakt
dochRalph noch Bill ,konden deze verHOOFDSTUK XXV
van .de zoekl1chten, 11.1 aar er was n1ets
De eerst.e,. die. geredwerd, ;w~s ' een
klaren, dUB rlepen zij een matroos, die
t~ Zlen, t<>tdat de lmtena.nt een kreet vrouw en hlj gmg aan dek, bmnensonmlddellijk naar boven kwam.
Toen Robin Carruthers op de brug mtte en recht voor zich mt wees.
monds vloekend, toen hij 'zag, dat het
"Stel je met. hen In verbinding. Zeg van de Shrike de Emerald zag wegstoo- . "Vuu~~~jlen, commandant. Een boot de Prinses was.
hun ,dat de seinen nlet begrepen zijn. men" had hij het gevoel of hij een deel m mO~lhJ,~heden. Denkt u dat het het
"Waar Is miss Fayrfleld?" vroeg hij,
Vraag hen o.ptische telegrafle te ge,- van zlch zelf verloren had. Een man jacht IS?
op heeschen toon.
v'an zijn leeftijd, ,met een natuur als de
brulken". •
I
zijne, die voor het eerst van zijn leven
"Antwoord hen", beval iQarruthers
Ik weet het nlet. Ik heb haar. weI
Dit gebeurde en het schlp selnde nog- lief heeft, Is geneigd dit zeer emstig op en telefoneerde naar de machineka- a;;l dek gez1en,maar ze Is met vermaals een boodschap, die de matroos te vatten. Het deed hem piet aIleen mer: "Met volle kracht vooruit". .
scheldene anderell verdwenen".
verklaarde.
pijn, dat hij Peggy niet voor zleh zelf
Eenlge oogenblikken daarna ontsnap,
Ikon winnen, maar het felt, dat zij zich te den luitenant nogmaals een uitroep.
Hij bk~eUntde smarktelijk en dmoes~l.een
"De commandant, wenscht te weten i nu in gezel.9Chap ,van een anderen man
oogen 11k s eun zoe en aan e ral mg.
hoe het met miss Fayrfleld Is. Hij komt beyond, maakte het nog erger. Zijn col"Kljk, recht vooruit. Er 'zit 'een sehin Hij he,rstelde zich echter snel en beklom
zoogauw mogelijk".
lega's keken hem :bevreemd aan, want aan den grond", riep hij opgewonden. -/ nQgil11aals de brug om de noodige aan"Be~lcht ,ae goe1e ontvangst van de' zij he~kenden nauwelijks hun c6mman' - .
wijzingen te geven, maar ieder oogenboodschap. Er is g'een antwoord", zei dant m ?ezen rusteloozen, ongeduldlCarruthers nam den k~ker en het I blik vestlgde hij zijn kijker op de zee
Ralph droogjes. "Vrlend Carruthers is' gen en pnkkelbaren man.
bleek hem spoedig, dat het de Em~rald i tusschen het jacht en het eiland, terwijl
veel te voortvarend. Ik vrees, dat hij eenl Sir Charles sloeg hem met eenige be- was, die onbewegelljk lag. Zij bewoog in hij tevergeefs trachtte een drijvende flbeetje geduld zal moeten oefenen. En zorgdheid gade en overwoog ernstig, of het geheel nlet, zooals zij gedaan zou guur te ontdekken, welke Peggy zou kunnu nweten wij eens aan de toekomst het raadzaam zou zijn met hem over hebben, als aIleen maar de machines nen zijn. De minuten schenen uren te
11
t d t
P'
t
t
nlet meer werkten en hij begteep dat zij I duren en toen hoorde hij plotsellng een
derrken, Bi . Je wee, a de rmses aanl Peggy e pra en, maar ~en1e dat dit aan den grond moest zitten. Na de heet en de kwart.iermeester, die op de
boord van den torpedojager Is, niet- een ol1gepastheld zou zijn.
?"
l
'
kaart gera~dpleegd te hebben en eeni- brug stond, rlep :
waar .
I. T~n de storm .opstak, lag Carruthers ge berekenmgen gemaakt te hebben,
"Ja, dat; weet ik, maar ,het, interes- i m zlJn kooi e~~ trachtte den slaap te kwam hij tot de conclusie, dat zij
,;Zij geven seinen van een hut op het
seert mij nlet in het mlnst", antwoord- vatten, want hlJ gevoelde zich lichame- op de Ecrehous-rotsen geloopen moest eiland, oommandant".
1e Blll lachend. '
lijk en geestelijk geheel uitgeput. De zijn. Tevergeefs tra~ht~ hij iedere ge- II "Stel je onmiddellijk met hen in ver.
st<>rm werd een orkaan en hij werd naar dachte aan Peagy Ult ZIJn geest te ban
"Ben Je zoo grondlg genezen?" vroeg de brug geroepen; zoolang hij zich op
..
binding. Vraag de namen van de overRalph.
de b"n" beYond, bleef ziJ'n kijker op het nen, maar ZIJn bezorgdheld over haar levenden, die het eiland bereikt heb.......
velligheid ;Werd steeds grooter. De ShrIke I ben", beval -bij.
'
"Inderdaad".
jacht gericht.
naderde J1et jaoht zoo d1ciht moge.
"Graves is ook gered; dus de eenlge I De Shrike vorderde slJchts langzaam, lijk en toen 'Volgde na eenlgen tijd van I
.(Wordt vervolgdJ.
sla~ht<>ffers zijn, behalve e,en Faar le-' daar hij niet te dicht in de buurt van groote spanning het overgoolen van I
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Internationale Wapenhandel
,I

1-1. M. de Koningin inspecteert proefverlichtirtg Poleis

Enkele weken na de verschljning van
het hier, reeds besprok,en "Ml11tair Jaarbcek van den volkenbond'' Is thans ook
een tweede [aarlijksche uitgave van de
ontwa,penlngsafdeeling van , het volkenbondssecretarlaat verschenen, de
, twaalfde [aargang van het statistische
ja'arboek lnzake den handel in wapenen, mumtles en ander oorlogsmatertaal,
Dit jaarboek is geheel opgebouwd op
groridslag van de offlcleele statlstieken
der regeertngen, die, onverschtlllg-of zij
al dan niet tot den volkenbond behooren, hun, gegevens regelmatlg aan de
volkenbon:,dsbibliotheek doen teekomen.
I De stattstieken van 62 staten zijn in het
[aarboek , verwerkt;, schrijrt de correspondent van de ~b. te Geneve.

I

I
I

I

Ret boekwerk bestaat '~lt drle ged~'el
te n. Het eerste bevat talrljke tabellen
over den handel in wapenen enz, van
teder land afzonderlijk, waarbl] vergelijkende getallen uit de viel: voorargaande jaren gevoegd zljn, Het tweede ge:deelte bevat tabellen over, den totalen
w~I'eWhandel oyer de laa~ste ,tien jar~n,
waa,rbij alle cijfers,9ver, de waarde,van
de in~, Etn ultg~voerd.e ,wapen~n, ~urit.le
en yer<ie,r OorlogsmaterdaaUn eenzeUcle
n}I',Je,en"h,e"l,d,,', ',n.1." o,u~,e gO,~,qdOl1arS",~ijn,
U!~ ~ru~t. H~t derde .gej:leel~e.einQelljk
b~t,.' t, de. voornaamste natlonale, documenten, die blj de ber~kep'il}g ~er statistdeken ,vall~e vorlge twee g~<;le~lten
g~leri<,l hebben, ~09da..t llJ.e~ :me~ be~ulp
van dill, derde deel, de n,auwkeurigheid
der statlstleken uit de deelen 1 ,en 2, kan
coritroleeren.
.

In Den Haag kree-g men reeds een voor pr~efje van wat er ill de bruidsdagell aan leestelijkheld te z!e-n zal zijn; aan
het Paleis Xoordeinde werd n.l, als prod de verlichting ontstoken ; de electrlsche kaarsen straalden hisschen het groen
van de denneboomen,

Avorlddrllkte h1 de Hoagsche strote"
Het wordt des avonds in de straten
va;l de lIaag~che blnnenstad steeds
dl~ukket. Wie overdag geel} tijd heeft,
gaat ill deze taatste dagen voor den
aanvan a der feestelijkheden des avonds
kijken, ~lOe ver men met de verslerlng
va.nde stJ.d gevorderd is en \Vie daarbij
een beetje geluk heeft, ziet hler of daar
de, Illuminatie .vall een der groote gebouwen of zelfs de feestverIlchting van
eerl geheele straat proef Ibranden, lezen
we in het Vad. Op die manier krijgt
men alvast een voorproefje van wat
oilS aanstonds te wachten staat, zooweI
a1n drukte in de binnenstad als aan
~hltterendeschouwspelen,als de stad
za.l, .scllitteren vall. licht en de ver~ie
ringen In .den warmen gloe1 van. "Yitte,
roode, geele .of oranje Uchtstralen worden
gezet. SOmmlge gebouwen maken door
hun bijzondere llgging aan het 'water
een feeerieken Indruk en als het mogelljk zal zijn in de komende feestdagen
Den Jlaag eens uIt de lucht te bekijken,
za.ldl:l hofstad ongetwijfeld veel weg
hebben van een stad uit een Oostersch
s'prookje en fonkelen en ~chitteren als
eeri zeldzaam juweel.

bijheld van het Noordelnde tegenover
het Koninklijk paleis.
OvereenkomsUg den wensch van Hare
Majesteit had men over een p,roelverUchUng vooraf niets gepubllcJerd en
toch bIeek het er, toen te ongeveer kwart
voor negen even de lichten in de sparreboomen werden ontstoken, zwart van
de menschen te staan. De politle, extra
versterkt, trachtte de circulatle gaande
te houden, hetgeen vrij goed gelukte.
Maar er was niemand, die er direct afscheid van kon nemeri. Deze zachte,
beschaafde UIumlnaUe boeide dadelijk
zoo, dat velen een rustlg plekje achteraan opzochten om het scliouwspel te
bewonderen. Het Ileele 'palels had lets
vaneen spr~okjeskasteel, een sprookje
dat toch eigenlljk zooveel met de werkelljkheict gemeen heert. Het sprookje'
van 'een geliefde Prinses, een voor het
yolk vrlj onverwacht ,gekomen Prins en
een gelukklge 'Moeder.
Velen ontwaarderi nueerst de schoonheid van het staUge gebouw.

Het dt:oomerlge gete licht, dat ramen
en deuren en de onder de paUssaden
. I:11 den avond van 17 dezer omstre.eks opgehangen Kerstklokken bescheen,
half negen concentreerde de belang- vIoeide zoo wonderlijk moot over het
steningvan het pubI!ek zlch in de na- strakke wIt van den gevel, dat men

waarlijk ge'en betere versiering
kunnen bedenken. ,

voortdurend toenam, Voor 1935 zijn de
Index-cijters dan ook 61 voor den wereldhandel in wapenen en 34 voor den

Een 'mysterieuze kamer

algemeenen wereldhandel in koopwaren.

Het geheim van Glamis Castle

Het volkenbondsjaarboek doet ook nog
zien, dat in het jaar 1934 voor het eerst
sinds onheuglijke tljden Engeland nlet
langer de grootste wapenleverancier van
dewereld geweest is. Terwijl het Engelsche aandeel in den wereldultvoer van
wapenen, .mumtte en ander oorlogsmaterlaal in 1934 neg 20.6% bedroeg, was
het aandeel van Tsjecho-Slowakije in
dat [aar tot 21.1 % gestegen. Ook in ~935
was het Tsjecho-Slowakije, dat de meeste
wapenen enz. aan, de andere staten der
wereld geleverd heett. Dlt is des te opvillender, omdat nog in 1931 Engeland
verreweg bovenaan stond rnet een aandeelvan 36.1% .in de wereldwapenhandel, terwljl het aandeel van Tsjecho-Slowakije toen neg slechts 4.1 % bedroeg I
Behalve de wapenultvoeren ult En.geland ,~ijn ook de aandeelen in den wereldhandel in wapenen van Frankrijk en
van de VereenJ,wde staten van Amenka
in de laatste jaren aanzienlijk verminderd.

Wat is het gehelm van. het eeuwenoude Glamlscastle, een der burchten van
het geslacht waaruit de nieuwe konlngln
van het Britsche wereldrijk stamt z
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Het is een van dIe oude geschiedenlssen, vol van gehelmzlnnlgheld, waara an
vooral de oude :E;ngels~he en SChotsche
adel zoo rijk is en waaraarr.de fantasie
In den loop der eeuwen zooveel toevoegde, dat het mQ~lIijk is nu nog legende en
waarheid te ontwarren. ,
Het is in dit geval- mag men United
Press geIooven - een mysterleuze kamer
in een afgelegen vleugel van het kasteeI,
waar - naar het verhaal \VII - de stamhouder van het gesIacht in de duisternis
van den nacht, voorafgaande aan den
dag, waarophlj 21 jaar wordt, wordt ingewijd in het famlllegeheim.

, De: .eeuwen, welke deze. merkwaardlge
tradttle reeds voortleett, hebben nlmmer
den. ,sluier kunnen opllchten van bet
mysterie. Gezegd wordt, dat in den bewusten nacht gestalten bewegen door de
gangen - een van hen is, de stamhouder, die Ingewijd mOet wordeJ;l, de and~re
zijn, d~ vlldel' en de "family, steward".
~ij bege:v~n zlch l}aar de ,katiler, waartoe
men slechts toegang vlndt door in de
~ware muren eenige steenen te verwijder~n. ,Achter" die steenen 11gt het geheim verborgen - wat het is, weet nlemand.

He't ,t~erliner 'Klrchenbla.,tV 'pJblic~€rt
een statlstlek" waarult duldelijk. blljl,{,t
dat, de nleuwheidenscQ,e b}aden. 1~1
Du,itsc,hla;l;1d htm 9plag:e, inAen laat~t~n
tljd i?el,angrljk ,zien stijgen.,De julst~,.clj
fers zijn daarvan precies.peken:c;l omdat
ieder !?laq qat adve.rtentl~s. opneemt,
verp,licht Is p.et, gecontroleer,de 9plagecljf.er in lede,r, numll].~r ,te vermelden,
Er wordt slechts naar gegist. Sommlge
waar!;>iJ tevens afgedt:~kt moete~ word~n bewoners ult de streek verklaren, dat het
de ,n~meq der· redact~urs,die, vOQr,. den ~en ., VerscQrikkelijk gehelm moet zijn,
':! i,:
inJ'loud, val1d~ ve~schl1lende rubrieken dat ,een' , lnllfeuk op de Dude tradltie
Het· interessil.l1tst is het ,tweede ge- verantwoordelijk zljn.
rampsPoect en ongelukbeteekent.
deelte, dat duldeliJk doet 'zlen, evenals
ook ult het "militaire jaarboek" met beHet blad .van generaal LUlie~dorf."Am NatuurIljk zijn er door ondernemende,
trekk~ng tot den aJgemeenen stand der helUgen, Quell Deutscher Kr~ft" iag het misschlen ze,lfsbeter gezegd roekelooze,
bewapenhig reeds geQleken was, poe het aanta1 abonne's stljgen van 34.000 tot hU,itenstaanders. poglngen gedaan het
falen del' ontwapeningsconf~rentle een 72.000. Het weekblad "Du'rchbruch" steeg kasteel zijn geheim te ontfutseIen. Zoo
woi'dt verhaald, dat tijdens een feest in
iremig keerpunt i~de bewapimingsge- van, 2500 tot 16.~8 eX,empJaJeh, iIet
schledenls geworden is.. ~rwlj1 de goud- ruchte bIad van. ,Julius Streicher 'heert atwezlgh~iq van den kasteelbewoner de
waarde van den wereldwa'penhandel v~n ee~ .oplage van 486.000 exemplaren, lwt gast~n de. kasteelvrouwe wlsten te,ove1'1929 af, mede natuurlijk onder den in- Schwa'rze Korps 337.825. De S.A. MaQn reden V!>OI.' aIle, vensters van den burcht
vloed van de economische en flnaric1eele heeft b'ljna eeft half m'lIlioeft abortne's. }Vi~te kleeden te hangen. Er moest, dan
e~n venst~r overblljven.- dat van de
wereldcrisis, voortdurend daalde en van
mysterieuze kamer.
71 millioen gouddollars in 1929 tot. 37 ---------_.,_~-.
mmioen in 1932 gezonken was, is door
oe opzet, mlslukte echter. De kasteelde mislukklng der ontwapenlngsconfe- •
rentle daarna een voortdurende stijging
h~er ,~eer:de o,n.verwacht terug en verhl~derde het snoode plan.
weder ingetreden, zij het ook nlet In
dezelfde mate waarIn de algemeene beEr is nog een ander verhaal, dat zegt,'
wap€ni~gskosteriomhoog zijn gegaan. De
dat
een jong stamhouder bezwoer het gegoudwaarde van' den wereldhandel In
helm
aan een ieder te openbaren, zoodra.
wapenen enz. was in 1935 echter wedel'
nil 21 Jaar oud was ••Op den ochtend vall
tot bijna 44 mlIlloen gestegen.
zijn, verjaardag welgerde hij een, woord
te zeggen\ staarde huiverend voor zlch
Het jaarboek ,geeH ook interessante
uit en zelde, dat hij wenschte nimmer In
vergelijkende tabellen over den invloed
het geheim te zlJn ingewijd.
der wereldcr1s1s eenerzijds op den wereldhandel in bet. a1ge.meenenan:~er':'
; In den volksmond heet het voorts, dat
zljds op den were1:1handel in wapenen
een del' kasteelheeren,cUe nlet in God
enz. Hieruit blljkt, dat daze laatste nhngeloofd~, den dulvel tartte ,zlch te vermer In zoo gToote Illate onder de were.ldtoonen;wanneer hlj werkelijk 'bestond en
crisis te lijden heeft gehad a,l,~ de wemet hem te drinkell en te dobbelell. 8ereldhandeol in goederen, dil~ tot h~t a1dertdlen zou d'~ hmer, waar de duivel
gemeene welzijn der, volkeren dden~n.
werd aangeroepen, behekst zijn.
Wanneer men de goudwaatde van den
!: i "
wereldhandet )n bet algemeen en ,van
den wereldwapenhandel i11: 1929 voo.r
beide op 100 glelt, is dit cijte~ In 1932
Cenlraat
vQor den ,alge~eenen wereldhan~el tot
38 gezonken, terwijl voor den wereldhandel in wapenen nog, ~et cljf.er, van
.. ; - .
.
....
) l
,
52 bereikt werd. Nog grooter ~ijn de
STEEDS
MEER
UlTBREIDING
verschlllen natuurlijk'in 1935, omdat de
::"
algem~ne wereldh~ndel in ~e jar~n 193~
Door bolsjewlstische propagandisten
en 1934 is bliJ:ve~ dalen ,e~ voor he~ eerst
in 1935 weder eenlgszins gesteg,:n ls,ter- D~ hee, Fento~ ~'r9~an, dIe 1)t:ujdsj~n~ef wordt In den laatsten tijd herhaaldelijk
wljl de wereldwapenhandel,J't<X,>al~ boyen zal zijn bij het JlUweIijk van Prinses be\yeerd. dat de actfv1t~it der "StrljdJuliana,
uiteengezet, sinds het onhelIs,jaar 1932
bare
godloozep" In de Sovjet-Unie
aan'-.
'"
.;
.....
merkeIljk ,~ Oeperkt. Wat er van der~
gelljke bewerlngen overblijft,bIljkt 'weI
uit een berlcht. i~l, het centraal-orgaan
van den bond van gOdloozen de ,Bes-'
bQbSh~lk'.'" No~emberaf1everlng , '1936.
zegt de Msb. J

l?e-

had

Men heertkunnen lezen, dat H. M.
de Koningin zelf de rlchtlljnen voor de
illuminatie heert aangebr~cht op de teekeningen; wat heeft onze Vorstin dlt
aIles wonderlljk moot bedacht!
Het was weinlg wachtenden ontgaan,
dat ult de zijdeur van den linkervleugel
van het ;PaIels twee in bontmantels geImIde dames naar buiten waren gekomen. In een harer herkende' men onmlddelliJk de ,Koningin, dIe met een
hartelijk gejulch werd begroot. Van
achter een der~pJ.len van de galerlJ
nam H. M. de verlichting In oogenschouw. Boven den hoofdingang hingen
eenige werklieden een Uchtbak op met
de woorden: "Leve het Bruldspaa,r"en
nadat de Koningin, daal' even naar liekeken had, gat zlj den heer Scheeres,
die belast is met den aanleg der lllumlnafie, eenige aanwljzingen, waarop de
heer Scheeres de werkl1eden enkele
veranderingen l1et .',aanbrengen; Na Qngeveer vijf minuten keerde H.M. in gezeIschap van haat hotpame in het PaleIs .terug en werd de verllchtlrig gedoofd.
Stil trok het publlek daarna verder,
naar ,de stad, \Vaar de toren van de
Groote Kerk baadde in een zee van lIcht
en het plttoreske torentje van het Stadhuts 'zijn verlichte spits wat elgenwijs
naast dtm, zooveel grooten ibroer den
zwarten nacht in stak.

,Anti.gotlstHenstlg
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Jtiickey' krijgt zelfs een Opdracht,f
GEe! IT SURe MUS, BE

~

~..

GAUGH,
RED-HANDED
WHlt-E.
SEARCHING

,RIGGER
HAWKES'
STATEROOM,.
M IC\<e.,< ; IS

// °1

•

°1
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.In verband,. met d~ uitbreldingsplannen,'van Moskou.en de daarmeesamenhangende afbraak van het Strastnoj~looster wordt het antl-godsdlenstIg
museum, dat sinds .1929 daar was ondergebracht, verplaa~t nita!' de KalJaewskalastraat 23, waar een voormalige kerk 'voIgens het ontwerp van den
architect 8alomonoff tot godloozenmuseum werd onl.gebouwd ..

WONDERFUL. T'6F t\ BIG
'SECREt ~ERVI(.;:e
MAN '-Ikg ,'tt)U!
I SURE DO WISH
1 COULD
He:L.p VA!
, I

IA'-KI~(3

FAS,-AND
T'H1NKING
'EVeN
rASTeR!

'0
,

,

,H~~, g'eboJ,!.W peeft ,5 .verdieplngel1 ge.
kregeQ;,., de tentoonste~ljngsruimte Is
pelangrljk ultgebreid. Het museum telt
intotaal 12 .tentoonst~l1ings~a)en ,en
ee'n afiOnderlijke afdeeUng VOOf "wetenscnap, en godsdlenst", met een demonstraUelokaaI, dat 'plaats biedt aan
honderd pers6nen.
'

.
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Op
heeterdaad
betrapt blj het
door&llUffelen van
llavikse's hut naar
de gehelme staatspapleren..
weet
Mi~key
zich
er
echter heel handig
).lIt te pratell en
het. zelfs zoo ver
te leiden dat Hayikse's achterdocht
yerdwijnt.

Mickey blijft vroolljk cioorsnappen en larig~amer
hand verctwijnt Havlkse's achterdocht. Hij zIet in
Mickey een gewone nieu,Wsglerlge hutjongen die ete
geheime papieren bijtoeval ontdekt heert en er nlets
bijzonders achter zeekt.

"Want", gait MIckey verder,
~Daar krijgt 1!.a.vll~se een Idee. Zoo'll JOl1~" : !,G~, eve';! zltten", zegt. Ha~lkse dan ernstig,
en een st6ut plan rUpt in z'n 11J,aatJe kan, hlj ,best gebrulken. I,nderdaa~ "en . Iuister goed naar wat lk je zeggen zal !
brein, "il ben ik maar eendOOd-z.a,l nlen)and he'm ooit van, lets ver~enk.en. Depk., er,owel om, dat van alIes wat blj ~e Gegewone scheepsjob.gen.. tk heb . Eli, waar hi} zelf zoo zorgvuldig bespio'n- heime Dienst gebeu'rt, zelfs een oorlog kan af-,
t~h cen fatsoenlijk hooPJe Mr- n,~erdwordt "'-:,hlj weet het weI niet, maar hangen en dat dus~ll~s weloverwogen e.n gQ'ed
sen,S,onder,in'n pet 1 En heusch, diarom'verinciedt,hlj het weI - kan het gedaan moet worden!. ,En VOQr,al,!?ii apes
Langzamerhand beglnt hlj zelfs plezler te ktijgen U klint nooit wewn wat iIt alIe- nQo1tkwa~d als nij iemand naast zlch h€eft mondje dlcht I" Mickey luistert ernstlg toe.
in dat wakkere, kereltje dat daar zoo vol bewon~ maat nog' zou .kl.J.nnen doen als 'die allerlei kIelne ,(en ook vulle!) werkjes
.,
.
'
.',
derlng naa,r hem op zlet en nog steeds staat uit t~ uw ~sslstent.Kijk,aIs iIt, b.e- voor hem kan opknappen!
"Denk je, da,t je,eel1 ~Ieltl.pak~e!je q09r,de,
wijden over, dat heerlUke Ieventje van een agent van n 0 e m, d assistent was; dan
.
, '
doua-ne kunt smokkelen naar de plaa.ts Vln beden Geheimen Dienst.
'
zou ine lang ZO<> yeel nlet' luk"Hmmmm !" bromt hlj, Mickey taxeerend stemnilng 1" En vol verwachting kljkt hij Mlc~en, omdat iedere~n me dan aankljkend, "dat is mlsschlen n~g zoo'n key aan. Z~1f dIe gehelmepapleren blnnen"Sapperdekrlek !" zegt Mic~ey, evenals Ha vIkse kende.
Maar ,nu ?, Nlemand, kent . sIecht ide-e niet I Je zou me nog eens met smokkelen zal moel.lijk gaan, want ze zullen de
'met de handen op de rug de hut op en near stapme
en
dus zal ~k nIemand
I
het een en ander kunnen helpen ,"
qo~al'le van, aIle landen weI ultdruK,kelijk gepend, "Wat is het t·och fljn om agent van. de GeheIme
waarschuwd hebben voor hem. Maar zoo'n
Dienst Ie zijn netals U I M'n llefst-e wensch op de van het een of linder kunnen
verdenken
!"
.
'
,,0,
meneer
!"
girt
Mickey
bljna
_
zooveel
kleIn
matroosje rolt er weI door I .
wereld is om U nog eens van dlenst te kunnen zijn I"
Mickey ptaat hie~ ~'n mOlldje had hij iWerkelijk noolt durven verwJ.ch"Een pakketje? ~nders nlet? !, En. vraagt IU .
weI \vat voorbij -;- wie zou nou wn! -.,,0, menter! bat zou fijn zijn ! Ik
'lema'nd in dlens~van de Ge- zal uw shaf zijn ! Ik zal alles doen wat U zlch af of Ik dat wei zou kunnen ? 0, meneer,.
heime DIenst verdenken! me opdraagt I"
proheer het eens met me !"
maar ~Iavlkse merkt qat gelukklg nlet op.

me

~,I_

Er zljn 'vij! nieawe', afdeeIlngen gevesUgd, !waaroQrj~r,;god~l;l1ensten godloos-

h,~ld, Sn ,d~ in\dcieleeu~en"~ "godsdienst
eq atheisme in de modern~ tijd", "kIas-,
se-religle vari Islam. en Boeddh1sme".
De reeds. bestaande afdeeIingen worden
pelangrljk I uitgebreid. De blbUotheek
bevat 70.000 werken over. godsdlenstgeschiedenis en atheIsme.
,
, 'D~ ~~s~ale,P'J;6pag~n~a voo~ ~lt lllusetlm w0r.dt ,aanll}erkelijk hoogeI'. opgeyoetd. Het. aantal .' beipekers n;toet verdubbeId worden. In 1937 moet het antlg~qi~~tlg, .mU,.seum doo!:.' minstens
~OO.900. p.er.sonen bezocht worden. De
VerQ9u~lng moet In Met van het volgende.ij~i:ll:' .geteOOzijn. Daarna wordt begonnen met den opbouw van een nieuwe. t~QtOQnstelIin~ V(aarvoqr thans reeds
v?9t:.er,l1i~ende ,maa~r~geIen zijn gel1o-'
~e~~,. Hr~ d.ecreet,Waarbij <;!eze. bepahngen Werden afgekondlgd, Is onderteekend door Ginsburg.

van
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Luchuxuirt en Automobilisme

i'

De nieuwe wegverke'erso'y'donnolltie
. - -'

",-~

Wot I outomobilisten weten moeten
Autobussen kunnen worden aangewezen om post te vervoeren; ze krijgen
dan een speciaal merkteekeru van de
P.T.T.
l
I
,(."
vrachtauto's
De nleuwe wegverkeersordonnantle,
verordening en wegverkeersbesluit, treDe maxlmum-snelheld voor vrach,~
den in werklng op 1 Januari a s, en
auto's
is vastgesteld op 50 KM. per uur.]
brengen voor den .weggebrulker - in
het bijzonder voor den automobilist - en voor vrachtauto's met aanhangwa-:
gen op 40 K.M. per uur.
verscheldene veranderlngen p1~t zlch.
AIle jvrachtauto's, zoowel openbare
In de eerste plaats is daar weI de al- als nlet openbare, moe ten worden gegeheele herziening Ivan de door de ver- keurd.
keersagenten te geven signalen, welke
thans voor Igeheel Indie bij de reeds
Rijbewijzen
overal ter wereld uniform vastgestelde
worden aangepast.
, " Bestuu.rcters van openbare motorrijVan deze nieuwe slgnalen zullen wij tutgen moeteru ~n het ,bezit zijn van een
ibinnen enkele dagen een gerllustreerd rGliewijs, ,op den buitenkant voorzlen
overziclht geven.
van, een: speclale aanteekenlng.
Dew oestuurders moeten den leeftijd
Van de overlge wijzlglngen geven ,wi}
hleronder, voor zoover het de rneest be- van 21 [aren hebben bereikt. j
langrljke betreft, een kort overzicht.
Taxi's
Geen "misdrijven" meer
All~ open bare personenauto's .moeten,
Overtreding der lbepallngen. van d~ Indlen lie leeg zijn, aan den linkerkant
nteuwe wegverkeersordonnantie zullen een lbordje lbev~stl:gen methet opschrltt
nlet meer, zooals bij de thans nag vigee- "VrW'. Dit ibordje moet gernakkelijk te
rende., onder .anlsdrijven" worden 'ge- bevestlgen en te Jverwij-1eren zijn, .. en
rekend ; overtreders komen dirs dan meet zoowel van de voor- als van de
.
achterzijde zichtbaar zijn.
weer VOOr den landrechter.
Vaste tarleven, voor groote en :voor
ProeCritnu,mmerbewijzen klelne wagens verschtllend, zullen worden vastgesteld. Een exemplaar dezer
VQor proefritnummerbewljzen is een tarieven moet in iedere auto aanwezlg
J'
i
I
meer soepele regellng getroffen; een zijn.
Nlet:. of onderbetalen, dat tot nog toe
auto, voorzien van een proerrltnummer,
mag worden uitgeleend voor ten hoogste slechts onder "baldadigheid" kon worzoven dagen. Een dergelijke auto mag den gerangschlkt, is, thans door een
echter geen goederen vervoeren, en niet speciale bepaling straf'baar gesteid.
. tegen vergoeding worden afgestaan.
, Richtingaanwijzers
De nummerplaten met roode cijfers
worden vervangen dOOr zwarte met witte
Alle ni~torrijtuigen r beh~lve, motorcijfers voLgens het gebruikelijke modei~ fietsen I - moeten voorzien zijn van
richtingaanwijzers, ,we~~e des. avonds
Recordritten rood of oranje llcht uitstralep, en ~an
den voor- zoowel als van den achterkant
Rec()rdritten op den openbaren weg duidelijk zichtbaar zijn:, I :
zijn slechts toegestaan wanneer daarZij, di~ in h~t ~zit zijn !Ya~ '~en auto
voor een speciale ,veflgunning wordt uit~ndef ,rlchtin,gaanwij'zel"s, hebb.en tot
gereikt. ,
1 Janu3,ri ,l~3IJ d'2n tijd, zlch deze
1
.',
t
Autobussen aan te schaffen.
KOOpt, mf~l een nieuw,e auto, danDe maxh'rllim-snelheid voor autobus- w.el verwisselt .)nen van ,auto,. dan k:m
~en is gesteld op 55 K.M. per utir.
,
men geen l1'ieuw num:l1Ierbewijs krijgen
AIle autobussen, openbare zooweI ills indlen . geen richtingaanwijzers' 2ijn
niet openbare, moe ten 'worden gekeurd. ,.aangebrachL. ',.}
", r l'

Eel' ,overzicht van lIe nleuwe
regels

j

.'

Het ;s nu voor een ieder een, open boek.
~en

open boek zonder een;ge overdrijving, dot is de bedoeling von'

het rooken von "Q5~1() n'tbboll"I·,~'j~a'.~'~en
, hint U thp(ls ook we(~e/;ik genieten von de h~erJj;ke aroma en ,sm,oa;,
Vt;,'k~ .,r.erkrege'1.. :" w,oldt door een mllfange von ede!~. !.q_b'ok,~,en.
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Iedere apto en elk motorrijwiel meet

.' '.
Lange..,

~

1/
I

op de DC-3
Korte-goll-Zenaers

,

voorzten zljn van e~n achteruttkijksplegel.
'
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Spiegels'
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toestelten

en in ltaUe in den laatsten tijd overgegaan tot het oprlchten ';Ip enkele plaatWielriJders
sen van Z.g. radto-navlgatiebakens, dat
2ijn zenders die elke twee minuten een
, Op <len p'penbare,n :weg mogen nIet
vast signaal uitzenden en waarop de
meer :dan twee ,wielrijders naast elkaar
bool'Clmarconisten dusvast kunnen reke.
rijden. Op fletspaden :mogenslechts
neil voor hun pellingen. Men hoopt dlt
zQoveel fletsers naast elkaar rijden dat
systeem, dat van grooter beteekenls
nog voldoende ruimte voor andere wielwordt naarmate het aantal yl1egtulgen
rijders oveflbIijft.
I
met
aanvllegpellers toeneemt, te kunmet een energie .van W watt in den ane'erbericlltemliellst
nen organiseeren ten behoeve van het
Andere ,.dan motorvoertuigen
tennekring.: Proefnemingen op de' In- geheele Europeesche luchtverkeer.
die-route hebben een uiterst bevredlAlle voertuigen, geen motorvoertuigen
Ais in Jun1 1937 van de
beIn Aprll 1937 wordt nl. te Cairo een
gend
yerloop gehad en zelfs met geringe
zijnde, moe ten steeds de uiterst linkstelde DC3-vllegtuig~n <;Ie e~rste acht
energie bleek het on~er bepaalde om- internatlonale conferentie gehouden onsehe strodk van den verkeersweg houdoor4e DOuglas~fabrleken aan de
auspicien van de Service Internaden.
( I
standigheden en, onder bepaalde periQ- der
Uonale des Telecommunications d'AeroK: L. M. zijn afgel,everd, zal de
den van het etmaal, waaronder uren, nautique. waarvan vrijwel alle regeerinAl1lsterdarp.~Batavialijn g~heel met
lIuIpbehoevenden
dat het ge~eele traject in dagllcht lag, gen van luchtvarende landen deel uit~eze toestellen gevlogen worden en
mogeIijk, den geheelen afstand Amster- maken en die zich o.a. bezighoudt met
Hulpbehoeven:1en
en
gebrE'kkigen
z~lie~ waa~scI1{jnlijk.ci~ oO~gia'ssen
internationalen
weerberichtenmoe ten in het verkeer eel1i begeleider
~am Batavia te overbruggen. Bij den
van het tYAA ~2. geheel van de
dienst.
hebben, dan lweI Ivan een kenteeken
dell~' proefnemingen hebben zoowel de
Indie-lijn ve'tdwijnen..
(voor dooven) zijn vool'zien.
"
l'ijksberichtendlenst op Schiphol als de
Ret llgt nu in de bedoeling, op de conC_. _,
- . -~
ferenti~ voor te stellen in Europa op te
De DC-3-machines, .
die.
voorziEin
. .- " zijn P r T.·.T. zeer veel medewerking verleend
van de nieuwste navigatie-midcI.elen, met de zendstations Scheveningen-ha- richten\ 42 :\ 45 van deze navigtlebakens.
'ningsdoeleinden in st~eken, waar ge- opsteIllngen. Voorts wijst oo,k deze zullen tevens worden uitgerust met de Yen, Kootwijk en Bandoeng. In de naas- die zullen werken met een frequentie
schikte landingsplaatsen· sporadisch schrljver op het nut van het auto-giro- modernste en meest-volledige radio-in- te toekomst zuilen de Indie-vllegtuigen van 32~ tot 365 klloperiode en verdeeld
"
"
I
'
op het traject
Amsterdam - Cairo zuBen worden in 14 of 15 groepen van
yoolkomen,
zeer geschikt. Het'
langzame
vllegtuig bij. den vel1bindingsdlenst,
, .
j
.
stallatle, die men tot nu too aan' boord rechtstreek& via hun ,kortegoIt-installa- drle" welke een driehoek vormen. Elke
vliegen ~aa,kt een juiste waarneming, waardoor de samenwerking tussehen van vllegtuigen kent, nJ. behalve een tie werken met den rijksberichtendienst, drlehoek zal zijn eigen golflengte hebuit de lucht mogelijk. Het auto-giro-I infanterie en artl11erle wordt vergroot lange golt-zender e~ -ontvanger, zooals voorbij Cairo met Scheveningen-haven ben en elk baken ervan zijrt eigen vast.
he n,iltogiro
gesteld signa aI, dat om de ~we~ !llinut~n
I
vliegiufg is in staat in de onmlddellijke. evenals de verbinding tusschen de ver- vrijwel aIle mode~ne verkeersvllegtuigen en Bandoeng.
wordt uitgezonden en weI zoodanfgl, dat
IlHlhutre toekolllst
napijheid van commando-fortEm 'te lan-' schillende. commando-forten van de ar- tegenwoordig aan'boord hebben, ook een
"De groote voordeelen hiervan springen het tweede baken zijn signaal uitzend~
?en, .splonnen in het vijandelljke lanp \ tlllerle zelf. Bij de waarneming van het korte-golt dito en een installatle, die
in het oog: le. is voortaan onderling als het eerste ophoudt en het derde b:i-t
De afhankelljkheid der ~llegiuigen
te brengen en te halen, met gioote tref- vuur der eigen artillerie kan men per den boordtelegraflst in staat stelt, door cpntact tusschen de machines op de rou- ken ze,~dt onmiddellijk 11a het, tweede
van bruikbaar landingsterr~in, juist
.'
I·'
kans bommen te werpen, verspreidende auto-giro-vllegtuig snel de positle van radio-p.eilingen zeIt de positie van het te mogelijk, waardoor teehnisehe en an- en de uitzending staakt als na twee ml·
daar waar dergelijke terreinen moellijk
I"
groepen of afdeelingen in hun werk te de eerste linle van de eigen infanterie vllegtuig te bepalen, zoodat hij daarvoor dere mededeellngen betreffende den nuten het eerste. baken weer zendt.
te vinden zijn, ,heef~ in .den -weJ~I~oor belemmeren en tenslotte gewonden ta en de positie van vijandelijke ~teunpun- niet de hulp van de landstatlons behoeft dienst kunnen worden uitgewisseld: 2e.
Van de ontworpen navigiatiebakeM
log herhaaldelljk ,to.t \groote ,~,z~arel1
ten ,vaststellen. Ook 'voor het 1l1schieten in te roepen.
is daardoor oolt contact mogelij~: met zuBen die te Amsterdam; Parljs en Lon·
v
rvoeren.
"
vel'toont
net auto-giro-vliegtuig grOQs,lle grondstations tusschen KarachI en den zoo'n driehoek met gelijke go1fleng~
aanleiding. gegeven. Ret ,au~-giro~vlieg
IDe lange golf-zenders der vUegtuigen Australie, die behalve op lang~- ook op te moeten vormen; de bakens te Miin.
,
In
~.e
Revue
maritime
wordt
mel<11ng
ter,e
bruikbaarheid
dan
de
kabeiballon.
tuig, .dat voor het opstijgen en landen
Het is beweeglijker, kan hooger stijgen, en de grondstations werken op een golfch~n,Berlijn en Keulen een anderen
weinig ruirute noodig heeft, heeft der- g~mafl-kt ,van het nieuwe type auto- kan opder slechte weersolnstandigheden lengte. van 900 meter. De lange gOlf-zen- korte-golf uitzenden, omdat in qenmoes- drlehoek, enz. Eeil del' ontworpen drie·
sontijd de lange golt te zeer a,an. storinhalve. voor mllit-aire doeleinden een groo- giro-vlieg-tuig, dat een luursnelheid- 'van werken, heeft 'weinig personeel . noo- ders, waarmee de D. C. 3-machines wor- gen onderhevig is: 3e. kan het vllegtuig h,oeken is o.a. Brindisl-Tripolls:-Beng,
de~ .uitgerust, zullen werken met een gedurende de geheele vlucht z.oowel met hasi, speciaal ten behoeve Vall het
te toekom&t.... als het geperfeetloneerd 160 K. ~. on.tw)\(ltel*. aet kari opstijgen dig en is goedkooper.
en lan(iel~ tl.1$S~hell twee op 45 meter
Majoor Parker wijs,t verder op de energie van 200 watt in den antenne- Amsterdam als met Batavia in verbin- luchtverkeer boven de Middeltandsche
kan worden.
..
van, elkaar geplaats:te lPalen., Ret kan diensten, welke het auto-giro-vliegtuig kring.
ding blijven, zoodat het. voortaan zelf Zee
.
i
)
.
zoo
langzaam en zoo laag vliegen, dat kan verleenen om in moeilijk begaanvertreken aankomstberichten kan geOok voor de marine ,kan een vl~eg
Slechts ieer weinig vllegtuigen zijn
De drie aanvllegpellers, die aan bootd
,tuig,_ d.at op een beperkte ruimte, kan ~en on~er \lan h~t vli~gtuig; opge!?-an- baar gebied op snelle wijze een veldte., voorzien. van korte golt-zenders en dat Yen.
door een per-, lefoonlijn aan te leggen wanneer men
van
de drie genoemde KL.M.-vllegtult
opstijgen ~n dalen zonq,er g:ebr.uik te geQ brieftasch gemakkelij~
n afgenomen en even,· onder helt laag en langzaam vliegende zoo!ll~ de K. L. M. doet, een geheele
soon
~n
worde.
gen
in
;g~.bruik zijn, waren afkomsU~
maken ,van een katapultinrlcnting, of
'.'
\
vllegtuig een klos draad aanbrengt, wel- vloot van een bepaald type vllegtuigtn
van Telefunken. De nieuwe, waar,mee
het qek van vllegkampschepen, zeer tU,eel door een andere vervangen.
na¥"t de l4nge 'go1!-installatie een volEen der belangrijkste radio-instrumenbruikba.ar zijn.
pe Rev l! e. de l' a rl11ee de l'a~r wiJst op ke, wordt afgerol~.
ledige korte golt-uitrustlrig aan boord ten, waarmede, de nieuwe Douglas-ma- de overlge vliegtuigen zullen wordell
uitgerust, zullen echter vervaardigd
Bij het gebruik te land dient men het de beteekenis van het auto-giro-vliegVOlgens majoor Parker staat ,het vast kriJ~t,. is tot no~ toe een unlcum.
chines zullen worden uitgerust, zijn de worden bij de Nederlandsche Seintoe.,
autogiro-vllegtuig uitsluitend te ziel1 als tuig als verbinding met de voorste ie- dat in de toekomst auto-!)iro-vliegtuigen
aanvllegpel1ers.. , Volgens het. oUde .sysDe korte golt-ienders, die in
K.L. teem van radiopeiling vraagt de mar- s~ellen-fabriek evenals de. .volltkuSe
middel bij de leiding, verbinding en vechtslinies en voor het maken van bij de onderdeelen der rartillerie zullen
M.-vllegtuigen zullen komen, werken conlst van een vIlegtuig een de'r grond- lange- en kortegolf-installatie der. vIleg.
waarneming.
luchtfoto's. Doordat het auto-giro-vlieg- worden lngedeeld.
.r
tuigen, aangezien de N. ~. F. in het ve,..
tuig
langzaam.
.
kal).
,vllegen,.
kunnen
,~
stations, in welks nabijheid het toestel
Volgens de Revue des forces aerle~nes scherpere ppnemingen worden ged'aan
'!::'-'"'-""==""._""-""_._""'-~~-~-""-""-""'-="-~--==_.""-==""'-~-="",,,==========~==="!t=' zich bevindt". om pos1tle-op~avli'. ~et leden heeft getoond, dat de Nederland"
is het auto-giro-vllegtuig voor verkensclle radio-industrie ill staat Is. in aIle
grondstation bepaalt de dchting van~ tehoeften van de luchtvaart op radiO"
dan val1l gewone vliegtuigen uit.
waar de ontvangen radfosrgnalen komen gebied te kunnen voorzien en de bul-;
Inh~t tijdsc~~Ift FranGe. mUltalr~
en verzoek~ een tweetal andere grond- tenlandsche concurrentie glansrijk te
wOfdt bet een en andel' gemeld .omtrent
stations draacUoos hetzelfde te wlllen kl1n.ne,n doorst~an.
"h~t ge~ru1k v~~ auto-glro-,vUegtuigen brJ
doen. '. Waar de. dele lljnen;' die de' gei,
q,e lafl.tste Epgelscne" lpai.lo~uvr~.s. l!t~n
vond~n ri~htingen aanduiden;,_. elkaar
. p~ ~eJ;vice In:ternat1on~.l .dt:l Telecom:t
,.
divi5!e-com.ll,1and$t kpn ~lch d,oor, g,eSnijde n, bevindt zich het vIlegtui~ dat munlcations d'Mronautlque. heeft ee:rt
~ I bruik te maken van een autQ-gjro-vUegde peIling heeft aangevraagd en draad- onderafdeeling voor den internatlonll1
tuig p~r400n.I~k naar de spitS.Val) eE!l1tloos wordt :dat van zijn 'positie op' de len lWeerberichtendlenst, ,w~arvan h~,t
! g,e p1archeerel}d~ colonnes begev~n en
hoogte gesteld.
,secretariaat ·gevestigd is bij het Kon.
bevelen aan de commandanteQ' daarvan
De aanvJi egp:l.ller stelt .th<>ns ev.en.w"l Ned. iMeteorologisch Instltuut te Oe Bl1t~
geven. Ook bleek het mogelijk me,t. dit
~..
...
. . Er is ,thans een ce'nUaUsatie van deii
vllegtul~ langs de colonnes. te vllegen
den boordmarQ(}nist in staat; ~elf de
rlchting te bellalen van. de gl'9lJ.d&ta.- weerberlchtel1dl~nst ten( behoove van ~~
en ond~rweg bevelen uit te ~eelen of
Hons die hij k~n hooren, en aldus zeIt luchtvaart in uitvoering, die eveneeQ~
rapporten ill ontvangst te l1emen. Bij
zijn positie vast te stellen.
van groote ,beteekenis:voot het luchtve~l"
d,eze wijze van verkeer, heeft mel1 g~en
keel" is. Europa Ifs verdeelcL in 20 geweh
last. van ~erkeersstagnaties op den weg,
I~ Zweden, puitschland en Italle zijn ten, groote rechthoeken, ol:er de kaat'
welke. inctien men! gebruik ma·akt van
enkele verkeersvUegtuigen van aa.nvIleg'- 'van' Europa getrokkeri. Elk' gewe~t 1~
een auto, niet uitgesloten zijn.
pellers voorzien, evenals in Nederland, verdeeld in zes onderafdeelingen en
waar behalVe de "Ibis", de beide.DC-2- ~eef~ eiglm golfIeu&te, en .wel 1(}42, J0Stl
In de Amerikaansci1~ Field Artillery
toestellen "Flamingo" en "Jan van of 1071 meter. Deze zijnzqo gekozen,
Journal besc~rijft "majoor Parker een
Gent" ermee zijn 'uitgerust, omdat, deze dat ~en, diagonaalsgewijze over, q~. ve(",
\lu,to-girQ-vllegtuig met een maximum
beide machines, worden gebruikt op de schlllende gewesten ,vIlegend, boven oIJ-:.
uursnelheid van 200 K.,M., een minimum
MiIaan-lijn,: waar boven het ;Alpenge- derafdeelingen met. dezelfde> goltle.ngto
uursnelheId van 32 K.M. per uur en een
bied "bergeffect" te vree~n is. .
blijft en daarop dus de weerberlcht~p
actle-radiu&van ongeveer 600 K.M.
van de dkhtstbij~ljni:le ~nderskan op ..
Voor he~ .opsti}gen en, dalen is slechts
InternaUonate orga~iSatt~ vangen.
een ruimte van 30 meter in net .vierkant n{)()dig. Majoor Parker wijst hIerRet ligt n1. in de bedoellng, dat d~
Met den a.anvUegpeller kan de boordbij op de voordeelen van een dergelijk
marconist zijl1 Positie bepalen ten aan- weerberlchtenstatlops ~lk half uur hu»t
vllegtuig •vapr de artillerie. Bij verke~l
zlen van e\k grondstation, dat' bInnen gegevens verzamelen en. op vas,tgesteJde
ningswerk kan men in een auto-giro: ,!
tijden uitzenden. De Bilt, dat rnetro6R·
Onlangs is een vliegtuig 'Vim de Lufthansa, dat del, Duitsch.en z~a.kg~ias·: zijn bereik Ilgt.
Madame 'Tussaud blijft steeds actucel. vliegtuig laag en langzaam vllegen. Men
,
letters P. I. M. op 1071 meter.. zendt,
tigde bij de regeering van Fr:1l1co gebracht had, in de J>u~rt van den, Mont
Zij heert thans ook cen beeld van ine- kan zich een indruk verwerven van de
Teneinde ,eehter de pelllngen te ver- ,vormt in deze keten een belapgrijke
Blanc \'erongclukt. Zes personen kw:unen hierbij om ,het leven. Een Coto van
vrouw SimpSOn in hur p:moptlcum op- opmarschwegen, de artillerie-stellingen
gemakkelijken, is men in Duitschland schake!.
, ,
bet verongelukte vliegtuig,
en de plaatsen bepalell voor batterijgenornen.
I

Grondstotions f<'uA~en 'thons worden
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"SA VaSTA'"
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,,"'

Prijs per. tube,

...,

f

•
Dan

weat
djongos
dat er
gespurt
moet
worden.

,.

DE FIJNSTE CHAMPAGNE
loehr, slreefend a" vol bouquet i' de nobelsla 011_
chompognes - da VEUVE ClICQUOT. la behoort bl
feeslen, woor stemming haerscht - opwekkend he'
hort en verkwikkend den geest. lii post bij stil gelul
, en openlijk. uilgelolenheid
- blj intie," treFfen en
open bora fee.ten. Vroogt
.teeds het oude; gelieFda
merk, vermaard sind, 1758·
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zlch voor klachten omtrent met, .
dan wei ongeregeld ontvangen van
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de krant te wenden tot den Agent,
den Heer

REGAL
brengf een NJEUWEserie

O. D A V I D

• , A .t R T

De macnt del suggestre,

8 0 i R 0 I ~

,

NUMMERS

Boekhaudel KOLI'F & Co
te Batavia-Centrum en .Batana.

Een Iexer schrljft ons ull Nederrand:

I

Aile LUC HTLEDIG verpakt. Daarom
zijn Regal-sigaren overal in lndle even
.versch als in Holland.
Koop vandaag nog een blik van de nieuwe
Regal-serie. Zezijn overal verkrijgbaar.

2e-halldsch
OBUZ"

Wat 'het blad de Indisehrnan betreft, daarvoor heb ik ntets
dan lof.Altijd op tijd ontvang ik de Ind!~9hman, ~nzi.L!>ij
vertraging vall het vliegtuig, In sommlgts..Hollandsche bladen
lees ik wel eens Indisch nieuws, maar met de Indischman komt
het njeuws niet alleen vlugger, maar ook vollediger in }hijn·
bezit: En dat 9 maal per maand voor den prijs vall f 1.-; ~gge
en schrdve een pop I Dit is voor Iedereen te betalen! Iedereen,
ambtenaar zoowel als partlculier, met verlof in Holland, mpet
geabonneerd zijn op de Indischman., Geachte heer, ik gee! U pet
recht, van dlt schrijven gebruik te maken, zco U dat wenscherjk
voorkomt, als reclame voor de tndtschman.,'

"

8oekh. B. \V. WIGEIUNK
Rijswljkstraat 16, Batavia-Centrum.

Kathulleke
"VIRIBUS

"\?

Agenlen:JLLVDELS'YEllEENl(]JNG,~OOST-lNDJE''N. ~

Pasar Baroe, Bandoeng.

STATIONSI{IOSKEN
Flacon No. 90
met schroefdop
(55 gram) fO.30

."

Abonnementsprijs: / 3.- per kwartaal in Nederland, f 4.- bullienland: Aanvragen voor abonnement aan de admintstratle van het
Bataviaasch Nieuwsblad, Batavia-C.
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Boekhandel
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fl. A. v, V.
Amsterdam.

'VOOI"

Boekhaudel
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van het Batavlaasch Nleuwsblad zijn
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(Der Lustige Sachse)

(en nieuwe prjjzen!)
PILOOT•••••••••••. 4 ct.
FLORETTA. • • I • • • • • • 6 ct.
I
FANTASIA. . . • . • • • • • 7 ct.
MELIOR • • • • • • • • • • • 8 ct.
RECORD. • • . • • • • • • • 9 ct. '
. OPTIMUS .•••••••••• 10 ct.
CUM LAUDE .•••••. ', 12 ct.
'MONTE CARLO. • •••• 15 ct.
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K.OnB.-Congres
.
'

Vele belallgtvekkelZl!e onderwerpen aan de orde
Ontlprwij,~,

DIAD

.

•

~~.!- -~~-~~~~!

ingesteld Op mnutschuppelijke vcrhomliugen
Buiten beschouwlng wordt gelaten de
'1'.1a2', welke plaats Indlsche Burger:chapoknnde dlent in te nernen in het
.nderwiis cp H. B. S. en A. M. S. en op
mdere scholen voor V. O. met mlddelo:\}r karakter, andere dan de kweek-

lmlische
1\1111 de

Wij hebbeu gi8teren reeds een verslag scholen,
geph:ltst V:1n het eerste gedeelte van
de openbare vergadering van het K. O.
Het is verder allenninst de be doe ling,
B.-congres, dat tel' gelegenheid van het 'net deze voorstellen te propageeren, Intwintigj arig [ublleum hier tel' stede Is ttsche Burgerschapskunde als leervak
gehou Ieu.
lp de lagere scholen in te voeren,

~

Eell voorstel om de schoolgeldinnlng
en -administratie aan den bela stingdienst oyer te drs gen.
Een voorstel inzake vereeiwoudiging
van de administral le op de scholen voor
westersch lager ,2n voortgezet onderwijs.
Een voorst el om de openbare en gesubsldleerde lagere scholen 2 maal per
[aar door ecn schoolarts te doen bezoeI
ken.

Een voorstel om een behoorlijk bedrag
tel' beschikklng te stellen voor aanvulb de historische cntwikkeling del' he- ling en onderhoud van de bibllotheekdelldaagsche staa tsinstellingen.
boeken aan de scholen.
c. de beginselen van het Nederlandsch
Indisch staats- en a.drninlst rat ief recht,
Een voorstel om te blijven ijveren voor
in 'verband met die deelen van het' Nederlandsch staatsr'_'cht die ook voor Ne- de afschafflng van het toelatingsexaderlandsch-Jndle van 'belang zljn,
men.
d Volkenkunde van Nederlandsch-Indie', .
Een voorstel tet verbeterlng en bee' Sociolo ie
\
( Enkele °hoofdstukken uit de practl- vorderhig van het zangonderwijs op de
sche sociologie,
lag ere scholen.
g. Ko!omiale economie.
h. Gesclliedenis van Nederlandsch-InEen voorstel em de personeelstormadie.
tie bij de lI. 1. S. te verbeteren.
Een voorstel om de can tingen teering
Eenige dlscussle ontstond over de
wenschelijkheid om het woord "burger- af'geschaft te krijgen.
schapskunde" te vervangen door .maatEen voorstel inzake verminde ring van
schappijleer", wijl naar sommiger meening het eerstgenoemde woord polltleke het maximum aantal leerlingen per klas
gedachtenassoclattes zou kunnen wek.... op de Muloscholen.
ken.
Een voorstel om er voor te ijvere~l, oat
De vraag werd oak gesteld, of het nlet zOQwel op de rapport en del' mulo-leerbetel' is aan een deskundige commissie Iingen als bij het eindexamen mulo een
de bestudeering del' ~westie op te dra~ cijfer yoor cpreken wordt toegekend.
gen. De departementsleiding is er niet
enthousiast voor.
Een voordel om er oJ:) aan te dringen,
dat een vlottere en voldoende verstrekVan de zijde van het lIoofdbesluur king van leellniddelen, spe~iaal boeken,
werd aangevoerd, dat het ten deze niet plaa'ts heeft, zoodat het niet gebeurt,
in de eerste plaats gaat om technische :woals dit jaar en verleden jaar o'p de
kenuis, doch 0111 het zieh inleven in de Mulo het geval was, dat leerlingen
bijzondere verhoudingen van de Indi- maandenlang van elkaar boeken moesche maatschappij. Het standpunt del' ten leenen.
departementsleiding is het H. B. bekend; lliettemin acht het zijn standEen voorstel om het. departement te
punt ook in het belang van de kwali- 'iel'zoeken leerkraehten V00r stenografie
tei,t van het onderwijs zelve. He,t H. B. l)eschikba ar te steIl en voor de afdeeling
:neent, dat genoemd standpunt ,ook A del' mulo-scholen en indlen er niet
~teunt op de R. K. kerkelijke wetgeving. ...oldoend~ zijn, leerkrachten aan te wijNa verdere discussie werd besloten aan ~en om op Gouvernementskosten een
het H. B. op te dragen de kwestle door ~ursus te volgen.
cen competente commissie in studle te
• DE VAKONDERWIJZERS
doen nemen.
a.

.

inlelding' tot 'de rechtswetenschap,

D

De Koningin heett kort voor den aa nvang der fees tell, vergezeld van een
hofdame, de verlichting van het Paleis Noordelnde gadeg,eshgen en persoonlljk
eenlge aanwijzingen gegeven, '
'

Bij de behandeltng van den beschrijDe voorstellen 1 en 2 haugen ten
vlngsbrief kwamen allereerst een tweetal voorstellen van net Heofdbestuur nauwste sarnen : zoolang Indle niet een
rantal leeraren heeft, die zlch door hun
aan de orde, luidende als volgt :
SCIIOOLIIOOFDE:-l
.peclale studie vertrouwd hebben gemaakt met Indische BurgerschapskunVoorstel 1. (H,B).
Het lI. B. kreeg verder opdracht, met
De AIg,ell1'eene V'crgadering drage aan de, m3.g nauwelijks verwacht worden,
het departement te bespl'eken, da't vele
het H.B. op, bij het departement 'val~ On- dat de bijzondere verdien'iten van dit
"Europeesche" SCh001hoofden in Nederderwijs en Eeredienst, en eventueel blj an- ;ak ooit tot hun recht zullen komen.
land op w,achtgeld zijn gesteld, terwijl
dere instar.ties, U' voor toe ijreren, dat in
in hun plaats coIlega's met de Indisehe
het loeerplal1l van' de Kwe,ekscholenvoor
Van den anderen kant is 't gewenscht,
Onderwijzers(essen) ,
hoofdacte zijn benoemd.
en in het programma \'001' de Indische ht reeds thans besloten worde tot het
en de Europeesche Hoofdude:
wijzigen van de leerplannen der kweekLater werd nog een voorstel besproIndische BUl'gerschapskunde als zelf- 'cholen en van het programm:l voor de
s'talCdig 1'2ervak worde opgenomen.
ken om er bij de Regeering op te blij;loofdacte in de voorgestelde richting,
ven aandringen, dat zoo spoedig mogeVoorstel 2. tH.B,).
De ~Igemeoene Verg'adering drage aan :loewel het vo')r de hand ligt, dat met
lijk het instituut van fungeerend schoolhet H. B, op, 'bij het. Departement van de invoering' del' veranderingen
hoard opgeheven wordt.. In dit verband
Onderwijs en Eeredienst, 'en eventueel bij
werd de \ opmerking &'eplaatst, dat het
andEre instar.ties, er yoor te ijveren :
niet eel'uer begonnen
vei'wondering wekt, dat het wegnemen
van iets, dat als een groote onbillijkheid
a. dat in Indie van Gouvernementswege
geIegeEheid worde gegeV'i~n tot het atleg- worde, voor een voldoend aantal vollegevoeld wordt, n0g zoolang op zich laat
gen van examens in Indisclle Burgerwaehten.
jig bevoe~de leeraren beschikbaar is,
scha~skunde ;
b dat deze examens dielwn tel' ver- )111 het ondenvijs in dit vak te verzorkrij~gil1'g van een z,g. Middelbare ftkte, die gen.
DE 'BIJZONDERE SCUOLEN
den: bezitter ondenvijs'bevoegdlleld ge'eft
voor Scilolen van Vool'tgez':1t Onderwijs
Wat de eiseh onder c van voorstel 2
Na een uitvoel'lge toellehting werd
met middeJbaar karakter en voor Middelbare Scho:en en weI: als volledig bevoegd betreft, het H. B. acht het zeer goe1
een voorstel van Semarang aangenomcn
leeraar.'
,
mogelijk, dat oc,k eandidaten, die zich
om pogingen in het werk te steBen voor
c. d1t de <:andidaten, die deze examens voor de journalistlek willen voorbereiD;vel':W om/envel'pen Vrij ultvoerige discussies ontsponnen de bijzondere gesubsldieerde lagere sehowemchell af te leggen. in het bezit moezich naar aanleiding van verschlllende
--,---J'-~----~t-en zijn \an de Indische of de Europee- den, of voor een leldende positie in de
Yoorstellen inzake de positie van de len een soepeler toe passing van de besche Hoofdacte, dan wei het einddip!oma vakbeweging, e.d., en anderen, die hun
paling'en omtrent de leerkrachten-voorvan een 5-jarige H.B.S. of e€n A.M,S. of kansen cp cen benoeming in een beVan de vele andere voorstellen, welke vakondenvijzers, waarbij erop aange- zlening op de lagere school te verkrijdrongen
werd
de
lengte
der
H.
B.
B.
L.'een daarmee gelijk te stellen diploma.
trekking bij het k:mtoor van Arbeid, bij ten congresse behandeld en door de algen.
de Voogdijraad, enz. wenschen te verbe- gemeene vergadering aangenomell zijn schaal, waarin deze groep van leerkrachBij deze voorstellen is een uitvoerige teren, aan deze examens wlllen deelne- noemen wij de volg;ende :
ten is ondergebrac:;,ht, van 23 jaar terug
toelichting gegeven, luidende als voIgt: men.
te brengen tot de vroegere leng{e van FINANCIEELE REGELINGEN E. T, Q,
Een voorstel om goede school films 1'e 18 jaar.
Versehillende voorstellen werden belIet heeft altijd in de bedoeling geNaar
,de
meening
van
het
H.
B.
zou
vervaardlgen
van Nederland en van anHet H. B. zal deze aangelegenheid met spro,ken en aangenomen nopens finanlegen van het Departement van O. en E.
dere ondenverpen.
het departement bespreken,
eleele en dergelijke regelingen, o,a. tel'
net vak Indisehe Buri?,crschapskunde op !let examen moeten omvatten :
}
te nemen in l1et leerplan der kweekscholen voar Ondenvijzers(essen), Zoo ~~~=~====="""""'~~=="""""'===-=_'~",-=-.-=--=-,=::-~=,~=iL,-:-:'_"""~==,....,....=...-.:-~..,.,..".,===========--~=
. wordt in een public'3.tie van het Dept.
van 1928 gezegd: Het ondel'wijs in het
vak "Burgersehapskunde" aan de kweek~chclen voor onderwijzers(essen) beoogt
dIe kennis bij te brengen, die noodza\
kelijk is, om inzlcht {e geven in de modCl'l1e maatschappij, hare construe lie,
hue belangl'ijkste vraagslukken en
vool11a:unste instellingen".
Seclert de opheffin~ van den Ondel'wijsraad is aan de plannen tot invoering van Indische BUl'gel'schapskunde op
de ,kweekscholen gcen verdere uitvoering
meer gegeven.
Uet II. B. wB thalls bel'eiken, dat niet
enkel het oorspronkelijke plan worde
uitgevoel'd, maal' dat hlerin o')k worden
betrok~en de progl'alllm;t'S veor de Indisc he en ELlropeesche Hoofdacte.
Het II. B. heeft de overtuiging, dat
het ondel'wijs in Indie aileen dan zijn
maatschappelijke taak kan vervullen,
wanneer de onderwijzers door een speciale oplelding' in s,taat zijn, zleh bij hun
ondel'wijs geheel in te stellen op de eigenaal'dlge maatschappelijke verhoudingen.
I

verbetering van de afvloelingsnormen
voor de gehuwde ambtenaren, ter eventueele ruimere toepassing van de standplaatstcelage-regeling en tel' verbetering
vall de tegemoetkoming i,n de kosten
van geneeskundige behandeling en verpleging.
Voorts werd aan het H. B. opgedragen
de noodige maatregelen te treffen om
in Nederland den inlichtingsdienst van
den K. 6. B. te organiseeren, en deze
zoo volledig mogelijk in te richten, zoodra de kans bestaat, dat wederom tot
uitzending van leerkrachten naar IndH~
wordt overgegaan.

Romlvl'lwg en Slllitillg

pe-

Nadat een. verifleatie-commis.sle
noemd was en in principe besloten was
de volgende algemeene vergadering {e
Djokjakarta te houden, werd bij de
rondvraag aan het H. B. o.m. nog verzocht er op aan te dringen, dat de kinderen, dIe uit de eerste klasse eener
H. B. S. of Mulo tijdelijk naar de L. S.
teruggezonden zijn, vrijgesteld worden
van de verpllchting om daarna opnieuw
examen te doen, als blijkt, da't zij mee
kunnen.
Oe v 0 0 r zit tel' sloot vervolgens de vergadering met den Clnlstelij- /
ken groet, met een woord van dank en
zijn beste wensehen voor het nleuwe
jaar.
Onderapplaus werd uit de vergadering aan het H. B. dank betuig'd voor qe
leif,ling, die het aan de vergaderingen
gegeven had.

m...-.---·OORKONDE VOOlt PlUNSES JUUANA

Originet'le wijze van a:lnbieding
De Amsterdamsche studenten hebben
de Prinses een oorkonde aangeboden. De
oorkonde werd door zestig studenten in
estafetteloop vanuit Amsterdam overgebracht, seint Aneta-Haag,

Hood door Schuld

Afbeelding van het huwelijksgeschenk van

--!'?-

"!'"- -

Amsterdammers - was ~spannen met
8 paarden, aan de teugels geleid door
koetslers, aan weerszijden van het sta1tie l' ijotuig vier gegalonneerde l,a,kelen.
H, M. de Koningin-Moedel' zat 't.p'g'en~
over haar kinderen.
'
Een commando van de veld-al'tillerie
VIII
sloot den stoet ais eere-escorte.
Aan de deur van het Godshuls - op
De kerkelijke voltrekkhlg vall
Koninghl \Vilhehnilla.'s 'huwe- de RLviervischmarkt het dlchtst bij de
Schoolstraat -stonden de Opper-cerelijk
monlemeester, de' Ceremoniellleester en
De rit van het paleis naar het kefk- de beide Kamerheer-Ceremoniemeesters
gebouw was treffend schoon. In dikke van H, M. de; }{oningln.
rijen stondeli. de mellschen op de sOOeIn de kerk
pen, voor de ramen, in de straten bij
het paleis een bonte zoom, zooals overal
Het hooge 'eehtpaar en de vorstelijke
langs de straten tot de kerk.
genoodlgden traden de kerk, bihnen door
Even voor twaalf uur reden de statie- den meest oostelijk gelegen ingang aan
rijtuigen voor; sprookjesachtig deden de zijde d'er Riviervisehmarkt.
de uniformen en tolletten aa11. EindeDie ingang Was versierd met een marlijk stapten het hooge paar en de Ko- quise, waarvan het afhange11de gedeelninklijke Moeder in. De g-ouden koets te van de bedekking vall grijs laken
had een en al bewortdering ! Geen wan- rondom verslerd was, en in he,t middenklank verst<>orde den rit.
gedeelte het Nederlandsche wapen voorEen commando eavalerie als eere- kwam. Aan weerszijden was deze mareseorte ging aan het hoofd. De hof- quise afgesloten door gordijnen van karfourIer in zijn scharlaken rok, gevolgd mozijn fluweel. Het front van den indoor twee rijknechts te paard, ging het gang was bekleed met dezelfde stot,
met twee paarden bespanl1en gala-rij- waartegen pilasters, vereenigd door een
tuig van den opper-ceremoniemeester lambrequin,. beide met borduurwerk in
A, baron van Pallandt van Neerijnen gouddraad. De portalen van dezen invooraf. Daarna kwam een reeks van 8 gang waren met blauwe stof en de vloer
berlines, W.o. de z.g. "glazen koets", elk met een tapij,t bekleed.
\
bespannen met zoo paarden, waarin de
Aan de deur del' ke1'k beyond zlch
hooge vorstelijke g'asten za,ten. Wij noe- mede de commissie van kerkvoogden,
men hiervan aIleen de eerste koets, welke het Echtpaar begroette en aan
waarin' zaten H. H. D. D. H. H. Prinses de Koets ontving en Hen naa1' de ontLouise von Wied; vorstin Hendrik von vangkamer geleidde, om lIen ook na
SchOnberg-Waldenburg; Vorst Ulrich afloop del' kerkelijke Huwelijksinzegevon Schonberg-Waldenburg.
nlng naar de Staatsle,koets terug te ge-

Herinneringen aon

februari 1901.

I

1'\1.derIan,dsch-Il\dH~ aan

IIet vonnisvan den politiereeh t~r ta
13andoeng waarbij H. W. K. H., van beroep burgerlijk ambtenaal' bij den Topografisehen dienst aldaar, ter zake van:
"het aan zijn schuld de dood van een
ander te wijten zijn", veroordeeld werd
t<>t 3 weken hechtenis is in revlsie door
het Hof vernietlgd en beklaagde vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

I1are Koninklijke J[oogheid Prinses Juliana.,
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heerel1 : jhr. mr. O. van den Brandeler,
voorzitter van dit college, jhr. mr. S, M.
S. de Savomin Lohman, plv, commissaris van de groote ke~k en jhr, O. J. A.
Repelaer van Driel.r'
D~ commissle uit den k~rkeraad was
samengesteld \lit het mode'ramen of dagelijksch bestuul': de heeren ds, J. G.
Knottnerus, voorzitter, dr. H. M. van
Nes, scfiiba, F. Moleooar, ouderIlng, en
mr. J. IA. A. Lisman, advoca:at·d!akeil.
De hooge vorstelijke personen traden
de kerk binnen in een l'llimte tussehen
de afsluiting van het koor ell het achterschot del' bankbetinimering, waar in
het .middengedeelte tegenover het koor
de ontv.a:ngkamer was ing"ericht, welke
van boven open was en waarvan de
wanden met stot van blauwe kleur, door.
weven met goudgele heraldieke leeuwen
tel' symboliseering van het Nassausche
wapen, waren bekleed, terwijl de tvloer
bedekt was met een karmozijnachtig
kleed, rondom van sofa's voorzlen.
In den wand tegenover het koor was
in het midden een opening" waardoor
de Vorstelijke stoet de afgesloten ruimte
in het midden del' kerk bim1entrad;
een plaats welke uitnemend gekozen
was, want van bijna alle zijden in de
kerk' kon men daardoor de plechtstatige intrede van den stoet, gevolgd door
het Hoog'e Paar, zlen.
lI. M. wa.<; geheel in l1et wit sekleed;
de trouwjapon was van wit drap
d'argent, in de Kunstnaaldwerkschool
te Amsterdam geborduurd met zilver en
paarlen, die schitterden, en glansden in
het daglicht. De devant was van wit,te
tule met slingers van oranjebloemen.
Hierbij behoorde ook een sortie van

De Gouden Koeta .... eeschenk van de 1elden, Oeze commlssle bestona ul-t de drap d'argent met witte tt\le

&e~arne~rd.
'.

H. M. droeg hlerbij op de corsag'e, brUja'nten en een diadeem van brlljanten
met een krans van oranjebloesem en
een tul1en sluier. I
;
Reeds v66r den aanvang van den
cUenst droeg de organist del' kerk, de
heel' Koopman, plechtige orgelnummers
voor van Corelll, GUilamnt, Merkel,
Handel e,a. Bij het binnentreden van
het Vorstelijk Echtpaar rulschte het
"Sanctus" van Handel door de kerkgewelven.
De diel'lst begint
Het orgel 2weeg, zoodra de Hooge
echtoelleden hadden plaats genomen. lIet
gemengd koor, onder leiding van Arnold
Spoel, hlef (zesstemmig a capella) den
zang aan, compositie van Eugen lIlldach:
Waal' gij heengaat, daar wil ook ik, ook
ik heengaan.
En waar gij zijt, waar gij zijt, daar wijl
' o o k ik.
uw yolk in mijn volk, en Uw God Is
mijn God.
Waar gij stel'ft, daar derv' 00k ik, en
waar gij rust.
Moog ook mijn rustplaats zijn en slechts
de dood zal ons scheiden.
Waar gij heengaat" daar wiI ook ik
heengaan.
De zetels van het Paar waren geplaa'tst tegenover den preekst<>el.
Voor den kansel, die dlen dag niet
door den voorganger beklommen werd,
stond de lIofkapelaan dr. van del' FIler
tusschen mr. T. P. baron Mackay en den
heel' L. J. Wijsman, dIe als ouderling
fun~eerden.
'
Het tapijt qoor de Nederlandsche

jQnkVfQUWen a1s

huwel1Jksg~schenk

aan-

!!

geboden *), lag voor de voeten van het
echtpaar gespreld. Op een tafeltje, dieht
bij den predikant, lagen de Bijbel met
de trouwringen, die op een gouden
schaaHje blinkten.
De vorstelijkeechtgenooten waren tel'
weerszijden van hun zetels omgeven door
den st<>et van vorstelijke genoodlgden.
Reehts was o.a. de plaats van den groothert<>g, troonopvolger van MecklenburgSchwerin en van H. M. de KoninginMoeder. Links waren gezeten de Moeder
van Hertog Henqrik met Grootvorst
~adimir, de hoogsten in rang del' verwanten. De 26 overige vorsten en vorstinnen waren in twee rijen daarachter
gerangschikt. Aan weerszijden van den

preekstoel strekten zich de plaatsen uit
van de Dames du Palais en de Grootofflcieren del' Kroon. Met de vOl'stelijke
personen beyond zich een gevolg tot een
getal van 85 leden in de kerk, die verdel' geheel gevuld was met de 1632 genoodigden, die het gebouw 'kOl} bevat-·
ten.

----:>Oit

De . verslering was eenvoudig. Groen
en palmen vormden de hoofdelementen,
zoowel de afsluitlng van de banken alii
boven de kap van de bekende Stadhoudersbanken; vcorts tel' weerszijden van
llet orgel en tegen de pilaren. Het basement vanuen preekstoel, gevonnd door,
cen zware steenen kolom, maakte hierop
een uitzondering; dit gedeelte was getoold met kasplanten, groote varens,
uitgezochte witte bloemen zooals leUes
' .
en aronskelken. Een rand van welnekende oranjebloesems liep langs dell
voet van de'ze groep. DeboQgvulling en 't
sehlp van het kerkgebouw waren O'edeco, ,
•
. 0
leeld ll,et een r.and op blau\\ell achtergrond, waarop 111 gothlsche letters een
bijbeltekst: Mijn oog zal op Uzijn"
PS. 32 vel'S
Ook boven de lIofbank
was een bed van groen aangebracht. De
geheele in- en uitwendige inrichting del'
kerk was opgedragen aan den Intendant
del' koninklijke paleizen Jhr. Hoeufft
'
van Velzen.

kostbal'6 kleed werd geSchonken
door een aantal N€deriandsehe adellijke dameso De 'rand van dat tapijt was gekl'eurd
door <Ie 60 familiewapens dezer dames, welke
kwartieretb naar teekening van den ontwerper door de dames, odie da. gesehenk aanboden, geOOrduurd waren, Van OOTen \'ond
men de kwal'tieren van :de oudste g'eslachten. De wapens waren in l'uitvorm. De bewerkte rand van dit kniel'kl'ced was in applicatie borduurwerk in echt g'oud 01' zilver
brocaat, alIes gestyleerd in, blllderen en
bioemen" waartussch~n ~e familiewapens
gearrangeerd waren. De zllveren rand was
afgoesloten door een OOrduursel ~an zUver'
en° goud op lichtlblauwen grond. Het middenvak was van l'ood~jjden pluche, waarin
de~nedenhoeken'versl'el'd waren door ornamenten. voorst'ellende gestyleerde Ol'anjeappelen. In den rechterbovenhO'Ck' prij'kte
het wa-pen van H.M. de Koning;n; in den
linkerOOvenhoek kwam het wapen van den
Herto~ uit. Deze beide wapens 'waren naar
teekenmg'en van den ontw'~rper geborduurd
I
bij da firma Wed A ,van Winkoop'
Het geheele kIee'd, 4, M 3() -bij 3 M"JO was
door. den: kunstbordu.urwerker H. N,. 'H.
Fel'1llll1 ontworpen e~ Ult.ge'voerd met blzondere kun~tvaa.fdigheld; het was geheel een
voortbl'enssel van Ne<1erlanctsche ~l.In5tniJ~
~erhel~.

i '

Het ZOU ons ,te vel' voeren hier aBe
namen der genoodigden te noemen; tot
hen . behoorden o,a. de hoogleeraren,
voormalige leermeesters van de Koningin en Prins Hendrik's leermeester prof.
Kramer. Een verdeeling in 27 vakken
was voldoende om aIle genoodigden te
kunnen indeelen.'

8:

(Wordt vervolgdl..
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Het hootdbestuur had een voorstel lngedieud, luldende :
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Maandagochtend ving in het I, E. V.- zen dan zouden we de toekornst voor
elubgebouw te Bandoeng de 4,2e [aar- ~en' Ibehoorlijk,c ontwlkkeling van .de
vergaderlng van heb Nederlandsch-In- Mulo weer met vertrouwen kunnen tedlsch Onderwljzers Genootschap aan,
zooms wij reeds gemeld heobeh,
De vergadering werd gepresideerd door
den heel' A. P. van del' WeI,
\'oorzilter, tel'wijI verder achter de bestuurst3.fet hadden plaats genomen de
heNen B. Lageman, secret:1ris, S. van
Tu!nen, penningmeester, H. Fekkes, al~
g€'m~en b('st.uurslid, H. Th. Schouten,
eerst~ redacteur, en H. J.. de Dreu, tweede redacteur.

gemoet gaan. Indien l'iet aan deze
voorwaarde is voldaan, dan zou elk
plan tot .algeheele omvorming van de
Mulo, het moge dan nag zoo v,eel goede
kanten hebben, bij de huldige ~erso
r;eelsbezetting bij voorbaat tot mislukking gedoemd zijn.

'Stemt de toestand van de Mulo-school
dus cen weinlg hoopvol, het spijt ons,
oat we ten a:tnzien van het L. O. een
ander geluid moeten laten hQ{)ren.' En
Er waren 30 afdeellngen, vel'tegen- dit, geldt voor;1l de posit Ie van vele leerWO<Jrdigende 1354 lcden, afgevlJ~udigd, kra'cht~n.
Toen eenlge jaren geleden J\onderden
meldt on2e &mdoengsche correspondent.
Arwezig waren afgevaardlgden van Ban- collega's In rang werden teruggesteld,
djermasin, G<>rontalo, KOla Radja, Pa- hadden wij den indruk, dat deze n:aatlembang, Modjokert<>, Ternate en Ton- regelen, genomen onder deli druk van
den precairen toe stand van's Lands
dano.
.f.inanciel1, weat zouden worden ingeOnder de aanwezlgen merkten wij op t rokken, zoodra zich betEre' perspectletie heel'en dr. Tobi lU!neng den resident \'en La.v. de geld:niddelen zou~en opeV:ln Prlangan, A. Neijenhuys namens den nen.
ctirecteur van O. en E., P. van del' Eyck.
Wat zlen we echter nu? De formatle
voorzitter van de Bempeg, Hondius van
op
de L. S., die voor een school met 7
Herwerden namens den N. I. Plantersbond, Hegt, voor7itter van het V. V. 0., leerkrachten slechts 2 H. A.-bezitters
SChalk, voorzitter van de Vereeniglng toestond, is ongewij~gd gebleven.
van ueeraren en Leeraressen in NederSpeciaat voor, de Iller aangenomen
landsch-Indle, Brit namens de Vereenil€erkrachten,
in 't bezit van de H. A.,
ging V.olksonderwij-s, Dessauvag:e n~
tr.ens de I. E. V.-schoolvereenlging, en beteekent dat, dat de promotlekansen
Florentinus namens de afdeeling Ban- tot een minimum zijn geqaal<:\. Nog vele
jaren z1l het duren, voordat de eenmaal
c'.oeng van het 1. E. V.
als H, A. bezoldigde leerkrachten weer
De voorzitter der afdeeling Bandoeng ir, hun vroegeren rang hersteld zul1en
V:1n het N. I. O. G., de heel' Van de r zijn, waardoor men profiteer!; van de
S 1 u Y S, heet te uit naam der afdeeling meerdere onlwikkeling dier onderwijzers
aU~n hartelijk welkom en sprak de hoop
wnder da~ deze hoogere bevoeogdheid
ult, dat deze 42~ Jaarvergaderlng moge wordt gehonoreerd.
slagen (applaus).
i
Nu de toe stand van's Lands fin ancien
een mindel' somber beeld begint te vertoonen, hadden we mogen verwachten,
, I
dat met kracht aan hers tel van dezen
toe5tand zou zijn gewerkt.
IDerna. Meld de v<>orzitter, de heel'
lIelaas moeten we evenwel conA., P.V a n d e r WeI, zijn opestateeren, dat eerst korteiings nieuninr;srede, waaraan het volgende is
ontleend:
I
we terugstellingen hebben plaats gehad. Een tiental uitgezonden hooCdWij wllIelt ,beginnen met eell woord
olllienvijzel'esst"n :zijn wederom tot
vtut welkom 3;an den vertegenwoordiger
onderwijzeres teruggesteld.
van den Direct.eur van Onderwijs en
~redienst. Van hem weten we, dat de
Wij gelooven, dat een krachtige' actie
Ix'langell van Ons !ndisch Onderwijs
noodzakeIijIc
zal zijn om te verkrijg'€n,
h('lil zeer n1 a'an 't hart l~ggen en dat
hlj 't zeer :reker betreurt, dat hem de dat in de begrooting voor 1938 rekenlng
lei ding vall het De-p. van O. en E. werd zal worden g~houden met de billijke
opg'edr.agen in een Hjd, dat aan verde- verlangens dezer t.eruggeslelde leerl'€n uitbOuw van het onderwijs nlet kon krachten.
Ondanks den dnik van de cr'isis,
v,'orden gedacht.
. Wij hOpell ell verwachten, dat" zoodra waaronder we nu reeds zooveel jaren
de tinallciell we~r een ruimeren armslag leven., cht we haast zouden vergeten
toelaten, hlj eell del' €ersten zijn zal, hoe lang ze reeds duurt, is onze orgatiie met ltrac.ht en energie zlch zal wij- nlsatle nog ongebroken. We behoeven
den a:an herstel van datgene, w.at tijdens U ~lechts te wijzen op onzen arbeld hi
de crisis is afgebroken en tevens aan het afgeloopen jaar, om te bewijzen dat
tie \'erbetering en vervolmaking van ons we nlet overdrijven.
1n wezen geed en gezond, Indlsch OnDe lange duur van de crisis brengt
derwijsstel'seI.
het gevaar met zlch mee, dat we zoozeer
We willen niet overgaan tot het meer zijn aangepast aari de crisis-omstandigzakelijk gedeelte van ons Congres, voor- heden, dat we ons nlet meer kunnen
dat we de voor ons Volk zoo belangrijke cntwol'stelen aan de ban, waarln we gegebeurtenis hebben gememoreerd van vangen zitlen. We denken in crlsiscIjhet as. huwelijk van H. K. H. Prinses fers, we zijn geheel bevangen door cr!juliana - Ollze Pl'inses, zou ik Hever wll- Sismentaliteit. De normale tijden lIggen z66 vel" achter ons, dJt zelfs de
len zeggen - met Prins Bernhard.
Is reeis bij de feestelijkheden tel' herin'llering eraan begin t te vervagen.
geltganheld van de ver:ovlng de groote Ook de' Regeerlng gelukt 't bl1jkbaar
a-anhankelijkheid van allen tot uiting niet onder den druk ult te komen. En
dat Is voor dit land van veel \vijder
~ekomen'voor onze geliefde Prinses, wij
weten zeker, dat de a.s. feesten met nog beteekenis. Van haar toch .mogen wij
meer e'1lthou~iasme zullen worden ge- verwachten dat ze, gedachtlg aan : Gonvlerd. ViUrig wenschen we, dat God het wrner c'est prevolr, het oOg!gerlcht zal
Vorstelljk Paar een lang en geZ!Cgend houden op de teekomst.. Want ,dit is,
v<>oral voor het opgl'oelend geslacht, van
leven moge schenke~l.
Vervolgens laat spr. de vooinaamste het grootste belang. Nu allerwegen, ook
gebe-u.rtenlssen van 't afgeloopen jaar hier in Indie, zich duldelijk teekenen
bt'ginnen te vertoonen van qplevlng, nu
de revue passeeren.
In vele landen de werkloo&heid aCneemt.
zich in st"ijgende Iijn be,oe aansluitl1lg' tusschen de Lagere en het prijzenpeiI
zijn wij van oordeel, dat het perde Voortgezette schoot, waarvan de wij- weegt,
spectief, dat'de Reseering opel\t voor de
ze van toelatlng tot de H. B. S.,' Techlll- begrooting
van 1938, onnoodig somber Is.
ache School ell Mulo een onderdeel
vormt., 'beeft de Iaatste maallden weer
Zeer zeker zijn ook Wij nuchter genoeg
«ns in het brandpunt van de belangstelling gest,aan. Het spijt o1\s echter te om nlet te vNeg victorie t.e kraaien en
moefen constat.eeren, dat we nog nlet wij kemien en waardeeretl de oud-Holveel nader tot een oplosslng zijn geko- landsche spreek:wijzG: Roep geen hei
mell. Het rapport vall de Aansluitillgs- \'oor je de brugover bent. Maar al to€'
CMunlssle, hoezeer het ook beschouwd groote nuchtel'heid leldt tot verstarring
kMl worden als een stap in de goede en tot gebrek aan vertrouwen ill de toerldlHn8', heeft nog te veel onvolkomel1- komst.
Naar <>nze meening is het nu ten
hMen om voor onmlddellijke verwezenhoogste tiJd om met kracht te gaan
lij)dng valbJ.ar te 2ljn.
~rbeiden a:pt den wederopbouw van al~
les, wat de crisis heeft vernleld. VoorWIJ gtloG\'i"n, dat toel1tihg' op "er21chtlg en stap voor stap voorwaarts
k.btlng, bet pl:t.n van he-t COVIl, tendesnoods, m:1ar ...... voorwaarts ell geen
sfotte lIe meest eenVOUtUge wljze z:tl
stllstand. Tal van z.aken roepen om verblljken en we mtenen dat zoowel het
bete-ring, en, bepalen wij ons tot het
kind aIs lte school ermee ~baat
onderwljs, dan behoeft 't geen betoog,
d~t langer uitstel niet gedoogd mag
a:oudtn zijn, al,i dH pbn reC'ds itt
\,·orden.
193'7 ZOli worden uitgevoerd.
Ook lIe financi~de positia d('f
M~t d1nkbanheld maki"n we melding
lrctkurhten
eischt dringend wrv:m het feU. dat de formatie op de M1I10
beteril1g'. W:mt het is een sprookje
cen verbetering heeft ondergaan, ZOodanLg, dat voor de 5-' en 6-klassige
te meenel1. dat de :l,~htemitg;ulg in
Mulo evenveel leerkrachten zijn toegevugelijking met de B. B. L, ill Itet
6t,aan als er klassen 'ZiJn. Als men riu 'algemeen slechts 25% zou Ilebben
er toe kon bestuiten om op alle Mulo's
bedrag'en" Een oJlderzoek to Batavl~
~ VToegere CormaUe weder in te voeQnller 111 t~ruuelitehle en
nlet.
ren en dl\n tevens hft aantal leerllng~n

per

kJ~~

tQt norm:ul

p~l~ teJ'u~

ti

Qnn~

sa

til'Uuesttllde

Jeer~rachten

,!l"U

Het N.I.O.G. bepleite met klem, dat uitgezondeh leerkrachten niet in een lageren
rang worden benoemd dan waarin zij zijn
uitgezonden,

brug
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Het Amerikoonsche boek von Prof.
B. J. O. I Schrieke '

De v 0 0 r zit t e r deelde mede,
dat het NJ.O.G. zlch met kracht zal
olijven verzetten tegen het terugstellen
EEN BESPREKING
In rang, met het daaraan verbonden lager salarls, terwiji het werk van den
door
hoogeren rang moet worden verricht.
uU'ge'wezen, dat de eerste groep geDe heer DeDI' e u voegde eraan
DR. H. SAl\IKALDEN
toe, dat in de uitzending toch ook een
mlddeld 52% in salarls is achteruitsoort
contract
verbonden
zit.
gegaan, terwijl bet percentage voor
De heel' L 0 dew ij k s (Tasikmade overlgen rulm 31% bedraagt,
lala) betoogde, dat het betel' was geweest
In de voorredo van zijn bcek over het
Een beroep op de cijfers, welke dr. als het hoofdbestuur was gekomen met rassenvraagstuk in Amerika, dat enkele
een
etsch
voor
een
volledlge
herstelllng
Hart gepubllceerd heett om aan le toornaanden gelenen dat de ambtenaren 't nog zoo slecht V:1n de leerkrachten.
den onder den
niet hebben, kan, na alles wat hierover
De heel' D e l a. C r 0 i x (semanaam
,van
in vakbladen en dagbladpers Is gezegd, rang) geloofde, dat het rout . zou zijn
"Alien Amerizeker nlet meer worden gedaan en het
cans" het llcht
sternt bitter, wanneer in die statlstlsche wanneer het N,LO.G. verschil gaat rnazag, deelt 'de
gegevens ge.sproken 'wordt van "crisis- ken tusschen de positie der ultgezondenen en del" hier-aangenomenen.. Spreker
oud-Directeur
winsV', door de ambtenaren g'emaakt.
van Onderwijs
Wij staan volkol11en aan de zijde del' achtte a1n11al11e van het voorstel niet
en Eeredlenst
R.egeerlng, als Zij 's Lands financien zonder gevaar.
De v 0 0 l' zit t e r antwoordde, dat
Prof. B. J. O.
met voorzichtigheld hantcert, maar
Schrleke een
tech vl'agen we of het aangaat, om op wij onze actle zullen uitstrekken tot aldit . moment een zoo pessimistischen len, die door terugstelllng zijn getroffen.
en aiider mede o\'er de
tOOLt te doen heoren. En dat, terwijl Wij doen aIleen wat voor een bepaalde
El' algeaneen eenbelangrijke conjunc- groep noodig Is zonder de andere greetotst:ll1dkopen te treffen.
ming van dit
tutln'erbetering plaats heeft.
De heer Del a C r 0 I x (Semawnk. Hieruit
WeI Is verdere achteruitgang In sala- rang) kon zich nlef;. vereenlgen met de
valt te lezen,
Prof. dr~ B. J. O.
ris stopgezet, waardoor Inderdaad een redactie van het voorste1. Wat Is er tedat de schrijSchrieke.
aant'a1 ambtenaren voor een deel zijn geii om de redactle te veranderen en
vel', a1\'orens
geholpen, maar voor tal, van andere ..uitgezonden"weg te laten?
naa1' de Vergroepen, eveneens dIe ernstig zijn geE.enigde staten te vertrekken, teneinde
troffen door de depreciatie van den
op uitnoodiging van de Julius RosenwaldHet voorstel werd dan gewijzlgd in :
gulden. blijft de toestand onveranderd,
Stlchting het negervraagstuk t~r plaat.se
nu de Regeering blijkbaar niet over"het N.r.O.G. lJepleite met klem dat te bestudeeren, zich eerst in deneve en
vaste lrerkrRichten piet in e,en lagerl'l1 Parijs heeft gedocumenteerd, ve,rvqlgens
weegt, reeds nu een duurtetoeslag toe
rang worden benoemd dan waarin zij zijn eenige weken in ChIcago heeft vertoefd
te st.aan.
aangenomel~' en ma:ke daarbij gebruik van
De taak del' vakbeweging is, nu me~r
de mc-cst g'ceigende argument.en 'voor elke om ,aan de Amerikaansche omgeving
dan vroeger, uiterst moeilijk. Moellijk
groep t.erwij1 geen nil"'uwe titels worden te wennen en van October 1934 tot Mel
geschapen die een lageren rang implicce- 1935 In de St.aten heeft rondgerels.d. Het
omdat resultaten, \velke de leden del'
ren". '
organlsatles ten slotte toch wenschen
boek Is daarop in 5 maanden tijds te
te zien, veelal uitblij Yen. Moellijk voorChicago geschreven.
De heer Cos t e r <Batavia) vond
aI, omdat haa1' lelders moeten oproelen
Het is duidelijk, dat een aldus tot
ook
het oorspronkelljke voorstel niet te
tegen een steeds meer veld winnende
stand gekomen \verk geen aanspr<\ak
mentaliteit. wellre voor de bestuurders lundhaven: Wij moeten een
rr.ag maken op een uitpultende behanvan va'kvereenigingen niets anders over
algemeene va.kbondspolitiek deHng van een zoo ing€wikkeld vraaghe eft dan 't met mlnachting uitgesprostuk als het rassen-prob:eem in de
ken woord: ,Qonzen.Zelfs zij, die de blijven voeren.
U. S. A. Dat ,.Allen AmerIcans" n'1ettel,nin
vakbeweging weI goed gezind zijn, zijn
cen belangrijk bock is geworden, vol invaak zoozeer bezield d<>ar de vreh : Wat
men stem: Juist !).
tere~ante
bijzonderheden en \)ovena1
zal de buitenwereld van ons zeggen, dat
\'01 rake opmerkingen en treffende conSpreker wees erop, dat de hier-ann- cIus:es, kan slechts pleiten voor den
zij met argusoogen de I1andelingen van
de voormannen del' vaklbeweging gade- genomenen echter ook moeten begrijpen, schrijver, die, n~ar hiJ zeU zegt, in 1933
slaan, en onmlddelllJk alarm slaan als dat er toch sprake is van het nlet-hou- nog nimmer de VereenlgM staten had
ze ook maar de geringste t~kortkoming den aan afspraken, in Holland gemaakt, bez.()cht of een Amerlkaanschen neger
I afspraken waarop men aldaar zijn behad ontmoet.
meenen te he'bben ontdekt.
trekking heert verlaten.
Wat bij dezen niet-marxlstischen geTegen de eerste groop debatteeren we
Het nleuwe voorstel werd a a n g e- leerde opv,alt, is het nauw verband, dat
niet, maar tot onze vrlenden zouden we nom e
Tegen' de heel' Nab:l l' l' 0 telkenmale wordt gelegd tusschen
willen zeggen: Laat Unlet In de war (Soerabala) en een stem blanco.
brengen dOOr een grooten mond' of door
rassen-sentiment en eeonoAangenomen werd het voorstel van het
schijnsuCCessen met behulp daarvan bemische verhoudingen
hoofdbestuur:
ernaar
te
streven,
dat
haald. In the long' run - en we leven
toch nlet bij vandaag alleen - is het voor de leerkrachten, die voor de inwerZoo werden de eerste Chineesche imkingtreding van het Nieuw Indisch Bur- mlgranten in een t,ijdperk van Indus,5ucces aan den kant van het recht.
Wij wetell, dat we strijden voor een gerlijk Pensioenregleni.ent in dlenst wa- trieelen opbloei en behoefte aan arbe-idsaoede en rechtvaardige zaak en dat ai- ren, de pensloengerechtigde leeHijd op- krachten allerwegen geprezen om hun
leen taale volhardlng en onvel'zetteliJ~ nieuw op de toen geldende wordt be- eel1:Voud, hun volhardingsvel'mogen en
heid uiteindelljk tot resultaten kunnen paald en de mogeIijkheid van het ver- hUll eerbled voor de wetten des lands.
leiden. (d a v ere n d a p p 1 a u s). krijgell van verminderd pensloen weer Maar reeds In 1867. toen het arbeldsword t opengesteld.
Haagstuk niJpend· werd, waren er niet
Namens den directeur van O. en E.
mldoende scheldwoorden om deze zelfde
bood de beer N i j en h u 1 s de beste
Ook werd a a n g e n 0 111 e n het Im:migrant.en te dlsqualificeeren. In 1876,
wenschen aan voor het welslagen van voorstel van Malang, dat het hoofdbe- toen 22.000 Chineezen immigreerden,
l1et congres. OeIijke wemchen werden stuur ervoor ijvere dat de diensttijd doch het aantal blanke werkloozen in
uitgesproken door den heer S e h a i k doorgebracht aan bijzondere scholen (ge- San Francisco tot 15,000 steeg, kwam het
lumens de Vereeniging van Leeraren en subsldieerd of ongesubsldleerd gelijkge- tot frenetleke uitbarstingen tegen de
Leeraressen, H e g t namens het V. V. stelde), ook wanneer hlerill hlaten zijn, Azlatlsche concurrenten. Merkwaard~g'is
0., R 0 h e e namens de Vereenlging of n[et onmiddellljk aansluit bij den geu- echter - en hlervan geeft prof. Schrieke
van Mulo-leerkrachten, ir. Des s a u- vernementsdienst, wordt medegeteld voor vers~hi1lende voorbeelden - dat dervag I e namens de I,E.V.-schoolver- salarlsverhooglngen.
• gelijke gevoelens niet zonder meer geeeniging, Van d erE y c k namens
grond worden op den begrijpe1ijken
de Bempeg; S 0 e war d I namens de
Het hoofdbestuur' had een voorstel ill- wensch van eCOllQ'l11iscthe zel~besC'her
Inheemsche
Onderwljzersvereenlging, g€diend. luldende: het NJ.O.G. trachte ming, doch een zedelijke rechtvaardiH 0 r ten s ius namens de C. O. V., de positle del' mobillsatleslachtoffers ging zoe ken in de venneende moreele
Van -r., e e u wen namens den Mijn- voor wle reeds eerder het proces-Berlijn inferloriteit van den tegenstander en
bond, S e he f fer namens het Ilt- is gevoerd - te verbeteren door voor de gekwetste eer van de eigen groep.
disch Paedagogisch ,Genootschap, dr. hen een f1ctieve g-rondslag te !bepleiten, De groote socioloog Max Weber heeft,
Tab I namens den resident van Pr!an- gelljk aan die, welke zij verkregen zou- lang v66r het rassenvraagstuk in zijn
gan, B l' 1 1 namens de Vereelllglng den hebben, indlen hun Hollandsche lalld de huidlg'e beteekenls kreeg, over
Volksonderwijs en Gee r lIn g s na- diensttijd volledig gewaardeerd was ge- cleze kwestie eens gezegd: ..De IIethniworden.
t
sche eer" is de typlsche eel' van de masmens de Leerarerwereeniging.
sa,
omdat zij voor ieder, die tot de verVarl Buitenzorg en Malang waren
De voorzitter d,allkte voor de vrlende- eveneens voorstelIen met be trekking tot meende afstammlngsgemeenschap belijke woorden.
de mol>ilisatleslachtoffers ingekomen, hoort, Is weggelegd.
De "poor white trash". de in ellendige
welke echter werden ingetrokke~.
levende blanken in de
COllgresvoorstellen De v 0 0 r zIt t e r achtte het mo- omstandlgheden
ZuldeIijke staten, waren In den tijd der
gelljk, dat de pensloengrondslag bepaald slavernij de eigenIijke dragers van het
'N'!()rdt op een fictlef salaris. Het voorstel rassen-sentlment tegen de negers, om,Vervolgens kwam~n de voorstelIen in van het hcofdbestuu'r staat In de plaats dat' hUl, sociale ,eel' afhankeIijk was van
behandeIing,
de declasseerlng der negerbevolking".
van die van Buitenzorg en Malang.
Behartlgingswaardige woorden !
Op voorstel van het hooCdbestuur zal
Met algemeene stemmen werd !tet
Ook aan de Japansche immlgratle in
een commissie worden ingesteld, welke
voorstel a a n g e n 0 111 e n.
CalifornIa wordt aandacht besteed. eventot taak krljgt
als aan de SQclale positie van de MexIde sabrisscha!ell
<De verg'adering duurt voort).
"
canen en Indianen. Een samenvattend
te bestudeeren en nleuwe t~ ontwerpen,
"'7'. _
•
j
i_ i¥
waarbij ultgegaan wordt van het beginsel, dat men in de p'ensloengroepen A
IJn B na 20 en 25 jaren zijn maximum
pemioengrondslag bereikt.
Het voorstel van het hoofdbestuur, dat
het NJ.O.G. ijvere, naast zijn actie tel'
algemeene verbetering van de salarlssen,
voor verbetering del' inpassingsvoorschriHen, werd a a n g e nom e n.
Van Seerabaia was eeil voorstel ingekomen om het hoofdbestuur op te dragen het komende jaar zijn aandacht
speclaal te wljden aan de salaris-politiek
en daarbij yoornameJljk te letten QP ;
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hOO!dst~l "America and the Allen"levert
tal van belangwekkende conclusies over
dit deel van net werk, "Hoe mindel' een
gemeenschap histortsoh is gegroeld, hoe
losser en onsamenhangender haar structuur is, des te sterker ts het heerschende vooroordeel en des te kunstmatlger
de wijze, waarop zi] voor haar voortbestaan vecht". Woorden, welke stellig het
kernprobleem van de rassenverhoudlng
ln Amerlka en elders raken.
Het negervraagstuk
neernt de tweede heltt van het boek
in beslag, en het is vooral in dlt gedeelte, dnt de scllrij',oer aan de wetenschappelijk behandelde stof een haast eplsche
gestalte weet te geven. Prachtig is zijn
beschrijving van "The great legend".
het nog steeds in de ZUldeIijke staten
~evende heimwee naal' wat men als het
verleden ziet: de patri:uchale, landelijke
tQestanden van v66r den burgeroorlog,
n:et hun groote gastvrije hulzen, bewoond deor zelfbewuste, hoofsche landbe2iitters, omringd door een toegewijde
,3cll1re van .slaven en bedienden. Deze
legende heeft de wereld veroverd, want
in de Noordelijke staten was mell nil.
de overwinning vergeveni::gezind genoeg
0111 haar niet tegen te spreken. Zoo is ziJ
~ot de Amerikaansche vaderlandsche geschiedenls gaan behooren, maar, aldus
prof. Schrleke, vaderbndsche geschledel}is is' altijd de rechtvaardlging en de
:atlonallseel'ing van heerschende aetueele gevoelens. Alweer een uitspraak,
lie bij dezen schri}ver bijzondere aandacht vel'dienL
Qe "groote legende" noemt de auteur
ilet eene "complex", dat de bUl'geroorlog
in de Zuldelijke samen!eving heert achtergelaten; als het andere noemt hij de
vrees, nlet aileen voor een neger-suprematle, maar ook voor de negers zelf,
hc~zeer deze angst ook met de "legende"
1n ~trijd is. "Pas na de oprlchtlng van de
oorspronkelijke ku-klux-kl:1n hadden de
blanke vrouwen weer eenig gevoel van
veillgheid" werd gezegd. Evenals Max
Weber schrijft Prof. Schrleke den 001'spronkelljken negerhaat ~n hoofdzaak
toe aan de lagere klassen del' blanke bevolking, die hun eigen maatschappelljke
standing slecMs k<>nden redden door die
van de negers benedenwaarts te drukken. Maar dat dlt sentiment thans in de
?;eheele Amerik,aansche samenleving verspreid Is, boekstaaft de schrijver in de
meesterlljke bladzijden "The negro's
place", waarin - met ;tIs prachtlg stijleffect de mokerende herhaling van
"keeping the negro in his place" - de
saciale positie van den Amerikaanschen
neger wordt .beschreven. !
Zoo Is dlt boek - dat vooral ook aall
de ',onderwijs-problemen del' "allen"
(en groote plaats inruimt. - een
bel;}ngwekkend document
geworden van "een van de nijpendste
vl'aagstukken in het land del' onbegrensde mogeIljkheden ("der onmogelijke begrensdheden" heeft Egon Erwin
Kisch eens gespot), een vraagstuk, dat
ecohter, naar de schrijver uitdrukkeIijk
,opmerkt, ook en vooral door de betrokkenen, in samenhang met het wereldgebeuren dlent te worden beschouwd.
Want - en dan volgen gulden woordell - ,',de eenige weg naar geestelijke
vrijheld Is de analyse".
Voor Indie heeft ihet boek een dubbele
beteekenis. Eenerzijds roert het aan tal
van vl'agen, welke ook voor deze ge
westen van groot belang zijn. Maar an- •.
derzijds doet het weI zeer sterk gevoelen, dat een soclologie van de Indl5che
samenleving nog voor de toekomst 13
\veggelegd. De Amsterdamsche universlleit mag zlch gelukklg prljzen, dat haal'
pas benoemde
hoogleeraar Schrleke,
volgens het overgeseinde excerpt uit
zijn inaug'ureele rede, het leervak koloniale volkenkunde in den ruimen zln
van kolonlale sociologie 5chijnt te zullen opvatten.
k
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EEN NIEUW BOEK ,vAN MISS PONDER

II, W. Ponder. Cambodian
Glory. Vitro Thornton Butter-'
wOl'th Ltd., Lond~n

,

.~

a. de om~\'er.redige betuling doer jong't're a,ll1btenaren en van die in de parallelschalen;
b. de verhoudil1'g tussehi'n ,salal'issen en
le\'ensstal~da:u'd, 'zu~ks in H'l'band met ode
rt>gionale bevoldigingen en de C'ventueele
\~eranderil1g van de muntwaarde.

De heer H u i z i 11. g a (Soerabaia)
llchtte het voorstel nader toe. De publicatles van mr. Hart kunnen voor ons
aanleiding geven voor een volgende salarisacUe, o.a. wat betreft de parallel.schalen.
net voorMel wer4' met algemeMi
stemm@l\ ii ~ n i , nom t P,

I
."

,I ,

Miss Ponder, de schrijfster van Java
Pageant, dat zoo julst een prachtige
Nederlandsche uitgave beleefde, heeft
nu ook een boek geschreven over Cambodja. Wanneer wij mogen .oordeelen
naar de wijze waarop zij over: Java
schreef behoort dit boek zonder nader
onderzoek tot, de beste populaire literatuur over het Verre Oosten. De
schrijfster heeft wetenschappelijken zin,
maar haar boeken zijn in de eerste
plaats bestemd voor den belangsteIlende die zonder studieuze piannen eens
lets wiI weten van het Verre Oosten.
Haar groote verantwoordeIijkheldszin
en kennis garandeeren hem dat hij nlet
biJ. den neus wordt genom<!n, als in zoovele min of meer popuIaire boeken over
het Oosten. Maar miss Ponder is toch
In de eerste plaats s c h r ij f s t'e r,
dat wiI zeggen dat zij het vennogen bezit om haar wetenschap aan' anderen,
oak aan leeken, In den aangenaamsten
vorm over te brengen. De gedachte aan
schoolsche wijiheld bIljft den lezer vem~.
Ook I CambodIan Glory is' weer een
voortreffelljk specimen van een voortreffellJk vermogen tot introd\Jct1e van '
bet Wrre OQ$ten iil Mt Verr& Wllit~n I
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Boksen

Uit den Ring
Groot succes 1-'001' Schmeling s hi] ~al Braddock outmoeten ;
tie mutcli Braddock - LOllis van de bmw. -/Wlwrom de
otulerluuulellngen. zoo lang duurden, - N« zes nuuinden iceer een tltehcetlstriul, - Cuut
Braddock tuutr Ber1ijn ?
KHONlEK VAN DE BOKSSPORT

d001'
ollzen specialen mcdewuker

Den H a a g, 1'8 December.
Nu, de teerling is geworpen: Jim
rlraddock en Max Scllmeling hebben
hun h,mdteekening gezet onder het contI act voor een match die op 3 Juni a.s.
meet plaats hebben, een nlatch over vijftien ronden en met het wereldkampioenSC!l1p als inzet. Volgens de Parijsclle
Auto ging het met de onderhandelingen
niet van een leien dakje en heeft het
heel wat voeten in de aarde gehad alvorens de boksers het samen eens werden. Zooals overigens verwacht kon worden van een "business-talk" tusschen
twee zulke harde duitendieven als Max
en Jim en hun respectieve zaakwaarnemel's. Twee uren lang duurden de onderhande:ingen, in tegenwoordigheid van
cen paar leden del' machtige New- Yorksche Bckscommissie, en pas nadat deze
laatsten gedreigd haddcn zich te zullen
terug trekken en zich van de heele match
te zullen desinteresseeren wanneer 1'1'
niet spooedig een eind aan kwam, wierpen de Amerikaan en de Duitscher het
op 1'1'1.1 accoor.dje. )
I

dat hier een stokje is gestoken voor de
funeste gewoonte van sommige wereldkampioenen om veor onbepaalden tijd
hun titel ip
music-haU's of revue's
rendabel te maken. En dat gestipuleerd
werd dat de volgende titelmatch in
Amerika plaats moet vinden is oak zeer
juist aangezien het bijria onmogelijk is
gelden uit Duitschland te exporteeren,
p.etgeen aan Scllmeling een gelegenheid
te meer zou geven om, wanneer hem
zulks beliefde, jarenlang titelhouder te
blijven zonder te boksen. Hij zou dan
van zijn uitdagers kunnen eischen dat
ze hem in DuitschIand zouden ontmoeten, hetgeen hun ongetwijfeld aIle lust
in een titelmatch zou ontnemen.
.,
Deze dwang-clausule past Schmeling
dus slecht. Bovendien weet hij drommels goed wien hij, ingeval van een
zege over Braddock, naar menschelijke
berekening over zes maanden als offieleel uitdager tegenover zich zal vinden.
Dat· zal natuurlijk Joe Louis zijn, en
voor een tweede match tegen den neger
voeIt Schmeling bitter weinig, of schoon
het naar mijn meenin:g geenszins reeds
tevoren een l1itgemaakte zaak is dat
Louis bij 'die revanche ;wra,ak zou nemen voor zijn eerste nederlaag, lOoals
$OmmLgen meenen.
Ongetwijfeld lOU
de t;aak voor
Schmeling veei 'moel1ijker zijn omdat
de neger zijn jeugd mel' heeft en nog
elken dag vorderingell kan 'maken, terwijI Schmeling zeIt zich in benedenwaartsche richting beweegt. Maar aa,n
den anderen kant meet het verloop van
'de eerste match hem een greot moreel
overwicht geven, en dat is ook heel wat
waara. Hoe het zij, Schmeling neemt
hel;. ~ekere voor het onzekere en zou den
neger verder maar liever nooit meer
ontmoeten, tenmil1lste niet ,binnen den
ring. Het pa,g geteekende contract laat
hem echter in dit opzicht weinig vrijheid van beweging.

De zaak is dat er zoowel van Braddock
als van Schmeling iets geeischt werd da t
hun allerminst aanstond. Van Braddock
dat hij v66r 3 Juni geen enkelen anderen
bokser zou ontmoeten, dus ook Joe Louis
niet. Men w€et dat deze match al aardig
op weg was 0111 afgesloten te worden,
en men weet ook dat Braddock hier zeer
waarsehijnlijk een sluk meer aan. zou
verdienen dan aan de match tegeij
Schmeling:' De bepaling van n-iet meer
uit te komen veor 3 Juni geldt ook voor
Schmeling. Maar deze had d:lar hoegena:llnd gcen bezwaar tegen: hij wll aIleen maar tegen Uraddock bouen, en

was juist dat Braddock permissie zou
krijgen om €erst Joe Louis te ontmoeten,
en dan k.o. zou worden geslagen. Waijt
indien dit gebeurde, al was het in een
wedstrijd waarbij de titel n i e t op
het spel zou staan, dan zou er van een
ontmceting Schmeling-Braddock niets
meer kunnen komen. In het oog van de
heele wereld zou Joe Louis dan wereldkampioen zijn. We mogen dan ook veHig
aannemen dat de bewuste bepaling op
den uitdrukkelijken eisch van Schmeling
in het contract is gezet. Daartegenover
staat dat Schmeling zich zeer tegen zijn
zin heeft moeten verplichten om" inge\\al van een :lege, het wereldkampioenschap binnen de zes maanden in Amerika
te verdedigen. Men begrijpt dat de Yankees niet te bewegen waren deze voorwaarde te laten verYaIlen.
Zij willen in de eerste plaats geen herhaling van wat tijdens het eerste wereldkampioenschap vim Schmeling gebeurd
is, toen de Duitscher, op voorbeeld van
Dempsey trouwens, een jaar lang.uit den
ring wegbleef en zijn titel op andere wijze te gelde maakte. En in de tweede
plaats wlllen ze de zekerhcid hebben oat
ook de volgende titelmatch in Amerika
plaats zal vinden. Deze clausule was voor
Schmeling een bijna even bittere pH als
het niet-uitkomen tegen Joe Louis voor
Braddock, en wanneer men dan verder
in aanmerking neemt dat men het oak
nog over de verdeeling der recette eens
moest worden, dan is het geen wonder
dat de onderhandelingen twee uren hebb~n geduurd.
,Schmeling voldaan !
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de man was die naar recht en billljk- dock en de be ide andere Yankees zeheld als uitdager behoorde te worden kerheld zullen krijgen da,t ze den buit
erkend, tenzij de Dultscher zelf door meer naar Yankeelan::!. mogen nemen .
onmogelijke e,ischen te stellen een Beweerd wordt dat Schmeling hlerover
match tusschen hem en Braddock van een ernstig woordje zal spreken met
de baan hlelp. Naar mijn meening is den Fuhrer wien het ook wat waard
dit het eenig-juiste en sportleve stand- moet zijn dat een Duitscher de titelpunt. Het is best mogelijk dat Joe Louis ma teh onder de voor hem gunstigste
een tweede match van Schmeling win- omstandlgheden, in het elgen land en
nen IZOU, en ik geloot ook wel dat hij voor het eigen publiek, kan boksen.
momenteel een beter bokser is dan de
Duitscher, maar thans hebben we alWat hler allemaal van waar is kunleen rekenlng te houden met het resul- nen we niet beoordeelen. Maar het zal
taat van de eerste ontrnoetlng van de blijken in Februarl, in welke maand
twee. Voor die plaats had was de gang- Schmeling naar beweerd wordt met
bare opvatting dat de winnaar Brad- "definitieve" voorstellen in zijn zak
dock zou mogen uitdagen, De match naar New York zal relzen, Die voorstelwas een soort van demt-tlnale voor den len zullen echter wel zeer bijzonder
tltel, Het gaat nu nlet aan Schmeling' aantrekkelijk moeten wezen indien de
op sllnksche wijze op zij te schuiven en Yankees deze match zullen laten glipmen mag ook niet van hem elschen dat pen!
hij eerst neg €ens tegen Louis zal uitkomen, omdat de neger sinds zijn nederlaag zooveel beter is geworden. Wan- Z
l1€erSohmeling den titel wint, en Louis
lCemmell.
is over zes -maanden nog de sterkste
van alII' pretendenten, kan men verder
praten. En dan ook z,()u een tweede
Rie l\lastellbroek .for ever
mateh Schmeling-Louis 10giECh en sporeef noodzakelijk zijn. Maar'eerder niet, WERELDRECORD tOO 1\1. VERBETERD
behalve met voikomen goedvinden van
Schmeling, die er echter niets van hooAneta seint nit Rotterdam, dat Rie
ren wiI.
lUastenbroek in het Oostelijk zwembad
De Duitscher zelfverzekerd aldaar het wet'eldrecord tOo meter rugslag, dat reeds op haar naam stond, met
Schmeling is naar we zagen zeker van nid minder dan 11 secollden verbeterd
de overwinning ;op Braddock. En het is heeft. De recordtijd is thalls teruggeeen feit dat Braddock de minst briljante wereldkampioen van de laatste vijf- bracht tot 5 mi,n.. 48,8 sec.!
entwintig jaar moet worden genoemd.
Zijn record vermeldt tal van nederlagen, en ieder llerinnert zich nog de verJloetbal
bazing in de bokswereld toen hij tegen
aIle vei'wachtingen in won van den fantastischen en slecht-voorbereiden Baer.
Voetbal in 8uitenzorg
Maar daarmee is nog niet gezegd dat
hij "per se" van ISchmeling m.oet verllezen. Braddock heeft een jarenlangeCompetitie-programma voor Januari
Hvaring, hij kan heel g'oed boksen en
hij behoeft geen enkele match te beHet CQmpetHie-programm'a van den
ginnen ais een geslagen man. Schmeling Sport Bond Buit,enzorg over de maand
is een ring-figuur van grooter kaliber. Januari ziet er als voIgt uit:
Tegen Louis bokste hij de beste match
Ie klasse compE!titie:
van zijn lange en eervolle carriere.
Daarvoor had hij indrukwekkende presZondag 3 Jan. :
ta-ties geleverd tegen St.eve Hamas en
tegen zijn landgenoot Walther NeuseI.
Be Quick - Sinarkotta, terrein H.P.C.,
Maar dit kan ons niet zijn zeer teleurscheidsr. Oesoep.
stellende verrichting t~gen den ouden
W. I. K. - H. P. C.,
terrein Depok,
Paulino. doen vergeten, van wien hij
scheidsr. Brouwer.
slechts met moeite <lp puntei1 won, ,terZondag 10 Jan.:
wijl Joe Louis in vier of vijt ronden den
Bask volkomen sloopte. We zullen moeten afwachten welike Schmeling op 3
Juni in actie komt: de brlljante overwinnaar van Neusel 'Of de allerminst
imposante bokser van de match tegen
Paulino.

H. P. C. -

Indonesia, terrein H.P.C.
scheidsr. Mutter.
W. I. K. - Ajax,
• terrell1 Depok,
scheidsr. Brouwer.
Zondag 17 Jan.:
Sillarkotta -

Neen, Braddock is niet bij voorbaa,t
verslagen en hij behoeft niet te fammeren omdat hem nu "de groote bom
duiten" 'voor een ll'ltatch tegen 'Joe Louis
ontgaan is. Hij kan winnen van Schmeling, en in dit ~'eval zal hij legen Louis
een nog veel grootere bom verdienell
dan wanneer de match thans plaa-ts
Toch heeft de Duitscher aIle reden had.
om over het verleop der besprekingen
tevreden te zijn. De onderteekening van
Bl'adl1odc ll1ar Berlijn?
het contract is voor hem een groot succI's. Er bestond nu eenmaal een streNauwelijk3 was het contract Bradven om hem uit te schakelen, en aan dock-Schmeling geteekend en bevond
Joe Louis de voork€ur te geven. Dit de Duitschel' zich aan 'board van de
plan heeft, Schmeling weten te verhin- Brelpen of in Amerika de'ed het gerucht
deren door gedaan te krijgen dat Brad- de ronde dat de titelmatch, die geordock zich verplicht geen enkelen wed- ganiseerd zou worden door de heeren
strijd te boksen v66r 3 Juni.
Mike Jacops en Jimmy Johnstoh respectievelljk promotors van de Twentieth
Oak Braddock tevret.tell Century Sporting Club en van Madison
Square Garden, misschien 11iet in
Bradiock heeft na de gewichtige con- New York doch in Berlijn plaats zou
ferentie verklaard dat hij eveneens hebben ! ... Het heet da t Schmeling alles
zeer Yoldaan was, maar het betreurde in 't werk gesteld heeft om de beide
nu niet in staat te zijn de "groote bom promotors ervan te overtuigen dat Ikrduiten" te winnen met een match te- lijn financieel veel interessanter is dan
gen Jee Louis. Men vraagt zich na- een Amerikaansche stad, omdat men
tuurlijk af waarom hij' dan' het contract daar nu eenmaal meer op Louis gesteld
geteekend heeft inplaats van definitief is. Schm.eling moet zich sterk gemaakt
te besluiten tot een match tegen den hebben om Braddock €en beurs van
neger. Nu weet men hier niet precies .250.000 dollar te bezorgen, waarbij dan
welke verplichtingen Braddock heefC nog een flinke schadeloosstelling zou
ten aanzien van zekere machten die bij komell voor de twee promotors.
de organisatle van een tltelmatch een
woordje mel' spreken. Volkomen vrij
H~t lljkt inderdaad niet onlnogelijk
was hijzeker niet. Voorts moest hlj re- om 111 het reusathtige Olympische stakening ho;rd;n !?et .de New-Yorkscije dian te Berlljn een mepigte saam te
Bokscommlssle, ~enmll1ste voorzoov~l;, brengen die een hoogeT'e recette ,kan
bet~~ft den staat New York, en het opleveren. tenminste voor de match in
SChlJ~t weI dat de Bokscommissie de kwestle, dan in Xmerika. mogelijk zou
meenll1g was toegedaan dat Schmeling zijn. De vraag is echter maar of Brad-

zijn groote vrees
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Chung Hsioh,

terrein

H. P. C.; seheidsr. Reeck.
Be Quick, t.errein De pok ,

.

W. I. K. -

scheidsr. Brouwer.
Zondag 24 Jan.:
Ajax - H. P. C.,

,
terrein Ajax,
seheidsr. 0esoep.

Zondag 31 Jan.:
Slnarkotta -

W. I. K., terrein H.P.C.
scheidsr. Reeck.

2e klasse

cOl11petitie:'

Dinsdag 5 Jan.:
Ajax -

Indonesia,

terrein Ajax,
scheidsr. Mutter.

Woensdag 6 Jan. :
H. P. C. -

Sinarkotta, terrein H.P.C.
scheidsr. Spape.
Dinsdag 12 Jan.:
Sinarkott:l -

Ajax,

terrein H. P. C.
seheidsr. oesoep.

Wcellsd.ag 13 Jan.:
Indonesia -

H. P. C.

'K ant

com pet i tie :

0 0 l"

tarrein H. P. C.
scheidsr. Mutter.

Dondel'dag 14 Jan:
S. G. t. -

M. L. S.

terrein Ajax,
scheidsr. Spape.

Zat.:rdag 16 Jan. :
Gam. eutal -

Good Year, terr. Ajax,
seheidsr. 0esoep.
Dinsdag 19 Jan.:

Boschwezen -r St.adspolitie,
terr. H. P. C., scheidsr. Mutter.
Woensdag 20 Jan.:
M. L. S. -

V. V. S. S., terrein Ajax,
scheidsr. Tanelepy.
Donderdag 21 Jan. :
Gam. elftal - V. V. A. S., t~rr. Ajax,
scheidsr. Manorek.
Zaterdag 22 Jan.:

I

Schmellng heeft na deonderteekeniQg
vall het contract verklaard dat hij VOI-!
daan was over het behaalde resultaat en .
vcor ziehlelf de zekerheid had dat hij I
den titei zou terugwinnen. Nochtans'
yond hij het onb1llijk dat men hem ge- :
d wcngen had evenl ueel dien titel oinnen '
de zes maanden op het spel te zetten.:
l\Iaar Cl' Z:lt voor mij niet anders op dan •
dez-e voorwa:ude te aanvaarden, zei
Schmeling, want als ik het niet gedaan
had ZO~l de Boks Commissie aan Braddock vergunning hebbe11 gegeven ti,;en'
Joe Louis uit te komen, en dan WJ.S ik
mijll kans op een titelmateh kwijt I. ..... i

BaD

Good Year -

S. O. I.,

terrein Ajax,
seheidsr. Spape.

D:nsd3g 26 JaI1.: .
terr. H.P.C.
M. L. S. - Boschwe.z~n,
scheidsr. Mutter
Woensdlg 27 Jan. :
Stadspo1itie - V. V. A. S., terr. Ajax,
seheidsr. Oesoep.
Donderd.a.g 23 Jail.:
Garn. elftal -

±22!21

lIet Phohi-sportpraatje
Een sportjaar, dat »eel goetls bracht, - Gering aantul »oetbal-interlandiceilstrijden, - Zwemsters tcaren in topcorm
In het wekelijksch sportpraatje voor
de Phohl heeft de heer Grootihoff gtsteravond gezlen de omstandigheid, dat
dit het laatste sportoverzicht van het
[aar was - een terugbllk geworpen op
de sportprestaties in 1936.
c-

Men schroomt b.v. niet op een ranglijstje Rie Mastenbrook mummer elf te
plaatsen en een volkomen onoeteekenend Amerlkaansch zwemstertje een del'
eerste plaatsen te laten bezetten,
Voorts is' daar Van Beveren, die eveneens uitstekende prestaties op zijn naam
heert. Het meet jammer genoemd worden, dat Van Beveren in verband met
zijn werkzaamheden heett gemeend
zich uit de wedstrijd-a thletlek te moeten terugtrekken. De a t.h'1eten Takema
en Van Boren zullen een dezer dagen
naar Indie vel'trekken en het is te hopen dat ze de >"port daar even intensieC
blij.ven beoefen'en.

In de eerste plaats richtte spreker
ztch op de voetbalsport, die nog immer
in het orandpunt der belangstelling
staat.
Het Nederlandsch elftal heert het atgeloopen jaar vier interlandwedstrijden
gespeeld. Dit is twee wedstrijden min-'
der dan het voorafgaand jaar. En men
moet teruggaan tot 1923, wanneer lllen
een zelfde laag aantal interlandwedstrijden van onze oranje-shirts wll aanOp hockey-gebied hebben de NederireHen.
landers zich ook goed geweerd. Onze
ploeg wist zich tijdens de OlympiadI'
Dat er dit jail' zoo weinig interna- als derde te klasseeren. De ploeg speeltionale wedstrijden door onie ploeg zijn de in totaal vier interland-wedstrijden.
gespeeld is voornamelijk te wijten aan Zij won van Belgie en Zwitserland en
het feit, dat het team niet heeft deel- verloor van Duitschland en Britsch-Ingenomen aan de Olympiade.
die. De laatste nederlaag tegen de beAchteraf is het te betreuren, dat wij roemde cracks was overigens weI te verniet in Berlijn verlegenwoordigd zijn wachten. De kwaliteit van llet spel gaat
zeer goed vooruit-.
geweest.
l\Ioeilijkheden yoor roeisport

Eer-lijkheid van K. N. V. B.bestunr

De roeisport heeft het niet gemakkelijk.
Voor het wedstrijdroeien in gieken
Men weet : hier zat de kwestie van de
bestaat minder belangstelling, wellicht
amateursbepallngen in den weg.
De eerlijkheid van het K. N. V. B.-be· mede in verband met de hiervoor
stuur, dat niet klakkeloos een hand,tee- vereischte intense training.
kenillg heeft willen zetten is hieraan
Voorts is de kanosport opgetreden als
tenslotte debet geweest. In sommige
andere landen is men vlotter gebleken niet te verwaarloozen concurrent voor
net race-roeien. De studentenvereenimet het plaa'tsen van handteekeningen.
gingen wisten geen ploegen van beteekenis meer in de haan te brengen. De
In h.et verteg'Cnwoordigend' eIft·al wa- baan op de Amstel is verdwenen en dit
ren overigens in dit jaar weinig muta- is waarschijnlijk mede oorzaak van de
ties te constateeren. Door de ziekte van verminderde belangstelling.
Leo Halle moest er twee maal een verOverigens wordt er in de hoofdst.:id ,\
vanger in het doel optreden. De Iaatste
tinnenkort een nieuwe ba:l,n geopertd.
keel' was dat Van Male.
De baan op het Y heeft n.1. bewezen
In den wedstrijd tegen Noorwegen voor wedstl'ijden ten eenenmale ongetenslotte heeft De' Bock Drok vervan- schikt te zijn. Op de nieuwe baan zullen
gen. Te Parijs heeft men de tricolores in '37 de E1,1ropeesche kampioenschap ...
met 8-1 geslagen. Belgii! dolt het on- pen verroeid worden en vermoedelijk zal
derspit met 8-0. '
I
dit deze t.ak van sport weI weer e€n
Tegen Ierland en Noorwegen speelde stoot in de goede richting geven.
men gelijk.
De Varsity werd in storm en strooDeze beide draws hebben .eigenlijk mende regen verroeid. Prinses Juliana
~enige teleurstelling en tevens 'bij velen bleef deze wedstrijden tot het einde too
den il1dru!{ gewekt, dat er een achter- bijwonen.
ultgang was te bespeuren in de kracht
Amstel bracht een goede jonge aoht
der ploeg.
uit, beter dan Nereus.
Bij de selectiewedstrijden kampten
Doell als men luet 8-0 wint van
Belgie dar! l>ehoort er vrij wat moreelen de acht van Nereus met die van Amste1
moed toe om bij een volgend€n kamp voor he~ eerst tegen elkaar. Nereml
Gnmiddellijk a 11 I' krachten in te zet- werd met twee lengten nummer een.
Te Berlijn eindigde de vier van Nereus
ten!
als vier,\le.
De heer Groothoff v,erwachtte, dat de
aanstaande wedstrijd tegen Duitschland
Uit de \Vielerwerel~l
een beter inzicht zal geven in' de
krachtsverhoudingen.!
'
Op wielersportgebied wist Van Vliet'
het kampioenschap over 1 K.M. tegen
De Technische commissie i8 weder het horloge te behalen. Middelks-mp·
zeer hard aan het werk geweest. Men wist zich in den wedstrijd om het i'eis er thans in geslaagd een uitstekende reldkampioenschap wegrennen. derde 'tc,
resel~e te forl11eeren.
plaatsen. Voor een .Nederlander, die ui- .
Dit bleek weI den eersten Kerstdag teraard op dit gebied minder routine
in Almsterdam. Een Amsterdamsch'l heeft, een schitterende presta tie. Zijn
combinatle speelde tegen een Zwaluwen- verrichtingen bij de Tour de France
zijn voor een bewoner van het "platte(Iftal.
land" weI zeer te roemen.
In den aanval van de Zwaluwen speelden eenige vrij onbekende tweede klasPijnenburg won met SlaMs in Kopensers. Doeh deze speelden tactlsc!h en hagen en met Wals in Rotterdam de
technisch zoo goed, dat het Amster- ,Zesdaagsche". Wals zegevierde mit
damsoh team mede door hun toedoen &h6nn te Parijs in een soortgelijken
werd verslagen met 4-2.
kamp.
H.C.C. I werd in het Mgeloopen seiEn dit tenvijl de Amsterdant.sehe club
zeen
kampioen der cricketclubs en
over het uitstekend backstel Calden-hoH.C.C. II eindigde als twede. Jhr. W.
ve en Van 8tomksen bes~hlkte.
Van den Bosch was hier de stuwende
Voor .vie de traditie iets heeft te zeg- kl·acht. Hij maakte in totaa1 693 runs
gen, zal het een teleurstellende ervaring meo~ een gemiddelde van 77 en nam 31
zijn geweest, dat H. F. C., de oudste voet- wickets. Het is moellijk uit te maken,
balvereeniging in Ne-derland, degradeer- wle de beste batsman was.
de. H. V. V. fa,alde opnieuw bij haar poDe heer Gl'oothoff uitte den wen8cb,
ging om in de eel'ste klasse terug te
dat 1937 een voorspoedig sportjaar
komen.
\
mocht zijn.
Want de sport joch draag>t bij tot de
Suctessen OllZtr zwemsters
weerbaarmaking van het v'olk in naBij de zwemsport moet men niet tionalen zin maar tevens in den steeds
slechts uit beleefdheid doch tevens wt zwaarder wordenden strijd om het beoverweging hunner prestaties de dames staan. Zij schenkt levensvreugde, levenslust en gezondheid I
het eerst noemen.
Op cie Olynnpische spelen oogsttel\ onze zwemstertjes rijkelijk lauwer-en.
, Rie Masteirbroek vel'beterde de wereldrecords over.de 100 en 400 l11I. rugslag.
Tiny Wagner en Wllly den Ouden verbeterden de 4 maal 100 meter estafette
(wereldrecord). De verschlllende verrichtingen llggen nog versch in het
heugen. Intusschen is het al zoo ver
dat men er zich over verwonderd heeft:
dat in de afgeloopen maand nog geen
records verbet.erd. zijn !
De Nederl:1ndsehe zwemfters zijn nog
Iliet zoo ver, dat',zij zich internationaal
'met hun wapenbroeders met succ·es
kunnen meten Toch Is er dit jaar reeds
een Qelangrijke verbete~'ing ten deze
ingetreden.

ge-
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V. V. S. So, terr. Ajax,
sc-heidsr. Mutter.
De N~derlandsche Athletiek Unie kan
Zaterdag 30 Jan. :
z!ch gelukkig prijzen in 11et bezit van
Good Year - Boschwezen, terr. H.P.C~ athleten .a.ls 03<'ndarp I'll Van Bever€m.
srh;-ictsl". Oesoep. Osendarp is op de Olymphde de snelste •
sprinter van het >b~anke r;lS geble-ken.
DE BOCK GESCIIORST
lets dat men zeUs in Amel'ika te weten
is gekomen. En dat wil wat zeggen. Want
\ De voetballer De Bock 1s 'wegens het de
Amerikaansche
sportjQurnalisten
incident op 20 deur geschorst voor een schijnen van wat buit~n hun landsgren-lprins von Windischg-riUz, dle aI, brnlds..
perlode, waarll}, Bloemendaal drle wed· z,en op s])ortgebledgepre3tet>rd wordt jonkel' blj het h"wellj~ van PrfJ\s~s Ill"
atrlJc;len zal spelen, s~lnt AnetlHl~ai,
s.echh een llauw Oi8rip t~. 11eo'oen,
lIall:\ 2:\1 fun&e,rell.
.
•\

I

Hieruit blijkt weI dat S~hmeling. tot
de z(er velen behcort die Joe .Louis su- i
perieur achten aan Bra>ddock. Zijn er- I
gernis over de verpl!chting om eventueei zijn titel binnen een half jaar te
verdedigen, en dat in Amerika, is begrljpel\Jk, maal' daarom nog niet ge~rond. M~l\ ~t1.11 he; slecht$ waju!chen
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BATAVJAi\SCII NtEUWSnrXD van Dinsltag 29 December T9!rn -

Off. Berichten
----4.---Onder 1\ ijs

,

Ov-crgeplaa!st van de K. C. S. te Gorontalc naar de Iste Eut'. sc hl, b MaEado de
tijd, hoofdonderwijzer B. K. W. WAROUW.
Overgeplaatst van de Eur. school te Ternate naar de S,je gelijksoort.Ige school te
Amboina de tijd, wd, Eur. onderwijzer R.
TANNENBAUM. .
Overgeplaatst van de 3d'.:! Eur, sc11001 t e
Amboina naar de Eur. school te Ternate de
tijd. wd. Enl'. onderwijzer F. J. VODEGEL.
Overgeplaat st van de cpcnbare lagere nijverhejdsschool \001' meisjes te Jogjakarta
naar de g'clij.ksool't:ge se11001 te Batavia, de
gediplomeerd vakonder wijzeres, 1100fd eerier
openbare lagere
nijverheidsschool voor
melsjes sne]. C. DEN BES1EN.
Belast met de waarnerning van de betrekking van Eur. hoofdondei wijzer bij het
Mulo '~n gepl. aid open bare mulo school te
Proboling 6 0 , T. J,>. OOSTERHOUT, thans
Eur. schoolhoofd van de openb, Eur. lagere school te Sigli.
'
Bencemd tot Eur. hoofdonderwijzer bij
het mulo en ge.plaatst aan de openbare
mulo se11001 te Medan A. P. DORSMAN,
thans tijdelijk waarr:emwd plaatsrenangend inspecteur van het Inl. onderwijs in
het 1ste ressort aldaar.
Overg'eplaatst ran de openbare ambachtsschool te Semarang naar de lste open bare
aunbachtssehool te Baravia de leerlil'g vakonderwijzer E. J. NJIO.
Wegens overtolligheid op verzoek met in-gang :van 31 Maart 1937 '<'ervol uit 's Lal~ds
dlenst onlslagen mej, A. W. D. DE LUSSANET DE LA SABLONleRE, ambtenares
op wachtgeld in Europa voertoevende, laatstelijk Eur. hoofdonderwijs bij het Mulo.
Buiten werking gesteld het besluit, waarbij de mantri-oenldaga van den Soesoehoenan nm Soel'akarta RADEN NGABEI
WIGNJOPANGOEKIR is wel'kzaam g2steld
Rls leider van het filitaal te Japara. van
den O1leEbaren Amb:lchtslcergang te Semarang.
Werkzaamges'teld als Ieider van lr2t filiaal
te Japara. 'van den openbaren am,bachtsleel'g'ang I.e Semarang
RADEN NGABET
SOEKEMI MARTOSAS~UTO, particulier I.e
Soerakarta.
\Vegens zesjarigen dienst acht maaEden
wrlof naar EUlop3. ver1e'2nd aan J. VAN
HINTE, Eur. school11oofd del' lste openbare
H. I. S. te Poerwokerto, met bepaling, dat
l1ij zijn betrekking cen 16den Maart 1987
:lal r.C'derleggen.
Op verzoek met ingang van 31 December
1936 C'cHol ontheren 'van haar tijdelijke
werkzaamstel!ing als waarnemend Eur. onderwijzeres '"001' de eerste twee schqoltijden
aan, d'3 op;;nbare Eur. .lste lagere school D
I.e Bat:w:a mej, V. p. VERMEULEN.
\Veg2ns zesjarigen I dienst acht maanden
"'crlof naar Europa. Hrleend aan
J. M.
BAARSLAG, leeraar bij het Lyceum te Soel'abaja, met bepaling, dat hij zijn b€trekking den Isten. :Juli 1937 zal nederleggen.
Belad met de waarneming der betrekking
van plv. inspecteur van het Inl. ondel'wijs
,in hct l>te ressort te Medan, B. LOBSTEIN, thans wd. plv. I1~~)Ccteur bij dat
onderwijs, tijdelijk tel' besehikking gesteld
van den in~pecteur van meergem2ld onderwijs in het Iste ressort te Fort de Kock.
Herb€noemd tot Eur. hoofcond. eh belast
met de funcW.in van Eur. schoolhoofd del'
Eur. school te Kraksaan J. E. VELTHOEK,
ambtenaar buiten wukel. dienst uit Eur.
tHug'verwacht, laast~lijk die b2trekking bek:eed hebbende. ,
Met ingang ,van 2 Janual'i 1937 herbenoemd tot Eur. schoolhoofd ellJ ge'Plaatst
aan ide K. C. S. te Toeban p. A. KIMMEL,
ambl<>naar Ivan verlof uit Elllopa terugverwacht, laatstelijk die
betrekking be-kle-2d
llebber-de.
Herbenoemd tot Eur. hoofdonderwijzer en
gepl. aid 12de Eur. school te Kediri E. FRISO, ambt. 'buiten werkel. d:en~t uit Europa

tcrugverwacht tevoren die betrekking lieklced hdbbel'{\.e.
Geplaatst aan de Eur, lste school n te
Jogjakal'ta, de Eur. hoofdonderwijzer W. A.
PALLENCAOE,
thana belast met de
Iunctien vam Eur. schoolhoofd del' H.C.S.
te Parakan.
Benoernd tot Eur. hoof<iondenvijzer en
gepI. aid Eur, school te PU2rwokerto E. H.
CH. MENGERINK, ambtenaar van verlot
uit Eur. teruggekeerd.
Belast met de waarnerning del' betrekking ran Eur. schoolhoofd
en gep1. aid
Eur. school 13 !Big!! L. A. DE GROOT, ambt,
ouiteo werkel, dienst uit Eur. terugverwacht,
Overgeplaatst 'van de 2de Eur. school te
Amboina naar de Eur, meisjesschocl te
Bandoeng de tijd, wd. Eur. onderwtizeres
\'001' de eerste twee schooltijden mej, L.
.
WEIFFENBACR.
Overgepl, van
de 2de Eur. school te
Bandoeng naar de gelijkscortige school te
Amboina de tijd, Eur, onderwijzer E. K. R.
SALZMANN.
Ol'el'geplaatst van de 3·de Eur, school te
Amboina naar de Eur. school te Depolt de
Eur. onderwijzel'es voor
de eerste twee
schooltijden nr~j. G. KESSLER.
Overgeplaatst van de Eur. school te Depok naar de 3de Eur. school te Amboina de
Eur. hoofdoniderwijzel' N. W. C. VON STEIN.
Op verzoe·k met ingang van 31 Decemb€r
1936 eervo1 I.e ontheven van haar tijd. werkzaamstelling'mej. M. F. TUYNMAN, tijd.
wd. Eur. onderwijzel'es voor de eerste twee
schooltijd'cn aan de openbare Eur. lste lagere school t'3 Salatiga (Semarang).
. OvereeIlkomstig haar wer.sci\ met ingang
van 31 December 19'36 eervo1 ontheven mevr.
C. TH, VAN DIJK. geb. GERAERTS. tijd,
wd. Eur. {)ndel'wijzeres aid 5de Eur. school
•
te Ba ta'via.
Tijd. wel:kzaam gest:2ld als onderwijzer en
ge,plaalst aan de 2ide .H. I. S. te Malang
SOEMEDI, particulier te M~os.
Op verzoek, m2t ingang van 31 December
1936 oeen"ol ontheven van haar werkzaamstelling als waarnemend Eur. ondel'wijzeres
mel A. UITTIEN. wd. Eur. on<ierwijzeres
aan de openbare Eur. lagere school t'e Depok. I :ijuitenzog).
Tijdelijk werkzaam geste1d als Inl. onderwijzeres -en gepl. a./d H. I. S. te Madjalengka, mej. NJI RADEN ROEKAJAH, pal'ticuliere te Ba r.doc rug.
Belast met ae waarneming der betrekking van schoolhoflfd en ter beschikking
g'esteld van de 'vereeniging ,,.P. G. H," te
Fasoeroeal'): ten einide t>e worden w2r'kzaam
gesteld aan de van die vcreeniging uitgaande H. I. S. aldaar RD, ALIMOERNI AL.
PATOKOESOEMO thans ondel'wijzer aan
de H. I. S. te pOerboli~ggo.
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Pal'is·Cololliale
Ze-ndu TP.\ 2, 19.68 1\1.
18.25 VOlksli','d,
18W Voncert (relay Radio-Paris).
19:30 Nieuws (Engelsch),
19,45 Concert (vel'\'olg).
20.15 Nieuws.
20.45 Concert (vervolg).
21.30 "Le mouwment social".
21.40 Muzikale causerie.
21.50 Kolonlale koersen,
22.00 Literaire uitzending (poezle en proza),
23.25 Koersen,
23.00 Sluitw.g.

Radio-programm as
182<1
19.00
19.20
19.30

•

,8. R. V.

19.50
20.00
2'~.00

17.00

17.30

18.00
19.00
19,15
20.00
2:l.00

-&II!.usaa:ZUAlM!!W bAtS
.

I

nl'1a~t met ell' waarncuuug del' l)etrck~ll1g
van inspccteur van politie Ie klasse bij de
alaemceue polit.ie G. lIEERINGA, thans
di~nstdoende inspecteur van politie II! klasse
op maandgeld m2t oepaling, d:1t. hij blij~t
geplaa tst bij de algerrreene poht ie 111 de resl-I
den tie Lampongsche Districten.
'Belast met de waarneming del' betrekking
van inspecteur van politie Ie klasse bij de
algemeene politie K. E. H. SCHaFER, t hans
di'cnstdoende inspecteur van politie Ie klasse
.0P maandgeld met bepaling, dat hij blijft I
geplaatst bij de algemeene politie in het
gouvernernent Oostkust van Sumatra.
Belast met de waal'l1e.ming del' betrek~dng
van inspecteur van POlltie 1~ klasse bl1 de
algemeene politte E. W; O. KEMPER, thans
dienstdoend,,~ inspecteur van politie 1~ kla :~se
op maandgeld met bepaling, dat hi] blljft i
geplaatst 'bij de algemeene pohtj e in de
re-ider tie Sumatra's Westkust.
Belast met de waarneming van de betrekking van inspecteur van politie Ie klasse bij II
de' algemeene polttre J. H. M. HERMANS,
thans dienstdoende mspecteur van politi'~
Ie klasse op maandgeld met bepa!:ng, dat
hij blijft geplaatst ,bij de algemeel~e politie
in de pr0'iincie West-Java.
Belast ll1'2t de waarneming der be trekking
van inspecteur van politie Ie klasse bij de
algempene politie R. J. H. WILLEMSZ,
thans dlenstdoendl:l ir.specteur van politie
Ie klasse, op maandgeld met bepaling, dat,
hij blijft geplaatst bij de algemeene politie I'
in de provincie W'cst-Java.
Belast met de waarneming del' betrekking
fan ins-pecteur van politie Ie klasse bij de '
alg'Cmeene politie J. CH. SIP, thans dienstdoend'e inspecteur van politie Ie klasse op
maandgeld met b€paling, dat hij blijft geplaatst bij de algemeene politie in het gouvernement Oostkust van Sumatra.
Belast met de waarneming del' 1J2trekking
van inspecteur van politie Ie klasse bij de
algemeene politie R. H. DE FRETES, thans
dier.stdoende inspoecteur van politie Ie klasse
op maandgeld met bepaling, dat hij blijft
geplaatst bij de algemeene politie in de provinc:'e Midden-Java.
'
Belast met de waal'l1eming del' betrekking
van inspedeur van politie Ie klasse bij de
algemeene politie E. J. LAURENS. thans
. Deil Itaag bruidsstad: de versit~rillg op het
dienstdoende inspecteur van politie Ie klasse
op ll1aandgeld met bepaling, dat hij blijft
geplaatst bij de algemeene politi'e in het
,
g'ouvernement Oostkust van Sumatra.
Belast met de waal'l1em~ng del' betrekking
Helast met de waarneming del' betrekklng dlenstdoer-de lnspeeteur van politie 1e klasse
van inspecteur van politle Ie klasse bij de van inspecteur van politie h~ klasse bij de op maandgeld met bepaling, dat hij blijft
algoemeena politie p. W. SAALEMAN, thans algemeene politie TH. L. GEBHARDT, gep:aatst :bij <Ie algemeene politie in de prodienstd<Y2nde inspecteur van politie Ie klasse thans dienstdoer.de inspccteur van politie vincie West-Java.
op maandgeld met bepaling, dat hij blijft in de provincie West-Java.
Helast met de waarneming del' betI;lekking
geplaatst bij de algemeene politie in de
Belast met d·e waarn-eming der betrekking van inspecteur van politie Ie klasse bij de
I
provincie Oost-Java.
van ir.specteul' van pohti'c Ie klasse bij de alge111'~er.e politie L. TRAAS. thans dlenstBelast met de waarneming del' betrekking algemcene politie M. SILVERENBERG, doe,nde inspccteur van politie Ie klasse op
van
inspecteur
van
politle
Ie
klasse
bij
de
Dept. van Financien
thans diensldoende inspecteur van politie Ie maf\ndgel<I met bepaling, dat hij blijft gea,lgemeene politie J. B. B. VERSIGNY, klasse op maandge:d, met bepaling, dat hij plaatst bij de algeme'2ne P9litie in h.et gouthans
dienstdoende
inspecteur
van
politie
Ie
Benoemd tot c{)ntroleur bij den Pandhuis- klasse op maandge1d met bepaling. dat hij blijft geplaatst bij de algeme'2ne politie in ,verncment Djokjakarta.
dienst, R. EVERS, ambtenaar met het s.s. tilijft geplaalst bij de alg'2meene politie in de pro'vincie Oost-Java.
Belast met de waarneming del' betrekking
"Johal'lI de Wi'll." van ve'rlof naar Europa
Belast met de waarr.eming del' betrekking vali inspecteur van politie Ie klasse bil d'e
resldentie Bangka en Onderhoorigheden.
terugverwacht, 1aatstelijk die betrekking be- doaBelast
met de waarneming der betrekking \ an inspecteur van politie Ie klasse bij de algemeene politie J. A. LUCAS, thans inkleed hebbende.
.
inspecteur van politie Ie klasse bij de algeme'ene politie J. TEELING, thans specteur van 'Politie met bepaling, dat hij
. Met ingang vall ultimo Deoember 1936 van
algemeene politie B. TH. VOGELSANG, dienstdoende !nspecteur van politie Ie klasse blijft geplaatst· bij doe algemeene polit:e in
op verzoek eervol ontheven van de tijdeli.jke thans
dienstdoende inspecteur van politi'c Ie op maandgeld, met bepaling, dat hij blijft de provincie Oost-Java.
waa.rneming van de ·1Jct.rekking van com- klasse
Belast met de waarneming del' betrekking
op maandgeld met bepalir.g, dat hij geplaatst bij de algemeene poliUe in de rernies-l'edacteu1' bij het Centraalkantoor voor blijft geplaatst bij de algemeene J20litle in sldentie Lampongsche Districten.
van ·inspect'2ur van politie Ie kla%e bij de
<i.e Oomptabiliteit te Batavia J. VAN DER het gouvernement Oostkust van Sumatra.
Helast met de waal'11eming del' betre]<king algemeene politie J. VAN DELFT. thans inPOLL.
.
Belast m2t de waarneming van de betrek- van inspecteul' van politie E. CH. PEETERS, specteur van politie met bepaling, dat hij
Geplaatst -bij de Generale Thesauri'.~ van king
thans
dienstdoel~d-e inspecteur van politie biijft geplaatst bij de ,algemeene poUtie in
van inspecteur van politie Ie klasse bij
het Deopartement 'Van Financii.in de schat- de algemeene
politie G, p. HOMMES, thans l'e klasse op maandgeld met bepaling dat hij de provincie Oost-Java.
kistambtenaar 3de klasse L. J. H. M. VAN
Belast met de waameming del' betrekking
inspecteur van politie Ie klasse blijft geplaatst in de provincie West-Java.
DEN BOGAERT, thans -geoplaatst bij het dlenstdoende
Selast met de waarneming del' betrekking van 'inupecteur van politie Ie k1asse bij doe
op maandgeld met bepaling, dat hij blijft
Kantoor voor de Administratle van Lands- geplaatst bij de algemeena politie in de pro- van inspecteur van politie Ie klasse bij de algemeene politle A. BREMER, thans inkassen I.e Batavia.
algemeene politie G. iDIEPEVEEN, thans specteur van -politle, met :bepahng. dat hij
vincie West-Java.
'
Belast met de waal'l1eming del' betrekklng dlenstdoende inspecteur van pohtie Ie klasse blijft geplaatst bij d·e algemeene ,politie in
Dept. ,van Justiti~·
van inspect'2ur van politie Ie klasse bij de op ll1aandgeld lll'2t bepaling, dat hij blijft het gouvernelll'cnt Oostkust van Sumatra.
Wegens zes,arigen dienst acht maanden
algemeene lpoliti·e R. N. OERTEL, thans geplaatst bij de algemeel1e politie in het
\'Crlof na-ar Europa vel'leend aan den. con.
Weg'Cns zesjal'igen d!enst acht maanden aienstdoende inspecteur van politie Ie klasse gouvernement Oostkust v:an Sumatra.
Belast met <1e waarneming del' betrekking , troleur bij het Binnen1andsch Bestll\.lr mI'.
V'crlo! naar ,Europa verleenid aan. mr. J. M. op maandgeld met bepaling, dat hij blijft
F. ESKENS, >lid van den Raad van Justitia geplaatst bij de algem'2ene politie in <Ie pro- van inspecteur ivan politie Ie klasse bij de A, DE MAN, met bepaling, dat hij zijne bealgemeene -politie p. A. ROELANS, thans I trekking zal nEXierleggen op >cen. door den
te Makasser, met bepallng, dat l1ij zijll be- vincie oost-Ja!va.
trekking zal nederlegg-cn op 16 Fel.>ruari 1937,
Belast met de waarneming der betrekking dienstdoende insp2cteul' van politie Ie klasse gouH~rn'wr ",an Celebes en· Onderhoorlgheop
maandg'eld met bepaling, dat hij blijft (Ien nader te bepalen datum in de 2de helft
Wegens zevenjal'ig-en dienst negen maan- van inspecteur van politle Ie klasse bij de
den 'Verlo! naar Europa verleend aan H.W.A, algemeene politle O. P. B. J. SCHREUDERS, geplaatst bij de algemeer.e politie in het van de 1l1aand AUgustus 1937.
Geplaatst in het gouvernement Celebes en
BERGAMIN adjund-lld, tevens s€'cretarls thans dlenstdoende inspecteur van politie gouvel'l1ement Oostkust van Sumatra,
Belast met d'e waarneming der -betrekklng OnderhoorighC'den, de he_l'Qenoemde controerer WE.'eskainer t~ 8emarang, met !>epa- Ie klasse op maandgoeld met bepaling, dat
ling, dat hij zijn betrekking zal neerleggen hiJ b1ljft geplaatst bij de algemeene politle van inspect'eur van politie Ie klasse bij de lUlr bij het l3innel1landsch BestuuI' J, Ii,
algemeene ,politle J. MEESTER, thal1s VEENHUYSEiN.
in de provincle West-Java,
op 16 Maart 1937.
I
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18.03 Engelsche taalcursus voor beginnenden.
18.30 Alfredo Campoli-Ol'kest.
19.00 Persb€richten.
19.20 Verkorte opera ..Aida".
20.10 Kerkorg-elconcert.
2\l.40 Het Nil'om-Orkest speelt 3 Urbachfantasie,en.
21.40 Populair programma.
21.55 Amst. openingskoersen,
22.00 Dansmuziek.
22.30 Populaire gramophoonmuzlek (zenders PMN, Prlok, Soerabaia. I en
YDC),
23.00 Slutting.
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Kinderuul'lje.
Nieuws.
Javaansche gamelanmuzlek,
BijlRllezing verzorgd door de 0,0.
RO,
Gewijde klanken,
Haimonium-Orkest.
Sluiting.
Bandoeng II 103, I'{.P 21
Malelsche 1iederen.
Krontjongmuzlek,
Bandoeng II 103, P~lll 45
Javaansche ~amelanmuzlek,
Nieuws..
Chineesche ,en krontjongmuzlek.
Harmonium-Orkest.
Sluiting.

nome- (E. I. A. H.)
aoltlengte 25." 1\J. Az1e,u[fzend(n,
20.30 Nleuws,
20.40 Cellorecital,
2\l.50 C~userle (actueoel ondel'werp).
21.15 Nleuws (Engelseh).
21.30 Nleuws (Chineesch).
21,45 Vocaal en instrumentaal concert,
22.30 Nieuws.

Pllohi
ZS.51 1\1,
uitundin.r

WOENSDAG

~n

Batavia. I 15'7.89 1\1., ~Batavia II 61.66 1\1,
Zeesen
17.00 Gramofoonll1uziek,
Zendeu:
DJE
16.89,
DJQ 19.63 (van 20.30
17.30 Persberichten.
uu.), DJB 19.71 en DJA 3t.38
17.45 Vervolg gramofoonmUZ!·2k.
18.00 Het Albert Sandler orkest.
18.25 Volkslied.
19.00 "Del' Frelschutz".
1S.30 'Lichte muziek.
Itl.40 Operette-klanken.
19.30 Nieuws (EngeJsch),
20.00 Piano-syncopations,
19.45 Lichte muzlek.
20.50 Gramofoonmuzlek.
20.25 Groeten aan d~ luistteraars,
21.0\1 S~;mphonie in A-majeur, OP. 5S
20.30 Nieuws en economlsch oV'€l'zicht.
(Elgar).
•
20.45 Muzlek en poezie.
21.45 Militaire muzlek.
21.30 Nleuws en economisch overzicht
22.30 Gramofoonmuziek.
(Eni. DJE en DJQ, Ned, DJA en
23.00 Sluitlng.
DJB).
21.451 Radlojournaal.
22.00 Boekbespreking.
Balldoell~ P. J1I.
22,15 Fragmenten uit de nioeuwste ope58.03 1\1. en 90.63 M.
rettes.
23.15 Voor de jeugd.
17.00 Theeconcel't,
23.30 Sluiting.
17.30 Ziekenhalfuurtje door ds. N. Klaassen. 9p 90 M, : Vervolg theeconc~rt.
18.00 GewIJde muziek.
18.05 Concert in D-majeur voor flult en
orch'cst, van Mozart.
Zenders: GSII 13.9'7, aso 16.86
18.20 Piano-syncopations
18.30 Big Ben, "Festival of food" €'en ac18.40 Persberichten, Op 90 M,: Muzikaal
tu'cel programma..
•
programma,
HJ.OO Concert B.B.C, Northern Ireland19.00 Dansmuzlek.
Orkest.
19.20 Boekb€spreking.
20,00 VarltH6,
19.40 Concert door gebroeders SI-elner en
20.13 Quintet met xylophoon.
hun Wiener or chester
20.25 Nieuws en mededeellngen.
.
21.30 Zigeunermuzi'2k,
2Q.45 Dansmuzlek.
21.45 Opera-aria's.
21,15
Sluiting,
22.00 Gramofoonmuzlek.
22.30 Avondsternming
Zenders: aSD 31.9'7, aSF 19.82, aSB 31.55
.
23.00 Sluiting.
21.30 Big Ben, "World affairs". cause)'le
21.45 Lichte Fransche muziek B B C Em~
Nirolll (lUalcisch)
ph~-Orkest,
. . ,
22.45 Cabaret.
BataVia II 190.
23.W B.B.C. Dansorkest.
17.00 Malelsche llederen
~.OO Nieuws en mede(\eelingen,
17.2<l Katjapi en fluit •
0,20 Orgelsoll,
,18,00 Chineesche mwhek,
0.30 Sluitllli.

Nirom

-

Batavia I 126 ~l.
6.30 Gymnastlek,
6.45 Luchti~e l.\ramophoonmuzi'2k,
7.00 Gramophoonmuzlek (all~~n OVer de
5 alx:hipelzenders),
8.00 Sluiting.
11.03 Dames-g·yunnastiek,
11,25 Lichte muziek.
1~,OO Weel'bericht.
12,03 8erieus programma,
.
12.30 Lunchmuzieok,
13.20 Persberichten,
Darnillluziek,
13.30
14.00 Populaire gramophoonmuziek.
14.20 Persbericht'cn (herhaling).
14.30 Sluiting.
17,3() Lichte g1'amophoonmuzlek (zentlers
PLP en Soerabala n.
18.30 Zangles voor kinderen,
19.00 PerS'oerichlel1>,
19.20 Dans.muziek.
19.50 ZaIlgrecital (aIt).
20,10 Causerie oYer luchtb'2sc.hermilli vall
de burgerbevolking,
20,00 Serileus cone$'!. NLrom-Orkest,
21,30 Gevarleerd populair programma.,
21,50 Ams~erd. Openingskoersen.
2.2,00 Sluitmg.
-

Y.

B. B. C.

B. H. V.
Batavia I 151,89 ,1\[., B:ltavia II 61.66 M.
7.00 Concert,
8.00 Sluiting.
,
10.00 Gramofoonmuzie'k. (Alleen o.p :Batavia. 1),
11,00 Vervolg gramofoonmuzle1t.
12,00 Halfuurtja voor zieken ~n oU<len van
daien door <til N,I,O,R,O,
-

;'

12.00
12.30
14.30
17.00
17.30
17.45

Vervolg -gra.1l10fOOnUlU1.iek,
Zeesen
Vervolg gramofoonmuzitk.
Sluiling.
lfndHs:
Dn;
16.89,
DJQ 19.63 (VAO %O.~(J
Gramot'oonmuzlek.
u!U), DJB 19.14 en DJ.\ 31,3&
Persberlchten.
Gramofoonmu2lek,
18.25 Volkslied.
18.00 I Kinderuurtje.
!1l.30 Lichte .fllllZiek.
19,00 Ci!;ema-orgel concert,
19.3() Nieu ws (Engelsch)
19,45 l3uitenlandsch overzicht door dr. L,
19.45 Lichte muz,ek.
•
F, Jansen.
20,25 Gl'oeten aan <Ie luislel'aars,
ZO,OO Accordeon-pl'ogTamma..
20.00 Nieuws en 'cconol1llsch orerzlcht
20.30 Ol'kestmuzlek, J
20.i:J Vuor de dames.
'
21.00 Dansmuzlek,
21,15 Volksmuziek,
22.30 Cocktall Vl'ogl'amma: I"lchte lUU21,30 Nieuws en economlsch orerzlcht
ziek.
;(En!l'. DJI!: en VJQ, Ned. DJA en
23.00 Sluiting,'
DJB).
21,45 Racllojoul'l1aal.
2J.OO ,~rienalld", opera,
llaudocng P. M. Y.
23,30 .:sIUlting.
58.03 1\1. en 90,63 1\(,
6.00 Gramofoonmuzlek.
9.00 Lichte muzlek.
1000' Voonnl'ddagconcert.
Z~ndel'S: aSD 25.53. asc ;U,32. aSB 31.55
11:00 Sluiting.
6.30 Big Ben, Dansmuzle'k.
13.00 Ltmchmuziek.
7.VO "Bristo1 and !>e)·ond,".
15.00 Sluiting.
7.30 'Kam'c"l1lnuziek.
17.00 The-emuziek.
8.10 Nleuws en mededeelingen
17.'30 Kind'cruurtje. Op 90 M, : 17.30-18.00
8.30 Sluitil"8',
•
Ven;olg the'cll1uziek.
18.00-19,00
Concert.
Zenders: aSII 13.97, GSa 16,86
19.00 Moderne composities,
19.20 Persberichten. Op 90 M,: MuZikaal
18.S0 Big Ben. ct.nema-orgelrecital,
programma.
lIS.'!5 "Worl<1 aHalrs", cau~erie,
19.40 Viool\TooNracht.
Ilj.Oi.l I;:;el'ge Knsn me~ zJjn Ol'kest.
2'0,00 Concert.
19.;;0 Zang-l'ecilal (ban toll) .
21,00 8erieuze muzle-k.
H/.45 ;,Clliidren of the stars" no, I,
2a.00 Kl'OntjOl1'8',
20.25- 1'Ileuws en. med,'CIeelmgen,
23,00 Sluiting,
2'0,4-5 Orgelrecltal,
:.JUS- .:sluitini.
.
Nirom (Maleisch)
;lenders: GSU 13,9'7, aSF 19.8Z GSB 31.5f>
Batavia II 190.
21,30 Big Bel1l. El!kele select.ies.
~1,4:> "E.mpire ~xchangef'.
17.00 Javaansche gam-elanmuzlek.
22,00 l~ortnern-rl''elan<1 Blaasorkest
19.00 Nieuws,
:tJ.OO Pano1'2cital.
•
19.20 Bellor.-i-Orkest,
2J.30 "Bfistol and beyond",
19.40 Hawaiianmuziek.
24.00 l'l/ieuws en med<,'ideeJingen.
20:00 Tarawang-sa-OrKest.
0.:':0 John MacArthur-Quintet.
0,30 Slulting.
Batavl& II 190, Prlok 99
22.00 Le,zing over den Islam,
22.30 Arabische muziek,
l)aris·Coloniale
•
22.50 Balineesch'c} liederen.
23.10 Loedl'oek Soerabaja.
Zt'ndtr TPA 2. 19.68 1\1.
23.30 Slultinig.
1825 Volkslied,
Bandoeng II 103
111.~O Concert (relay Radio-Paris)
17.00 Malelsche llederen.
1~.~() Nieuws (En'geisch),
'
17,15 Soen<laneesche liederen.
19.45 Conoert (vuvolg).
:;:0.15 Nieuws,
Bandoeng II 103, Pl\UI 45
ZO.45 Concel't (vervolg).
'.
18.00 Krontjon,gmuziek.
21.30 Causerie over 'economische' aangele·
19.00 Tijdsein. Nleuws,
&'enhe-den.
19.15 Ja'vaansche gamelanmuzlek.
, 21.40 ~auserie; De tooneelwereld.
20.00 Tarawangsa-Orkest uit Madjalaja.
21 &0 Koloniale koersen.
:t2:00 Ooncert.
Balldoeng II 103, PMN 29, YDC 20
23.25 Koersen.
22,00 Lezing over den Islam,
:<13,30 Sluiting,
22.30 SOen<1am:esche liederen,
;23.00 Ga-rnbang..Jkromongmuziek.
23.15 Maleische liederen",
Rome (E. I. A. H.) ,
23,30 Slui-tl1'g.
Golflen(te 25," 1\L Alili-lI1h:endlPl
20.30 Nleuws,
Phohi
2Q.40 Vioolrcocltal,
2~,:i1 1\[.
20,50 Causerie,
~l,15 Nieuws (Enselsch).
Geen ulbendln.

B. B. (;.

.N'oordeindl,l,

Ontslagen uit 's Lands <lienst, op verzoek,
wegens overgang naar particulh"ren di€'nst
met ing'ang van 31 December 1936. de iespecteur . van -politie bij de sbdspolitie te
Madioen, resi(!ent:e Mad:O<'n, provincie
Oost-Java G. H. VAN DER JAGT.
Ingetrokken h'et bi.'sluit, waarbij W. H,
TRIELING, admipistrateur van 1"ir.ancien
bij hilt Departement van Binnenlandsch Besluur, op verzoek, met ingang !Van 3:> Dccember 1936 wegens volbrachten dlensttijd,
eervo1 en met l'e<:ht op pensioen uit 's Lands
dienst is ontslagen.
l\farine
Bel;oemd tot gezagheb~r bij de Gomernements Marim C. HOKKE, lste ofCicler bij
genoemden di-enst.

Bevolkil1Q von Batavia

..

I

GEVES'fWD

W. A. Claessen T. NjQnja dalelll P41/13',
na 31112 G. stlU\\,€!' 16. L. P, vanl EI'Ndingl"r!
Hospitaalw-eg No.5, Ch. M. 1"liers Krekot
59, A. H. Geeraths G. Sahar! No, 29, W. D.
v/el: Kaa Ron. Wilhell1linaln. 10, A. Kamp
Lembangweg No.6, J, Th. Kool v. L:1ll 5't'n'lJergl1e T. Abang Wes'rt N(). 32, W. H. Na&ssens . Kon, pl. Zuid No.7, J. A. Pf:€'tOOlll
Krekot 25/27, M. \T. Peetoom Krekot 25/27.
A, Th, Se-bek Mar.ggaraikade 15, A. H. O.
Smits v. Burg~i. V. Heuts:zbolliv, 36 Pav., W.
I. Tio Sinisbrug'stl'aat 33,

21.30 Con-eert,.
22.W Cduselie.
22.15 Be'llltwool'din3 Illbtel'rapp01'ten,
22.~0 Nlellws,

ANDERE ZENDEHS
Nll'om I Bultenzor!: 181 M., Cheribon 10)
M.• Pekalongan 92 M.• Soekabuemi 193 M"
Bandotng 120 M., en de .\rchip('hendtu
Bando€ng (Y D C) 20 M. 27 M. lP L P) en
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
Lusschen 8.00 - 14.36 £'n 31 M. tY D A) van
6.30 - 8.00 en's avonds. Tandjong Prlok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
99 M. ('{ D A) van 6.3il - 8.00 en's avonds.
Nirom Oost- en Midden-Java: 8oerabal!1
11 196 M., 8enlarang 122 M.• Malang 191 M"
0Jokja 181 M .• Solo 188 M.• TJepoe 186 M.
B.R, V.: Buitenzorl 156.2S 1\1.. SoekaOO.:rol 14.2.18 1\1.
Radlo-Ver, MIdden-Java: 161.29 M, en
88 M,
Al,. RadIO Vert ..Oo(\t·,Java" I 109.811 Mo.
·,n 61.29 M.
Luykll Batav1a (OJ 143,01 M., alleen wel'~,
tlagen 8'72 - 10 en p'72 - 8 uur. .
Erres. W,-Java Bat, Y. D. G. 4 105 M
lregelmatlg op uren, dat d'e overlge zend_
~!a tions zwijgen).
Van Wingen, Pekalol1sax:.: 91.74 M.• floe·
rabaJa 140 M.. Semarang 103.01l M., MI.\"
5'€lang 91.74 M., Mad.loen 107.53 M.
Radio Holvast, SoerabaJa: 159.5 M.
/l)Ul&apore, Z, H. 1.• 49.9 M.
penang, Z. H. J ... 49.3 M•.
Kuab LlWlpur, Z. U. E., 48.92 en 110.10
Philips-RadIo, Eindhoven, elken WOtH.'iagavond op 19.71 M.
Pitsburg (U, S. AJ 48.86 M. vana! • U'oll
10.
Volkenoondszender <Radio Nations) 38 'll
en 31.27 M. resp, Zonoag, 6.09 - 6.45 I:L
1.15 - 9.45 UUf.
Hongkonr. 31.49 M., 15.40 - 22.40.
Rio de Jant·iro (BraZlll(!) 31.511 M, 5.30 -,
U5 uur (onregelmatlg).
Melbourne (Australi~) 31.55 M. Wotnl,
l1ag, Donderdag, Vrljdag, Zaterdag 17.30 -19,30 U1lr.
Rome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondall
Mr.andag. Woensdag, VrjJdag vana! 6.S0 8.00 Ulll' en dagelijks 20.i5 - 22.45; 6.~u
l.30 uur.
.
)ladl'ld 30,43 M. 5.45 - 8.30 uuI' Zond~~
1,30 - 3.30 uu:r.
.
Rnysse-Ifde <BelgIl!) 29.04 M. 2.00 - 8.30
U1lr.
Vatlcaan-lltad 19.84 M. 23.00 - 23.10 U'lf
Budapest: Zondags van 21.30 tot 2:1,:10
op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot '7.30 o~
j2.88 meter,
Bangkok 19,20 M, Maand.ags va.n 20.30'
22.00,
.
Salron 25.50 M, 19.3a - 22.00.

l\1~eische

Zenders

Nirom Bandoeng: 103 meter.
Nlrow SoeubaJa. II: 95 meter,
l\1irom 8emarang: 111 meter.
Nirom DJokJa: 127 meter.
Iirl-uoder Solo & 36.30 mewr,

Vadef!'.! DJokJa I 87.91 metu,
VQrJ, RJ1l4oe$lf.

au. m~\fl.

