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ABONNEMENTSPRIJ8 :

UITGEEFSTER:

I 7.50 per kw., fro p.p. f 9.-

N.-I. Drukkers- en Uitg. Mii.

buiten Ned.-IndH! f 12.50

BUREAUX:

ADVERTENTIE-TARIEF:

Sluisbrugstraat 23

1-25 woorden f 3.75,

Batavla-cen trum

elke 5 woorden meer f 0.75

EERSTE BLAD

Hoofdredacteur: J. H. RlYMAN

Regeltarlef f 0.50 per regel

Porallel-mlsere
Een· Indlsch ambtenaar met initlatlef
en werklust verllet eenige jaren geleden
's lands dlenst om naar een particullere
betrekklng over te gaan. Dat is geen
zeldzaam feit: in normale tijden is de
bezoldlgtng in de ondernemerswereld veel
en veel beter dan in het ambtelijke, Men
kent de populaire verklaring van het
versch1'1 tusschen een partlcullere en een
overhelds-werkkring: .de partlculler ee.t
beter, de ambtenaar slaapt beter. De uttzonderlngen bevestrgen den regel. Vast
staat Intusschen dat het ambtelijk terrein bij grooter zekerheid van. bestaan
'minder elseht, maar ook minder betaalt.

UIlS

Fellcitatlereglster

Boven de S c h ro ef

Op Dinsdag 5 en woensdag 6 Januari
a.s, zal ten palelze Rijswijk gelegenheld
bestaan om
teekenen,

het. felicitatieregister te

.,

em

Ervaringen van eel? K.P.M.-passagier Klas Doewa Sadja

Ceeu suikerfahelek in Siam
Volgens "Facts About Sugar" is het
plan om in het district Cholburi een
sutkerfabrlek te bouwen (deets met Japansch kapttaal) thans definitlef van
de Man, wegens gebrek aan kapitaal,
dat men met heett kunnen vinden. Siam
produceert op primitleve wljze inlandsche sulker en wel circa 20.000 ton, consumeert voorts 40.000 ton wltt~ sulker,
welke ujt Java wordt betrokken, zoodat
dit ~rlcht voor Ja.va verheugend is, omdat het anders kans Hap in Azle weer
cen afzetgebled te verliezen.
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BLNNENLAND

Het N.I.O.G.-congres te Bandoeng voort-

gezet,

. Groot troependefile te Batavia op 7 Januart,
NEDERL\ND

Den HalLg is reeds in volle Ieestroes. -.
Deterding beoogde herstel van het vrije handelsverkeer,

.
I· II I·
t"
sappICS en ( e" on ngan .

ring mededeelde, veronderstelden wij longe oogen. De Batjo's spreldden rus.
anderen, dat hij zijn bakle voor dlen tig hun tlkartje naast Je ult en legden
dag mlsschlen al verbrulkt had 1
zlch ter ruste. Om Eerste gezonden, Kon
Op het N. 1. O. G.-congres te BanDen eersten, avond aan dek zittend ntet, Toen om Tweede. Kwam en condoeng Is de slechte accommodatie der
hoorden we een bel. Tijd voor een bor- stateerde. Hleld opruiming. Volgende
K.P.M.-schepen in de tweede klasse
rel, zel ik tegen mljn relsgenoot, die ook morg-en
zelfde ontdekking, nu een utt,
besproken.
van de. richting: Elken dag (mtnstens) I gebrelde
dekpassagtersfamtlle.
Weer
Geheel los daarvan ontvingen wiJ
een glaasle was. We rlepen : Djongos en Eerste laten roepen. Kwam met CapDe crisis kwam, en het' ging den exvan geachte zijde een uiteenzetting,
wondervlug stond
achter
MIs. tain. COnstateerden, hielden opruiming.
ambtenaar niet goed. Hlj verloor zijn
die de grleven van het N.I.O.O. on':'. Het was de botteUer: 1\1 a k a n. "Wordt Het verhaal wordt eentonig als Multabetrekkil1g, maar natuurlijk niet zijn
dersteunt.
hier niet een half ~ur van te voren ge- tuU'" buffelverhaal, maar is nlet minder
kennis en ijver, en zoo kwam hij bhmen
Wij zijn niet blind - trouwens,
beld, om de scheiding in je haar te kun- waar en treurig.
betrekkelljk korten tijd weer aan den
wle zou het weI zijn 1 - voor het
nen rriaken voM het aan taf~l gaan?"
We maakten twee regens mede op twee
slag. Op een gouvernements-crisiskan-.
vele
voortreffelijke
werk'
dat
d~'.
vroege,n
we.
Het
korte,
komische
en
afverschillende
schepen.. De dekpa""aglers
d ,
DE. )..AN~VOOGD OP REIS
~
toor. Tegen crisis-bezoldiging. Accoor .
K.P.M. in en voor lndie verricht;
doende antwoord luidde: K I as do c- spOelden weg. Het was eenvoudig llchan- hij had destijds het risieo genomen en
In de vergadering van dengemeentemoge nu ook de K.P.M. niet blind
wa tid a. B€sloten werd bij de S. S. delijk. De veel te lang in gebruik zijnde
den slag verloren, Daar moet men zich raad van Salatiga werd mededeeling, gezijn voor de fouten, diezij daarbij
een oude . opgelegde stationsbel op te tenten lekteJ,l als mandjes, al was hlerbij
welllcht begaat 1
koopen en de:te der K P.M. aan te b:e- ook van invloed het eerst nu opnieuw
bij neerleggen, Oat deed de betrokkene daan van het voorgenomen bezoek van
den landvoog-;l aall d'e" Witte Kruis-koden, ten einde te snelle sHjtage V.1n de inzetten van de Westmoesson.
ook.
.
Onze medewerker dan schrijft :
Nu echter zal hij in een andere Junctie lonie. De hindvoogd zal te !Kopeng 10etensbel
te VOor'komen. E en blik naar
Op de Sneldiensten valt de aandach.t
"k f
geeren, aldus seint Aneta ult Salatiga.
Met opzet koos ik het ops~hrift: "Bo- beneden in de "geurige" eetzaal deed van het internationaal tourisme, daar
b I
worden benoemdA;' Een e angnj e uncven de Schroef", het is geen alledaagsch ons zien, dat onze soep al stond te be- klopt alles, is de personeeIsbezettIng op
De Loc. deelt mede, dat het reis- en heert dus kans te treffen· en te trek- vriezen. Dus geen borreI, we wilden volle sterkte. Waarom voor de eigen
tie. Hlj zal daartoe . weder in vasten
dienst worden aangenomen. Prachtig! program van den landvoogd voor de eer- ken, met als gevolg, dat de2.e e~varingen zeIf ons aan de reglementen houden, landgenooten, mede-onderdanen en meMaar nu komt het. Van de voor deze
de aandacht zullen hebben van' wie ze' ook om eenandere reden, welke hiel' dewerkers _ de menschen die door hUll
. resuIt a t
verb and houde ar be id zorgen voor passagiers en Ia di ng
tot dusve·r niet bestaande funcUe te be- s '"'"~ drle wekim van April ornvat bezoe- aangaan en de lezing ervat:\
en.int
e t erza kedoet, d"'''h
V'd
ken aan Semarang, SOerabaia, J3.flU en
Gedurende mijn lang~ rimboeloopbaan Jl\etpersoneelSllaken en personen..,
voor de eigen K.P.M. _ geen egards?
palen bezoldlging zal 20 percent wor en Lombok.
I
had ik het genoegen tti~schen dJ jaren
Aan t1f21 gee n s e r vet r I n g e n, Waarom. o.a. de tweede klas zoodanfg
afgetrokken. De; betrokkene immel'S
__
1905 en 1932 een honderdvljftlg K.P_M.- noch messenleggers. We deden een doen zi!n, dat het ultgesloten is je vrouw
wordt n u voor den landsdienst aanreizen te maken. In dagqlad, weekblad proef, schreven onze naam op de lap. tweede klas te laten reizen, ja g egenomen. Hij valt dus onder de bepaZegel-ontduiking
en eigen geschrlften gaf lk vele malen die we aan onze lippen brachten. Re- d won g e n te worden haar in de
ling dat na dit inwerkingtreden van de
ulting van mljn gevoelens van sympathle, sultaat van dlt proefje was, dat een eerste klas te doen vervoeren, als het
I hts
De landrechtel' te Ba~doe~ heert .de!1 bewondering en' dank vo'or. a11es op die ander de volgende keer van mijn lippen- geval zlch zou voordoen, dat zij reizen
H.B.B.L. aangenomen amlbtenaren s ec
heer Douwes Dekker m zljn .qua~ltelt reizen gezlen en ondervonden, zoowel geur genoot. Wat kost .een papieren moe s t ?
80% genieten van de daarinvastgestelde van Idirecteur van het Ksatriamnstltu~t van direcW:'zijde als van die van het servetringetje, als men bang is voor
Er zijn redenen aan te wijzen vaol'
norrrien·. Of deze mannu al. jaren In- veroordeeld tot f 10.- boete subsidiau ,diverse wal- en, varend personeeI. Die dlefstal van ziIveren of nikkelen als sou- deze toestanderi.
dlsche dlenst en ervaring heeft, doet er hechtenis voor den tljd van. 10 dagen uitingen ollderschrljf ik heden nog ten venir? H;einekens, AmsteI, Phoenix en
De ee r s t e is de sleur, men heeft
nlet toe. De bepaling zegt, dat nien in wegells· het .overtreden van de zegel- volle...... als e e r s t· e k I a SIS' e A. B. O. zullen gJaarne als,reclame rin- zich. nOQit wat aangetrokken van, die
, .;,
"
'
- vero.rdening.
pas sag ie r.
,
getjes van, papier-mache verstr~kken, tweede klasse en doet dat nog niet, nletzoo,n g~val .ide11 betrokkene 111 h.e~ "ge
..
'.
. •....
.
. .:,," •.~,., 'welke n~ ~mmekoll1stvan.de ifei~ ,over- t-egenstaaM'~ het soort reizigers., ooor de
noV' stelt van de parallel-bezoldl~111g,. - _.- .. ~..... -....._-" ,*-,- ~ - s . - .
N~ ik, alszoovelen,den n06dzakeliJIte. .. 't;pordgaan. ;Er zi,ln heusch -zooveel v~r... tijdSiifustandigheden veranderd is. Ook
t or a n van de Vaderlandsche
, . , "va~ gem~akt heb van actief amb~d'aa· beterln,gertaan te brengen,. welk~ niels blijft een Inlander een Inlander. of hij
In he
g~.
.. .
r- ongunstig voor de consumenten, en vo?r tot gepenslOpneerde, hetg~n o.a. mede- kbsten,' al1een wat goeden wH, attenUe, nu dokter is of klontong. De K.P.M. 1~
Club vinden .Wlj e-en dergelljk geval ve
de groote' gIOep der vastbezoldigden, 111 brengt h~t nlet meer op ~ljkSkosten 1st: zorg en toezicht,
door gebr.~k aan concurrentie het oude,
meld. Een leetaar, dIe overgegaan was de eerste plaats de ambten~ren, in het klasse relzen, maar p~ssaoe zel~ te mo~
Hetniet aanwezlg zijn van m e s. genlakkehjke ell; tevens' goedkoopestandnaar het lndische departement van on- bizonder. Het prijspeil stljgt na eind ten tbetalen, I~er~te lk, t dat dle val l~, se n leg g-e r shad totnatuurlijk ge- punt blijven innemen.. ;Lading, lading,
derwijs, kreeg, of schoon hij reeds Uen S t ti ~n 1
maar niet aIleen voor • po~l le'lg~paar g~ng ~ne" e~ zeer gr~o volg dill het tafeIlaken al spoedig het tot op het dek, 1s en blljft :J1aar parool,
i
thad eveneens een
aral- ep em er ~ e ......
.
I versc~l 111 "waar eerll1g. en paar a- aanzlerl kn!¢g van een, dat "tOch morgen ook nu varen de schepen weer vol. Laat
ja~;n dens. . ' . .
1
"Prcent I n dis c h e producten, ook voor de I mesUlt de eerste..kJas"kwamen 011S. twee- in de, waseh gaat". Het ;werkelljk goede de K.P.M., alvorens winsten te gaan verleI -aanstelhng, 111 dlt ~eva. 80 pe
leo n sum p tIe go e d ere n. Over de klassers ..bekljken , d;den e¢m~sczi~s. e'ten werd· minder smakelijk door de, deeIen, eerst haar varende organlsatie
va.n. f 275, of weI f 220, Wlj zullen ons de mate van stijging wenscht de regee- bang, grl.ezeUg, :varel1'.. ge.oof lk~ bhj, dat Ilandkaa.rt in,kleurendruk, waarboven het II 'feer latan voldoen .aan de eischen, waare ; werd opgectlend en die geheel in stiji op het pubIiek, op haar, aangewezen,
zacht uitdrukken en zeggen, dat dit voor rl' 19 geen gegevens te verstrekken
de hoofdwerktulgkUnhdlgtet e~, bijhwas "Zik
d·e
.
I
·
......
hebben
ook
goede
u
en,
oor
..
i W'
ft Ook d e t weed ekl assers ell
een academicus, of teen 111 ieder geval
.
'lfd
t'jd echter zet de regeeItt
'tl
." M
kh id ,was. met de servetten.
aarom d a? Iie- .rec ht h ee.
. .
.
t'
In dlenze . en I
deze~ aa s e "Ul egg~n. a~r ge e.. , ver geen papleren servetjes als blj het dekpassaglers.
.
daal1mee gehjkgestelde kracht, n.a . len ring maatregelen door voor een verdere ,. al Zlt er waarheld 111, terzijde. Mljl1 .ontbijt! AaJ,l datorttbljt Vroe.g Ik een kop
Want _ en dit Is een t w e· e d e rejaar dienst en dus al ~p eenleeftljd da~ ,.aanpasslng" der ambtenaarssalarissen. a 1 I ere e r s t e rels ais p a : s a~ ,koffie. Onder mijn. neus werd geduwd den _ het bedlenendpersoneel Is zoomen reeds zware gez111szorgen te dra Zij h'eeft 0 zeker e e n i g e verzach-, g i e r t w e ~ d e
ass e w s ee een reeds aangelengd vocht, lepel er In, danig ingekrompen dat van een .behoorgen' heeft, .oiet bepaald royaal is.
tingen ~n haar' plannen aangebracht. 0 penh bt, a r 1 n g, eelvel'knsmeeeenn dOenI.1t1= schotel dr~f, te g·ul. In een Javaansche lljkebedlening gee~ sprake kan zljn. Dlt
. , n u c
e r 11 g I
. .
g gaat het netter Kop nlet al te
1 If t ft·
bl·
d d .t
Het beginsel der p~rallels~halen was Maar julst op een cardinaal punt 1$ zlj . dische geme.enschap en .?ok de K.P.M~;::~I~an den rand, v~r tweeeeklaslip-, h:~s~~~~ ~aa:ealsg~~~r ~a~~eee;ek~:_
misschien nlet onjuist 111 een perlode van bHiven staan.
~
zelve .een diens~ te beWljZen, eens lets pen nog goed genoeg.
sers, zegge en schrijve t VI e e h eel e
.
dale 1de' kosten van levens
t·
Vil\1 (he ooenbanng te ...... openbaren..
..
t -.It.
. d
J
.. to
. di d
nog lmmer
1
.Wij pleiten hler' niet 0P11 euw Voot··
Het speet me, dat i~ nle eeu van e o n g ens Zljn egewezen,
e e
onderhoud, al gaf het ook toen reeds ambtenaarsbelangen".·De regeering zal, Eerste bcot was een' wit
t e boot I.directeuren van de K.P.M., zooals vroeger hutten moe.ten doen, ,d.e. t.a tel dekkell,
ls.
aanleiding tot pijnlijke tegenstellingen. tot h t b· f oeten worden gebracht i (Snel.dienst). Tweede klas a eerste, al- in de eetst~ klasse meermalen het geval i opdlen~n, helpen in de eerste klas, je j~
,
. .
e
ese m
: les Ultstekend. AIleen even blj het voet was. als (zwaal'· vermomde) mede-tafel- \borrel moeten halen· over de geheele
De bezoldiging van twe~ off~cleren, die da t het a Ig e m e e n belang ,eischt aan boord zett~n een klein voorval. Naar gen60t had. Ot:\dervinden w-erkt ialtljd nog 'lengte van tiet schip (het halen van .1
een week na. elkanderzljn Ultgezonden, een behoorlijke voorziening v~n den In- mljn hut tweede klas vragend, antwoord- beter dan }ezen sadja (vergeef me dit enkele poetih legt dus beslag op 50%
kan aldus niet minder dan 20 percent disehen dienst. Het zon....ntet de eerste de een van het personeel op vrij onge- laatste woord, maar het zat me daar van het bedienend perSoneel, dat op dit
verschlllen, om een voorbeeld te noemen. maal zijn dat wij schrt1Ven over de "crl"7 paste .t~n: T r?0 e s sad j a I, .~~h aan bo.ord van\vege "klas doewa sadja." uur, vlak voor tafel, juist beneden zoo
Of dit de noodzakelijke corpsgeest bi. h t' t 11 t" D I di h lands- na een. "Apa .. Troes sadja? -Minta .steeds 111 het poofd). Toen noemde eens hoog noodig Is), nogmaals, dan Itan de
sis m e 111 e e[. e n sc e
djongos boewat kassih tahoe mana saja Mr. Delprat van de Ne d e r I and me zaak niet marcheeren.
zonder zal versterken is een vraag die dlenst is_ uitgeboerd in de achter ens poenja kamar", een begrljpelljlfen schrik een ideaal passagier, omdat lk klachten
De 8.8., die voor haar reizigers Iste en
2de klasse concurreeren moet met K.P.M.,
wlj maar liever niet beantwoorden. Maar liggende jaren. Er is een vacuum ont- (een :u;!.an~er weet 't zoo goed als hij on- voorbracht......
er werd~n niet veel menschen aang~- staan doorda,t de personeelsvoorziening; beh?ofJIJk lS) en ":~s alles verder corree;
Men redeheere niet: In. dIe tweede KN.I.L.M. en Touristen-autobedrijf en
nomen, en daardoor bleef deze kwestle practisch. werd gesfaakt. Dat was e-en edn In 0:il e . ~e wltte boodt hasnd~:tafd t kl~se zitten toch maar Chineezen en wat betreft haar derde- en vierde-klashte·
d V··
.
.
, e n roep, weI e er van en ne ens I I de
. t
k te"e 0 r deze
sers met taxi en autobus bed i e n t
min oCf meer op den al; rgron. oor gevaarlijke politiek. ZIj was n 0 0 d- ten rechte uitgaat. Voor het verlaten van n .an rs, wan 00
g n ve
h -f: haar klanten allen zond~r onderscheid
de depreciatle kon men althans zeggen: z a k e 1 Ij k, maar dat ontneemt nlet 'het schip werd ons ter invulling aange- dvee1K· tep Mbedsche.Iden -: passhatg~:rsn meee l ' keurig en coulant' Laat de K .P.M. het
hi
. h e t a Ige.meen slecht~.. de be tee kenIs aan. haar gevollSen·.
l.
lb·0 d en een I"IJS tj e voor ba g age ,welke we Zij
e voelen,
..
e vormen
111 ac
"'"tweedee I . Zi.Ch als groot naU~naa.1 11chaam, met
het ge1d t
er 111
a.Is.
wij, de inderdaad
enkele jonge menschen, zlj stalin aan
..
.. b
wenschtell achter te laten aan b~ord, klas behandeling en bejegening, Ze zWij- het praedicaat Konll1klljke als plicht
het ~gin van hun loopbaan en zij zulNu mag de regeermg 1\1 riaven. aan ,dus ni~~ noodig hadde~ v~r ons veri gen
helaa-s f Dat er In deze klasse gevoelen, ook zOnder door concutrentie
I
zich voorloopig weI doorheenslaan de departementshoofden bij voorbaat plicht eendaagsc? verbhjf ~n he~ hote . me~~~hen reizen die er zlchzeIf niet daartoe gedwongen te worden, haar pastljd komt raad. De H.B.B.L. en
vaststeIlen dat zlj geen vergrooting
thuis gevoelen,
geen . reden, de
sagiers te geven, waarop zlj als mensch
om
,
.
der forma ties zal toestaan, zij mag een .
'
I
andere vormen gewend zljnde passaglers et:\ als passagier recht hebben..
parallelschalen hebben het eeuwl~e leven
. ,..
1 d' d
11 1 eh 1 h d-; gen, vonden we deze bagage prompt in te verwaarlOozen op een dergelijke wijze.
Ik deed nog meerdere, ervarmgen op;
nlet. Dlt is intusschen ongeveer het regellng a s le er para e s a en an
onze n~euwe hutten.
" V e l e n , die vroeger eerste konden reizen, doch het schrljven erover is me niet aanvriendelijkste wat wij over het stelsel det haven en ~et daardoor practlsch 0 nEn hlermede w~ren we ,:los. van Java, Izijn nu verplicIit met de·tweede genoe- genaam. Als mam;en zOchten en von.
k
m
0 gel ij k maken dat die format!es glng het de b u 1 ten I Ij n e n op en I gen te nemen en vooral ook voor hen Is den we de humor 1\1 het ondervondene,
k
P ar allelsc h alen unnen opmer en.
1
<t
i
1 t ed klas.
.
.
to h
k I· f
. .
.
zuBen worden uitgebreid (omdat, zet de v ng onze eer~ ere s aan a 13 w~ e
het krenkend:. te moeten ondervindell, maar ergerden on8 c _ en i ge 00 ,
Het Is natuurhjk dwaasheid deze rel'
k
. t j door se passagler· op een "gewone K.P.M.- dat ze nu ook als mensch minder wor- dat de lezer het zal moeten toegeven _
gellngen toe te passen op menschen die op eVll1g 00 nog ma.ar een le s e
, boot. Tlentallel1 malen maa\{te tk dezelf-:- den aangeslagen Ook de tafelindeelin'l' terecht aan een en ander.
.
tegen een ,bC'zoldig111g volgens H. B. d
Is als e"rsteklasser Wat een ver.,'.
."
aIleen, dank zij de fo r m eel e kracht
,.... ,
e .re
~.
.
.
laat maar al te dikwijls veel te wenschen I "Boven de Schroef" is niet geschreven
.
t iegm' B.L,-pen
mums tW1l1hg
percent
medeweten van eventueel betrokvan bepaIll1gen,
va 11en on dep h e.
.
..
. .spoedig Isclul!
· d Het begon
d·o·l Idal met
H t eenkl gevoel
doevan over en. io>.~ stuitelld voor de ontwlkkelde 'zonder
I
..
,
.
. niemand meer te kfljgen zal Zljn), op I mm erwaar 1 1e .
e
as. wa Chineesche en Inheemsche passaaiers. kenen Deze mededeeUng ter voorkoming
sel der parallel~chalen. De consequenhe deze wijze zet zij alIeen z i c h z e I vel s~dja ..rook" ..je. III meer }an eell! oP-1 Lading, varkens en sappies genieten ';neer 1van een bepaald soort critiek. Trouwens,
daarvan zou bljVoorbeeld dan ook moe- schaakmat Zij zal in de noodzakelijk- zlcht, flguurhjk en werkehj~. Ik dac.~t, belangstelling. Voor de varkens moeten, toen we het schip verUeten, was alles
ten zijn dat wanneer men nu weer eens.
.
dat melt verge ten had het i?lletkastje m de dekpassagiers een eindje opschuiven. I in orde zeUs de geur want alIe sappies
"
.
L
held komen te verkeeren op zeker oogen- de hut te ontlasten bleek met het geval. .
I ' .
'
een dlrecteur koos uit de met-ambtehjkS
.
t ! I h tt
t '1
h'
d·
Het de k tweede klasse 1 Een punt waren op. Het zou toen geldverspilljng
.
bhk weer menschen aan e nemen, en I n u en en ee sa on mg een o o r - . .
geweest zijn eerste" te reizen I
t het precies ais na. de vorige Idringende urinelucht, gevolg van de vlak afzonderhjk l
"
wereld, men ook dezen een salans bood·, d
20 percent b€neden dat van zijn colIe- an gaa
t
d
1 t tegen deze hutten aan gestelde sappies,
Afscheidingszeildoek nlet aanwezlg.
.....
----ga's. Dit voorbeeld toont ten volle, tot cri~is: <\.an moe me~ e normen po - Ihet "versche" vleesch voor. gedurende Vervelend en o~vrij voor beide groepen
g"
.
lk
b lachel"ke situaties men kan selll1g verho.ogen en is bovendlen no d.e reis. Ik heb vroeg'er ,bij de Veld ge- van reizigers. Vlak. na~st .het Grenshek
De toeshuul van deu Pans
.we e
e
Ij
genbodzaakt rijpen groen aan te ne- dlend, daar stonk het niet in de stal- gedurende de geheele ,reds een stel
I
komen.
men...... omdat men anders niet vol- len en weet. dat het niet behoeft, als onuitstaanbare Menadoneesche jongelul,
Naar Reuter uit VaHcaanshd seint, is
Intusschen is de toestand nu geheel d
Ae 1ensche. krijgt
men er aal1dacht aan besteedt, stroo die van's mor.gens tot's avo.n ds blenlen de toestand van iden Paus in den loop
veranderd.
oen,.. n
n
.,
verwisselt en spoelt. Onwlllekeurig moest. en muzlek (?) maakten, hetwelk doorgisteravond achteruitgegaan. GeDeze kant van de kwestle vormt, dunkt I ik even denken aan dien K.P.M.-captain, klonk tot in de hutten. Geen toezlcht, van
vreesd
wordt·, Idat :zich de eerste sympTegen. het .mld.den v~~ dlt jaar heeft ons, een goed onderwerp. voor een oude- : dIe op een klacht over een dergelijke hetwelk dit voorkwam of deed betHnditomen van trombose ontwikkelen, voortde oplevmg zlch 111 Indie ~oorgezet, eerst jaarsoverpein~ing van onze salaris-dlc- geur, uitriep: "Maar ik kan ze toch ~ecn gen. Moest eens naast de eerste klas
spruitend uit de slagaderen van het Iinschuchter, thans zeer aangel13.am voel- tators......
Houbigant laten doen ,"
g'eweest zijn 1
kerbeen. Daze toestand wordt gevaarlijk
baar. Inmiddels is de gulden gedepreIn de hutten geen water aanwezig.' De k v e r 1 i c h tin g zoodanig,. dat geacht. De Heilige Vader is genoodzaakt
cieerd. Het effect is naar t wee zljden
R.
Toen een onzer dezelfde opgedane erva'- lezeil 's avonds uitgesloten was, ook voor rusUg het bed te houden.

~n e~
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BUITENLAND
De Roodel1 in Spanje hebben '2en nleuw
offenslef lngezet. - Natlonalisten beweren
successen gebcc,:{t te !'£)):)en. - De ..Palos"
vrijgelaten. - 1:'3 I;ransch-Brjtcche demarche inzake het zenden van vrljwilligers naar
Spanje. Decnonstreerende gerneentebeambten te Parijs. - Gewlchtige besprektngen van Hitler. - Chiang stelt zichzelvsn
verantwoordelilk voor het incident van Su~n
fu. - Chang lIsueh-liang wacht te Nankmg
zijn straf af. .
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Nederlalldsch fahrikaat
in Jndie,
In de "Maasbode" van 18 dezer Iezen '
wij het volgende over de vestiging van
den heer L, Koster ·te Batavh, als verte,genwoordiger voor Nederlandsch-Indie van het, Verbond van Nfderlandsche
Werkgever8 :
'De heer Koster, Qud-ambtenaar van
Economische Zaken. is nrumens de vereenlg~ 'Va.n lj)Jerale werkgevers op weg
naar IndH~. lIebben wij het weI. dan is
dezoa heer gegaan als vel'tegenwoordlger
nn de" Nedlfrlan<lSChe nijverhei<1l, ofschoon r.och de .Katholleke noch de Pro·testa.ntsche Werkg-eversvereeniglng met
deze ultzendlng iets te maken hebben~
In dit verband rijst voor 011S de vraag,
of qeze heerKoster introductles he_e~t ~an
dol! Nederlandsche regeering. of facllltelten
krijgen zal vAn het Indisch gouvernement,\ dat hem ·ten onrechte' zou kunnen
aanzlen. voor lets, wat hij nlet is. I
Vandaar dat eenig 'liGht gewenscht wa·
re lri de~ duister lijkende zaak.
Wij !?egrijpen niet veel van de bezwaren van de "Msb.".
.
'De vestiging te Batavia. van eel) past;
van net Verbond van Nederiandsche
werkgevers, dat z!jn leden - een veertienhonderdtal - over heel Nederland
telt, is bedbeld als een belangenbehartiging voor de geheele Nederlandsche
industrie, in den ruimsten zin des
IVoords.
Zij is in een communique slechts als
een post van het Verbond van werk(TAvers aange,kondlgd en er is dus geen
sprakevan dat de heer Koster onder
valsche vlag zou varen.
.
.•fet is intusschen de bedoeling, daJ
co~ niet bij. het Veroond aangesloten
''1dustrieelen van de vestiging mogel
..•·ofiteeren en dit maakt aan de belNaren van de "Msb." al geheel en al
een einde.

---------

De expeditie-Colijn (
Nadere berichten over bestijging
.
Carstensztop
In aansluiting' op het vOl'ige bericht
inzake de bestiJging door de expeditieCOUjn van de Carstensztop seinde de
resident van Ambon nog de volgende
van dr. Colljn afkomstige gegevens.
De expedl.tie beklom de OosfeJijke
Ijstop aan' den Noordelijken wand en
bereikte,een hoogte van 5040 meter. Zij
heert het Carstensz-massief 'in verschillende rlchtingen doorkruist vanuit het
bivak aan de· Alpine-zone. Hier'bij [werden geologisehe en botanische gegevens
verzameld.
De expeditie is in vriendschappelijke
aanraking gekomen met de' Wagal van
de. Kaitqko-stam.
.or. Colljn vestigt er de aandacht op,
dat het Carsten~zgebergteeen gletschercomplex 15 m~t verscheidene toppen van
ongeveer 5000 meter hoogte.
Men heeft nog niet vastgesteld, welke
top de hoogste is. Het weer iszeer slecht
hetgeen de· bestijgingvan meer toppen
belette, aldus wordt offic1eel gemeld, uie
BuLtenzorg.
Oude.teekenmunt
De directeur ~an FinancH!n maakt
bekend, dat de t e r m ij n van i n·
wisseling van de oude
tee ken m u n t blj de Landskassen
en bij de kassen van de Postkantoren,
welke de werkzaamheden van de reeds
opgeheven Landskassen hebben overgenomen,
is verlengd tot 1 J u I i
1937.
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Dnbehoorlijk l optredeu

De Residentie In Feestqewaa d ;~raar
.,

I

Feesfelijkheden reeds begonnen

was

een~~l:;:;d~vraag nu

•
nog

, ; Het , lid van den V01ksraad de heer
Wlwoho heelt de volgende vraag tot de
regeerlng gericht:

\Het I. E. V.

Groot froepe'ri'~d~(ile~ op 7\ Jnnucri
I

-

, In Onze Courant, het plaatselijk orgaan van het I. E. V., zijn orize artikelen
over den Jndlsehen Nederlander zooal
niet met 1 n s t e m min g, dan tach
met w a a rd e e r ~n g geciteerd. Wei,
dat lijkt ons zeer royaal, in aanmerklng
nemende dat in een breeden kring van
het I.E.V. onze beschouwingen waarschijnlijk nogal crittek-zullen ontmoeten,
Op deze wijze echter wordt een gezonde
basis voor vruchtoare dlscussle geschapen. Wij [ulchen deze houdlng van Onze
Courant zeer toe
. ,
Ook in het A.J.D. is een en ander aan
onze uiteenzettlngen ontIeend. Aan deze
citaten wordt de volgende beschouwing
vastgeknoopt... die geheel Ilggeu In de lijn
welke net Nieuwsblad voIgt.

Leger e'l1 ~.A6Vi'lie' porad:eeren' voor
)

. G. G.

,

voor

Naar verluldt zou op den avond van
de afgeloopen Lebarail een Europeaan
vergezeld 'van zijn vrouw en eerr hond
de moskee van Dj,adjawaj (Tastkmalaja) zijn blnnengegaan en de daar
aanwezlge Moslims hebben ultgescholden en hun vervolgens he!bben verboden op den ,,'bedoeg" te slaan.
. steller zou gaarne 'van de Regeering
vernemen, of naar de [ulstheld dezer
tetten, welke als e'en emstige krenking van de' godsdlenstige gevoelens
der Islamitische ibevolking zouden zijn
te beschouwen, een nauwgezet onderzcek wordt ingesteld en of eventueel
ten aanzlen van de schuldlgen de noodlge maatregelen ZUBen worden genomen.

tie eerste nuud in grijs-groeti

' . .
.
Ter gelegenheid van het huwehjk van I ,De comrnandanten van de verschllH. K. H. Prinses Juliana en ,Z. D. H' knee onderdeelen, zijn op' 4 Januart op
Prins Bernhard von Lippe-Bteeterteld II hetzelfde uur op het punt Frombergzal op Donderdag 7 Januari door de park-Konlngsplein Noord ontboden, om
korpsen van het Leger uit de garnlzoe-] de opstelllng en het defile ter plaatse
nen Weltevreden en Meester-Comelis nader te bespresen.
V00r ZijneExcellentie d~n GouverneurDe '1fficieren zonder troeperi en nlet
G~neraal. op he.t voorplein van het pa;- Ingedeelde onderofficieren zoomede gelels Konlngspletn worden gederlleerd,
\V~zen en reserve-offlcleren, voor zooAan het defEeeren zal ook worden ver in uniform ge)Ueed,alsme::l~ een
deelgenomen door een afdeellng : ter beperkt aantal gewezen onderorncteren
Het "kloeke gebouw", dat Ritman een
eterkte van een compagnie van Hr. Ms. en mln~~ren - het aantal zal door den
,;!;>!'eede racade : WII gU'fu, zar moeten
Java" eri de compagnie te Weltevreden plaatsehJk commandant te W'eltevreden
gegrondvest zunop het eenhetdsbeser tus'~an het res e r v :
It 0 r p s v a n bepaald worden in verband met de be- scuen ce rndiscne l~€'Q'erlandel's en de 'Volo u d - ¥l' i 1i t air en.
\
schikbare rulmte - zul1€n.te 6.45 de , ken ,van den Indiochen Archipel.
in deul1 tijd nogeens na<lru'kkelijk
Om zeven uur 's morgens zal worden voor h~n besfemde opstellin,gen o~ het deDat
aandacht wordt gev€Siigd op d€i:~noOO
afgemlrcheerd van het Frombergpark. voorpl~m van het paleis hebben mge2JakelijkhelG is uker 111et zonaerbeteeke,Aldus de steller. Hij is een Ibeetje' laat Het geheel staat· onder commando van nomen.
1118.
met zijn vraag: het onderz0'ek is al
Wanneer er in de p~rlode, welke achter
ons lig&een ding QUidelijk gebl€ken Is,
beei,ndigd, en de vervolging van den den divisiecommandant, generaal-ma- ,De troepen nem€n aan. het deflleeren
'
,'
deel In de volgorde: voorop de regidan is het weI pe nauwe samenhang tusman cUe zlclh' aan ongepast o,ptreden joor 13 a k k e r. , ,
de welvaart van de verschllr~nde
Ais terlue geJcit voor dEm inspecteur mentsmuziek, daarachter de parade- schen
sChuldlg maakte staat 'vast. Maar de
groepen van de Indische sa.menleving.
en
zijn
staf,
dim
troe~en-commandant
command~nt
enzijn
s~af,.~evo~gd
?oor
I op
een verarmae ,Inheemsche 'maatheer Wiwoho wilde blij'kbaar niet ,nalaschappij is geen welvarende groep 'van anteo alsnog zijn ijver te, toonen voor de enzijn staf en de troepen de grijsgroene dj~ afdeeh.ng d~r K)onmkhJke ~rme,
deva
n'atlOnalltelt
be.:itaanbaar. Een 'kWijgoede~ak. Wanneer, nu metterdaad de uniform, met eereteekenen, doch zonder drie batalJons ~nfanter1e, namehjk het
nend Europeesch bedrijfsleven ~aat. noOObepakking.
t.I~nde
~et
,elfde
en
he,t
twaalfde,
de
ults)ag ~ordt, g~pu'bllceerd zijn er welwendig vel'gezeld van een daling van den
De nlet-ingedeelde offlcie,rel), Qnqer- eerste, mltrailleurs-compagnie, een secle:vensstan(j)aa.·d in de inheemsche sfeer.
n~ht. rog lle~en dIe meenen da t llijn
De €rkennir)g van de~eI} OllV'crbl'ekelijken
gekraal de !Zon heeft doen opgaan over luH,e11ants, en adjudanten-ondei6ff1cier tie mareehaussees, de compagnie van
samenhang leidt merle tot hetbesef van de
dragen de zwarte uniform, met sabel, het reserve-corps, het eers~e es,kadron' . npodza'kelijkheid
de zonden vari. J.'
van innige samenwerking
handschoenen en eereteekenen, echter cavale~le, de a~?eeling houWltsers en de
op het ~onomische terreln vooral nu, nu
,
de
conjqnctuur-lijnen
weer een opwaartafdeehng wielrlJders.•
geen pluim, fourageres of sjerp.
'
sche btLging mak'en.
NQor de nlet7~nge,deelde9nderofficie'Het defUeeren geschledt in marschs. F; BARON VERKOCIIT
Hrct zal julst nil noOOl~ zijn, idat de
ren ben,ed~n denJ;an~ V~ ,adjuqant- colonne, door de cavaIerle in stap.
heele Indl~che samenleving er z1ch van
bewust worde, dat het zaak is er'voor te
m~t A.1. D. meldt, 'dat de 5uikerfa- onderofflcl~r is de ,voorgeschreveritenue De regimentsmuzlek zal, na zelf ge- zorgen;,
dat de vruchten van den opbloel
b'riek Baron te Kedlri in het openbaar de grijsgroene unlfonh met pet, met de defileerd te hebben, zlch opstellen op
vooral ook aan In'd1e ten goede komen,
mcdel-eere~ekenen,
doch
ook
de
blauwhe,t
grasveld
van
bet
Paleis,
met
het
is verkocht en f 84.100 heeit opg'ebracht,
Hlerop moet in de naast'e toekomst hN·'
streven van het I.E.V. ewnals de actle
inclusief gebouwen en inventaris, 'p1aar sergen uniform Is toegestaan, maar dan front naar het Paleis.
van
aile andere politleke partijen z1jn ge'exc!usief het ,productie-aandeel, selnt ronder fourageres.
Na net defileeren zullen de korpsen
rlcht.
De troepen zullen te 6.45 v.m. op den ~ch langs verschillende wegen. naar hun
.l\net~ uit Bandoeng. Het g'eheel beslaat
zeker, de aandeelhou<ier in Nederland
'en waar hij elders woont In de were1d,
eepcolr..?lex van van 5.707,319 vierkante weg langs .het Frombe~gpark, oP. het kampementen begev'en.
.',',
; 1
1).",-,
heeit recht op cen behoorlijk diVidend.
K.J.O.-terrein, dell Citadelweg en RijsOit Is de €erste wapenschouw in grijs:meter.
De Groote- of St. Jacob skerk in feestverUchting.
maa,r indlen nl€t zoI'g, gedrag'cn, wordt
wijo~ worden opgesteld.
groene uniform, zooals men weet.
dat van de wlnsten. welke het in dit land
"
.'
geinveswerde kapitaal in de komende jaEen mist, die reeds dagenlang aan'" Ispeciaal zijn dank, ui.tsprekell 51). verIns~ectrice lJ;uishoudonderwijs
,ren belooft 'af te werp'~n, een ~eeJ;' behoorlijk
deet aan dlt land zeIf ten goe.dekomt,
houdt, omhangt de resldentle, maar ~and met de aanbleding van de; ,diverse
i "
dan zal Indie bij de eerstvolgende crisis,
's avonds ontbrandt een tooverachtlg nevenge~henken, l1!aas~, Mt Indische
Benoemd is tot inspectrice van het
• ' De iUailboot
ki)llleiide :Feesfell
als :in de afloop.ende 'perlode over geen
kl.eurenspel van de meer en meer zich jl,lW,eel, dat morgenaangeboden, zal wol'- Onderwijs in hulshol,loelijke vakken meandere reserv'~ 'beschikken dan die, welke
uitbreidende feestverllclhtlng, seint Ane- den,; n.1. in de eer.ste plaats een ,twee- vrouw C. A. J. Hoe'k geboren Meulengelegen is in het vermogen van de InOok een Japallsche Oplocht
\Vie heden vertrokken
hee:~sche .en van een ldee1 del' Indo-EUta uit Amsterdam. Er zljn o.a ...hoog- tal. Chlneesche vazen.
h9ff, ambtenares ter be:s.~hikking van
ropeesche bevolking om hare beho~ten
opvlam"'ende gasbakken op uilen op
,den Direc,teur van Qnderwi!s €n Eere,
••,
.'
,
..
z,
Daar de Chineesche gemeenschap
Ook een Japansche optocht zal alsMet de "Dempo", die heden uit Priok
11", oeperKen tot. het uiterstuoodzakelijke.
~e~tel~ o.a. langs d;n VlJver'berg en de geen vertegenwoordlger naar, Rolland dienst.
nog IUlster .bi}zetten a'an lie huwelijks- Is vertrokken, reizen o.a. naar Europa:
'Terwijl in vele 'landen de crisis kon worden
doorstaan zonder al te groote dallng
V.O?rhout~ Vele- plell1~n en str~ten ~n konzenden, werd dltgewaardeerd gefeesten. De Japarusche gemeente heeft
. ,
van, ,den levensstll-n<laard. doordat men
<?Ok. !Ie Groenmarkt zlJn overhUlfd djX)r schenk via het Comite, aangebO::len.
zlch daar v90r veel ll10eIte gegeven en
~r. dr. Th. E. de Backere, aposInteren kon op oude reserves, heeft IndlE!
kl~ge l1chtsllngers, die gespannen
.
. ' . ' ," i
Toespraak gouverneur Treur
" "t ' d' 1" 'd 1 te tollsch prefeCt van Soerabaia; de heer 'van hetbegin van de crisis at zijne bezijn tusschen de gevels en vanaf masten.
Voort3 o.ntVll1g het Pnmelljk pa?~r
o.a. costumes uit he moe er an
a n
J. H. Bloemink, hoofdadministrateur
hoeft'~n' moeten beperk€n tot bet aller,"met-s, o.a. op de Kneuterdijk, staa,n geschenken. van de Javaansche vrou"'l€ta-Ifaag, verneemt, dat de 'gouver- 'komen teneii1de deze optocht een ca- v'a,n, de 0'n'der11'em'1'n>i "S'umca,m'a" " dr.
r.oo~a1!:elijkste
de fest
waren
wij
.
eel
e 1 en borduurwerk van
fiJ.
chet te geven, dat bij' een zoo ul,tzon_
in
menlg ogeval envoor
aangewezen
op den
stewl
Uchtboekettren aIs bloemenmanden langs V{" nver en,gll1g, l"
, . " n e u r van Solo vaar den aanvang van derlijk gewlchtlge gebeurtenis als deze H. ,H. ,'I1h. A. Bar, tandarts en buitenvan het Moejierland.
den weg.
de I Roemer VI~scher vere.e~lgll1b',
!den serimpi-dans, die glsteren door de past. tn overleg met het feestcomite is gewoon lector aan de geneeskundlge
IndlE! IS voor dien steun. voorzoover die
nlet
worden,
"l)Unid<leJ.s legt men de laatst.e ha'nd
Pe 9ntvang'st was ~e7f hartelijlt. epdochter van ~en M'angkoenegoro ten be$loten, deze optocht in het program hooges'~hl)ol', de heer F. Du'v'een, direcbaar goed
lllaar betaa1d,
voor demO€st
toekontst
moet dankzeker
'a'an' de 'enorme bouwseis<der tribun~s. eepvoudlg,.!Jet, yors~ehjk ,Waf2;e,gde ,paleiZ.e werd Ultgevoerd, H~' M. door in, te ,schakelen op Donderdagavond. teur der, N.V. ' N,I. i Import' Handel S.I. \' g'ci>t'r'eetd worden naar het' scheppen van
zoooanige econon1i~che- reservei>'. dat 'bij
De gister~vond met fee~tspelen inge- specla~ dan~ voor ;deze lfeVenCao.ea~J:C ,de radio toesprak.
.. . o'ili:7 uur 15 za) ziJ. ui:tOang Chaulan Salomon; de heer E. H. Lepper, direcvo;,ger.de crises d'~ afhankelijkheid 'van den
le,lde programma's werden hedenv09rt- d,ie naa&~.l;1et algemeene geschenk zljn
Gouv~rneur Treur wees op ~et .blJ,~On- vertrek,ken naar het Palels, waal: de t~ur der Ar4ath Tobacco Coy', de heer
, ,
st>eun zlch niet, lteThaalt.
" .'
geut met een huldebetOoging aan H.~. aangeboden.
. der karakter van den dans. Hlj ell1Glgde sto~t deflleerteqhulde ~etuigt aan R,RC. v~n
Motman, directeur der Rubber
Hierop ,dient' ~ich Indie's economische
en het Prlnselijk paar door 38.\>00 leden
De Prins gar blij,k van een zeer groo- met d~ verzekering .aan H. M" dat, deze den, Landvoogd, vet;tegenlVoordlgeJ; val) M;a,a'tschapplj ; de heer J. L. M. Swaab,
politiek' te richten en jIll het uitvoere~
'iP
io'
d
van een 'derg'~lijk program dlenen alle
van de bij het Feest Comite aangesloten te belangstelling voor Nederlandsch-Idans n~thoogste IS dat. de Mangk?e= Hare Majesteit. VervoJgens tre;k,t de ge
ens nneer gouverneur van Celebes
Ir.dische Nederlanders te staan naast.dle_
Indle en de indruk van den heer M~ijer n~~oro had 'k~nnen aa~.bleden ten ~~ stoet naar het Japapsche Cons~la~'t. in 'en Onderhoorigheden;
vereenlgingen.
mevrouw A.
groepen uit de Inbeemsche saanen\evmg,
, Hiertoe waren de leden met vlaggen, Ranneft ,was, dat, de persoonlijke In WjJze , v,an ,zlJn ver(ienng .van.. en zl~n den ,'Scott-weg, waar zij !Wordt ontocn- Verbruggen, echtgenoote van den Belgiwelke kunnen m~de-helpen aan den op'bouw 'ian een krachtigi~r Ir.dische maatbil.l1ieren en standaarden schouder aan oil'tvangstneming van de geschenken en verknochtheid aan het Konll1khJk Hms. den. Deze del,l1onstratle ~i09ft een at- s((h~n ~onsu~-generaal te Batavia; de
schou<ler langs het Noordeinde en ver- van de wenschen de span'tane danktractle te worden van de feesten op pon- eerw. ~\lster Lidwina, Relig. VerpleegflC~~PPi~Ullen bl3 de doorvoerlng van eea
~et. opgesteld. Bij <;!€ze vereenlgingen baarhe1d ibewezen VOO! het fnitiatlef,
De "repetities~' 'derpa~" wiji'~ als ,ge2:egd, de Melnemeis, sle'r; de zeer eerw. pas'tO'or C. A. A. dergelijk, pro~Tam ' vele heiUge, ~ulsje,s
Uloet-en 'word-en aangetast ..en vooral uit
wiis o.a. ook het 1. E. V. vertegenwoor- van diverse zijden betoond.
,GIsterochtelld had te Den Haa.g weer zi'ch ?:e€r veel,l11~ei~e ~n ,kos~ep,,~ebben Scho'enmakers, R. K. Priester (Congr.
d
MI 'I L ' i t
eM)
d h
Nederland ,zal vee1 verzet nJz.en tegen .een
er
ss e azar s en
(;lfg'd. H~t Pr~selijk pa.ar gevolgd qoor
Konin~I.l1' ZQ~' 1,:>lijken.s eel) AlIeta- een, repetitleplaats in het v>oorrijden getroost om, h;a ar,! ~ 9.oe,n, soJag,e n:, .'
. , . ; e eer
politiek.di'~ in de eerS'te plaat~ .. gencht
is op het ster,ker maken viln Indle. : ,
~"¥: et rrms Aschwll1, namen ~eze- Ha'ag telegr;Ul hedEmUlOrgenAe ctelega- voor het Stadhuis en de Kerk, seint
In hetalgemeen ve.fJ01 pt d,e ,voorbe~ J. W. van T€yn, .superintendent van diVan het in Iridie geinvesteerde kapltaal
ten ll1 a la D:,-umont ?espannen flJiul-:- ties van den Soenan, den :Pakoe Alam en Aneta. De stoet, werd thans yoorafge- rei~ing, Qer fe~sten naar w~pscp. Er is v,er~e Cultuur Ondememingen.
B,'a"kere
zal
moeten worden'
geiHscht,
dat het,
he,t
g~n de tlendmzenden 111 oogenschouw. den suItall van Siak In ceremonleei Ol1't- gain door cavalerie. Alles werd her- Y.~el. medewerklug, zo()wel, va!! persoo~:~ ,,' ZO,oa,ls,.lbe;ke.n,d,' ,'gaat Mgr. d~,
"'I
~
ovel'groow
deel zijr.er
winsten
dll'~Ct
d:ensbbaar maa'kt aan de bevord~ring ~er,
pa'a'ina maakte het Vorstelijk gezel- vangen.
haald tot' het geheel in de punt1es ver- hJkell' als yan m,aterieel~p, aar,d. Met(e~ll wegens gezondheidsrtdenen naar Europa
eel
Indische welvaart, waar,bij het >dlrede mschap , e~n ,rljtoe~ ver~er door de stad ,Hetprinseliik pa~r ~'i(i~ ~Qmn~l~si~,die' liep.
~~~:~me~;~~t :eett ~l~~~~etc~~~: j - '0, i> ,uitdrukke,liJ'k vel'zoek was er voor dlvidueele
be1ang niet meer het alles be.
h.eersch'cnde rlchtsnoer mag wezen. ,Ook
tot,het Regentes"e-plem. Het zag overal het Indi~ch gesGIW~k, a.aJ1:pi~dt,on,tvan,;,
Bni.idsmehjes eli Jonkers, v9Qrshau1is ---;' belledep d~ ve,rwiichtlng. heni geen uitge~eide.
Den heer Swaab werd uit<reielde gein Indie Is de tijd aar.gebroken, dat de
zwart van de menschel~.
; "
g~n., De~e cOl11Jnlssle , bestaat ,uit d., De, Prinsessen Woislawa en Thyra Maar ook dat zal we) verb€teren.
b
economlsche oPlJouw dient te worden ge,QP het R~g~ntesseplem brachten di- heer~n dr. Meijer Ranneft,; l$;1Oe¥OU) 'van Mecklenburg, die bij het huwelijk
"
" ' daan::loor verschillende autoriteiten,
dcht naar "plannen, die nl-et, meer uitslultend wll1stbejag. maar het grootere
ver~e~ereemgmgen en fanfare-COrp?,en Joedo, Soejono, Van d~r tafl.q: fdl,rec- 'a,lsb~l,lldsme~s~es zullen fun g,' eeren en
, D e GOn~el,vaut O.a. door Edeleer Visman, ,den directeur
volksbelar.,g tob grondslag hebben,.. '
een
Defstoet
teur'van de H.V.A') en verschlllende "de Pnl'sen
die o
Z
rl
'
"'k't , van Economlsclte Zaken en den direc;". zanghulde.
l'
" bew(00gt zlch
t
, . " , Vlhngkoff en Ahlefeldt' D
aI's ' ree'0.s wer'd' be' k en"l
gemaa
teur van h,et Departenient van B. B.
Wij zijn In Indie aan~~t ontwerpen van
vd~er angs v~ora aangegeven s ra en, anderen.
, " '
bruidsjonkers ~llen zijn, kwamen gisl i d ' "J' , 'i tot b tu'·t '
d€rgelijke plannennog met toe. .
. waar vereenigmgen waren opgesteld.
,"'.
,., ,
",
za op den 0 en , anuar
,es, 1 van
Hier ~igt een taak 'voor de IndlEche Ne.
,
,.
','
Er. zullen 09k' t~en Le~dsche jap.rge- teren te Den Haag aan.
de huwelijksfeesten op Prlol,t een gonderlariders, werk van groote allure.
Overal was het zwart· van de ·tienduItje
d p'
·t h" a1 t d
"
'
',', "
'." '.' , i , ' . , , "
zenden v.)eschouwers.
~l~"d's v~nirt e nn?es,lll t6 i, S ~ eu:Verder ,wordt vernomen, dat op den delvaart ge1wuden \;V9r~~u", waa!ntoa een
De Ncdcrlalldsche Hank
..
'en l , l , 0 en ~meen" ee"'tl ee ,~n. ,huwelijksdag ,de bruidskinCeren,.door de groot vuu~~erk op,zer,wqrd~ afges. ken.
Op het Plet Hem-pIem werd het Vol'~ s,~rvettel1, aan te bleden,. p.ie geoorduU,rdhofdames van hun woonplaats gehaald
De terreinen van de K.B.J,.C., en van
}',ULLlSSE)lENTEN
stelijk gezelschap eveneens een. za~g- ziju: met geest.Lg~. teekeningell, herin- 'en na de plechtigheid teruggebracht de ,badpJaat~ ~a\Hiyoor~ zulleri voor dit D~ jongst~ weekstaat van de Nederlandsche
Bank
v~rtoont
voor
j,binnenlandhulde geb!"acht, waarna de KomnkhJke nenngen aan ~lden.
zuBen worden.
doel gratis toegankelijk. worden geste14
famllle naar het Palels terugkeerde.
, .',," l ' J !'
voor een ieder. Aangezlen echter de sche wissels bij de hoofdbank" een stijD~ geheele tocht kenmerkte zich door
",dubbelgangster" der
Een huiseliJk toonceltJe rulmte h~er )1Ietoll'gelimiteerd is, is doOr ging van, f 1.28~.OOO, terwijl "beleeninBij vonnis van den Raad van Justitie
geweldig enthouslasme en de zeer grooPrinses
het comne ,beslotena lie e n t 0 ~ - g-en bij de hoofdbank" met f 7.180.000'is te BataVIa van 30 December' 1930 is
te verscheidenheid van, de hulde bren-, I
"Het Vaderland" meldt het volgende g a n g tot deze terretnen te geven gestegen.
uitgesproken het faillissement van:
~'nde vereenigingen.
De ,,!?ubbelgangster" yap, p',dq'ses. Ju;, vopry,a~:.. ; Ee~,ige dagen geleqeu vlpnd; ~ p
v e r t, q on, v a n.,e e n
,J!3eleeningen bij de agentschappen"
l¥tl1a, mejuffrouw ,J )l\~a"q.~, v a.n tel~ ~~elze,:>oor vrlenden van H. K. H'jk aa r t, ,dte gratr~ vel'ikrijgpaar~s
W. HUlin", koopman, wonende defenme't f 1.720.000 vermeerderd; terwijl
De geschenken' de r ,M ~,e r uit Oe~stg~est. die op Pql1S~s.:~ul~ana - t-evens voor ~are IbU, \len h~er Van B~alen (H~t Woonhuls
slelijn
van den Bosch No. 28 te Batavhh~tielfde,uu'r als ~rhl~es, JuUan,Fi i~ gEl~ voormahgestudiegenooten - een dll1er-' Noordwijk No. 23) uiterlijk tot den 6den "oeleeilingen: op effecten" met f 8.430.ooQ
Centtum;
,
,
is omhoogge100pen.
Na de riJi,ocr werd het uitvoerend Co- bor~n ~al op hetzelfde uur oak ill het tjeplaats w,a,arbij ook H. oM. de Koningin Januarl.
'
Sech
Saleh
bin
Awod
Aldjabrl,
koopHet "muntmateriaal aan goud" vermite voor aanbieding van een natlonaal hU'YelLHt.tr~en.
'
'. ,'I, ' .
w~s,~angezetel1. De stemming waseenleden van de K.B.,i.C. hebben toema~1, wonende te BandJar, regentschap
huwelijksgeschenk teil paleize ontvan- I, J;l:e~ k~l,1~oo~", van, d~n .b:urgerl~k~n vO,uqig €nuatuurlijk. Tijdens deze disch gang tot d,e club ,.op vertoon van de toont een .stijging van f 50.Q3 mlIlloen,
TaslkmaIaja,
thans vertoevende in lIa"gen,. r1at tevens het geschenk van de st~Ad te Oegstgeest.Is;lfet eenig,e, open.. ve)ontschuldLgde H., M. zich ten einde IIa3.tste G6ntrlb~tie~a'art, die d~rhalye op terwijI het "munt- en muntenmateriaal
Nederlandsche schooljeugd (een bi- qare,. kan;toor il,1; Nederland, dat op 7 Pr~nses
mgard van het station af. 'te'l <Hen da~ moet /WQrden me,~egebracht. in het buitenland" met f 24.59 millloen dramaut;
'Sie Tjdan Hoo, van i iberoep employe
bllotheek voor het Pa1eis Soestdijk en Jariuari geopeqd z~l zijn"
' ' l " ' qalen,~,Na halt, elf vertoefde de Konll1- ~onder kaart wordt nlemarid toegela- is gestegen.
bij de slachteril "Bandoeng", wonende
de in'rlChtlng van €en sportterrein) aan- ,Ju{frouw van del' Meel.:, sta,at ;reeds gin weer t~ midden 'Van de gasten.
I ten
,
Het "beschikbaar metaalsaido" is met te Bandoeng, Tjitjendo 147;
hood.
'gerut'riJ,en, tijd" in brll;if,Wis:;~Un$ p1et de
Na, aUoop vall. dezen maaItij<;l werd I' N~O' kan worden nl~(:eO'edee·lrt. d:H ook
.
Wong
Tjiauw
Yan,
,handeldrijvende'
Oe Oostenrijkscne gezant bracht het ,P5ll1Scs \ 'lJ?9, meldt een Alleta-telegram ~eda~lst, op 1,:>egefeiding van gramofool1-: deze "slotfeesten £len aatdig s·;:-touwspel f 25,31 mUlIoen omhooggeloopen.
De "bankbUjettenci~culatle" is met onder het merk Oey Ho Seng, wonende
geschenk van de Oostenrijksche rege.e- mt Den Haag.,
muziek.
ZuUen oplever~n. Een groote st,(Jet prau'"
te Siilgaparna, regent.schap Tasikmarhi.g, JJestaande in een leeien cassette ;
weri, gon~els, sloepen, en kailo'::! z3.1 ip. f 15.51 mUlIoen vermeerderd.
laja.
met illveren deksel.
den vooravond het Kodja-kailaal afHet "saldo rekening-courant van het
Opgeheven
"' F,:enlge in natlonaal costuum geklede: ;
I varen, tehyiJ( dall ree<;ts ~veral langs de Rijlt" is met f 4.43 mIllioen toegenomen.
Oo~tenrijksche dames boden, een ge, ;
Io;evers vu~rp~len en blauwlic,h~n wor- , ~et "saldo rekening-courantvap an.Bij vonnis van den Raaa van 'Justltie seh'erik aan namens de in Nederland' ;
! den afges-token. Twee ,zoels.:llchtenzijn deren" is met f 38.56 millioen opgeloo- t.e Batavia van 30 December 1936 is opWonblde 60stenriJkers _ een achttlenlop' de brug opgesteId ,door: d.e welwlll~n- pen.
geheven het falllissement van:
de 'eeuwsch Oostenrijk'sch glasservles,
"Cd,~~"',e,'~~~,'.~~,~~rig van. den P",la,a,tselijk, MIl,'
De firma Tek Hoat Siong, g'evestigd
voorzien van ingebrande jachtscenes.
...,...
,
te Batavia, Kongsi, Besar N'O. 9S
,
De krli'ser J::l,va llgt geineerd In de
COUPEUSE.EXAJ.,\IEN
, De zwits,ers~he regeering gar een
'
,f
•
,
i.s.v.f.v.b,v. ddo. 4 September 1936;
rr~'at' bewer'kt platina larmbandhorloge.
;buitenhaven en is op de bekende wijze
Ge::lureride 28 en: 29 December 1936 . of. N. Koopman, bouwkundige, wonenDe Poolsche gezant bood riamens, den
geheelge,:i,Hum,.'Iineer<;!; 'voo, rtS za.l er m,et
, ,
aHe wekli~htenworden gewerkt, ter"; hebben de leeraressen mevr. J. G. Can- de te Bandoeng, l.s.v.f.v.b.v. ddo.7 OC-'
president van zijn republiek een fraale
wijl waarschiJnlijk ook. rio.g een groote nOO-,Reynen en mevr. Burger' een zestal tober 1936 ;
,
collectle Poolsche ,kant aan.
kraan en een baggermolen in de bul- candidaten exa'rnen afgenomen in het ·Khong Hap' Lie merkSeng Seng, han,
"
: tenhaven g'eUIumineerd zulterizijn. OOk modevak.
,
'
delaar woMnde te Pasar Kota P:lJetitDr. Meijer Ranneft ten Pade bekende Uitkijk ial geheel met lampbang, i.s.v.f.v.b.v. ddo. 23 October 1936.
leize
jes worden afgelijnd, hetgeen alles te', Aan all~ candidatel1l die in oplelding
,.
.
f t ti h' , 'bilk
1 2ijn genomen door mej. 'A. J. Lucas, Risamen een
an as, sc en .aan
za v~erlaan 18a, kon
, het diploma van de
oe- oud'-vice'-p;re'slden't' van de'n R"a'ad' ,:
KALI BRANTAS BAJ.~DJiRT
r'ncIe
dr.
Meijer
Ranneft
werd,
vol..,
geven.
t
"
Modevakschool-Vereeniglng
'"Haagsche
",
"
. ,
"
0t> het water zul en zlch eenige kron, gens, eEin tele~ram van Aneta-Haag, glstjong-gezelschappen doen hooren, waar- Mode-Academle" ultgerelkt worden.
Kediri o;nder water
t~rm1ddag te;efonisch ten Palelze ontvoor de K.P.M. verlichte boo ten 00De geslaagde leerHngen zijn: voor
boden.
schlkbaal' stelt.
C 0 U ,p e u is e,: mej. S.vim Maanen,
De Kall Brantas bandjirt thans ongeAls voorzitter van de commlssie ,VOOlDe verbinding met Priok zal geschle- mej. F. Legoh, mej. A. G. Lamoh en mej. woon vroeg, seint Al1eta uft Kedlrl.
het Ind~sch huwelijksgeschenk w~fd 1;1i,1
den doorenkele ,extra-treln,en, waarover E. E. C. Turang.
Eenlge stadsgedeelten' staan' ot> het
door PrInses Juliana en Prins Bernard Oe Prinsestraat., in een gI.;.daante waarin d~ lIagenaarsonder onze lezers haar ,nietken~ zoo spoedlg mogelijok bericht zal worVOOl' Cos t Ui m i ere: iliej. K. oogenblik reeds onder water, terwiJl het
ontvangen. Het' PrinseIijk paal' wilde
.
, n e n , maar wet ,herkennen!
,
,
.. den gegeven.
P. M. Gontha en mej. H, de: Boer.
waterniveau stljgende is.,
,
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VOOR IIET GOEDE DOEt
,Evenals vorlg jaar hebben de Voortrekkers van de Afd. Batavia van den
Padvindersbond in de dagen voor Kerstmis bil verschlllende firma'sen zaken in
Benedenstad ien Batavia-O. goederen en
bloernen opgehaald om ze op eerste
Kerstdag onder de' arrne patienten en
patientjes van de a.B.Z. rond te deel,en..

/

t,

r. W'hi'te' e~" d r.
Wolff von Wiilfing
.'I,I.,'n
,u

,".

' ~~e~rt~~~~n
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KUNSTKRING
Bloscopen hedenavond

Nicolai Orloff

G lob e ': I,RoEe lMarie".
R' e x - The ate l': ,De Vel'zweg'en

Ook het tweede optreden van dezen
meesterptantst vbeteekende een plants-

I '

Re'de"Yo"A,J°lolio'
~ I II g. fAn"
~

Agenda

Zondef'.
Cap ito 11:

' tisch festijri van de hoogste orde. Orloff
[had
eenbelangrijke
programmacompositles
samengesteld
den ue- uiterst
en van
aIle

,
l

..-'0

'

.,slotaccoord".
.
D e c a - ,P a , k: ..MeLsjes-internaat"
'
C in em a: ..The Country Beyond".

IS
WAT IN DEN AETlIER
,
I
WeI vijftig verschillende firma's en
van touter planlstlsche waarde. 'Zij gazaken gaven voor dit doel lets uit hun
.
. ml' anrionces is venrield geweest : Ge- ' ven h~m d~ gelegenhetd om aIle raeetten
goedang en/of voorraad, O.m. de firma
"
meenter ad e n; docn dlt· is een vergls-'] van zljn
talent te laten schitteren,
WOENSDAG,3'O DECEMBER
2O,lQ Voordracht: ,,LuehtLuyks die twee nieuwe Erres toestellen
,
' .
'
sing. Spreker zal -het slechts hebben over' om ibeurtehng.s vtrtuosttett ten toon te
N 1rom
. bescherming van de burteende, Fraser and N'eave, die ies dOZijnl IIel werk III tfell.GeulCelltertUHI
Andere g~bieden. van werkgelegenheld 'de Plaat'seIijke' oemeenteraad).
sprelden en zIJn d~ehterlijke geest uit te
gerbevolking".
19.00 Oinema-orgel,
B.R. V.
crushes afstond, de bloemenhandels F'J,J voor onze [ongetu! !komen open bi} de
Spreker begtnt met' op te m kei d t leven in een nu eens Intlem flulsteren
19.4>0 Viool-recital.
P.M.Y.
yoriet, MMojo, Rl'el e.nr., die oossen I Onze correspondent te BUitenzorg ,:.lie~.dienst' en we.Ilcht, voortech- wi! men ~oed wet~n wat er i~r ;~1 G:_'I,dan weer weeldeHg' parelend plancspel.
21.15 Volksmtlzie'k;
Zeesen
~:oemen gaven, de Borsumf}, die een , mel?t.: ,
.,'
nlcl blJ de gem~toriseerde legerafdeelih:- meenteraad omgaat, men zlch niet moet . Daal' waren, SCh?mann's E~u~es B.B.C.
20.45 Orgelrecltal,
Pari s - Col. 22.00 Concert.
fllnke voorraad chocolade en sulkerwerk I Glsteravond had in, het ,~. E. V. Club- ,gen. Maa~ daar wordt nog aan gewerkt. bepalen tot de courantenverslagen daar ,S~m~~oniques,
.romantlsch, onstuimlg,
n.
20.40 Vloolrecital.
Rome
gaf ens, enz, Het is te veel om oli te gebouw een openbare bijeenkomst plaats
Maar sprekers oordeel kan rrien met I' dIe uit den aard der zaak beknOpt moe-I Ul~ ZlJ jortge hjd, daar was wear het
noemen I
I s~e<;Iaal vo~r al~e Indis~.M NederlanderS ~eil verhouding 2,: 1 van de 1V00rzienin~ ten ~ijn, Men zcou de goedgekeurde nl):' hoogtePUrtt, van den avond in talrljk.e
,
Namens de Voortrekkers breng Ik hier bIer ~r pjaatse~ MtiZIJ 1. E. V. lid of ,~et NederlandeI1S hlervandaan ten op- tulen kunnen nagaan of fer ve-rgade-. ~rken van, Cbo~In. Ze~d,en hoorden wlj
dan ook onze hart-elijke dank aan ai die nlet.. Allereerst hleld onder veel belang- 2;!chte van aanvuHing ult het Moeder- ring komen, maar daar komt men' niet ; het Andante
m zUlk, een trefIVeerbe";clu
firma's en zaken, aan den Geneesheei(o.a. merkten we onder de ian- land accoord gaa'n. Zi} 'Van hier moeten zoo gauw toe. Het beste 1" ons bestuur 1:
het lbes-mpll Scherzo ZOQ
.
.
Directeur van de i . . en aan de Dl- wezigen Genera al xa n
op) den voorrang Ihebben, de aanvu111ng kan te raadplegen zegt
iVl ..
'.
, "
,..
e B.Z van dat Zie- D r. I r. J. T 'h. ,W hit e een rede
(VAN WOENSDAG 3f) DEC~ 1936)
en Verpleegsters
uit het Moederland geS:Chieden.
Spr.
vervolgens- de Il1ate van zeItenkele modernen,
Dabussy
et
\{enhuis, dat zij ons in :de gelegenheld over, het onderwerp :
sta'ndlgheld uit va'll. de{l Gerneenteraad', en.
? ~ff,. en., na. l1 frenetiek aphebben ge,steld om de arme patten'fen
.
Om kort
ga'a,h, spr.
alles en de functle vantoeglft. Het zou eento?lg
cens een fijne dag te beiorgen.
Wat IS het ~~ldo~Europeesch wat tel'zake reeds berei.kt is bij de Po- ook dIe van deli Burgenwest€r, behan-f, ~J.de~ :.biJ' .zulk een a~~e:nschakellmg In Noord-China is de druk weer geste" Volgend jaar rekene w
.r
V~rbcnd voor den Indischen litiediel}ist, het ,B.B., het Onderwijs (La- delt het instituut der Wethouders te-'1 va etn:ute.nfu composities m een em!- yen (Peiping 772.1. mm" Ichang no.o
allen!
n e weer op \.
Nederlander
g~~ E:n Hooger), enz. Verder is het studie- genover de hulp .van Coo.nmisslen. Itl de· geu
n.en!te we,~rgave deugd~n ~n waardeerin- mm., Haichow 767.6, mm., Chemulpo
I
. "
,..
" . fondS" tot eenlge tonnen aangegroeid. Kleinere Gemeenten. en g~at at dan to~
,~edeta~lleer? op t~ .ri~I?eli.
769.1 mm.).
"
'
'
Na door. den voorz~tter, de heer van De wer,keloosheldsz6rg had de volle over een aantal onderwerpen uit de be- . ' WlJ, rl1oge~' dezen kunstenaar slechts
Hooge druk breidt zich over ZuidH. 'ENTZIN~:It.
WeI sum te iijn': hn~acht. En 9 ver al konden daarbij de grootIng 1937 a'an te Mijde,n~ w;aar bet ~ d,a?kbit~! lziJn voor dtt in' grooten stijl, China en West-Japan uit :(Foocho11J
A. D. a. vall V. F.'s, afdeeling
ingeleld nam dr. l~ood~,ge ~e~ultaten eJ;1 sti~eS$€n $e~kt . pUb1ie~ .direkt . b,ela:l~. h~~ft ;'. }egt·eert.' ~r~chtt. en van elk vertoon gespeende 764,8 mm" Oshima 764,5 mm., Koshi
. Batavia van de P. V. B.
. White het woord en worden. Vo()r,al bij het Onderwijs bleef e? andet op populalre wljze Ult en mo-'
7(J4,O mm.).
.
'... ...
,be 'on met te ze _ SP!..lang stllstaan en noemde o. a. het tlVee~t ~aarblj het,"standpuJ:1t def I·..E. V.
J. B.
Zuidwaarts neemt de rJruk at (Hongg d
' . ' g ~\lcces behaald met d~ Bs'nd6eng'scIle fra.ctle m bepaalde aan,gelegenheden. , ' 4 '
kong' 762.1 mm" Hue 760.6 mm., Bangge~ at ~et nlet zOo Kweekschool,l<1e Dick d'e Hoog scMol, .Wij z6ude~ i11 he.rhaUng. tied~n van I
:s kok 757.5 mrn., Vigan 757.5 mm., Singazeer.,., sprekers .. be~ Q.e li'oogeschol~n, de .zaalbergschool 00' het begrootlllgsver~a~e,ringsver~I.a:8' !h-: i
6~O'~·c'ol"ie··n
pore 756.7 mm.) .
. Vootdat bet jaa:r geMei te"i1 einde is
doehng' was uiteen' Soera:baja 'Vpor handel'remploye's' de d!en. we spreket verder 9P den voet I
D II;)
t'
Een gebied van lagen drukomvat het
gespoed fs- betonseenbeI1oette U allen
te, zetten wat' 11et o'pzet '<lei' muloSeholen,' d'e ge'da'ne volgden.
'.
'.
':.'
. ,
centrum en de
eens'hai(elijk te
v6oi' TJ.w m e d e - . 1. E...V. d e t vo.or,
om,:de. ambaCh.
te DjO<lja. liSP'. gaat uitvoerig irt 0P' de
;
Fif r'nbespreki ng
en Noord-Australte. In dtt gebted is de
l,e'ven gedurende dlt heeM faar en zeer
de IndI.sche Neder-: t.qch te handh3.ven; de Oprichting vari', en de conversie. Wijst op- de
'
druk verder. gedaald.
bizonder van de laatste rnianden. Door
wl1- t
<Il!!' voor de zwltSerseh'e nlet \lijke bezuinlglngen in verband met de '.
I ) ' " K'
. ...,
.
De iaagste druk wordt uit Soemba gegaven, groote' en kleine, waren wij
.. i het voor hem is.. q)enoev'en' onder te doen I€ni.
verhuizing van Ecpnornlsche Zaken,
ecapar • ~[elsJesmtemaat n;el.d (Zamboanga 754.6 mm., Bandjerm staat zeer. veel. menscnen goede
"_:~ Vooral de, nlet,naar Batavia, gaat dan' de diverse' Ge-,
"
, "., '..
,
, 11.a~fn 755.7 mm., Soerabaja 754.4 mm.,
feestdagen te bezorgen met iets e x t r a ' s ' ! . E. V.-ers heet ; Als men dit al1~s. nagaat -:- zegt..sI?~~~ meentebedrijven na, Me-11l1i. he~ slachtI?e eer~te, iurlerik.aansclie. fll~ van de Wamgapoe 752.7 mm" Ambon 155.0 mm.,
fh buis en ?lijdschap in pet hart. Ook
D'r. White
spr. welkom. Zij zul- ker - dan be~oeft men toch waarhJ~ huls onder de lioupe en behandelt dan ,Fra~s~he, actrice SImone S~mon.
Darwin 754.3 mm., Alice Springs 754.8
de Vereenigmg van Huisvrouwen en de
.
,nlet t~1~.r~gend· ~fl~:e~j~ h~t I. E. V. en ook de Ambachtsle~rgang. Vroeger wer-I: ,.~en ~e~oar~o dat vooral 111; deil aan- Pert Hedland 755.1 mm.).
padvinders ~en extra woord van dank len aanstonds het besprokene ku.nnen waar .1J..en e 11
es .
den daar nog sUbsidi~s voor ontvangen J va ~ s r doet denken aan een verlJoogtewinden: Deze waaien behalve
aan wie wij. namen van ,rete gezinnenbeOordeelen en overwegen Of ziJ zich.ook
Spr. roemt de ,werkkracht van De ook voor ZQoveIe andere za.kep' en ~ez~ ,A~e~l'~aa'nsc%e, ~abootsing van "Mad- boven de Timor Zee in overeenstemming
l)1ochten opgeve'n, ,voor wie ii) io'o heer- geroepen ~evoolen zic):1 bij het I. E_ V. If; 0 0 g. Vervolgens behal1delt sfJr. de .zIjn l1U alle enorm verminderd·. Zoo-! chen 1\1 Uni t,m', doch naast zwakke met den Westmoesson.
lijk hebben gezorgd. Ke'istfeest een aan te slUlten. Het 1.~.V. _ zegt spreker kwestie der ~larissen e,n qat deze !l-l- 40ende is spr. ook ,nfet ZOO 6ptin'llstlScll" plekken oo~ zeeiJsterke momenten he 7ft.
Manila tot 1000 m. zwak O. N. 0.,
feest v'a1'l geven; bet fs id de:ie groote - JJe.joolt te tzi~;n', een ver'bond" vary.alle. licht met de le~ensbehoe~ten moeten ten aanzien vandejaarlijksdoordeReOver het alg~meen wOFdt ~eze fIlm Bangkok Oost max. 32 km. per uur, Alor
>5tad op menige rnal1Ier get6oncf.
I Nederlanders dle hier te lande wortel over~~nstem'inen. pan, w-eeI;1t'gt spr.' het ~eerrng toegezegde J 18000.- In ver- J mee~. gedragel1 door het voortref,felijke, Star Oost max. 35 km. per uur, Medan
,; OOk de K. P. M. die ons al1e' limona- he~ben g'escho!en .o'nver~chi1l~g h.un,t;J,er- verwlJ't dat het I.~. V. aileen voor de b~'nd met de ov¢rdracht van onderwijs- .' als huffier besc~aaf;te sP~l v~n Herbert zwak N. W" Singapore zwak West, Bat
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ll~gt

m~moreer~

!i

\islceel~n.

o~~t,helft ~an N~d.-Indie

4

d~nken

~

moe.it~

lan~rs, maa~

yw

~sschool

Il1tern~ten

I

l~eninge11
noodzak~-

I

I

d.

~ad"u

~ende

gal di. wlj op de veischll- ko"",t

0'

g.,md

te;

h~t

Ne• .,Ia.~der. amb'enaNn '\OU werken, ook voor de oorg: ;pr. vrer,t d".6p dOh d""" daat- I'~",~haU en A.t mderd'ad wei z.or tavla W. z. W. max. 46 km. . " "ur,

feesten presenteetde'n en de B. schap is wat be~ bmdt, als bevolkmgs- soclale nooden van den Planter is en van ook weI een groot deel op den fU'g t c~armeerende spel van de ltlelne Fran- Soerabaja W. Z. W. max. 91 km. per uur,.
P. M' vani' ''.f e-. k't k
. groep vonnen Zlj een,e~nh~id en het ,wordt gestreden. '
deJ;', Gemeel1te geschoven zaf W6tctel'i.
,~aise -lWier Engelsch nog niet best te Koepang zwak Noord. Darwin zwak 0,
"
we WI en. IS , aarsen 1. E. V. streeft emaar de ,belangen daarEr wordt tegenwoordig nog al eens I De oiX:ente'ir~~es~ie Ibe'ha~d'e1t .spt. in volgen is -:" dan door. regie ,en dlaloog, N. O.
plochten ontvangen onze welgemeenden yan te dlenen. Er bestaat yoor de Indi- stemmIng gema'akt t,egen onze voorman- details, legt Ult wat deze elgenlilk M~·t t~klke. ~erS::tniet altljd .even natuurVerwachting: Doorstaande WestmoessJaJ..1k. ..
..
....
I sche Nederlanders een belangengemeen- nen _ zegt spr.
maar z!et, wat zij
en hoe de ptogtessivi-telt erop
.. van
en welke laatste nlet al- son.
'
• Ja, glJ allen hebt meegewerkt dat on- whap die om aailSluiting roept tot een In een tien jaar bereikt hebben!
,werkt.
} tlj.d even ~ht van gevoel Is.
Je aribeld
gedurende dit jaar'voort. verbCnd.
kon hebben en wij zijn er van I
Dan wert spr. de opvatting.van de
Dan kriJgen Qog in het kort een
isoot
eM'!!'· ,
• II'
pver~tiigd. dat wij zonder trw.. bel~n~- ,:.; Spr., wijst OIl ne,t tqetr~dell. van v~l?N. ,~, B. aan dI~ te~;en, - wat zIj. noe~t ~eurt: de Van MQtJnan-biug, ,t ,weg'en- ~~~lJnh,e,ilige l~~rares,t ene een kwaad~ar-' ,
ve.el beginne'n
,;bli.jvers" in deh
e'p
de eerst -;-:- "I. E; V. pohtiek ,. is: Maar pohtlek
e<pderhoud (daarbij merkt spY'. op' dat i1\'), dfge
r
opgepffer<!
.stellmg
H;0e~eel telefoont]es mocry,ten Wlj ook gennge, daarna toenemen1e to-eschlete- ops doel ,nlet - al?us spr..~<>ch WI! twee gevallen rivieren. de gt~ns Mt ge·• . ~an ~,.~e~. hU1~6rist'-~sche element" om
-----dlt Jaar ohtvangef\ om kleeren of ba- lijkh€id van het. Moed'et~and ten aan- ~oete~l . J,Uet de ~egeerlngsmstantles mfente vormen, maar de. bru"gen- over' ceze !lIm ll1 ernst met een kostbaar en
rang te liten h~len en' hoeveel men- z:en van 011derwer,pelijke, belang,en en overleg pleg~n en .d~arvoor moeten' we dr~ rivieren zijn 'loot teke-ning v'ad de:: zeldzaatp;, werk al$ .. ,,1\-{adchen in Unl. DE HAVEN VAN' 'fG.-PRIOK
'fchen ,konden wlj ,daar gelukk,Ig mee leg~ ~ervolgens den nadruk OIl de 10- in de Volksraad zltt.ng ncmen.
o-emeent~), vevolgens de ,suIMdies, VOOf- :' fO.l:'l,l1:'. te· .I?6g~h. vergelijken.
'
.
? Te veel om op .te noemen.
,yahtelt en
van het
:
.
al· dl.e aan het,
KnlIs, ..va.ar
1?hJ(t
de
; Wij blijven ons in 1937 in UW har- 1. E. V. Verkregen tesultaten zijn I als li~~,~·lotte be.pree,kt, dr. WhIte de be- G-e.mtente -f 8000.- 'aap. :5J)enMert, d~ aalldacht weI ~!eeds, geb6e~?" maar dat
Aangekomen 29 Dec.
(elijke belangsteIling aanbevelen.,
gevolg dg,arvan. o,a. de 25 miU;oen-gift s.. ssmg dat een I: E. V. l1d, geen lid van Provincie f 500.- en het Reg'~'ntsth'ap-,is --:. woals wI} re~s a,anduid~en ;-.- te
". .
de Wijkzusters
en de (than~ met meer nood'ige) steun ~~n of andere pol1Ueke veteeniging mag f 300.- (volgelis sp],'. een zeel' o:neven- J, danken aan het felt dat de hoofdflgu- .Eng. s.s. "Nam Yo~g , gez. Christie, van
,
aan . de koffiecultuur. :"pr. scbetst dan
1?e reden is dat de I. E. V.-ers zlch wlchti'ge
t r.el)..
relief
van Plaaa
A,. VAN GHEEL QILDEIMEESTER de Lefde van ,den Indlsche~ Nederlan-, ~lts~~~~ed}ld a;atn, de ..~langen ~~n. h~~ ,Te,n, ~lo~t~. ~e ~ampongverbe-t~rin-g en f .-I?~ fll~. w?r~t .v66rafgeg n door een djoe, Agt. B P.M.
,
.
' der voor het elgan land en gaat dan na er on m?e en kunnen geven en ll1 d{J meer of!.enSieve mlddelen tot verbe-' Ultgebereld voorpro7ranllhi 0'.3.. beV'atKemajQran 51, 'leI. WI. 1l9.
zijn IIJOsltie in de' :ct~v~'rse Lands~:lieI\sten. ~et-~{el~~~. opzich,t raadt s,p~. ?e lnd!~~e tering van de vooruitzichfen, zooais het J £e'nq een grappig fllinpje ~et- een. flinAangekomen, 30 nee,
L. QTTOW,
Spr. wll nu cens l}iet in:et. net B'. B. be- r Ned~rlander~. aan zkh te Isole~ten .van hlerheen ov~rge:p!aatst zien te krijgeif k~ dosls cow-bO'y-hnmor en waarin eel:
. , ,
g e· t, e n v loot. I al
der tallooeerr bljdt;:rge :ian de op'': r
mannenkoot
I
SClenLst , van New-Yorkten PamaWasscherijweg 9, tel. WI. 2317. ginnen maar ll?-et
<
Het is vo?r d~J:1 ~1?-~' N~,~erlander een te pohtleke parllJen m het Mcederland. t:chting dd H. B. S. en verdere reclaiIDe \ ,iiet journaai geeft ook enk'eie bee,lden
"Van' Gocus", van Ocsthaven.
'-===..".";.='-"=:.....,,,:..,...====,..,..,.=,--~ voot~echt :,n dI~ 1;V!d'
dlenen als
Sp!eker eindl~t m~t te ie~gen: On2;e "oor de stad.
~ va~ de ramp van de ,.,Lij~ter" te Croy- ,,E~endl;l;le", van Singapore en Tg.-Pan'dan.
soldaat of 'oij de vI60t maar dan neme groep is een Van de
ee
i..l. . I'~""
Spr eindla-t met de wijze van sa':l1'"n- dOh.
..I~idoel
: van Pelaboean Ratoe.
'111'011 lC6k
oel
Ie
'l"kh
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•
"Majang",van
vanMaka.ssar
Pasar Ikan.
, v,
S
~ moel lJ e en zooa s grc.epen en als het noodig Is, als er te werkmg met vele, ~roepEm in ae'n G e - '
1<:.
..Merak",
en Semarang.
IIOERA VOOR ONZE JULIAN,!!
•
' "
I b.v. ontslag. blJ het . moeten opkomen wapen wordt g~,bIaz,en, sclharen wi' ons I pl.ee.nte,raad toe te Ucihten.
Dit gaat
. ,,-,~ •. "Bot~"",va'11 Cheri1?on en Muntok.
lIet foosthed van Bartels en RIJf
I voor herhahngsoefenmgen-e.d. weg) wij s'pontaan onder het oranje-roolwit- hObfdz3:okelijk op voet van overleg pIe"Dohus ,
Immlr,tgham en PararQekan.
,
.
'
'
.. " 'vragen '--:- ;~e\}t ~pr ...... wel om aIl~rW 'en-blaliW.
ge·n'.
T(ioNKtfNSTEjiAMENS
"Eurybates , van Blrkenhead en Padang.
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De",?nd, dan re,t voor de. IM,tgangers de vloot kunnen gaan ,"en.liP"-' zeu ',l!reken o"r :

I

4e hjd voor het vermaak III eigenlijken
zin
fees.£vreUgde,
t'l ..t met onbekon'll'nerde
1k
.
JO lJ en muz e . En wat men van dle
iiluziek dan vraagt Is geen voorname.
.
,tekst, geen gedistingeerde
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was nbet ptauzedwaarna' nog
Op 29 Dedmbei i936 hebbe'il de jaar- .
Vertrokken 29 Dec,
e.n
ge
vragen
ean
woor
werden
en l"k
J.....
. . de
' Vereenig
.
i ngEn~. s.s. "Nam Yong", gez. Christie, naal
«'en vervo!ge'ns in d .. d·
t.:.,
IJ sc'h'e cxam~ns
van
teirkhe en
. . : voor e ll.s.;es ,t-J,~ Mvotdertng der Toonkunst in Ned.- 9henbon en 8'~m,arang. " .
i
za,aJI ntg
West-Java, plaats ge-I
0

Hll~rna

i ble<l. I
'
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eerir~~h \ij~ ~~~~jil;erMi~~~JIndle, afde~ling
I v<nden,
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r:a~13~i~ar~tiC~~:1'2.~b:i~b:B~1~ie~kk:~~~~

waa;voor zleh twee candldaten k=er,

'

. '

. '

l hadd~~. opg,egeven. Een candldaat werd! Ne? m,s..,Tarakan'. gez. qnetee, raar
rtIs"h
atg'ewe~n.
Geslaagd
voor dhet
Semara.ng
Soe;rabala.
" .
d"d"J..it'"
i 1
h theoreK' J Ch~~lbon,
N.. d. m.s.
"Kota en
Nopan
. ge~. Vertlegt.

. . naar Cheribon. i8emaranlJ Soe<rabaiR Balikpapan en Makasser. \ '
. ,
.I
. Vertrokken, 30 Dec.
6
rIlsc I
"Too'ari", naar Tg.-Pandan en Pontiarak.
~:~re:~ln rg;;~~l~: :tkr~n~~~e~,el~g~~I
N. A, Onnes en prof. )k,ei'thl\zt
,
, zoe. {ers
Eeillieden. van fiet tliiiia-'esttiider
"Dempo". naar Rotterdam.
.,Tjibadak", naar Hongkong via Muntok.
wippen, de hoofden heen en wMr gain:,' . Een .zeer groot aantal per~onen, speI(ulp van K. P; ~L-er en uit Pdok
.,.. .
,.
. . . . . .., . ' .
., .."
..
.
.. .
'.. , .
,.,
.' 011. ~IJn weg mia~. d~ ,S:ll~!t~por~-b,a.~JS,!e~r~~esteld. 1s. als aombtenaar ter
· ~en pa~kend lied dat bij v06rke'tl'r ?Ok claal, Ult hande~s- en bank-\mnge?, deed
RADIOVERBINDINGEN
. iUU.Sles moet kunnen op\\'ekIeel1 van' hed,enn:orgen den heer N.
. Da.gez.ag,V()erder yan, h.et s.s.' "Merak",
m. nde aan.
..i
/betast met de werkzaam-,
~le vroolijke wijze van gearmd vooH- ol~'derdlre~t~ur der Escomp~~" aa,n poord ,der K. P. M., wel\t schip vann:or&.en de m.anoeuvres ,la . d,~ . gE!ct>m!,1n~et~~, he,den v~n ~Macteur, mr~ C. ':N. Steffens,
bewegen die men gaarne hossen noemt. van de Chma-~oot, de "TJlbadak" van h~l. ven vaI\ Tandj~)llg~,prI6k is binnen- I~Il:d.-, zee-; en, luc~tm~ch~ ~an,.in e~ th~Z;S ~r?,~esch fourier der Infanterie,
SO Dec.
: We iateh er eigenlijk al op te wach- de J. C. J. L:~ UltgeleJd,e. Zooals bekend, g7Ic?pen, ~eldde den, h~veri.ine~ster, dat ?.oveti d.ew;aterent -y:an ~engen:d~lWe.l:'k, gee~amhJ.eerd onderoffider aer Mllital- I Old~.nbar~evelt Bandc·mg-radio, DeWPO
ten dat er zulk een liM geb0ren zou repatrieert. de heer Onn,es voof.good.
11;lj In ;vplle zee, 5 mijl benoorcten Tan- zullen ~nheden va~ het. Chma-esltadet t.e ,Adll1tnlSJtratiej met bepaling, dat hij BataVlll.radlO, tndral)Oera Bandoengraj1iQ,
worden 611\ in de vermaaksc'entra de in
dez?lfde boot reist naar Hongkoilg qjong-Kt'aw(l:nge'en p'ra:'uw beffiilrid met der Bntsche Marii}e vHschilIe'nde ha;; I gedtirende be40elde tewerkstelling bij
.. Huygens IBar.(\Oengradlo, Sibaja'k Ban·.teestve;wachting
tezamengestroomde prof: dr:. Boe'renia, de
waatvan yens van Neder.tan.ds.ch.
,.l,eger. wo.rdt gevoerd "vooi 'herinneJbge~etenen, een zetje in de goede rlch- IObs€rvatonum
KonmkllJk .Magnetlsch en Met,eorologlsCh het turgzwaat beschadigd was, tetwljl ken..
"
.. " ... , ' . ,
ring;.
, '
t.
Johan d·J. Witt Medanradio, J. p. Coen Banhng te g'even.
te BatavIa, die, zooals wij aan boord van het ,yaartuig gebrek aan
De Ned::lndlsche ~egeenng ,,,erl~e~~e, . ~en herlnn~rt Zich.. 'we1licht d,at de i dqerugradlo 1 Bal1'~~tsz, Bontekoe, Houtman,
r. Ilerman
.
. B' t' l'
,
: , ", .
. gi.steren reeds meldden, de ee'rste confe- water en voedsel was
...
t<iestemmmg voor de
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geDe schepen zijn aile in Kortegolf-verbinI(.fouwens al' bezig
gangma er, Ie voor het verre Oosten zal bijwonen.
der prauw van water envoedsel, nam
De W h' to It I'
Do t hi' . haald; een unie-k geval !
ding met SCheveningen- en Bandoengradio,
..,
s en gang er vroegtwee leden der bemanning aan boord en
,as mg n ru ser " rse 5 I.e"
uitg'cwnderd de Blitar en P. Tello.
w
JI~dlg
I? te zetten door radio en cafevervolgde ha.ar·
P
i .k' H''I ·t zal van 21 Januari tot 1 Februari te •
... ,.....,
relS naar r o.
erUl Tandjong Priok vertoeven;
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:~Ultvoermgen.
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DE RIJWIELBELASTING
mag worden afgeleld, dat de achterge. .
. "..
,.
ue apo cen ra e
'. Be Ge, 'nee,renkennen .nun . pa~pent:ef.. . ,
bleven niet in ernstig eiaar vetkeei'eri.
Het vllegkampsehip H .,Her~es" .erL·de, .' .
. .
'.
tners en schreven deze enthousia1te ' De
1937 kan. Volgens he't' verhaai vfn de twee naar t<?rp-edojager "DunMn ZUllenv,'J,h .14). ,AIs lid tevens voorzltter, resp. plv.
DE OPENINGSVLUCHT NAAR TAhun gedegen .vakkennis in
ree:s voldaan worden, heen men, Ptio'k
de prauw, ter- tot
Jaryuarl
Fggen,
voorzitter van het bestuur van de KaRAKAN
g~makkehJket .te onthouden en mee te g~, eren unnen .1ezen., ., '.. , wij'l men naar Karari zocht door iwaar cta.arna voIgt een bezoek aaii B1U, v,an: pokcentrale . zljn . eervol ontslagen de De chef van het Hoofdpostkantoor te
~mgert mel0dlsche en rhythmische fl- I Men verzoekt ons J..10g, erop te ~lJzen weer overvalien. be ~as£ v~n de 'rauw 19 tot 22 ~anuatl, vervolgei1s word~ Soe-' heeren. H., J .. van Mook, hoofdambte- Batavia Centrum verzocht ons het volguren, zonder dat het lied oc,k maar in ~af o~tren~ d; betalmg van de rlJwiel- bea-af zich en vlel met het zed Pover- ra:baia van 23 tot 3j Januari oezocht. Jnaar yoor Economische Zaken bij het gende in herlnneri.ngo tf wlllen brengen :
het mlns,t tot een ordinaire deun ge- k~ ~s mg ~
1.- voor sChool~aandE] bb~rd. Doot de zware beschadiging van
~e torpedojager ,,piima"en de onder- Departemei1t v~ Economische Zaken, Op 9 Januari a.s. za de luchtlijn Baworqen Is.
, .
.
I m eren de. voor de .b.etall~g vat(., he~ het tuig was men edoemd te bli'vim zeebooot "Perseus" blij'tren van 20 tot 25 t,hans met verlof m Nederland, en G. J. tavIa - Tarakan met een Douglas-toeWlj voorspeEen het een goode toe- S~hOOlg~ld ,wordei. aangemerkt als ~e drijvim tot hulp k;am opdagen JDIe Januari te' Ballkpal'an.
SChImmel, hoofdambtenaar ter beschik- stel van de K.N.1.L,M. geopend worden.
~omst en groote pbpulariteit in de Ba- ~. v~r ere schoo gaande kinderen ';ll,t kwam ~anp1lddag in den vorm v~il de 'I'enslotte zal de .1ichte kruis.er "D1':" king van. den ,Directeur van EcononlI- Voor deze gelegenheld zul1en brieven en
taviasche en _ laten \Y,ij het voor de ee? .oezin I van gemeentewege een c~r· .,Merak". Zooals liit Mt vorens:ta,a:nd~ nea" van 2 tot 6:Februari Baridaneh'a se~e Zaken, onder dankbetuiging V1)or andere POEtstu,kken van een specia 11
makers hopen -grooteren kring.
tCU kaklr~ za hworhdenf gericht tot .de be- bliJkt beeft de Merak" niet de g'an- en van 8 to,t 11 Februari Ternate be- de door hen in die funeties bew,ezen stempel woden voorzlen. Dit geldt echro e!l sc 001 00 den en schoolditec- 'J.11' 'b ."
l ' 'J . .
.... .
,zoekon
. dlensten
ter a II e e n voor dIe stukken, dIe over
teuren.
s~ , ~, emanr~~g. overgenomen; noch de
...
het g e h eel e traject van BatavIa.
DE BRAND OP SENEN
GESPIETST !
f~;~: :far~~ex:o~~~IP~:~~iri~~l'~e~t
i
~...;.~~~ -'-' .
.. i!ehoemd zijn tot lid tevens voorzitter naal' Tarakan en/of omgekeerd verzon·
dus zoo erristIg nlet zIjrt.
..
. De PO()stvlucht~n
I D. F.. ~lokhuIs, hoof~ambtenaar ter be- den worden.
Betteffende den h~and in de twee1eTijdens werkzaamh€den aan het dak
Uiteraa d he ft d l '
t ..
. .,
' h . "
.
sthikking v~n den Duecteur van EconoBrleven die dus bijv':lorbeeld van Bahandsch
meubelzaak O!P.Pa,sar Senen van. een Chineesch graf l'n kota Ba,.,.,"'~n
. e, e lavenmees
er vall
,Nac tegaal"
heeft hedeninorgen. . mi~che
tob p.''y
vQ>')rzltter tavia naar Soerabaja met dat vllegtuig
k
u~1.IV<' Pdo k toc,hr onmld~ellijk
maatregelen
ge- deDethuisreis
aanvaard.
A •W MZaken'
Sh
rV
annog
medeg'Cdeeld, dat de op Paal ' Merah vie1 een
nc:rh.en om hutp te verleeneil. De "Besi",
Voor de
tusschentrajec-' po'
btJ'
BaUlrrbeateunavaoorrvooIl eeXr= worden meegegeven, worden op de normale wijze afgestempeld.
Ch~nee.sche e~genaat heeft opgegeven,- whk'man, dIe ongelukkigerwljze tetecht een, snelvarende motorboot met perso- ten zijn 16 passaglers geooekt . . !zak'e'll bij hht D' te t
1 0
,. z1C11 naar
. . . de
' ;aan"
, verlrek van Tji1llitan .had het mische Zaken
«
epar
men t van . ECQl1oEen dergelijke brief ontvangt alleeh
fdat
8000de Deaa.ngerlchte
bo d 1 fXhade kbedl'aagt kwalil op ee11 iJ'zer~il speerpunt van h'e t nee 1"-:.un·bo'.ct
or , zou
Blj
d
e_,
dan een specia,al stempel wanneer hlj
·
•
111'
e e was verze erd lvoor hek! De man is vrij ernstigverwond.
die
20 mijl van
aan board 228 Kg. post, 32 Kg. hij zijn
f 5000.
i Hij Is in de C. B. Z. opgenomen.
Pr.ok is verw-ljderd, begeveh.
, ; pakketpost en 130 Kg. goeoeren. .
tevens sac~etaris zal blijven uitoefenen. via Tarakan verst-uurd wordt.
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Onze muzlekmedewerker :J.B. schnJft: tegemoetkomingen; maar daar~ege110Ver '
", Wanneer ove'tdag' op de huwelijks- daat ook dat ,wij het land volop zuIlen .
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M
VOOR DEN OUDEJAARS-AVOND
Gebraden Kolkoen, Gans, Kapoen
, Eend, Kip, Duif, Fazant.
'
Hazenpeper met Appelmoes.
Gebraden Konijn met Appelmoes.
Plumpudding, Diverse Salades.
Posteitjes, Croquettes, Risolles.
Sneeuwbollen, Berlinerbollen, Appelbollen,
,Appelbeignets, Appelflappen.

40% KORTING

Terefoon Wertevreden 1958

"

e:

idIj

TOKO
Voor Oudejoarsovond leveren wij
gaarne diverse fraai opgemaakte
TAARTEN vanaf f 2.50 p. stuk.
Pasar Baroe - Batavia-C.
Gebakjes, croquetten, pasteien,
71()
oppel bollen, sneeuwbollen, enz.
Diverse soorten ijs p, liter f 2.- ----------~-
HusC?ren~1 haring- en %armsarade
Ook per portie verkrijqboor.

POPULAIR

den geheelen dag

NASH
SEDAN
8-cylinde'" 5-persoons '

GE.SLOTEN.

703

5.5.
5.5.

KOTA NOPAN: Koel- en Vrieskomerartikelen
MERKUR: Versche kersen en pruimen.
'TOKO DEL ICE
TOKO M AMP A N G
TOKO CO E N BATAVIA·C.

0''-'

ONZE TELEFOONS ZI,JN VANAF DAT UUR T01 DEN
VOLGENOEN MORGEN UITGESCHAKELD.

•

w ..

......

nr

Ref'S

en

T~noh Abong West

14

Batqvia-Cenfrum.
T,I. ·WI. 417.
696
b

n:

I

.

•
",.

-_ _---------------."'H

Fuohs

PAS ONTVANGEN:

DEN 31en DECEMBER NA 1() U. V.M. KUNNEN' VOOR DEN
OUDEJAARS-AVOND GEEN BESTELLINGEN
MEER WORDEN
I
,
AANGENOMEN.

M

corrosserie.
.
Uitge'rust met 6 draadwjelen~
In uitstekende conditie.
P R IJ S B ILL IJ K.

Onze geachte clientele wordt befeefd verzocht
hiermede rekening te ..willen houden bij het
opgeven von bestelfirigen.
per
per

etC

•

TE KOOP

D E 0 EEL '1' N G

Op Vrijdag, 1 Januari 1937 zijn onze toka's

Kunstvuurwerk

Brood- en Banketbakkerijen
Cafe- Terrcs

-

.

N I E UWE AANVOER '

CO~

Froscher &

,

J

renw·.

we

TJIBADAK.

BERICHT

/
'M

=

Hindel'lIjk&

•

Transplratle.,/
De narigheden van dar hinderlijk
transpireeren worden volkomen ondervangen door een geregeld gebruik van Purolpoeder. Deze uitstekende bedak neemt de transpiratie
op, houdt de huid koel en droog
en tevens vrij van smerten, schrijnen,
roode hond' en eczeem. En wel,
omdat zij in tegenstelling met and~re
bedaks geneeskrachtige stoffen bevat. welke voor een goede huidverzorging in de trop,en onontl1~erlijk zijn,
Wilt gij U volkomen fit voelen,
met h'et aangename gevoel
U
geed te h~bberi verzorgd, met een
Irissche., droge huid en gave voeten,
maak dan geregeld gebruik van Purolpoeder, Beetroot na het mandien
en alvcrens U ter ruste te begeven
de plaatsen, waar wrijving of knelling optreedt, de oksels, de Iiezen,
voeten
met Purolpoeder. Houd
steeds een bus in Uw mandikamer
en' elaapkamer bij de hand en wijs
, Jw huisgenooten of loges op het
grOQC6l nut van het oncvertrellelijke
Purolpoeder.

Hotel "DU' NORD"
=

Ad v e r t e n t i e n

De Heer

K'onpl. Noord 3 tel, 120 I WI.'
Batavia-C.
.

T

De aanbevellng ~ onzer
gasten Is onze ,f'!c'ame.

II

He

Dagkamers v.a. II. 4. p. d.'
Maandkamers v,a. 11,65,- p.mnd.

en Mevrouw

69

, POSTUMA.Langenbocher

ANNA AUGUSTE

1'ENNISRACKETS

•

SLAZENQERS

Ziekenhuis Tjikini

Zwemt
T j i k. i n i

In

I 12.50

Kenariloon 9

MET GARANTIE
BESNAREN
714 I 4.- en I 5.29 December 1936.
- - - - - - - - - - - - - Met· Q A RAN TIE
Ondertrouwd :
SINGIIA & SONS
Pasar Daroe No. 4 - Weltevreden
TeleCoon 38!5 WI.
W. G. SCHOOK
151w

van

Dag~lIjks

nreuwe maendkaarlen voor Januarl.

Telefoon Welt. 1068
722

St

Q

d s g,e m e e n t e
BUITENZORG.'

erv-.

......_-

{,.'

I-----~.....;;,----------_

mm

r

2M

VLUG!
VLUGGER f f
VLUGST! f f

\

T

Eenige en algemeene kennisgeving.

De Moileditie von het Boteviaasch Nieuwsblad goat' per
vliegtuig noar "Nederlcnd en
wordt tweemaal per week verspreid .

•

Slechts f 3.- per
(buitenlond f 4.-).

...."'-

, overfeed
Glst.erenmlddag
zacht en kalm

A.

kwartaal
694

...

KOOPMAN
Narnens de famlIie :

Mevr. M. Ch. KOOPMAN. Gortmans
en kinderen

,

I

soerabata, 29 December 1936.
63$

NIEUWE WERKlOOZENCURSUSSEN "
van

de

I.~.I.W.

Aanvang begin Januari 1937 von de onderstoonde cursussen :

1- Automobielcursus
2. Ru'Woliemotorcurs,us
,:
3. Erecfrfcienscursu~
4. Boekhoudcursus

p. p. c.

S.

6.
7.

Uw bloenutukken bll

Aanmelding en inlichtinqen voor cursussen 1 en2 bij den .'
Leider, Sipoyersweg 10, op 4, 5 en 6 Jcnuori 0.5.,
voor cursus 3 bij den Leider W. P. Stolp, Petodjo Djogo;:
~onjet No.2, vanaf 4 Jcnuorl,

WL,2250 en 2400
PRIOI4 36

132mwv,

Bot a v i a, 30 Decernber. 19~6.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BATAVIA.

Morgen

\

, STAOSGEMEENTE' BATAVrA-:

tegeven

.

7

./

een

van

advertentie

"

"PM

.a.

t~

4

On sHuis' ~e~~/1d;~jb'w~
Vlaggen f 350

200 X 120

Indanthren.
Kleurvasf .
f 7.260 X 160
Waschecht.
Vlaggendoek' 'alre kleuren 75 ct. per meter
50 cl. per el.

~ Gemakkelijke b~lalingscondities ~«
Ruime keule

normale

......
grootte ........._ ......._--..---~----L

'H

Meubels, karpeUen, behang•

slechts 'een gulden

•

•

I

Ondergeteekenden berichten, dot' zij bij hare kontoren te
Batavia, Soerobaia en Serna rang de inschrijving op bovengenoemde uitgifte openstellen op
Vrijdog, 8 )anuari 1937

~-------

De kosten zijn
voor

I

\

het Nieuwsblad Op

jaarswensch

I

Uitgifte von f 4.720.000.-' Obligaties der 3'12 % Conversieleening 1937 B in stukken von f 1000.- en f 500.-' Nederlondsch-Courant nominaal oon toonder.

Hebt Gijer aan gedacht Uw Nieuw.'

eri voor de overigEt cursussen bij den Werkloosheipsc:ommois- I;~
saris, Steenbrekersweq, Konlnqsplein-Zuld, vanaf heden..
,
'704;
W··PWU

is het de laatste dag

van het jaar
,

Eng. Hendelse, cu'rsus
Stenografie<ursus
Typecursus.

e . . . .m:·

....

_-- O. B. U. Z

BOEKHANDEL

........-..

Sluisbrugslraal '1 -

v..

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.
NEDERLANDSCH·INDISCHE ESCOMPTO Mil, N. V;

Telel. 1708 \VJ.

.·W,M

Bot a v i a, 3Q December 1936. "
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·iAW

.,

Magneetjes

Groote' voorraad
H'

72R

i

.

BAT1\VIAi\SCn
.
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Rooden zetten

Offensief der Regeerh1gstroepen

offensief

Notionclistische successen bi]

u

Guqda,tQ,iq~Q
I

.

De

"

"PalQ~'"

xoo

vrilgela,t~n.

GEEN VOLLEDWE

nULP AAN

NON-CO~rnATTtL'lTEN

1\1 a d r i. a,: 29 Dec. (Havas). Laat: De regeering te Valencia heett senora
ill, «Jen, avond werd 1}.et arttllertebombar- Isabela de Palencia benoemd tot gezan-

,A anva(ten, ()p Basusera
De "Palos

Gexanfen te Stcekholm

.demenj; hervat, D~ regeertngstroepen
gingen tot bet offen.sieL over.. Zij trachten den spoorweg' naar Portugal af te
snijden, De, ;trijd duu.l',t voort, Na den
'aanval van 27 dezer werden vele lijken
van Duitsche soldaten geVlondcn,' . '

te te Stockholm in de plaats van den
vroegeren Bpaanschen gezant Fiscowi<;h,
die een aanhanger is van de natlonallstdsche regeerlng.
,
. Senora De Palencia is lntusschen
reeds teo Stockholm gearrlveerd,

REG.ELI~O

lyc«er vrijgeluten
:

:

Het moeiHj~e y ..ij,wUtiget~~raagsh,,~

OJI

B';l).R.~OLI.JK,E WIJZ~
l:.t:&K;QZEN ?

, ,M a tl" i d, 29 Dec. (lIav:,ls). Het conuuunique "<\II.. d.C(
IJefeusieJ\lI1ta van l2, .uur '~ l\liddags meldt, dat de mitrailIeurafdeelingen der regeerhigstroepen de uatlonalistische
a~~lv~~.en op de pas veroverdestelliugen \~. \J.\lsusera IwbJ:>,el\
afgesiagen.
:,,'
De regeerlngstroepen aau het Ava,g9 11(r O,\\\ zelt en \\Wl9p'I
1~\,lrSeh, uaar [I'erue] \;Q,Q'\ ell lve.,"~~~rd~l;l. ~et kerkhof Val.•
'fernel en~Ionte l\{allst,lete. Ip.,Astluie slaagden de 'VHl~\\ t;\".
oudunks \, hun . herhaalde aanvalleu \lie~ \1,\ Qlivares te heroveren,
. .
De regeerhrgstroepen ,dede\l tegenaanvallen aan hel,~Cor
dov<tfrollt, waar zij vel~ s,teUblgen heruvertfell. In (.l~" Gnad,lJajara-sec~o... veroverdell 1~le i.egeerillgstroepel\ (.t~ ~lpr\)e"'l
Uustillos, Villares en Basfluena,. In den Aranjuezsecto...·.t.na akl.en de regeerillgst-fo'epelJ. 'leeI~oriogstuig .huit. \

DF;, F:RAt'l.SP~.~.· V.t:~1;E(]~N,yqQR.
DIq~NG

•
(Tdec-rammen van het AIr. Ned. loci.
l'ersbureau Aneta).

---

,

GEENTENTOONSTELLING TE
~'lST~RDA.'t.

Den ;Haag, 29. :.oe.c. (Aneta). De
plannen voor het )h0uden van een internatlonale. tentoonstelling in. 19~7· te
Amsterdam zijn thans d~finit1~f opg~,...
geven, daar de Nederlandsche, r:ege~r.ipg,
het verlangde subsldle heeft gew¢iger<l,"
'Men wijst er ioa>, dat het regeerlngsbesluit een gevolg is van het felt) dat,
het financieel succes van een dergelijk~
tentoonstelllng, welke in 1939 zou moeten worden igehouden, meer dan twijfel.
achtlg iiS, daar enkele j aren geleden een
Internationale tentoonstelling te Brussel werd gehouden en Parlis In 1937 zal
volgen. I
'

Par ij s, 28 Dec. (Tran~ean). De
I
DE HAAGSCIIE ZEDF;NZA,AK
Senor camoo, die zlch een aanhanger Fransche minister van Buitenlandsche
ITALlAANSCIIE RESERVES
van het democratlsche parlementaire Zaken deelde. hedenavond het volgende
Den Haag, 29 Dec. (Aneta). Pen
systeem noemt, verklaart dat het een mede : "De Fransche regeerlng heeft
R 0 m e, 28 Dec. (Transocean). De voldongen feit is, dat het z.g. Frente besloten den gezantschapsraad Barbier heeren mr. HIes en rnr. Fruin is eervol
ItaUaansche regeerlng heeft 'tot dus- Popular in Spanje :t; ij n me e r d. e r-lJ..a!l.r Vale1}cia,. te zenden in de hoeda- ontslag verleend op grond van gebleke..l\
verre niet geantwoord op de nota vail h e i d. l n h e t Par I erne n ,t lJ.i~heip. van, ~a,kg~lasJ.igd~ hij de SPflan~ ongeschikthetd. Dit geschied~ 1u'a<;1}tep~
Frankrijk en Engeland over het vraaz- d. a n k t e a a n d e v e r v a 1-: s<;h~ reg.eeI:ing. N~vene,. di~. vroeg~i'. d~ het Ambtenarenreglement· steeds eervot:"
stuk van het deelnemen van' buiten- s chi n g d e r v e r k i e :i i n g s- zen post te Madrid bekleedde en er iena
landsche vrijwilligers aan den spa'an- res U 1 tat e n e n d a t h e t vens'consul was, zal in de hoofdstad
schen bur~eroorlog, aldus wordt hie~ in Ion j u i s t I s d 1 t h e t V 0 I k s- blijven teneinde. toezichtt te houden op
ge~ghebbende kringen verklaard en zij t r 0 11 t
a a n h e t b e win d de belangen val) de Fran~che onderdavoegen hieraan toe, dat d.e datum:?; 01.1, z ij n g e k 0 men a I s g e- nen. Teven,s zal hij de Fransche eigen- Frcmkrijk
waarop het antwoord gegeven :?;al wor- V. o. I g van e e a 0 n. wee r- dommen Pesl{hermen en het diplomatieden nog nlet zeker is aangezien de s tao a n bar e nom m z w a a i ke corps bijstaan in zijn menschlievenvoorstellen die in de nota wordeii,ge- d e r~ 0. pen Ii a. r e W. e e n i n g. ,de bezigheden.
f of(lerinlH~~' ~ler llutiollulisten
Verfraging I, in Vlootbouwdaan een grondige 'bestudeering noodig
progra.,..
makep alvorens het officieele Italiaan-, ~venmin, i.s, h.et juIst - aldus d.e oUd-. VERIIEERLIJKING SOVIET-J:ijO~.a I'a III a in ~ a, 2~ ·P.ee~ (Havas). Het lltltionalistisch sctAe
staI~dp:unt
bekendgemaakt kan,' n:unJster - da"t het rOOd.e Spanje wordt ,i
LETARIAAT.·
S t. N a z air e, 28 Dec. (Reu·
.
geregeerd doo.r eel). constitu,tion.eele re· ~ .
cOlllnulnitllU~lueIdt ~ l(et ..eg~~ringsoffensjef aan...b et Teruel- W9\Qel,1.
. geering op parlementaire basi~.
- i f}1 een redevoering. ~elke we~d geter). IIet Fransch~ vlootbouwpro.front is g~Slt,~t. pe RQmlenv~J(l&re.J\
domlell. De \ViUell . , Ofs,choWl, ~l n-etgeen dus"{er qekel,1d
houden dpor' een l~d van de Junta por
gralU1p.a wordt met een nieuwe velverover-Jen 5.:. Russiscbe tau~~, wa~r(lc;)Or be\ t9.taal a\\nhtl is ,?v~~ den mhoud van d,e no.ta slechts Integendeel,":- ve.l'klaart Cambo - l a Defensa te Madrid tijdens een ver- traging bedreig.d door een ernsti~
berusfl, oP. cie summiere in.lichtingen de dee:Ien van Spanje die onder de gadering, die bijna uiLsluitend werd; bijged1rrende d~ laatste We~~,l\ t>"\Jgemaak\e tanks tot '19 is va..n de Bntsche pel'S, laten de bladen heerschappij' der rooden staan zijn on- gewoond door buitenlandshe conununis- arbeidsconfliet op de scheepswel'·
Yen, waarbij meer dan 12.000 albe1hier in hun c?~mell'tare.n tot" uiting derworpen aan een meedoogenlooze en ten, verheerlijkte ~preker d~n "edelgeslegen.
' .
.
komen, dat Itahe bereid l~ Om roede barbaarsche ~lasse-dlctatuur.
moe<j.ig.~Q: steun va.n het Sovjet-Russiders betrokken zijn.
sch~ proletariaa~".
.
Aan het Corc1Qv<tf.rqn~ ~~\te\l ~t~ 'Vi\te~l hU~1 opmars.ch te werken aan de pogingen t;)J;l1, de span.,
ning \n.. Europa te verminderen, echter
Evenmin kan volgens Senor Cambo
Sp'r "ker vevkl~arde verde"
naar te
H d
did i
b
voorl en rn~teJl naar Lopra qp. pe R09.\\~~\\Ver(~el~ \e\,tfg- onde~ d
d d t d·t i t '
d t
d t d
d'l
d
. . . , .,.,.. '
." e enavon
seen velfga er ng , e·
schie!;lt ~e;o:~~:a~a~ D~itsc~la~~ 'I~~= ~a~lo~~li~~:~ge~:n, CO~SOlrd~~ie~rd~~g d:= Salamanca wordt vernomen - dat de }egd, tijdens welke :.:- naal' gemee·rid
geslagen en verloreu 70 (l~QtJel~. De \V~tteu ~ijl1 de lantste .lie is vastbesloten om ZIJO'n l'V'IUtiek·. zoo. mocra1rie ten gevolO'e z<>u hebben .aan..._ 'd·ste~n, w..el.ke aan de spaansche. ar~i- wordt - het onlangs gesloten aroeil;i.s.
. ., "
" N ' . . . . . ~ .,
.,
erg: wordt verleend door de dagelljk- co t t·
b d et de tij in
'
d~gell in totaal 60 kUqn,wt~\" ~eYQrderd,
a~s. P..f~e ~~J Mt bezo:k van graa,.(- Ci~)lo ge~~n de. demQCratle in Spaoje reeds sehe aankomst van Sovjet-Russische den {oas~~nv~~ ti~t l~enson~er~ou~ v:,~
:!,,:,m BerllJ.n werd 'tllteeng~zt, vwrt' te l~ng heeft opgepouden. te bestaan, of stoomers met wapenen en' anderoor- worden opgezegd en een l00nsverh~.
GEVECIITEN ONDER ROODEN
Z\ltt~~l, t~n de Italiaansche. staatsmall dat de o.vel,'wl.mung van genera;:tl fra,n- logsmateriaal, aan de Spaansche oom- i
15O/C' 1
d
"1 ht ,)
t>.~
ijwilligers
d~ig~lijk maakte. d.at hij' gen ~trij~ te- c.isGO Franco zou. beteekenen de i,nstel- m~nis~Q·Q.e ~erpl1ch:ting oPlegt hun ge- g ng van . 0 za, \'{OJ; .E;f} gee &C ..: . ~
ONDERLlNQ
f?ie n het bolsjewlsme het belangnJkste lmg van een fascistisch regiem.
heele kra.ch.t te wijden aan de gemeen- Ook op de beroemde Penhoet.werven,
IIET DVU§q,t!. ~TANDfV~~
Sal a man c a, 28 Dec. (Transh~d~Q.daa~sf~e vraagstuk achtte.,
schap.pe
.. lijke. z.aa.k.".
waar d e "Norman<lle" is g~bQu:v'{d, 14
Gambo ,\yij~t erop, dat hoewe~ de
'ocean).VQIgens het comrn·uniq~~, uih
krachten
van
reehts
en
links
vrijwel
een ernstlg geschlI ontstaan. De' werJt(.
B e r I Ij n, 2.8 Dec. (Tran.socean).
ge~~ven door
het 'u::\tiona!fsiische
W~.S.R.
ACCO.Q~J),
gelijk
op
gingen
tijdens
de
verkiezingen
UITWISSELING
'-'AN
G1JZELAARS
gevers
hebben n.l. in verb and met de
l1oQfdkwa1"Uer te Salaman,ca, ~~t\el\ ~~ ~g ~~rband Wtt de herh~fll;\~ ~C!glnin ~ebruari, j.l. de c~ndidaten der reinvoering van de 40-urigearbeidsweek
troepen va,n hetZuldelijke nationalis· . ~W" i}l het. ~IJzol1der di~ def f~I\·"·
Mo ~ k. oU,· 29 D~C,. m~~te:~): geering niebtemin een'vernietlgende ne- p, a r ij s, 28 Dec. (Transocean). De g/;.weigerdmetde Kerstdagen en Nieuw·
tische· leger gisteren. hun ?~m<lJ~h
~cl,1e .en E\1(~s~~~ regeH\n{~g., ~\l1'
L • ,~ win 0 f f
h ~ e (\ . ~.a'n derlaag hebben geleden.
()~lc;ler~and~l.ingen ({ver het 1,l,itwisselen jaar extra-vacantie te geven.
,,:oo~t ell: bezetten de staq, Lopara, welke
d ~ F r " n s c h e e ~ B. r 1 t _
van ~ijzela,ars in SpaQje staan op het
halverwege tusschen Cor<i0xa en Jaen d~ aandac~$ der EUl'Iopees,cl;1e mo.~
sen e a. \U bas sad e u r S III e.,.
De oud-minister wijst er met klem op, punt met succes bekroond te worfden
gendheden to vestigen op de buitenis gelegen.
.
~4?woon groqt~ be~~~kt:~4s·· vi\n -'h~t d.· ~ '~e d e tl\ I d, dat d! e V~ S". dat re:d~ toen de anarchisUsche en volgens de "Pent Gironde", welk blad Fransch-Britsche samens,~. i n beg ins e I ace 0 0. l' (\ bolsjewlstlsche elementen groote macht vermeldt dat de afgevaardigde van het
Het communique meI~t voorts, da~
')
werki'ng
~{IJwilliger~VH~{~t~ als zlj~~~ e~q
g ~ ~ n m ,I'l t d e B l' '1 t s c h ~ hadden verkregen in sommfge Spaan- Int7rnation.ale Roode Kruis, ·dr· Jun~d,
deserteurs ui,t h~t J;'QOde leger.~e situa·
v <;) Q r s t e l . e n sche provincies, en dat onder pressie van zooJuist ziJn laatste bezoeken bracht
tie aan het roode front wanhopig no.a- ~99gstbelangrl)k punt van 4~ ~Wn,: F ran s ~ h. e
PLEIDOOI VAN l\USTLER
1 1\ z ~ k e h e t zen d e p van de~e elewenten talrijke verkIezingsre- aan S,an ~bastian en Sal,a1l1 an ca, voor
men, aan~~zien het' mo~~~1 ~~r 1UW~i(),'~ intervel~tie-¥oJ.itiek, wordt er in
ij
w
ill
1
g
e
r
s
n
a
a
1"
S
p.
a
n~
sulta'ten
zijn
vervalscht
met
het
gevolg,
het
sl\lit~~
~a.l1,
<ie.
ov~reenkomst.Echter
v
r
ernstig bemvloed W'or~t d90~ ge joil~s.tEl . Duitsche ~lWeke kringen m~~ na·
Par ij s, 28 Dec. (Transocean). Tljj e. p e . B r its c h e r e g 'e e.,. dat hetz.g. Frente Popular erin slaagde w.oJ:'d'~.ge~.eeJ;ld. dat all~n gevangenen
nederla~en
en het tekort .aan levensdens
een vergadering, welke door de
q~u,~ op g~w~~g., Id~~ e~ Je~9- sprl\r i ~.g' h ~ eft 0 p h a a, r v 0 0 r., een meerderheid van tien tot twintlg Ultgewlsseld zullen worden en geen l?eJ:'m1ddelen.
~(\ van kaq ~i,j~ dat D'!itsclIJ~Qd to,t
s t ~ 1 len n 0 g gee n a n t- stemm~n te verkrijgen.
sonen die zich verborgen gehouden heb. radicaal-socialistische pa;rtiJ te R,.o.uaan
wer~ georganiseerd, wee$ de ra.4,ica~~
De deserteurs verklaarden ten ~eerste de, n,on-inteeveqtie-p\ol\tiek ~al toe.,
w oQ 0 r d 0 ~ t v a Q g e n v a. n
Qen.
S0cial1stische af~evaar~Lgde en V9.ofzit,a
n
q
ere
reg
e
e
r
1
n
g.
~
n.
Tot
slot
verzekert
Sen9r
Cambo
dat,
verbaasd te zijn over· de humane wijze, trcden, aag.~~ziell DUitschlal}~ zelf
ter van ~e commissievan Buitenland":
\yanneer rekening word,t gehouden met
I.ro{B¥Slu\vNAJ.\l~ RAJHO-ONTwaarop zij worden behandeld, aange·
h~t eerst ~~. ~~~.~ UJt~ebre\l!~ Yo.or~
sche Zaken uit de' Kamer va'n"Afge''':
aIle vervalschte stembiljetten en andere
zien de door de roode pr~l?,ag~llda' yerV.'NG.t::~S
vaardigden Mistler op de' groote waar~\~11~.J,1 voo.f ~w.~ ~eq' pOlitic,,, J,We(t
voorbeelden van onwettige beinvloeding
s~reide verhalen over d~, ·~.ew~er<I,e.\
VAN Z~"N POST ONTIIEVt:N
de
van 'de Fransch-Brttsche s~w~.t:\we.r~
geda.~n.
der verkiezlngen, het Vo1ksfront minder
Uit ~arij&. WOJ:d,t gemeld, ciat vo.lgen,s
ti,onalistishe wreedhede.u," h~ll: liet erg~ing.
dan
de
helft
van
het
totale
aantal
uit~
een.
telegr~m
aa,n
,,14
MaUn"
te
Madri~
ste hadden doen vree~n.
.
Ul~
Sal~lUanca.
wordt gemeld, dat
~~~~chland'~ ~~ing,eA ~erden echter vol~ens door de roode reqiq$tilt~Ol1,~ om.,. gebrachte stemmen zou hebben verkre- een aanvan.g is gem::J.a,kt met de inbeDe samenwerking tusschen beide Ianslagname van aIle radio-ontvangers.
De deserteurs meldden, verder dat val) den aal'\y~n~ ~t vrucl1J~I?ps ge- gerg~pen be.richten de opp,erbeyell1eQ- gen.
den - aldus verzekerde' Mistler '.:.::.
Offlcieel wordt verklaard, dat deze wordt elken dag nauwer en vriendbloedlge botsingen tusschen verschillen- m~akt door d~ qouding der So~jet,:"V~,ie ber d~r. r~d~ Zuidelijl,{e t~o~p,eJ,,1. ~~J.:l.e.,.
m,aa'tr~iel n09;dlg i,~ "on;i bepl\alde per..; schappelijker, zooals wordt aa,ngetooM
de groepen der roode. troepen thans aan /alsmede d"".1". die van gezag'he.bbende raal Martme?, Moaja. vall: zJjJ,,1. pos~ i$
VERBODEN UITVOER
de orde van den dag zijn.
.,
~.."
44
o1\theyen.
so,n~~ ~ &:ell:e~n. va.~ het ~Ie~elij~e ver- door de gebeu,rtenissen in ve~baJ?~· m~~
Zoo had onlangs in hell gebied tus- kringen in Frankrijk.
la~1ge':1 om ~ lui~~ren naa.r b,ericllten, d~J;l .gpa~nschen J:>urgeroorlog ~n ltl:\~{
Te Salamanca wordt gell1e~nd da~
Par ij s, 28 Dec.. (Transocean). De l.litgEl~.\l.O:el,l d9;0~' na,Wma~lstis,c~e o,m..- terugsla,g op de internationale pbl\t1eI<e .
schen de steden TrabancQ.en y~r.n)c~J;'~
. ,
...
in Astude eeii geregeldlf-· v~l~s,lag' p~a~ts
De ~cp,adl'!, \Velke hiervan het- gevolg dei~ J;l1aatregel is genom en il) \,~rl?aI\.d ,ninister van Handel der Baskisclle re- r~~p~~~ H0J:1s."
'''' .. ,.,,",>
betrekkingen.
.
Het blad voegt hieraan toe, dat te
tusschen twee roo de detachementen, wa~.. ,kan naq'o/elij~s meet..Worden goed.. me~ ",e .~r~stige n~derlagen, we~ke ctl;l &~er~n~. heeft V9lg~ns alhi~r ontyangen
tijdens welke 50. personen werden ge- gen;laa~r doo~ een late diplomatieke ac- r09d~~ tl~~e~~ het J.ongste. of(enslef dH IQ.eriCI::\te q, qen uHyoer van aIle goe~e Barcelona ook reed's·een soo1"tgelijke
MistIer sprak. V'oorts v9¥oe~in!{ ~~t,
d'JOd en geworid, terwijl een' sOOrtgelijk
.
,
nat~o.n.allstlscne troepen aan h1?t Cqr- ren, met il1b.egri P. van transito-versche... maa,tregel Is genomen.
oyer de ,,~erste~kmg de~ vri~n~~\~~1>~q
treffen tusschen twee r09~e groe~,n na- tiv\teit, . in . het . bijzonder wanneer de doya-front I::\~bben geleden.
•
l?ingen, verb?den.
en bondgenootschappen rondlJm Ftatik..
...
biJ Anero in de provi~ci~ Santander vroegere dacren de~ Sovjet-UniJ en van
rijk" en. over de "dfplomatIeke· re1ze.Il
AZANA GEESTESKRANK?
-.- . - -.............. --:
eveneens in een groot l\::\\1t3yl .;loode,n ~.n Fra,nlkrijk; welke in strijd waren met
va~ den laatsten tijd, welke Fr~nlqi.i~~~
'gewonden resulteerde.·..
'.' ......., de no,i~interventie:.Politie~, th~Hlswor~
P
a
r
ij
,s,
29
Dec.
(Transocean).
betre,kkingen hebben verbeterd, o.~. ms~
, •...a. _
Het noordelijke leger der nationalis- den genegeerd.
" .
Volgens een Agence-radiobeiicht van de Polen en Roemenie".
~l,~ m~l,~,t, ~.ll~. 11;'\ d,~ll. 'll~W~l:~ect9,~ ~Xi~
Sl?aansche grens lijdt Azana. die moroodebommenweft>ers ~ van -nef tyPe' Zul~ een activiteit, welke in hoofdmenteel -onder strehge inilitaire bewaPotez zijn neergeschoten:
'
.
zaak is gericht 'tegen Duitschland, doelt
king in de vesting Monserrat nabij BarMqs~a~b.QtQoqi,,~.
II1. de' andere sectoren van het Ara- niet aIleen in de verkeerde richting,
celona woont, aan eeh storing van de
geestvermogens.
Twee
specialisten
zijn
gOn~fro.nt sloegell:' ~~·'n .atWP.· ~1. ~~*tcU;.~~ ~.c~ .. ~\~.nt t.~.ve..
o~ ~.~.n werkelijken
Par ij s, 29/ Dec. (Reut~rl. If>, ~
troepen verscheidene' laanval'Ieri.·· ~J sta~~ V~n zaken te verbfoemen en het
n.~~! de vesting ontboden..
gem e e n tea r b e 1 <1' e 's' v ~
waarbij aal1.,. d~ r?O~~n. ~'Xa,,~~.' ~~IA~~A VIl..~ag.,~wt. in~~~. e. q
. a S~~. Uld, waaromwerden toegebracIit.,
... '
., ~l't!nt. ge~twIJ(d nw~ bestaat als geCABALLERO'S ZOO.N
Par ij s, di e h e 4 ~ nee n u Ur
Gemeld wordt dat aan dez~ operatle$ volg van de houding, we1ke sedert lang
$ t a a k t e u a I s W a ~ rISe n
.t\ ¥ • t a, 29 Dec. (Reuter). De be- wing v 0 I,) r d ~ . a ut o· r 1 t ~ lder ro')den werd d~~~~.~.IW.Il..\~' ·d~
..~. '~~ ip.,\,. . w.~l~>,e~~,r~k~' \ll~I}I.}{iS't. \SChe kringen
r~cMen' QQl,trent den dood van CabalgSorOOj,ttaantali ghfoote. ~.~_ ~t~~'t~. ~~~l~~ W~ V<9~~~·l\~,~1.fe~?m,~11 •. ~ b.~rgen.
v e -RUSS sc fabriMta. ., . .
.
1~1:"Q's, ~.onworden offlcieel tegengespro- ten 0 m dee e n j a a. r g e·
'Aan. het Madri~~ensct1e,;"fr0i:t q~~ell ' . Verk.~¥.~q . WOl'd~ , ?at, warmeer aIle
Iten. Y~~k,~a.a~d wordt, dat hij goed be- leden ingevoerde 100nsder()Oden na een l!;lt~,l;l.~ ~~tU.l~X.~~9,9P:'!- W9~~<\~.~<r~\l W,~{~~~9.~ erop uit zijrr
v er I a .g 1 n g 0 n g e d a a. n 't e
h~l1ge\q w<?n\t.
h d' e n ~
m a Ik e n, . hie' I de'
ba.rct.e.nleht ~el1 a.an...,<.~l o~ ~.~.. ~~\~.8.%'~\~..~ ~.tJ:1. ...~.~~.~l'\\~}~ .9:~ ~q .~l~.o~V-de interV'enDE ,,110 NR" .
., he stelhngen... 4l . ~as.,..:\l,~.~F?.! ~? Y.\l.,".. ~.iJ.. ~.~~-~\Jt~~I.\.11\ t~. vo..er.•.e~ J'!len. er geen
ti sc
a
von
dee
n
m
a
ss'a-m
ee t In 'g,
werd.el1· met zware,' v~U~zel,l, ~nlg~esla.J .Jtelap~ bi,} kai\ lieb,b,ert te trachten het
w.
a
a
r
n
a
z
ij
v
<>
<>
r h
t
? t\ f 1.1.~. 28 Dec. (Transocean). De
gen.Zlj lleten eeb .gro<?~· aan:~t ~Wo~~ scUuldW.W~s\Ult tAl yerb~oemen.
fe~ht~M ~fs.evaardigde Henri de Keril- s tad h u i s e It i n d e a. a nel1 g~wonden op h~t sl.~~v~l.~ ~~~J'.
Korten tijd daarlla. dedtJ;\ ~ . rme» ..
!1~ ve.r~\wr~ dat ondanks het feit, dat g r e· n 'z end e s t r' at ~ q.' d ¢~
~El pn~~ va;n. h.et vllegtuig het tegeJ;l- m 0 n s ,t r e e r den. P <> Ii t' I' ~
eend'nieuwden aanvaI; d~'l.,~·2j~~·\fM,in.·
9,~~~"~~~~Q9 B,RICIIT
we erom oor de national stiSch~ tr~· '
qe~r yerk1a:3,Ide, een onweerlegbaar bee n b ere den gar demo.
pen teruggeslagen.·
. .. - L ~ ~. <\ e n, .29 De~. (Havas). In
V(i~~ in: ziJn be~i,t is dat het Devoitineb 1 I e, die. t u s s c Ii. e n Q e 1yUegt~ig, '"qQ NR" van het Fransche
9m£.lee!~. ~1,J;~el~~~ jrir;l;g~Jl1 i~ nletsbed
e k w a men, w e r den me t
If'l~~r op, 19 J)ecember j.1. des middags
BELANGRIJKE OfJ;:~-.\m.& yt:l\~
~~\~~ ~R}trl:J,1;\ b,~t ~e. ~.pden gepubl1getluit. gejouw en·het
~~lf
~W~e
t~
Barcelona
is
geland.
\V ",(:~IT " ' . ,
~~~r~~ b,~~;ch.t u..It ~lijn, dat Hitler de
z i n g e n van d .e "I n t e rna.':'
D~ ~~rHli~ verzekert dat een Engelsch.
FranSch-Bl'~~cne ctemai'che inzake de
t ion a I e" beg r I,) e t. E e Jl
man:
tn:
~e~
1;I~zit
is
van
een
soortgelijk
A v i I a, 29, Dec. (Havas),~ g e. ~to~ze.H~n~, x~~' het ~ncl~ v(l~ yrijwiloqg
e n b 11k w e r d h e t p 0:'
b~w~s.
v e r t e g e ~ woo r d. ~ ~ ~ f v ~ ~. ~~~~H. 'l,l,~a,t ~~}\R\~ 8,l.\l1.~t~g ~Qu Qe~\lt.,
litiecordon verbroken
H a vas, d H 0 s pit a. I, m ~ \ ~ \ ~6,Q~~e)1:' -\Iij zO.l;l ~f vol8,~hs dit bericht
door;d e men i gte, 4 I e
QIl flHN~CI' GRONDGEBIED
d a. t. F ran c 0 e Q ~ 0 • ~ Q, \l -t~vel).~ ,01> \y1Jqel1' d,at Fi~nkr~~ e~E~
e r b ij n a' 1 11 S I a a g d e l n
qt;LAND
2 8 d e .~ e r e en
'\\ \\ ~ ~:l ~,~ ge.ta,n<\ ~tch g~rant zoucien moeten stel:'
het S t a d h u i s door 'te
m et elk a a ~g .~. ~ q n.~ ~ ':' ~m W?.f (\6 &W~~\ti~ xan d~ ~llSSi-!
~ ~ g l}~)
29 Dec. (Havas). Twee d r i n gen. B ere den gar d e
r ~ e r d' h ebb e n, w· a arli a sche interven:iie.:B'ectoelde kringen.' zijn
hatlonalistische vliegtuigen zijn van- is t han s v 0 Q r h e·'t ,g: e:'
Z Ij . h e t· fro n ,t
ins pee - echter getroffen door de verklaring, dat
wege een motorstoring op Fransch h 0 u 'vf 0 p g. e Is tel d, t e r W ij J
t ~ e r den. N a. a. r 'v'et-l tl i <\. t, DUi.~SC
. hla.,n.d .~.e'·'e~·rste. g~wee$t zou.'Z.l,i,\11 J;)e wen~ d,le .:na.a.. he•. ~tee~ E~(e~4' in de b~urt' v~n Weenen voeren waar de grondgebied geland. De Fransche auto- degarde
mobile
het
Z Ij n
bel a n g; r ~ k ~ 9 ~ ~ r ~ - <\\~ d~s,to~~.t~i.J;l.~ ~a..\1. \1e~~~ci~r\ y~.r{ ~l'\()' ~a:u. W«\~.r "~f~l.lf b,ou~~, worden door de pdlitie. bewaakt, tenelnde al te r~teiten confiskeerden de vliegtuigen en pl'ein tracht schoon te
tie s ~ a n s t aa; n d e; '
vrijwllUgerS zou ·voorgesteldhebbeh. '
,
groote bela.ng:stelli,ng te voorkomen.
haar bewapenin~.
'leg e n . '
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M

••

e

aou

°

V..

"na.

.

.,-.~.-----

'

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

".

~

',-

...

••

•.•

'.

0.·

•

:vs

n
u-

'r

n:

e·

e

u

• !

',l

"

..
BATAVlAASCII NIEUWSBLAD

ya'll :Woeustlag 3Q~ December

193G - r\VEEDE BLAD
c

Engelatul

Chiang stelt zichzelf verant. woordelijk
~,

,
WERVING VOOR 'nET LEGER

"

De premier vraagt tot. tweemaal toe ontslcq
Clementie voor Changgevraagd ~
Nan kin g, 29 Dec. (Reuter). ue-

DE BERECIITING VAN CIIIANG

S han g h a ,i, 29 Dec. (ShanghaiRadio). Chiang Kai-shek heeit een verzoekschrift aan :de Permanente Commisbleken is, dat Chiang Kai-shek een sie van het Centrale Executieve Comite
schrijven he eft gericht tot den Centra- gerlcht, waarin een discipllnaire bestratlen Politleken Raad, Daarin verklaarde fing van Chang I1sueh-liang als leider
Jhij de algeheele verantwoordeljjkhetd van den opstand van Sian-Tu verzocht
voor den opstand van Sian-Cu op zich worde, Chiang drong echter op clemente nemen en diende hij zijn ontslag als tie aan. In verband met de tegenwoorpremier en generallsslmus in. De ont- lijgheid van Chang te Nanking in atslagaanvrage werd eehter niet aan- wachtlng van zijn bestraffing en zijn
vaard. Chiang verzocht ook hem te be- berouw over het gebeurde ,besloot het
straffen, opdat "de discipline in den Centrale Executieve Com,ite de zaak aan
Staat worde ho.oggehouden en mijn ge- den Centralen Politieken Raadvoor te
weten worde gerus(ge&teld"j lIet vel'- leggen, die de lIuaestie naar de commisluidt, dat Chiang noglllaais zijn ontslag sie voor ~Iilitaire Zaken verwee~.
zal indienell, hetwelk 'dan echter opZIJN FUNCTIES 'IERVAT
nieuw g'eweigerd zal worden.
De plenaire zitting van de Centrale
Nan k 1 n g, 29 I Dec.
(Reuter).
Executieve O;)null~ssie zal 15 Februari Off 1 c ,ie e 1 W 0:1' d t b:e ken·d
a.s. worden b,ijeengeroepen.
g e m a a I'It t, d a t Chi a n g K a 1 -,
.$hek
ziJn werkza:a,m:heden
GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE
a I s pre;m 1 e r e n ,g e n era 11 s Nan kIn g, 29 Dec. (Shanghal- simus heeft'hel'.vat Hlel', Radio>. Officieel wordt bekend gemaakt, mede zijp de geruchten
dat President Lin sen geen Nieuwjaars- omtrentChiangs aftreden
receptie zal houden.
a f doe 11: dew e e r 1 e g d. •
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Dllitschllllld

Finland
I

Politieke besprekingen
1\1 ii n c hen,

29 Dec. (Reuter).

I1itler heeft zijo Kerstvacantie te &rchtesgaden

onderbroken en keert na.al'

Berlijn terug tel' bijwoning van de begrafenis van geheraal Von Seeckt en
het houden van besprekingen met hooge nationaal-sociaUstische ambtenaren
ten aanzien van

ver~hillende

Geheim.zinnig sterfgeval

De bladen melden, dat de opgraving
van het lijk van Kosola door de autoook betrekking hebben op de Fran~h
ritei,ten is g'elast en dat binnenkort een
Britsche demarche inzake het zenden lijk,schouwing zal plaatshebben., Dit gevan vrijwilligers 113ar Spanje.
schiedt met t.oestemming van de nabestaanden van Kosola, die aanvankelijk
geen geloof hechtten aan de verhalen,
dat er een misdrijf in het spal zou ~ijn,
Ita lie
dochten slotte, toen de geruchten dat
Kosola met arsenicum zou zijn vergiftigd, ~anhielden zeIt een onderzoek
De Middcllandsche it
hebben verzoeht.

Zee-

kwestie

De bladen voegen hieraan toe, dat tot
dusverre nog geen communique is uitgegeven over de resultaten del' sehou,28 Dec. (Transocean) . ..ying.

OORDEEL DER BRITSCIIE PERS

f

De voornaamste taak del' Britsche, regeering . is - aldus het blad.- de
stabiliteit in EUl'Opa 'te herstellen.
"Duitschland is thans een del' bestbewapende landen tel' wereld. Duitschland
heeH niet aIlcen gezegevierd over' het
communisme binnen zijn grenzen, doch
heert ook door een aantal vastberaden
stappen zijn kracht en zijn invloed getooud.

'.

Vico ,

Beurs te '\ Amsterdam
S lot k

0

e r sen

29 Dec.
Cert. Ned. Handel-Mij.
<Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto-Mij.,
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
Konlnklijke' Paketvaart Mij.
Nederl. ,SCheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
Deli ;Spoorweg Mij.
Ned. I1id. Spoorweg Mij.
Philips
,
Rubber Cult. Mi], Amsterdam
Intern a tio
Lindeteves Stokvis
Mijrtbouw Mij Redjang Lebong

Pasir Nangka
Continental Oil
Comm. Amer. Smelting
Chrysler Corp.
Bengkalis Expl. Mij.
Corp. Tr. (mod. distr.
type)
Union Pacific (cert.)

172Y4
147Y4
99%
472
7814
(gewone aandeelen)
15014 Cert. 6% Cities service
420
Cert. Hudson Car.
157% Jasumij
115

,-------

La tel'. De sensatione'ele genichten
omtrent de mogelijkheid,' da,t de lelder
del' ~aUonale Lappo-beweg1t:g· Kosola
zou zlJn vergiftigd,werdi;n 111 ze~:re
mate hevestigd toen de gerechtehJke
scheikundige bij het onderzoek van den
inhoud van Kosola's maa~ sporen van
arsenicum aantrof,
.
Het orgaan der natiouale Lappe-beweging "AjanSuunta,'" verklaart, dat
het onderzoek van de zaak groote moeilijkl;leden zal oplernen, aangezien de
verpleegster, die Kosola heeft verpleegd,
zeIt op 20 :December U.l. aan longontsteking is overleden.
Het d<Y.>r den staat ingestelde onderzoek gaat echter voort en deskundigen
zijn, opgeroepen om te assisteeren bij
het onderzoek van de voornaamste 01'ganen van Kosola, dat morgen t~ Lappo
zal plaatshebben.

-,,-

33
.71'/••
90%

2%
96
41'/,. '
1Wa
48%

.

Bevolking van

'100'/2

425

~

N, I. Spoor
Dell Spoor
&tm. Chu. Tr.

70'12 ,71 'I• ..
117 117'/2
39
393/ 4

~rajoed&J

Tr,

81
25

Tr.

as'. Verl!:. MlJ.

M&1~ Tr.
Colt Java Tram

Re<li.

26

752 112
752'/2

lOt

,

LeIXlD.&

--

Imn1

100
Moura Slpongl
..
..
~ 110
H

159

165

210

220

...

alliiton B
Mmem
Zuld-Bantam

..

a

;.",

1:21/ 2

Benaka~

H5

110
150

lot

Bllll!.<ln 2e, rubr1ek
Tr.rai&n
Kon.OUe,
419 4ig.~/4
..
" l\ 100
AlB.bpI. MU.
1701/ 2171

•

ll"

291

Pb1llPa

ClUe.. servIce,
•
Pre!.
ebell, OnIon $
, id.
pre!.
Oot Trust 8h.
~ 10 sh.' $ distr.
Corpur. Trust Sh.
~ 10 sh.• ace.
Corpor. Trust Sh.
a 100 &D, $
Bethleh. 'St. COrp.
Montg: Ward en Co
[n'. Nickel Cy
Gen. Motor's Corp.
Gen. Electr. Cy
An~conda O. M.
St&.~da,rd Brands
K.enn~ott Copper
U. S. 8.
Gas MU.
Gas MiJ. Nr.t. bel.
Amem
Anlem Nat, bel.
8010 Electr. MlJ.
~b~o

Banjoema. Electr.
Sum. Electr. MJj.
BaHen L. Electr.
R.embang Electr. ,
Hudson Motor Oy. '

a

H~ ~

75

':..J

. J.

40 ' 40-/.
12
40 1/ . 46'/2

588/ 4 59

,

"

.,
ICO

-,',f'

197
C',

,iJ,

(J01. 1nl1. L,

'SO

100'/4 101

..

.. to 500
.. "
.. to 100
,% % Obi. Ind. L.
'31

1001/ .

4% Obi. Ind. L.
,

"

H"

"

4
lOO~1

tOol/~ 1~I/aJ ' "

'34

~'.;' " '~:500;
,% obI. Ind. L.
'34 A

1001/ , 1001/i ,

A 500;

,• • 6",
..
.. A 100
resp. Ind. L.
'34 (3e)
3Y~% ,ObI. Leening
1935
,
4% obI. Ind. L. '35
5% ObI. Sem. Chert Tr.
'31 -,
!% ObI. Ind. L. '35
i% ObI. Band. Kliline
5% ObI. SlQscheEl.
5% ObI. Banjoemas EI.
>% ObI. RembaPi
Electr.
5% ObI. Sum. Electr.
H~ % ObI. Volkshuisvestm~ Boer.
l'lit% ObI. Bat. Veri.

1003/ .

..

,0/.

MU.

5% ObI. Jav" UyP.
Bank
i'Al% ObI. Java Hyp.

.
Batavla

Bank

5% ObI. Java ,HYP.
Bank
5% ObI. Kol. Bank
,% ObI. N.I. HyP.
Bank

,

! i ~ ~

•

a:OO

101

IWI.

l% % ObI. N.l. Hyp.
._
Bank
5% Obi. N. I. Hyp.
BllJ1k
S% Obi. N. I. HfP.
Ba.nk,

....

102

'-

VRAAG HET 'H AA~' DIE
REEDS EEN'ERRES BEZIYI "

)

Het blad verklaart dat de internationale situatle met den dag ernstiger
wordt en spreekt de meening lIit da:t
door de rooden pressie wordt, ultgeoefend op de Britsche regeering, ten einde deze te overreden van haar non,-interventie-pCllitiek af te stapperi.

E R'R E S
K.Y., 220
FL. 245.-

~

Het doel dezer manoeuvres i\ volgens
het phd maar a1 te duidelijk. I1e "Daily
Mail" wijst er in verband hiermede' op,
dat Mo~kou zijn Pogingen hernieuwt om
den ondergang v.an het menschdom te
bewerkstelUgen, door de" twe,e yoornaamste steunpilaren oder maatschappij, n.1. de {amiUe en de persoonlijke
vrijheld, te ondermijnen.

Zii zal U kunnen verfeHen hoe uiterst
gavoelig de ErresK.Y. 220 is en hoe z~lfs
aan zaer, rustige ontvangst van verafgalegen zwakke 'zenders wordt verkregen.
Ukont garust aile kortegolfstations van
, 13 - 550 M. die,!'} de~ radioprogramma's
voorkomeo; opzoekeo, want steeds zult U'
ean groot onvervormd geluidsvolume,
krijgen. De bekrachtigde electr. dyn.
luidspreker zorgt daarbii voor een
goede weergave der lage, tonen.
Da Erres heeft een afstemknop voor
grof- en fiinregaling, een toonregeling
en levart met slechts 5' lampen. uit,
zonderliik groote prestaties.
Het is daarom te begrijpen, dot iedere be-,
zitter van de Erras ~.Y. 220 direct enthousiast is en U zult het ook zijo als U eens
gaat kiiken bii Uw radiohandelaar of,bii

LINDETEVES-STOK,VIS,

_ _ _. - - - . _ _

.

··}dt.·("'f~··

",?

,.~.~,.~.

\

_

__

_

_

__"

-

-1 4

,-

~

61

81mn
H

....

1\4'/. ,.:..
91
9i'/.

Keditl Tr.

5G

....

15)1/.151

JOAIl&

-

ioov,

4731/ 4 414
318 1/ 4320'/2
,41
42

It. P. M.

Stm.

95
41V4
14%

149 150
79'/, 80

18;;)3/.190
1491/2 -

at MU. Nedt'r1.

••

De rechtvaardige eischen van Duitsch
land moe.ten daaI;om worden ingewiIUgd
wiI men de dringend noodzakelijke rust
in de wereld bewerkstelllgen."

,',

I

lnumatlo
Lindeteve.t
B&1ld. Kinin.
3:Y/,. 11nI,
67%*) S&pt.nlljn
88T/ , . Ratt. Lloy<S

99
"j ex.-div.,
117%
71%
A t g e dan e t ran sac t 'I e s
, 293%
68%·)
71Y4,*)
318% N. I. S.
116"·)
117"*)
192% Dell ~poor
Sem. Cher. Ifr.
38"·)
. ' 37V4*)
,.
112
243,4.)
Sem. Joana Tr.'
I
24V4·)
205
207%*)
Gasmij.
Nat.
207¥4*)
[talie
240*")
239%·)
Ope il i n g s k,o e l' sen (Aneta). Aniem
464%*)
464%·)
Tarakan
28 Dec. 29 Dec. Soerowil}angoen
EEN ONTPLOFi"ING
BasHam
H. V. A.
462
472
_200*")
205*)
3,4
309
1\1 i I a a n, 28 Dec. (Transocean). Amsterdam Rubber
321% Redjang
De markt was vast gestemd en bezat
290
295
Zeven personen werden gedood et\ 15 Philips
167V4 167%, eeneenigszins weifelend aanzien.
ernstig gewond toen hedenmlddag een UniJever'
41914 420%
gasleiding onder een del' voornaamste Kon. Olie
*)
gedaan.
109% 116%
pleinen van Milaan ontplorte.
~chcepvaart Unie
.. )
nominaal.
20Ya
20%
De kracht' del' ontploffing was zoo ahell Union
,
"·)bledkoers.
58Y4,
58Yz
groot da't de bestratina van het plein U. S, Steel
'
....) laatkoers:
57Va
56%
voor ~el1 groot deel werd opengescheurd'l Beth!. Steel
40Y4
£e--'---- ..39%
Gevreesd wordt dat het'tO'tale aan- Anaconda
,_
•
tal dooden veei grooter zal zijn dan . De markt was willig.
rob dusverre bekend is gemaakt, aangeBeurs I te Batavia
,S lot k 0 'e l' sen (Aneta)
zien de vreeselijke paniek, welke na de
ontploffing ontstond, het onderzoek
28 Dec. 29 Dec. (ufficieele koersen, nadruk verboden)
buitengewoon moeilijk maakte.
De oorzaa~ van de ontploffing k,on 4~'2% Indie 1931
100~4
100~~
Nabeurs
nog niet worden vastgesteld.
'4% Indie 1934
1001'/,. 100"/1.
40 Jndie 1934a
100"/1. 100"/."
29 Dec. Slot
5%% Young (m. verk!.) , ' 209 / , .
20%
Cert.
Handel
Mij.
Arhsterdam
Bank
149%
150%
S. S. R.
Handelsbank
146V4-146% 146Ya-174
Javasc,he Bank
293
293
J 250
169%
Koloniale Bank
76
78%
l
Kot Bank
77-77%
Ned. Bank Cert.
184
BELANGRiJKE BIJEENKOMS'r
Escompto
100Ya I
10OY2
N. I. Escompto Mij.
467% 467%-468
146
147% H. V. A.
M' 0 S k 0 U, 28 Dec. (Transocean). Handelsbank
A'dam Rubber 332%-333'
332%
170
172
De'voorzitter van het Centraal Execu- N. H. M.
Philips'
(R.
II)
292-292Y4,
A.
K.
U.
44%
44%
tief Comite van de SovJet- Unie heert
Vorsten1anden
4014-41%
91%
91
aangekondigd da t den 11den JaI).uarl Calve ,Cert,
InternatiQ
19014
Philips
294
292%
een zitting van het comite zal plaats151Y4
167%
167% Lindeteves
hebben. De rc'den wordt echter strlkt Unilever
Band. Kinine
420
Cities
Service
3"/,.
3%
geheim gehouden. Het vel'luidt evenwel,
J
250
419%
1
20"/,.
20 / , .
dat de biJeenkomst onder lelding van Shell Union
114% 114%-115
7614
76% Unie
Kalinin 'zal staan enzal gaan over be- Shell Union Cum. prer.
Japan
Lijn
88-88~
3/l.
U.
S.
,Steel
5&%
58
langrijkebeslissingen der sOvjetregee..
156Y4'-156%
40Yz
39% Paketvaart
ring inzake aangelegenheden betreffen- Anaconda
N.
I.
Spoor
68
Bethlehem
Steel
,
57Y4
56%
de de ouitenlandsche politlek.
Deli Spoor
1l6Y4 '
,Mol)tgomery Ward
46%
38-38Y4
38V1
Interh. Nickel
481/ , .
48'/,. Sem. Cher. 'fl'.
Bern.
Joana
Tr.
25%
,
25~25Y4
9
qen1({~1 Electric
38 / lO ; 38'/,.
, 82
I'
Kedid Tr.
JIere State" ,~tal1,da,id Brands'
11la/ ,.
11% serajoedal Tl'.
3,4
24Y2-24
Gelj.:eral Motors
5G"/,.
49% Malang Tr.
6214
Kennecott Copper
46Ya
46Vs Emni ;
163Y4
VLlEGTUIG VERONGELUK'r
Borsumij
184
Zuid
Bantam
139Y4
Internatio
194,
192%
a J 100 137
-,,Bur ban k
(Californi~); 29 Dec. Lindeteves
113
112 Kon. Olle
421-421Yz
(Havas). Een transportvliegtuig is tij- Aig. Exploratie
169%
170
Alg. Expl.
dens €en storm tegen cen berg opgev.lo- Billiton Ie rubriek
530
534
Cities Serv!ce
$ 3~{
gen. 9 Passagiers en 3 leden van de be- KoninkJijke Olie
422
418% Shell Union
"
2Q%
manning werden gedood.
Java-China-Japan-Lijn
993,4 -,,- pref.
85%
" 7514
Kon. Paketva'art Mij.,
158% 158
U. S. Steel (R. IT)
$ 583,4
" 5814
WAPENE,l\mARGO
166 '
Scheepvaart Unie
116
3,4
Beth. Steel
"
"
W
New Y 0 r k,
29 Dec. (Reuter). Sem. 'Stoomboot & Pro
, " 50V4
Gen. Motors "
" 50
381/ 4 Stand. Br.
Roosevelt verklaarde in een perscQnfe- Cult. Mij. Vorstenlanden 39;
"
," 12
46414 '471% Kennecott
rentie, dat hij voor een wetgeving is, H., V. A.
"
" 46V4
4:a1
425
waarbij den President de ,bevoegdheid Arendsburg
Int. Nickel
" $ 481/4-48%
Deli
Bat.
Tabak
251%
·258
verleend wordt een embargo toe te pasAna~onda'
" " 40%-40%
" 40Vt
320
322
sen op den uitvoer van wapenen naar Dell Mij.
,,' 15
Hudson Motor"
$ 15
Oostkust
,
72Y2
75
landen, waar eell bur,geroorlog WlOedt.
An!em N. B.
237
Senembah
280
282
4% I. L.'3M a ! 500 100%
BasiIam \'
1423,4-143%
'~~~~~~~~~!!:!'!~~~.~__ Malabar Thee
143V2
''':
Michiels Arnold
188
190
Bodj. Datal'
150Y4-151
Amsterdam Rubber,
319¥4 318
Sitiardja
131
BandaI' Rubber
242
~37
Sum. Rubber
2743,4
Sumatra Rubber
270
276Ya
,
, Malang :rram
64
64Yz
30 Dec.
Serajoedal Tram
241~
GEVESTIGD
gedaan:
Besoeki Tabak
126
128
M. Bruggeman G. Sahari No. 74, A. S. Nisu
163%
158
Dauber Rijswijk No. 14, D. H. W. Everse 4% Nederland
1001.1/,. ,100%
Kebon Sirth No, 17/19, L. v/d. Felz ma999/ 1.
99%
['on) Pa1menlaan No. 29, W. W. v. Gron- 3% ;Nederland 193~ ,
~ ~ ~ ~
1373,4 137%
,I
delle Hcsp:taalweg No.5, ml'. P., S. de 9rux- Robaver
tel' Koning:>plein Zd. 10. V. !Levmta RIJSWIJk Incassobank
107Ya
107Ya JavASC." Bank
290 295
No 14 F. PWka Koningsplein Zd. 10. E. K. Javasche Cultuur
193%
208
Cert!l. N. H. MU
172
166
peels stoviaweg No. t\ A. van Volrn Sluis232%
23714
Waisumatra
•
l\ 250 1711/2
brugstraat 68.

De 'dringende lbehoefte aan grondst.offen heeft Dults-ehland voor hoogstgewlchtlge problemen geplaatst, problemen welke aan meer fortuinlijke na~ies onbekel1d zijn.

De "Daily Mail" stelt vervolgens 'de
vraag of het nlet voorzlchtlger zou zijn
te overwegen welke concessies 'zouden
kunnen wordengedaan in plaats vall
de zaak op zijn beloop te laten totdat
een algemeene Iegeling .onmogelijk Is
geworden.

236
138Yz

oandasou

(Elgen Dienst)

H. V. A.'
Anu'. Rubber
cua. MU. VOts'.

a

H e I sin g tor. s, 28 Dec. (Transocean). sensationeele geruchten doen
te Helsingfors de ronde volgens welke
de lelder der Lappo-beweging, Viktor
Kosola, die onlangs is overlcden, geen
natuurlijken dood zou' zijn gestorven
doch vergiftigd zou zijn.

punten.

De "Daily Mall". die in haar hoofdartikel van heden de internationale situa.tie bespreekt, verlangt dat Engeland,
dat thans op het punt staat zijn vriend,
,.
schappelijke betrekkingen met Italie
In de MiddelJandsche Zee, te hervatten,
tlians ook zal trachten met Duitschland
t.ot een vergelijk te ,komen.

Hendel en .Nijverheid

•

u.

'WERD KOSOLA VERGIFTlGD?

Ongehvijfeld zullen deze besprekingen

Lon den,

Lon den, 28 Dec. (Transocean).
De Legerraad heett aan het kabtnet een
aantal voorstellen voorgelegd, dat ten
doel heert de aarrwervlng van soldaten
te versnellen en het mllltaire leven
meer populalr te maken bij. de Enge1sche jongelingschap. '
, De "Daily Telegraph" meent dat deze
voorstellen waarschijnlijk betrekklng
hebben op het verhoogen del' soldij alsmede op den diensttijd iii overzeesche
gewesten, den terugkeer tot het bur ..
gerleven na den diensttijd, alsmede de
verbetering van de Ievensvoorwaarden
van den Britschen soldaat.
Het blad voegt hieraan toe, dat de
voorstellen thans worden bestudeerd
door een . commlssle uit het kabinet,
doch dat daarin niet wordt gezlnspeeld
op het vraagstuk inzake het instellen
van den dienstpllcht.

H&ndelsbank
Ito!. Batik
,Amat. Bank
Ratt. BJ,nk
Esoompto &&nd.

-

- -- -

-. -

- -

-

--.
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DATAVlAASCII NIEUWSBLAD van ,'Vocnsdag,30 Deeember 1930 - TWEED.E BLAJ;)
I

4 Z

''Ji ~ ObI. Gem. cr.
Bank
4~ Obllg. Gem. Cr.
Bank
~~

ou.

Gem.

....

i

cr.

.. P. Randoe

16%

.. Pro Hotel

l6% ObI. Mand.llini
le10 ObI. BOOJ. Datu
16%
Juliana
l"JAi% ObI. Gem. Bat.
~% ObI. Gem. Bat. '2~
j'Ji % Obi. Gem. Bana.
4'PO ObI. Gem. Band.
I~"o Obi. oem. Ban-

10 dis Londen
t· mil Londen '

7.16

7.16

7.16, 7.16'
1.82 • ! 1.82
1.82
1.82

85/,
Zlcbt FJ'ankr!Jk· 85/s
Zlc~t SeIgle (Belga> 31'/,

31

T.

73%

:r. Du1tSChl~d

Jan,fMrt. koop.
.. Apt./Juni kClop.

221/ .
Jan. aanb,
1 ,,3.3013.35
210 1/ , Huller Boeloeh
1
verll:.
2~11s
22 / .
Jan. aanb.
,. 3.55/3.60
. De markt was onregelmatlg en flau- Slijp Boeloeh
wer van toon.
Jan. aanb,
,,3.80/3.85
Petjah K. Tjeree
Slotnoteerlngen
Jan. aanb,
i ,,2.80/2.85
Lolosan 'l'jeree
Jan. aanb..
,,3.--/3.05
28 Dec. 29 Dec.
23
2?l1.

It

,'1'.1', Austra111

'10Jlh ZlCht Australia
'T. T. Amerlk.a
_... ... .Zlch t Amerita
T. T. Il'rankrijk

Bank

:5')\

103

73~/s

8%

8~/,

Beurs-Ocerzichten
Rubbers te Louden. boden. llchte reactle

,,5.34'/5.42"
,i 5.75/5.83

,,6.15"/6.231
It

4.53'/4.61'

,,4.85'/4.94
Batavia' eenlgszlns verdeeld f 0 n d sen i"n s t e r k e ma t e d.eeta spot koop.
22;/s
46112
_
t e rug d 0.0 r h e t a a n bod,
TJlandJoer:
verk.
23
.Registermunn N.P. 451/2
Bat a v I a, 30 Dec. (Eigen dlenst) , dat voortsprult uit de Sheets Apr./Junl koop.
7/s
12
fr.
wagon Tjian_
Zlcht Ptug
6%
6'/ z
Rubberwaarden traden in reactie, waar- n i e u.w ewe t, b ij weI ke i s
verk.
23
djoer :
Z1ebt Zwltserland 421/ ,
421/ ,
bij Amsterdam Rubber, na he) hooge b epa al d., d a t
de
d 0 0 r
Beras Machine
Wrenen
34'/.
De markt was 8tH gestemd.
slot van glstermlddag, circa 15 punten D u its c h e bel eg g e r s .u it
~
~lcht Ital1e
93/. 9.75
doeD&
Beras Machine
....
Zlcbt stockholm 4fYI,
verloor, doch tegen het slot weer Irac- d e d e val u a tie van b u ijlJi% ObI. Gem. 8em. "461/a
S.L.R. Jan.
rEPER
!I
Zleht Oslo
45'1a
16% ObI. Gem: Stm.
tloneel verbeterde.
45'/.
tenlandsche
deviezen
aanb.
"
4.30
" 6.96
Zlcb~ Kopenb.
40sl.
40'/.
1"% .... .. •• ',25 Suikerfondsen waren vast' gestemd, b e h a a Ld e wlnsten voor
S.P.A. Jan,'
Londen
Zlcht Saigon
.4 % Obi. O. Boer.
101
voornamelijk voor H. V. A., welk fonds a lg e rn e e n e e c o n o m I s c he
aanb.
" 4.60
" 7.45
T. T. B1'.-Ind1a
67~/•
• % Obi. Gem. soee,
op 475 sloot, terwijl ook aandeelen KoI. doe lei n den moe ten w 0 r3
Beras
Kepala
r. T. Colombo
fReuter-;Eastern>
1~'Ji% ObI. Oem. ~'bani
67 / . '
Bank hooger gezocht worden en de 80 de n a a n g ewe n d.
r, T. Japan
V. F.,K. Jan.
52
1~1,.i 'XI Obi. Oem. Teg&1
berelkten.
De obllgatiemarkt bleef vrijwel onver~leM Japan
aanb,
52
en fekalongllD
.. 7.45
28 Dec.
" 4.60
29
Dec.
Z:tcbt MarJ.la
Verder Iagen cultuurbanken -hooger anderd.
9111.
16% ObI. Hotel de..
Z;warte
BlngatlQre
cu.
r.T. Honglton. 56
!Dde.
in de markt, en weI in het ,bijzonuer voor
Callmoney deed 3 tot 3Vi.
(Nadruk oerboden),
Londen Dec.lJan.
3
mldpr, 31/' ,rnJdpr.
r. T. Amoy
16% ObI. Botd
54'1,
aandeelen
Handelsbank.
'Witte
Muntok
etr,
r. T.&hanghal • 543/ 8
HomAnn
Handelsvennootschappen boden in
New York handhaaft haar Londen Jan./Mrt. 5 mldpr. 51/ , Sed.
DE MARKT TE BATAVIA
T. T. tooch~
5% ObI. Pro Hotel
54'1,
llchte
mate
reactle,
zoowel
voor
Interkoersniveau
l'warte
Lampong
cu.
T.T.
Swatow
4fY/s
10%
DJocja Hot.
national ais Lindeteves.
.
I
(
ta) Londen Jan./Mrt. 31116 mldor. 3 1/ ged. k.
Bat a via. 30Dec. (Elgen dlenst).
T. T. 8lniatlQrt '105
105
15% Obi. Java Hotel
De
scheepvaartrubriek
lag
verdeeld.
New
Y0 r k,
29
Dec.
Ane
a .
&e1aUru
Palembang Robusta Dec./Jan.· f 13.50
f9.- 19.16% ObJ. Plantent.U1n
Unies en aandeelen K.P.M. waren zwak- De New Yorksche beurs bleef zich on. per 100 per 100
Ie leenlng
nom.
"
TIN
ker gestemd. Aandeelen J.C.J.L. noteer- geveer op het koersniveau van gisteren
16% ObI. PlanteI1tu1n
Lampong Robusta J 13.65 vraag, l14.handhaven.
•
:5e leening
aanbod.
'
In verb and met belastlngen trad eenig
29 Dec. 30 Dec. . den 7 punten hooger, doch stelden zlch
Batavia (Aneta)
Londen
,Jaawnl,)
verder
beneden
Amsterdam-pariteit.
,jaareinde-aanbod"
op
den
voorgrond.
Witte
Muntok
peper Dec/Jan. t.o.b.
'Tagal Pro Vur
laatk. bledk. laatl.
In sporen ontwikkelde zlch opnieuw "staalwaarden en 'aandeelen der autoBanka J 20.50 vraag, J 2,l.-aanbod.
<Reuter-Eastern)
Itnd. BI. Yr. Veem
-'
op hooger niveau. van welk feit moblellndustrle bleven in den beginne
n. Bat,lSlngaport 1.05. 1.041/a 1.05 vraag
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. BaJSem. atb. Pl, Yr.
21~ 217 1/ _
28 Dec. 29 Dec.
•
aUe soorten profiteerden.·
Bat,lLonden'
iNed. [;loyd
8.94
8.91
8.94
Ill0
tavia)
J 14.-- vr .• J 14.50 aanb. (e,k. Te1
'
t
h
d
h
onveranderd.
u.lD1dIll~-aJ:l1oenmgen
hU'
t
d
1
242 / z
23d
1.82
I.lHl/a 182
lNllmlj B 0
190 , h. aa1;,1N.-Yotk
,p IpS no eet e
pun . ooger, oc
K~rwaarden l10teerden in llchte
10k l3etong) Dec./Jan. J 13,35 vraag.
Mnb
ged.l
m1dpl'.
Unilever was lets zwakker van toon en
v.t'~
'. iHotel des lndes
56 60
l-mndB.-Ieverini p. to'
2343/.
236'/a f 13.75 aanbod.
"
mate lager.
lPr. Hotel .
werd op 167%-168 afgedaan.
Montgomery Wards lagen een weinig
ged.l\'erk. led., m1dpr.
Citronella Dec./Jan. J 1.60 nom..
Amsterdam
.\ 'Visser en Co.
35
50
Ollefondsen vlelen tegen, .waarbij
hooger
in
de
markt.
Slotkoeraen
aandeelen Konlnkl1jke, in vergelijking
Mlddagbeurs bood iets afbrokkelende
ZlLVEB.
Oultures
DE l\L\RKT TE SOERABAL\
met gisternl1ddag, 2 punten verloren.
t
73.45-73.50
Mark
Andere oliewaarden waren nauwelijks koersen, gevoIgd door een llcht hers el.
Lon den, 29 Dec. <Reuter-East8.97Y2-8.97% prijshoudend.
&rdJoe~
, . 'ZOo noteerde Bethlehem Steel 1% dolSo e ra b a i a, 30 Dee. (Aneta). De
971/a Pound sterling
ern). Cash 21Y4 en termijn 21Va. BrAn- tweedehands sulkermarkt bleef onver':
,Arlana
1.8~/,,-1.82"/18
160
Dollar
lar
hooger.
,
k
I
h
Ii
De
.
Amerl
aansc
e
afdee
ng
ag
op
Ollefondsen
waren
let.<;
vaster'
gedle kocht en verkocht. Speculanten andetd en stll.
:Bagelen
8.54%-8.54% fractlolJ,eel hooger niveau.
Franc
IBoejtlt Lawang aew.
koch ten. De markt was' prijshoudend.
6.37Y2-6.42 Y2
Praag
De Nlvasverkoeht voor consumptie
stemd;..
I
d er au to mobl eI'111d us t r Ie la - Na vaststelling van den koers lag de
De mijnbouwrubriek lag verlateri.
I~W. BodJ. Datar
33.50-34.00
Aanuee
en
Weenen
1030 tons superieur.
IPref. BOOJ, Datu
De- obllgatlemarkt was prijsh\>udend, gen zwakker' in de markt.
markt zeer luI. Er trad een gering aanRubbersheet.s 41% vraag.
:Basllam
tal
onbevredigde koopers tegen koers op
doch
stH
gestemd.
Het
slot
bracht
winst
voor
ollewaar,
(Aneta)
28
De.c
29
Dec.
Crepe 43 vraag.
:DaJ; Manggoeng
den voorgrond, terwijl verkoopers eeniden en Bethlehem steel.
iQ Hedjo
Demarkt was flauwer.
ProloIliatlerente
Jl/.
1'/2
Amsterdam
willig
... . ge reserve -betrachtten.
'
, Kqeri
IOandaaoli
De omzet bedroeg 2280.000 stuks.
I 38'/a
Kome ready exportkwalitelt 16.75
l /a
. A m s tel dam. 29 Dec. (Aneta).
IGedeb
144'/.145
AtnBt.-B'rt&
10)l{a
vraag.
Ib:ertamanah
Driemaands dollars deden Y4 ct. agio
a Idem
1008/ , '
l00~/.
•
De markt was stU. '
:M1eb1et. Arnold
It Idem
181
en dito Londen Va ct. ,dlsagio.
10Q5/.
10Q5/~
29 Dec. (ReuterN ~ w Yo r k,
Later
verkocht de Nivas nog voor exIPapa.ndaJan pret.
27'12 Amst. Landen
8.97'/,
8.98 he
De Amerikaansche afdeeling bezat
Eastern). 45%.
port 25.078 tons superieur.
!Pangheotan
New-York
1.82"1.
1.82%
een rustig aanzien in verb and met de
li'as!l Balam
.. . P$l1J.
853' •
8.5W•
onzekere tendens op de New Yorkst:he
lP&.$lr Randoe
.. BerllJn
40
73.50
73.50
beurs. Kopper- en staalwaarden Iagen
:pre!. Pasir· Rapdoe
BUBBE"
B 0 mba, 29 Dec. <.Reuter-EastRUBBER~ULTUUR AUI.
loom In de, luarkt, terwijl !Sporen lusteIRadjaniAndal&
Londe..
ern). Cash 52 rupees 6annas. Verreke.,Al.'\ISTERDAJl"
loos
waren
gestemd.
.IRantja. Botang
(Reuter-Eutun).
nlng medio Januai'i 52 rupees 6 ann as.
(Reuter-Eastern)
IBu..n. Rubber
OUefondsen waren Ievendfg en vast
Verr. medio Februarl 52 rupees' 8 anIBlt1ardja
A m s t. e r d a: m, 29 Dec. (Ane~a).,
Singapore
28 Dec. 29 Dec. gestemd. Enkele soorten PubUc Utilities
nas.
De markt was prijshoudend.'
180emadra
110
De direct1e van,de N.V. Rubber Cultuur
ontmoetten vraag.
'
.' n. P",l'lJS
ISOerowlnangoen
29 Dec. 29 Dec. 30 Dec.
238
105.13
105.15
Mij. "Amsterdam'" dee'tt mede. dat In
De. beleggingsmarkt was vast gestemd
"fjlsampora
COPRAH
n. BerllJn
100 110
12.21
12.22 voor Nederlandsche leenlngen.
het afgeloopen jaar het volgende wer~
open
slot
open
n. Amsterdam
'TJ1sa.roenl
185
8.97
8.98'/.
Lon
den,
29
Dec.
<Reuter-Eastverkocht:
I
I
Nederiandsch-IndLSche
leeningen
wa5
n. New,-York
'Tjktlonte~
4.91 /)e 4.911'116
39% 4)1/, 385/,
ern). Jan.-versch. 23.7.6. gedaan.
ren prijshoudend. Fransche Staatsfond- Sheets !PO'
'Tjllentab
9.300.000
kg.
rubber.
Prijs.
d,ooreeng~.
5
n
Ja.nua.r1
39 / 8 40'1. 38114.
sen bezaten eenaarzelende tendens.
29 Dec.
sl.
nomen.
26.15
cent
per
half
kg.
netto.
39--'1,
40'1.
38
Aprtli/Juni
, GOOO.
iDe locale markt bezat een zeer Ieven- ' .• JuU/sept.
Slotkoersen
36.000' ton.$ palmolie. Prijs 10.80 cent
39bl. . 40'1. 3~:1/.
Londen/Shanghal
1 sh. 2"/.. d.
dig aspect en was w1l11g gestemd on.. ' t.o.b Jan.
Lon den. 29 Dec. (Reuter-~ast per kg. netto.
3-)'1.
401/ . 38'1•
(T 0 t 1 3' u u r)
Londen/Bombay
1 sh. 6"/31 d.
danks de' groot winstnemingen, welke Medium blankets
ern).
bpenmarktprijs in staven fljn per
7500 tons palmpitten. Prijs I. 4.60
Londen/Hongkong
1 sh. ·3'I.. d.
'172
Cert. fred. Handel Mij.
op den voorgrond traden, evenals de
, Dec./Jan.
38'l,' 37'/. oz. 7.1.4.
per kg. netto.
' ~ ;:,
3
Londen/Slngapore
2
sh.
4'/1.
d.
36 / .
}Jandelsbank
gebl'\)ikelijke . verkoopen aan het elnde RoUedbark DecJJan. 37 I.
119-150
Londen/Japan
1 sh.
1% d.
Kol. Bank
79~l-80
van het beursjaar. Het aanbod' kon op , ~e(fuarkt sloot vast el} opende prijsIL\TOEN
H.V.A.
473%-475
vlotte w1jze worden geplaatst. Mldden- hOudend.
"
New
Y
0
r k, 29 Dec. (Aneta). DE BENZINEPRIJS IN NEDERLAND
81ottoer.
Philips
291-291Yz
beurs bood tijdelijken in Ucht.e mate
Dec.-versch.
i2.36.
Unle
.
114~-114Yz
reactie.
Londen
Den H a a g, 29 Dec. (aneta).
(Reuter-Eastern)
A'dam Rubber
319-320%
Philips was kahn en vast gestemd.
TARWII
Met ingang van he den is de priJs voor
(Reuter-Eastern)
"Vorstenlariden" .
40~~-U~~
28 Dec. 29 Dec. Het pubUek kocht.
.
benzine met een halve cent verhoogd.
Japan Lijn
95
Chi c ago, 29 Ded (Reuter-East28 Dec. 29 Dec.
UnUever was prijshoudend.
S't
.
.New-York/LOnden
4
91~3/sz 4.91 s/sz
Dell 8poorweg Mij.
117Y4
ern'). Mel-verscheping 134Y2.
n. Ntw-YorkiParijI4.67'1. 4.611/, Aandeelen der kunstzijde-industrie laopen slot open &0\
Sem.-Joana Sttr. ,Mij.
26-26% n
Nt.• -YotklAm.l~tdam 54.76
54.751/2 gen lusteloos In de markt.
"BANDOEROTOI·
not.
not.
not.
not.
'
25
Serajoedal Tram
MAIS
Publ1ek
en
professionals
koehteri
aan~
1
3,4-40.
39
doe.'" 'PO' lOOP. "
10'/8 1PI. I Pf' 10 1.
a. E.S.
B u e nos A Ire s, 29 Dec. (AneDen H a a g, 29 Dec. (Aneta).
deelen Koninklijke. Huime winstnemin.verk.
' - t 1~/le - 1015/ 18
Jav. Bank
~3-294%
ta), Fair average quality (~lotnotee Naarverll.iidt, zal de Cultuurmaatschapgen
echter
verhinderden,
dat
het
fonds
3
,f
JIoD./Mrt.
keo!).
I
PI»
lO"he
Escompto ,/'
, 100.314
, ' J)e Rllhberlllurkt
\ I'
een koersstijglng onderging.
verll:.
113lte -IOI~1t6 ring in papieren pesos) per 100 kg. Jan. pij ,,BandQeroto'· over 1936 een interim~
A'daJIh Bank
, 149 14
'
11 1/ 8 - 1013/1f levering 5.83.
'divIdend ,van 10% uitkeeren.'
Rubbers lagen meerendeels w1lllg in
" AprU/Junl koop.
, Cities' Service pre!.
, 1~~ '(op~aveva~ ,de Ned. Ind. Ver. voor den de markt. Mlddenbeurs bezat een afverll:.
I Phe - 1(}I~h6
Leening 1934A
.. .J1Il1I&pt. 1I:00p.
I I ' - 1011 / 16
DE RIJS'DfARKT
162-162Ya
Rubberhandel).
brokkelende tendens voor de rubberiEmnl
vel'k.
I
PI,6 - 1013/ 18
TA.Bi\K Ni\AR DUlTSClILAND
hoek,
naar
aanlelding
van
Uquidaties
57
Beth. steel .
It
OCt./Dec koot>
101~1t6 - 10%
'Overzicht van het tijdvak van 21 Dec. van de zijde der professionals..
(Wesselink en Dijkhut3J.
verso
11
_ lOll.
Moeara' Sipongl
217Y2-219
Mr. dr. Hirschfeld, directeur-generaal
,,serbadjadi", ,.Hessa" en Bandar RubGeneral Motors
4ip/4 tot ?6 Dec.
Rijstnoteering-en van 29 Dec. van het departement van Handel en
De markt opende vast in symp'lthie
ber
Mij.
bezaten
een
zeer
levendlg
asIMa r .k t not e e r i n g e,n.
" Kennecott Copper'
46%
's middags
'Ni~verheid, heert medeg€'deeld, dat bepect. Na vast te zijn geopend sloot Am- met het, Verre Oosten, flauwde l1ader71
N. J. S.
Blngapore
hand,
onder
zware
winstneming,
a'ten.
spI'ekingen zuBen worden geopend ten
sterdam
Rubber
prijshoudend.
,
Ban
g
k
0
k:
Ketan
no.
I
fl,k.
Gasmaalschappij nat. bez.
209%
De scheepvaartrubriek was meeren- ~loot ol1zekei' i in verband met de Batavia aanbod J 5.10 p.p. of / 8.25 per einde in 1937 extra-exporten van tabak
Ardjoena
97%
naar DuitscI11and tot stand te brengen.
deeis w1l1ig. Er trad groote vraag voor schaarschte aan ;koopers.
100 kg.
standard Brands
•
12
aandeelen J.e. J. L. op den voorgrond, '
Java Ketan e.k. Batavia aanbod I 4.25 en weI op compensatiebasis, aldus selnt
156%-157
K. P. M.
New-Yort
Aneta uit Den Haag.
welk fonds, ten gevolge van, eenzeer
p.p. of f 6.88 per 100 kg.
,
26
Papandajan pre!.
gering
aanbod,
nauwelijks
kon
worden
(Reuter-Eastern)
. K raw a n g: fr. wagon' KraAlg. Expl. Mij.
171
verkre~n.
28 Dec. 29 Dec. wanglijn (naar gelang V. kwalltelt en
2i~c. 9%' 203/ , .
37
DE NIVi\S-LL'\lITES
Unles waren vast gestemd. Aandeeplaats V. levering).
(N a 1 3 u u r)
,',
36% len der stoomvaartmaatschappijen ,,Rot22 "
9% 20%
1
u.
n,m.
4
U. n,m.
p.
p.
of
p.
100kg.
36%, terdamsche Lloyd" en "Nederland'~ la149
23 ," 1<f/,. 20' 3/ , .
liindeteves
De Nivas heert aBe exportllmites wepetjah K. Boeloeh
24 1/ 8
23~!,
24 ,,10"/10 ~F/l.
Ainem
112
37% gen willig. Er trad echter geen aanbod Crepe 'spot koop.
Jan. aanb.
' f 3.10/3.15 f 5.02/5.10 derom met 15 ct. verhoogd, seint Aneta
11•
Sbeeti
s1JOt
II:60P.
23
22
180
Boekit Lawang
25 " uit Soerabala.
.
in beide fondsen naar voren.
nrll:.
2".51/ 8
221118 Lolosan Boeloeh
26 "
Aandeelen
K. P. M. en K. N. S. M. wa- , ~
~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'.!!~~~:!i!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!:~!!!!!!!~!!~~!!!!!!!~
ren
prijshoudtnd.. ~ u I ten I and sc h ,e Ma r k.t en.
Beurs te New-York
Suikerwaarden waren wilUg, doch
'De stemming op de 'Londensche markt verkregen later een zwakkere tendens.
De fondsen konden echter goed wor(Van Aneta-Iteuut)
:bleef vast, waardoor de nQteeringen
,
sterk omhoog l1epen.Onde~ invloed den geplaatst.
28 Dec. 29 Pee. hlervan 'vertoonden ook de 'andere
De tabaksafdeellng was vast gestemd.
markten een stijgende tendens. De slotleities service
4%
4
. Lond~n iets ingezakt
.noteeringen llggen danook 1;lelangrijk
, lShell Union"
27
27
:;
1U. S . .steel
77Y2
'77% hoOger darl 'die 'van de 'Vorige week,
Lon den, 29 Dec. <Reuter). Aan,.
3
,Anaconda.
53Y2 . 53 14 tel'wijl. alle; markten prijshoudend en gezien de speculanten met geneigd walBethlehem
14Y"
75Y4 vast sloten. De omzetten waren goed.
ren hun verplichtingen uit te breiden,
. De voomi.den In Engeland zijn met zakten
ICOrp. Tr. (MOl\dif~ Sh.) 3.70
3.71
op de Londensche stock exchange
.
:rnternatlonal Nickel,
63%
64Vs '2171 tons 'vermlnderd.
koper-, ru'bber- en oliewaarden in ge1Union Pacific
123
124,
ringe mate in. Elders was de affaire
Londen Liverpool totaal onregelmatig en deden zich geen bijIGeneralElectrlc
52Vi
52% '
lStandard Brands
15
15%
zonder gunstige perspect!even voor.
tons
tons
tons
65%
64%22 Dec. 1936
lGeneral Motors
Er , tract echter voortdurend vraag
33.981 46.334 80.315
is de belooning, die ~ij uitlMontgomeryWard
53%
54Y;!15
34.873 47.613 82.486 voor bijna aile buitenlandsche obllga•
:Kennecott
'611/4 • 61:Ygot
ties en en!{ele Kafflrs OP den voorgrortd.
foven voor de juiste oplosslng van onze'
iStandard OU
68%
68~l
Op de productenmarkt was rubber zeer
1.279
2.171
Afname
892
:Hudson MQtor Cars
18~~
18%
vast gestemd, doch lag daarna flauw .•
Stemming: prijshoudender.
. 'J a va· M ar k t.
op winstnemingen.
.
Tal'we was eveneens vast gestemd.
dedurende de vier dagen, waaruit
Metalen waren, naar aanleiding van
deze
perlode bestaat. was de stemming handelsvraag en vraag van de zijde del' ,
Wisselkoersen
~eervast en willig, en de prijzen aval1- S'peculanten, vaster van toon.
belangrijk. De offlcleele notee-· Suikers waren vast g'estemd naat aanBatavia, 30 Dec. cee-rden
rihgvoor Java standard 'Sheets op den
1 ti
k
'24stehIigt wederom 1 cent hooger dan leiding 'van (groote specu a ,eve aan 00lie nader~ mededeelin~E!nin
pen.
. i'ac- Eseomp- Handelsi
k
het slot van de vor ge wee .
De Amerikaansche afdeeling was ontorlJ to Mij. bank
on7e volgende advertenties.
De omzet was zeer behoorlijk.
regelmatlg.
3
_
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DUltschland 73%
Relsmarken
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AUTOMOB tEl- PRIJSVRAAG

1931,

r. T.·A'aam·
,Z;lcht A'dam
:3 m/dA'dam
II mId A'dam
Ii mId A'dam

99:'1.

WI.

9') 1/ 2

003/a

!5 mId A'dam

:r. T. Londen
lZlcht Londen

.

CH'/4

WS/.

99 /.

9931.
PRIJS-INDEX

(j}'I.

WI.

~.95

8.fJ 5

8.94

'8.95

8.95

::1.94

Berlijll met terugloopellde

tendens
B e r I ij n, 29 Dec. (Transocean).
Lon den, 29 Dec. (Reuter); IIeden
. 181.1. Oisteren 180.5. 4 Weken geleden Op de aandeelenmarkt
1 I e pen
v e r s chi lIe n de
164.7. 52 Weken 'geleden 146.1.
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fdmland s nieuwste ontdekking ,S

SIM,ONE SIMON: "MEISJES-INIERNAAl"
IN

met

Herber. Marshall
en
Ruth Chatterton
•
'Ars ubQorQ1~lsje •••• , • vertrouwde 'dJ haClr eerste Hefde
' '
deehls Ilulsterend toe aan haar- elgen splegelbeeld.
'
•
Ars [onqe vrouw ••• vocht zI} voor. haar lIefde en revensy~,luk
Vooraf o.a, een lnteressant British· Fox News, met de afsehefdHed-: van KoOiog
Edward" VII/, de. fn.sfaflalfe van Koning George ·VI en de relm;,' v~n de'
"Ujster fe Croydon.
'
'
.
.

EEN GOED BESLUIT

EEN GOED BEGtN

en

_ _~J4_ _~~isfllolli~.s.PI:=m()bl) .4~ overg~ng van Oud naar Nfeuw. ~ , ' .

CAPITOL RESTA'UR ANT

OUDEJAARS-AVOND r ? r
U kunt ons den geheelen dog en ovond telefonisch bereiken
onder de Nos. 3870, 3296.
en zullen er voor zorg droqen dqt elke bestelling stipt op
.
tijd thuis bezorqd word".
~

"

I

De echte Russ. Caviar .Beluga Malasol".
Versche Holl. Paling, Zeetongen, Tarbot, ~ijnzalJ.ll.
Europ. Kalfsvleesch, ZWeirerikken.
.
Jonge Reebouten, Jl'azanten, Patrijzen, Kalkoenen, Ganzen,
. Poulardes.
.
H~eft. U. onze bekende schildpadsoep. veritable reeds gepro- I
beerd? ?
VERDE& OFJi'R.EERF;N VOJ: U EEN
Uitgelezen Collectie Rijn- & Mo€sel-Wijnen aIle 9tig. AbfUlliI1g'l
Een Keur Colleetle Fransche Chateau. Wijnen.
.Brillante Collectle Bourgogne Wijnen van Noellat, Charles
Vienot, Lupe-Cholet en Bolsseaux-Bstdvant.
~
Gebraden Spel;nvu~~~ me], Z:~.urk,QQ~ en Pilp.nte saus,
SYLVESTE~

W,et JE.ANElU HA,CDONA.I.D en NELSON EDDIE
. De heerlijkste

z~nglilm.

welke ge ooit hoorde•.
YOQR AlLE LEEFTIJDEN GESCHIKT.

MORGENAVOt-lD KOMEN DE PREMIERES
van onz e heerlijke muzikale verras,sing voor oud en nieuw:

• . .~

'

~

__ I , " , . : > .

_.

_

HEOEN GEEN AVONDVObRSJElLIN.GEN
de.' groote 20th Century-Fox film.
- .. naar Oulda's meesterwerk

Vanaf morgen:

ONDER TWEE VLAG.G.EN
met

CLAUDETTE COLBERT
R.ONALD COLMAN
VICrOR MACLAGlEN
RO?AlIND RUSSr;ll. .
EEN EPOS VAN PASSIE EN MOED IN DE SHA~
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Het kleurvolle leven van A. merika's bel.angwekken~$te th.eater.filluur
Wij verz~kerel\ U bij vo.orlua., dat deze'show een voorbeeldefoos'
succes wordt I
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2, POlygo.oll~opnama van ~a ONUfRTROUW
van Prins8s Juliana en Prins. Bemhard
3. Uifg,ebreid H. Mullens' repor~ag3
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Een uiterst' spannend verhaal van een s~rg.e3nt
der "Mounties", op jach·t naar een verftleend
misdadiger, die de vader van zijn gelietde btillt
te zijn.
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Warner Bros." magnifiek dramatisch
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GROOTE REPRISE.VOORSTELLINGEN OP ALGEMEEN VERZOEK VAN

"'

I FOUND -STELLA PARiSH (09 Verzwegen ·.londs)

" . Da' tHel zagl U' raad'~
.dat den film lats biilon~ers

Is

. 'IIESK~PAUE~~

mee.sterwerk inet de b~iljante

F RAN C I·S

~ lecrJt~

IAN HUNTER, SYBIL JASON. e.a. beroemde Warner-sterren.
Niet voor kinderen.
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NI E UW JAARS- PROGRAMMA

CITY -rHEATER
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offreert tot en met taterdag :
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De ontvangst bij het Indische publiek was reusachtlg - AL JOLSON is op zijn
best - SYBIL JASON steelt uw hart - THE FOUR YACHT CLUB en CAS.
CALlOWAY'S Negerband zijn denderend - de andere sterren zijn beter dan
ooit in deze SCHITTERENDE MUZIKALE PRAALFILM.
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W~erinocbt Co:nil~ voor de Resideotio ilQtQvi~,
SecretQrioot~ Loan Trivelli 37 a.otQvi9'°C. 'Y~ ~~11
1,

,

_,

''I..

MAON EETI ES TREKKEN I

...,

bATAVLUSCB NIEUWSBLAD van :Woeusdag 30 December 1931> z: DERDE BLAD
t?'

,-,---

-~------------------

I

•

meed en vastberadenheld, waarmede zij klauwen gescherpt om straks gereed te
den ongelijken strijd voerden, nog een s,taan zijn tegenstander van zlch af te I
poging' wlllen doen am voor dit laatste slaan, De Br:tsche bewapenlng Is een I
onafhankelijke vols van Afrika te red- zeer reeele f'actor geworden in de Euden wat er te redden zou vallen. Met ropeesche politiek evenals de FranschLaval had hij een plan ontworpen om Britsche samsnwerklng, die even voor
J
een einde te maken aan den Hal1aan- dit jaar zijn einde nadert, haar bevesschen opmarsch door tot 01> zekere tlglng vend in de wederzljdsche toezeghoogte aan de .territoriale eischen van glng van de minist-ers van BuitenlandHeme tegemoct te kcrnen. Het bekend sehe Zakm van Ifrankrijken Engeland
worden van dit voornemen verwekte om elkaar zondoreenige beperklng met
echter eeri storm van veroutwaardlglng al'e ten dlenste staande middelen te
tlekzich nlet zoodanig ontwlkkelen, in Eng elarld en HOJ.re nicest hierdo?r steunen bij' cen niet geprovoceerden
dat daardoor de Italiaansche operaties ,zijn pla ats afstaan aan Eden, die voor- aa,~1V~1 door derden, Oek tegenover Belzouden moeten warden gestaakt. De stander was, van een consequente Vol- gie"werd <loor,lE<ien en DeIOOs een der.',
,
kenbondspolitlek. De Engelsche pUbue-', gelljke plechtlge :belofte gedaan. Deze
r
Abessynle ondernam, Het was daardoor olle-sanctdes, dle. welhcht tot dltres.ul- i':e oplnle, in hevlge, verontwaardiglng zoo belan~rijke Iverk1a~ingen impliceein ernstdg conflict gekomen met den taat zouden hebben geleld, konden niet ,g'eraakt door de volmaakte 'negatle van I ren eigenlljk de erkennlng dat het verlIet scheidende jaar is zeker weI het Volkenbond, onder welles ausplclen het worden toegepast, voornamelijk door-· Geneve door het Itallaansche imperh-I drag van Locarno nlet meer bestaat. In
bielangrijkste geweest sedert het beein- verdrag van Locarno gesloten werd. Het dat Laval ~ die door beloHel.l aan Mus- Illi.sme, wenschte van gcen tran. sigeere.n afwachting van hetsluiten van een pact
dligen van den volkerenkrijg van 1914/ kwam te Louden, waar de vertegenr 1 bo d
de Enz 1 1
.
te weten. Engelanj, dat in den aanvang op breederen Igrondslag met rnedewerso 111 ge . n en was, e Enge sc re plan-I .van het Abessynlsche conflict door I klng V~!l Duitschland ien Italie hebben
18. iHet heeft toch lmrners een dikke
woordigers van de Locarno-mogendhe- nen dwarsboomde.
Frankrijk in den steek werd gelaten en I Frankrijk en Engeland hiermede de zen
sitreep getrokken door alle bepalingen den in allerijl bijeenkwamen om den
De Itallanen uitten zeer drelgende later,~lechts met moeite ,lCen toezeg- nleuwen vorrn van veiligheid aan Westv-an het beruchte verdrag van Versa11les toestand te bespreken, dan' ook niet taal tegenover de E,ngelschen. Een ster- ging van voorwaardelllken en beperk- I Europa willen geven. Al is aan Nedernnet uitzonderlng van die, welke de verder dan tot een scherpe veroordee- ke Ital1aa~sche troepenmacht we~d ten steun van de Britsche vloot door' lanj niet den uitdrukkelijken ,steun 'van
ruieuwe territorlale indeeling van het lin'" van en een energiek protest tegen naar Lybie gewnden, vanwaar zlj 111; Frankrijk verkreeg, durfde het ris1co I Engeland gewaarOOrgd, wa.nneer hetrou
o
. , geval het tot een oorlog met Engeland van een oorlog met Italie tochniet wordenaangevalleu, de Brrtsche staatsalardrijk regelen. Het is met name
de handelwijze <ier Dultschers. Dlt mocht komen, dilfect Egyptezou k':ln- . aan.' Het had sedert het teekenen 'Van I Ueden hebben meermalen 've.rk~aard een
Duitschla'nd gewee~t, dat eenzijdlg deze maakte te B-erlljn echter niet den nen blnnenvallen. Verder werd een un- :den vrede 'zijn weermacht Irnin ot meer schending van onze neutrahtelt niet te
blepalingen. heert opgeze,gd, in de we- minsten indruk.
posante jduikOOotvloot tusschen de Afrl- verwaarloosd in het vaste geloot aan zullen toestaan..
.
~n~hap, dat hiertegen niet met geFrankrijk was weI het meest gedu- k'a,ansche "kust ,en Sicille s~mengetrok- penwll van een oorlogsmoede wer;ld
De vervanging van deze veiligheids'\Weld zou worden gereageerd door de peerd door dezen gang van zaken. 'Werd ke?, terwlJI de Duce tenemde te be- pm te ontw,~penen. De sterk: opvoenng waarborgen door een collectieve veilig- ,Een auf.Qmaat, welke in 5 seconden bet
a~ndere onderteekenaren van het ver- door Hitlers coup <ie waarde (Van zijn wlJzen, dat het hem met deze n:a.atre- 'Van de
DU.ltsche bewapenmg na. de heidsoveree:nkomst is een del' voornaam- I gesproken woord op een gramof()onplaat
dlrag.
,Maginot-linie, Iwelke immel'S voo.rname- gelen hooge ernst was, een. moblhsa'tie Machtsergrelfur~g ~ra~ht Engeland eCh-, ste doeleinden, waarnaar de , Britsche
vasUegt.
lijk op het defensief is ingesteld, niet van het Italiaansche volk gelastte.
~er reeds tot het 111Z1C.ht, dat het zich politiek ~n dit jaar gestreefd heeft. Veel
Bez~ttil1g van het Rijnland zoo ernstig ctanget.ast als men het aanDe EngeIschen lieten zich noch door e.en verkeerde voorst~lllllg ?ad genla~kt! hoop, dat zulk een accoord tot stand zal ---' . -. ---- .-.-~--- ~. -vankelijk weI deed voorkomen, andel'S dit demonstratieve gebaar, noch door de van de verdere polltieke ontwikkelmg kemen, lbestaat er echter niet. 1Z0owei zlchials sterkepolitieke partij in de
Had
het
nationaal-soclalistische was het wat betrefot zijn bondgenoot- mUitaire maatregelen van Halle intimi- van E.~ropa. De 'a,gressle, waarvan Duitschland als ItaIH~ wenschen geen binnenlandsche politiek te 'doen gelDuitschland reeds 16 Maart 1935 met de schappen met de Oost~Europeesche sta~ deeren.' Zij breidden hun vloot in de ~thiople het sla~htoffer werd bevestig- verbintenissen aan te gaan, welke !hUll
invoering van den algemeenen dlenst- ten. Daar hoorde men het verwijt aan Middellandsche 'Zee met verscheldene de deze' overtuigmg.
activiteit zou lamleggen. Hitler. heeft den.
pUcht deze nieuwe fase van zijn ge- Frankrijk dat het door de bezetting eenheden van de Home Fleeot en het
het reedszoovele jlllalen gezegd, da,t hij
Tot een bondgenootschap tusschen
sichiedenis ingeluid, in het voLgende van het' RiJ'nland toe' 'te laten, zlJ"n Ohina Squadron uit en zonden aanzienDe Brit~(:he bewapening enkel lte vinden is voor lbiIaterale over- Duitschland en ItaIie is het echter nlet
j~ar bracht het deze tot verdere ontwik- vrienden
eigenlijk ~it1everde aan de Iijke troepencontingenten naar Egypte,
eoenkomsten. En in elk geval wiI hij zich
k;eling door de bezetting van de gede- genade van Duitschland. Het zou hen Malta, Cyprus en de kust van Palestina. . Tenslutte ded~n de mC€ilijkhcden in n'iet binden ten aanzien van de post- ge,komen, al was de samenwerking gel'mllitariseerde zOne van het Rijnland. toch immel'S uiet meer te hulp kunnen De oorlogshavens In het Oostelljk deel 'verhand hlermede van ':ie zijde van Ita- Europeesche staten. Hij 'viI de <ieur naar baseerd op een protocol tusschen de lbeiE:r heeft toen eenlge oogenblikken een komen door Duitschland binnen te val- van de Middellandsche Zee werden ge· Ueondervon<ien, het Ibe~luit nemen on- de Oekraine open houden.
de landen vaak zeer innig. Het is ook
Zleer hevige spanning in het toch al zoo len wanneer zij door de D1.Utschers wu- ducht versterkt. Het scheen weI of een verwijid een formidabel bewapeningsnieot zeer waarschijnlijk, dat, zoolang de
oll1rustige en veelgeplaagde Europa ge- de~' 'vorden aangevallen. Aan de poU- bots~ng tuss~hen. Groot-Brittannie en program teontwerpen, dat thans met
lIet Fransch-Russische pact situaUe in ~dden-Europa nog te vee I
l;1teerscht.
tielre relaties van FrankrijJt met Roe- ItaI1i~ onvenmjdehjk was.
groote voortvarendheid
ten uitvoer
onzekere elementen bevat, het Duitschwordt ge.bracht. De Britsche leeuw was
Dit verklaart ook ;de groote .voe<ie, ltaliaansche agreement met betrekking
Hier ell daar werd Leeds over de mo- menie en Yoego-Slavie heef£' de overilIoare'sval uit zijn pacifisti'schen dom,l11el gewekt. waarmede in Duitschland het sluiten tot het ple,gen van nauw onderIing overg;elijkheid van een oorlog gesproken als gens gedwongen lijdzaamheid van de
'tegenover
deze nieuwe
Hij geeft than3.Been ;pootjes Uleer tegen- van .het F1ransch-Russische pact werd leg bij de' aanvatUng van aIle Eurog:evolg van deze van kracht en zelfbe- Franschen
Te voren had sir' Samuel Hoare; .. die over hen, die hem sarren. Hii' begint ontvanr,ren, Dit is ookeen del' !Voor- peesche problemen zal worden omgezet
'\Wustzijn getuigende daad van het Der- schending van het verdrag van Verdle Rijk. Frankrijk roerde zich cluchUg. sailles door Duitschland zeker eenige in zag, dat de Ethiopiers ondanks al den l€eds te ,grommen en hij heeft zijn ; l12amst~ feiten van 1936 geweest. Hoe- in· een alliantie. De vrees van Mussolini
weI tegen dit pact ook in Frankrijk <>p- voor verwikkelingen in Oostenrljk, die
EIet verwees naar het verdrag van Lo- ~chade toegebracht. In hoeverre deze
~._. -- ----.
pcsitie .bestond, werd deze gemakkelijk zouden kunnen leiden tot ·een actleve
c:arno. Wanneer het minder zin had ge- sch,ade door de jongste onderhandeliIf-,
overwonnen na de bezetting van het inmenging van Duitschland in de binmad voor de realiteit 'Van de Europee- gen tusschen Parijs en de BalkanmoRijnland. Eerst later,. onder invloe.d /Van nenlandsche a.angelegenheden van dit.
sjChe verhoudingen op dat moment, had gendheden en de versterkin,g van den
de politieke stroomingen ;in het ibin-Iland is nog niet geweken. Rome staat
met Engeland in een oorlog !tegen Volkenbond door de Fransch-Britsche
nmlafld, herleefde dit verzet weer in argwanend tegenover de Duitsche toe'Duitschland kunnen meesleepen. In toenadering wedel' ongedaan is geIrc0htsche kringen. Het is evenwel niet naderingspogingen Itot Engeland, welj{e
Londen wist men bovendieneen mati- maakt, valt op het moment nog moeiwaarschijnlijk, !diat de regeerlng ond-er de laatste maanden vaak op zoo tref·
g;endell invloed ,uit te oefenen op de l1jk te beoordeelen.
pressle van deze groepen het pact zal tende wijze tot uiting zijn gekomen. Het
kleine ,groep van politici en mmtairen,
Aan den anderen kant is het weer
opzeggen, riu 'de toestand 'van Europa is er ~ang nlet zeker 'Van, dat Duitschdlie in F.rankrljk wedel' het idee van een
nog ,veel mindel' perspectieven voor ee'n land !taUe nlet prijs zou geven voor het
plreventleven oorlog naar voren brach- voor een nlet gering deel aan deze gealgemeen I vergelijk oplevert ,dan toen ver,krijgen van de vriendschap van het
t~en als eenige mogelijke uitkomst uit b-eurtenis toe te schrijven, .'dab Polen
het verdrag geslotell werd.
Britsche Rijk.
eten zich steeds verwarder en onzeker- ondanks het accoord met D'uitschland,
' . ,
De benoeming van den Engelschgezindie!' voordoende situatie onder invloed verontrust over de bedoelingen van
den
band
met
Frankrijk
verstel)\li~sCfh~Italiaa,nS(:he
'
toeden
.von Ribbentr9P rot Duitsch amba.$Hitler,
wan de Duitsche bewapening.
vIgde. liet FranSoCh-PooIscl1ebondge~
naderiitg . '. ,'" . •. .....
sadeur aan het Hot van St. James In
'. Frankrijk .was intern verzwakt. De l100tschap heeH iijn oude beteekenis
verband met Hitlers wensch om de Engelp>artiistrijd woedde sedert den "slag van weer herkregen.
De n:luwere relaties, die tusschen Pa- schen welwillender te stemmen voor het
dIe Place de la Concorde" (6 Februarl
rijs en Moskou tot stand kwamen, bracht Derde Rijk, werd ook in Engeland gun11934) met' onverminderde hevigheid
Engeland en ItaUe
de Duitschers ,dichter rot de l'.talianen. stig ontvangen. Von Ribbentrop bIeek
vroort. Bij deze innerlijke verdeeldheid
Daarvoor
was het eerst noo<iig, dat aIle echter niet te beschikken over de voor
k:on het naar buiten niet die macht
De spanning in Europa nam toe ten
dubb-elzinnigheid in de OOstenrijksch- het geschetste doel vereischte tact. Bij.
Ointwikkelen~ welke noodig zou zijn om gevolge van he~ voortdringen van de
Duitsche betrekrq~gen zou' verd,:"ij'nen. het overhandfgen van zljn i geloofs.:"
D>uitschland te dwingen zijn verhoogde Italiitansche
troepen
in
Ethl.ople.
Von Papen, de Durtsche ambassac;,eur te brlev,en hield hlj een rede, waarin hO
a,ctiviteit op buitenlandsch polHiek ge- Bracht dit ItaUe reeds aanstonds in
Weenen, slaagde er in 'd~b werk tot gewaagde van de noodzakelljkheid om
Med te houden binnen de grenzen van scherp confllct met den Volkenl)ond,
groote
tevredenheid van Hltler te '\'01- een gemeellschappeIijk front tegenover'
hlet verdrag van Versailles. De regee- oe,k een ernstige wrijving met Engeland
brengen. Duitschland garandeerde de het communisme te maken. Daal' de
riing te Parijs zag dit zeer weI in. Groot- werd hlerdoor veroorzaakt. Engeland
O'Jstenr.ijksche cnafh.ankel~kheid,. waar-I Engelschen echter ree<ls verscheldene
BJrittannie en de andere betrok,kenen bij zag niet zonder groote bewrgdheid een
door met aIleen OostenriJk maar ook malen duidelijk te kennen hadden gedle bezetting van het Rijnland door de uitbreiding van Ita-Uti's illvloecJ langlt
Italic van een grootezarg bevrijd werd. geven afkeerig te zijn van elke p.olitiek,
D>uiotsche legers hadden dan ook \veinig den voornaamsten weg,. die de deelen
Het wordt echter be'twijfeId of door welke gerlcht is op het verdeelerr van de
rrnoeite de Franschen te overtuigen, dat van het Britsche Imperium met elkaar
deze overeenkomst Hitler vQorgoed at- wereld in twee tegenover elkaar staande
hlet in de gegeven omstandlgheden in verbindt. Daarenboven zou een <iennigezlen heeft den Anschlusz nog e€ns tot en elkaar fel bestrijden<le kampen, WJ.S
a,lle opzlchten preferabel zau zijn om tieve vestiging van de ItaUanen in
:;:tand te brengen. Dat zou dan natuur- dit debuut van Von Ribbentrop als Hithlet voldongen feit te aanvaarden als Ethiopie een bedreiging kunnen vormen
I lijk niet langs den directen weg kun-llers vertegenwoordigeren bemiddelaar
iets, dat <?:elfs met het collectieve gewa- voor Egypte en den Soedan en voor de
nen geschleden, maar door het s,teunen il~ Engeland al heel ?ngelukkig. Toen
p~nd geweld van aIle LOGarno-mogendregeling iVan den 'watertoevoer van den
vall de Oostenrijksche nazi's die de aan-I hI} daarna de. fout begl11g ?m tegen den
hleden nie,t ongedaail zou zijn te maken. Blauwen Nijl. In Londen" was men zeer
eensluiting van hun land blj Duitsch- wII van de Bntsche regeerl11g en zonder
geporteerd voor een' krachtige VOlkeriland op hun program hebben staan. In deze er zeUs te voren in te kennen het
Locarno 'f bondsactle tegen ItaIle.
I
elk geval heeft Von Papen weten te anti-Kominternpact met Japan te teeI
Door de stille of openlijke tegenwerverkrijgen, dat aan het nationaal-so- kenen, werd hem dit nog kwalijker geBovendien had Halle het gezelschap
cialisme in Oostenrijk nog voldoende nomeh, ZeUs sprak de Engelsche pers
Een beeld, dat namens 'vele Nederlandsche Burg,erwachten
d[er Locarnisten feiteIijk reeds verlaten king van sommige staten kon de door
bewegingsvrijheid verleend wordt om van een onbehoorIijkheid.
aan het Prinselijke paar zal 'worden aangebodell.
t<oen het den veroveringskrijg tegen de Engelschen voorgestelde sanct-iePoI1-
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Dllitschlafzd verloochent Versailles
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Fronkrijk zocht toencderinq tot Enqelond
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,ken, captaIn Carruthers? z.ooals u ziet
ben ik door elr door nat. En mlsschien
ruag ik ook weI een cognacgrocje heb- - - - - - - - - - - - - - - - - ben. Ik wil Hever geenkou vatten. Ik zal
aanstonds nog al mijn scherpzinnigheid'
noodlg hebben".
Carruthers riep Stevens, die vlak bij
stond en droeg hem op voor de dame
te zorgen en haar van al het noodige
69)
te yoorzien.
•

I

"Ja, werkelijk dood", merkte Desbr.ook
Sir Charles was ,vooruit 'gegaan en
d{oogjes op. "Hoor eens even,.oude jon- was de hut reed\! binnen gegaan en
gen, 'beheersch je een beetje. Ik begrijp Desbrook volgde hem, na Carruthers
je -gevoelens volkJomen. Maar zorg dat j~ f gevraagd ,Ie heboen buiten te ,bIijven
Peggy op het,....OQgenbUk niet onaer de wachten,. De beide matrozen werden
oogen komt, je zou allesvoor ,goed 'kun- geroepen en de lijken van de ,beide manl~en be<!erven. Laat ik .baar je groeten nen werden bedekt en klaar gelegd om
overbrengen en haar voor ie condolee- naar den torpedojager overgebracht te
ren en blijf in elk geval een !paar da- worden. Terwijl dit gebeur<le, pleegden
gen uit 'haar buurt. Ik vrees, dat ik je l)esbrook en sir Charles overleg, hoe
zal moeten vragen om het lijk van den een ontmoeting tusschen Carruthers en
Het was moeilijk om met het bloote
Toen Desbrook en de dokter aan land groothertog aanOOord te nemen. Het Peggy het beste te vermijden zou zijn
O'K>g de seinen te herkennen en hiJ richt- gingen, benijdde hij hen hevig en de liJkt mij het :teste; dat je zijn vrienden en zij kwamen overeen, da,t het voor
t~ zijn kijker op den matroos, die op het verleiding was groot om met hen mee van het ,gebeurde in kennls stelt, je hen belden het bestezou zijn, dat Cardlak van de nut stond te seinen. Niette- te gaan, maar hij begreep dat het zijn hebt immel'S :hun adres. Dan kun je ruthers eerst de lijken naar de boot
g;enstaande zijl'l zelf:beheersching, uitte pUcht was om aan boord van de Sbrike doorvaren naar Cheroourg, waa.r zij hem over zou brengen en dan deze terug
hrij een vreugdekreet, toen de eerste let- te bIijven, zoolang de storm duurde. Met van je kunnen oyernemen".
sturen om de anderen te laten halen.
tter geseind was......
het groot..ste ongeduld wachtte hij het
Toeri zij Carruthers hun besluit mee,,F" en zljn hart sprong op van vreug- oogenbI1k, af waarop hij het er op zo,u
"Good!" zei Carruthers. ,
<ieelden, was hij het volkomen met hen
dIe, toen "R" en hij wanhoopte rweer.
kunnen wagen om met de motorsloep
"Het spijt anlj dat Gr.afton dood is"eens, want hij had tijd gehad om rustig
, 'I'oen de naam Fraser overgeseind was, naar het eiland over te steken.
maar 'het vereenvoudLgt den toostand na te denken en had begrepen, dat <Ie
\Werd de letter "F" nogmaals gese.ind· en
Sir Charles wenschte hem te verge- aamnerkelijk. WeI, Carruthers, ik zie niet lraad, die Desbrook hem gegeven had,
~ dlitrnaal schreeuwdehij het uili. van, zellen en. samen zochten zij een verza- in waarom "je naar de hut zou komen. zeer verstandig was. Toen hij op de
vrreugde, tot .groote verbazing van den meling jassen, ()Uejassen, pyama's, enz" Het lijkt mij het 'beste, dat iedereen met· Shrike aankwam, stond Graves hem op
~wartiermeester.
bij elkaar. Het was nog niet zoo gemak- je meegaat in jeboot en als je ze naar te wachten.
kelljk als zij gedacht hadden om de de Shrike gebracht hebt, kan de boot
.;A.y R".: .... spelde men verder en hiJ' kust te bereiken en een paar ma Ien kre- terugkOlne n om ,e
h t lOOk
IJ van den groo t "Marl l'k u even spreken?"
kwn zlch nauwelijks meer beheerschen.
h t
te h I '
mooh hij wachtte om de namen van de gen zij zware zeeen overboord.
er og
, a en. Ik persoonlijk - ik
"Een oogenblikje, ik. moot even een
vraa;g het ie niet officieel - wiI weI paar aanwijzingen geven. Het spijt mij
Olverige overlevenden te vernemen. De
Ten slotte kwamen zij echter aan graag, dat Grafton's lijk ook meegeno-I u te !noeten meedeelen, dat de Grootruaam van den groothertog was er niet land, waar Desbrook hen opwachtte. Zij men wordt, ZQodat hij een fatsoenlijke herwg en GraH<>n beiden dood zijn en
t,ij, dus haastte hij zich naar beneden en begroetten elkaar met een hoofdknik en b-egrafenis kan krij,gen. Zle je, als hij ik heb de liJ'ken l'n de boot meeO'oe.llOzlocht en
de naar
prinses
bij de r"iling
R'a lph oordeelde
het het
~jtond
de op,
zee die
tuurde.
~
· beste om· het e1' niet geweest was, zou Jane waar- men" antwoordde Carruthers en Graves
nieuws maar dadelijk mee te deelen, sc,hijnlijk nietto,~ de geredden behoo- swnd' naast hem, terwijl de noo<lige be"Waar Is de groothertog?" vroeg hij zoodat Carruthers geheel voorbereid zou ren, dus je begnJpt weI hoe dankbaar velen gegeven werden.
olpgewondell.
zijn, als hij Peggy ontmoette.
Ik ,hem ben".
,
"WeI, wat kan ik voor u doen ?" vroeg
G
ft
1
to
d
"Dat weet ik niet. Ik heb hem het
"ra on s zooeven ges rven en e
,lNatuurlijk zul1-en wij GniftoJ.f ook
th
to
Ilaatst op dek gezien met de anderen.groo~hertog is verdronken", verkondig- meenemen. Je hoeft geen :rekening te Carru ers,
en hij ervan overtuigd
Ilk weet niet of zij inzee gesprongen de hij kalm.
houden met mlj, Desbrook, met het ne- ,was, dat alles voor de ontvangst van
zlijn, of over Iboord gespoeld, maar zij
"Dood", zei Robin we,rktuigelijk, ter men van maatregelen. Ik ben geheel tot de geredden gereed was.
!
''\Waren allema'al op eens verdwenen. wijl het bloed hem naar het hoord je dienst, totdat ~k mljn bevelen ontvang
"Zou u mlj velUg naar heot jacht kunZ~ou }k van uw hut gebrulk mogen ma- , steeg,
.. , _ ~ vail dell a-dmiraal".
. Inen latell brengen ?"
..

De Gouden Rat
---'.----

I

0

4

I

•

"Dat zal weI gaan. Waarom ?"
"WeI, de ,Dolgouroffski juweelen zijn
er aan boord en ik zouze weI graag in
handen. zien te krijgen, voordat de Emerald stuk geslagen wordt en dat kan
leder oogenbllk gebeuren, lijkt het weI".
"Goed. U kunt er met de motor-sloep
heen gebracht worden, als die de menschen van het eHand gehaald heeH",
antwoordde de commandant.
Terwijl de ~oot terugvoer naar het
eiland, nam Carruthers nog,· eenige
maatregelen voor de ontvangst van zijn
gasten en de timmerman kreeg opdracht
een paar doodkisten 'te maken, waarin
de lijken gelegd waren toen <Ie ,boot terug kwam. Terwijl Graves naar het
jacht gebracht werd, door de meest bedreven matrozen' aan boord, riep Desbrook een conferentle bijeen in de hut
van <ien kapitein, wa-arbij sir Charles
en Carruthers aanwezig waren. Hij deelde hun in het kort zijn plannen ruee,
Qetreffende het aandoen van CherOOurg
en ,bracht toen de kwestie te berde,
waarover nog geen beslissing genomen
was.

I

"Misschien kunnen· haar misdaden
niet bewezen word~l1, maar zij heert er
vele begaan", zei iir Charles. "Maar ik
ben het met ae eens, Desbrook, ik geloof niet dat wiJ iets tegen haar kunnen doen. Grafton is dood en ik geloof
niet., dat zij zonder hem nog erg gevaarlijk zal zijn. De mogeIijkheid bestaat na'tuurlijk, dat ziJ de brutaIiteit
zal hebben, om zich weer in Londen te
vestigen, maar dan kan ik gemakkelijk
genoeg fen. bevel tot deportaUe uitvaardigen, op grond van de vreeJlldelingenwet".
"Dat is waar",zel Desbr90lt. "Maar
ik weet, niet, of ik haar nog niet Hever,
in Loilden heb. Dan kan ik haar ltenminste in het oog houden".
.
"WeI, daar hoeven wlj nu geen beslissing over te nemen. Ik ul haar laten
roepen".

Stevens werd opgedragen de prlnses
te halen en eenige minuten later verscheen hij met haar. Zij droeg een
pyama, met daarover heen een zeemansjas. Ofschoon haar haar zorgvuldig
gekapt was, had zij haat gezicht niet
opgemaakt, waardoor zij een andere
"Wat zullen wij met pr~nses Nadine vrouw leek, want ,haar I,gelaat toonde
duideIijk teekenen van ouderdom, die
doen?" vroeg hij.
h
Sir Carles trok een ern.stig gezlcht, tot nu toe op kunstmatlge wijze vermaar zel niets, Carruthers lachte grim- borgen waren gehouden.
mig.
"Excuseer mijn toilet, alstubHeft", zel
~
"l,k geloot niet, dat wij iets kunnen ze lachend. "Wat willen jullie van mlj ?
doen tegen Ih ?,.a 1''', vervolgde~ Ralph. Wil iemand mij misschien een cigarette
"Geen van ons voelt waarschijnlijk iets aanbieden en ik zou dolgraag een cogvoor het schan<laal van een gerechte- nac-grocje hebben".
Iijk onderzoek in Engeland, OOvendien
zou ik niet weten in welk opzicht zlj
de wet overtredell heett".
~WOTdt veTvolgtJ,l.
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DATAVIAABm NlEDWSlfCXD van
t

sYs;i~'rlJ a:1is c h, maar

.

'.IHi ~(i"'t~'tf ·tija ~oH" v'eei' bereikt worden
\

v'e;a~f:~,1 e~1ji~faiW

f)~~ \·'l~.~i\~. l\·" ,..... !ir: ;.~."~ \ •. -: ';. . . .

t9pn!~u>y,.pe;(~l).:~~i~~~-~~!l:~.a
~WN~~,~lcqJ~~~,epdJCl,t de r~g~,eri~~.
IIt~~. ~,e,t ,V.~fzO~~~" oye!. te gaan t~t
em'~I&;9b~!~'~'f?J~ratie ,van ~ie~w
q~i'\l~a~~F,Vlle~tUig,. V~~ /ile explor~* :2:~Udel1 ~~~ne~"Y0rden Ui~ge

zonderd
\,\..
.; de .deelen die thana reeds
. d:?t?f l,1~. 1pijnbouwmaa~schappijen
zljn en zullen worden onderzocht.
,

,

,

De Telegraaf ging daarop den' fecre-

taj.~S~r~~~'~~.e! K,leln;,' no~ eefs int,er~
viewen, in verbanq met dit rekest, en in
dit. ond,erhoud merkte de heer Klein o,a.
nog het volgende op :
.~/

r

I.

gen om ten slotte daaruit een keuze te
doen: voor de oeste benadering van in
het blnnenland gevonden Interessante
oblecten, Daarbij moet men nlet zulnlg
zljl1" met het, rotograreeren bij het wek~ij, ze~r laa'g vllegend, van den ten
slo'tte ~leest geschlkten toegangsweg,
, ~
~.
.
,f\ls men . de roto's goed neernt, zal
men
naderhand ,zonder veel welfelen
,
met een landexpedltte OIl de gevonden
gebleden
kunnen
afgaan. De' heel' Klein
'I!
'''.
::..,
I.
twijfelt niet of de leider van de lan!!~
eX~~itieJ{an el~en avon9 ,h~ h(l't biv~k
9P de foro's, die h,ij, meenam, ongeveer
~e piaats allI\tee~enen waar hij is., Hij
kan dan meteen het terrein bekij<ken,
waar' h(j' den' volgenden dag overheen
zal' ,m}~~(en, en zJen, ,?fdit gebied kaal
of,l;>ebosCll~.is;,.of het uit sterk Qneffen,
~er . moeil.ijlt begaanbaar kalksteen bestaa't of nief En als hij een rivier voIgt,
weet hit te voren of hij watervallen e~
'

\ , '

~

'f

'

, , •

,

:Men \3,n, zich bepal~,n" tQt het nemen
van foto's van de terreinen die uit be:st~~~:s,)eco~~,?~s.cr of, ~e,tensc~a~pe~ijlt
oo~<p~n.~, ,i.l.1:~eressant ,l.ijk~n en dus de
lJ~il~' oe~~r~: d~~ w~i' ru~t1ge: ~is~chlen
rest onopgenomen laten.
IJ.1e:t p.~ati~ of .vl9t ~ev~arbare riviergelIoogvlakten deelten zal aanSchouwen.

. \ ' ',': .....
1l1J: "de, goed,bedo£lde propaganda voor
~

kolon,lsatle ,op Ni~uW-Guinea hoort men
dikwiJIs ... van ,hoogvlakoten gewagen,
waarvan men' elgenlijk alleen hoopt dat
. zij·b6staan. Inderdaad, zijn zulke hoog..
vlakten. op' 500 a JOOO meter boven de
zee. g~legen, V01r, landbouwondernemillgen,.in,' het binnenland, hetziJ van ondernemers, hetzij van kolonlsten, bes}tst
aa.ntrekkelljki . toe achten, wat het khmaat en het rellef betrelt.
•: ) .

'1

lIet". f~it,. dat bij d~ eenlge verkennipgsvlucht van de Nederlandsch-Amerikl\ansche ex~pit1e dadelijk een hoogvlakte. 'werd, waargenomen, wettlgt de
veiwachtlng dat er, meer van zulke plateaux" bestaa.n. . OverigEms moet men,
zo,Oals.o,m. de peer Feber in de Tweede
Kamer, zich uit4ruk'te, niet te veel over
kolonisatle in N1<juw-Guinea's binnen·
lan,d p(aten, zoOlang ,men van het gebied 'nlets: .afweet.. WeI prate men, ova'r
de' luchtverkenriing en steuile dh~. ' ,

•

... ' "

f

- ... ','

)

. p(:! .~xpeql~ie .. var~ sle ,heeren, ~troeve
en, Il~~.n, 4!,e. eencloorsteek .q1aakw.. van
de. Meervl,a~~ ,naar ,de Geelvinkbaal in
191~1 ", 'l{es~hjlkt;e , natuu,rlijk nlet .Qv~r
schets~n ~Q toWs ,Y,an luc~tv~rke.nning.
In ,I1,un N,er;;la~ ,lee~t ,men dat men o,P
dezen c.1p.?~ilijk~n,toc.ht, wa..arbij, op, ,het
ell,1d~ d9or, ;ap~\1. hQ.n~e~ werq geled,eQ ell
de rt;~r. stroeve yennoorq w~,rd, telkens
gery,oppt ,wer.1. bij" hat, iPe.re,1/{en van een.
vlfl-~te,. dat, hetg~b~.rgte .vooribiJ was. ,en
m~.~ p~,r vlqt.'v~rd~~ zou kunnen, l;1och
d~~. men,..~ll.{eps weer. uit' dien 'w,aan
Wiirq. gebracht door tiet opnieuw aantreffen van bergen en kloven. J
I
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Het was omstreeks elf uur toen twee
I
p,oJ!tterna,nncm "van het bureau Raam'poort, .een groote vrachtau to metzeer
groote
snelheld. in de Marnixstraat voorI
".
~il ;zagen ,rijden, aldus .de "Tel." He~
sevaarte, ging zig-zag over den weg en
1~1er .oogenbttk verwachtten ;lij'een ongeluk. ~ot hun ontsteltenls hoorden
belden plotsellng een hevlgen slag. Zij
zagen de auto tegelijkertijd tegen een
tram. botsen en .vervolgens over een
.v~uchtheuve~ rljden. Deze botslng' was
bJijkbaar niet van jernstlgen aard. Een
volgend oogenblik botste de wagen' tegEm een lantaarnpaal op den vluchtheu,vel. De paal knapte af. De auto vervolgde zijn weg met onverminderde vaart.
,
kee~'de rlvl~r te~echtkwarn:
,
,
. .
·,!.j~,\ ..
[~~
_.~
De politiemannen, . die andere onge-,.
J}e. k,a,nUdoss,cbQOl.van de veree~j¥in!L PC?" :KaJltpijverh.~i\,l,
'Vat acbteraf blljkt
lukken vreesden, zetten den wagen achop ,~Illfken,)s dtuk, bezlg aan', bet, d{esch~p.Jt. ,voo,r Pri.,,~~
,terna,. doch er bestond weinig kans, dat
Ju.~il)na"
~en,
,theekl~ed
.
en
l.~,
l;~~J~fdQ~~j~
,!U~~,
~I,l,c;ei
Bij deze
zelfde.eXPeditle
had men deh
·zij. de auto. die, 70 a 80 K.M. reed, ZQU.
,.
. - .
.
muts, waarvoor op de School de breede rand geklost. wordt.
voorraad vivres kra,p moeten. bem~te'n
.den inhalen..Slingerend schoot. hiJ voort
over"he\ g1ibberige asfalt, botste biJ de
om allerIel redenen. Het is gemakkeKorte Marnlxstraat tegen een taxI, die
}'ijk, ,maar toch teven's zeer' nuttig om
elm halven slag- om maakte, waarna
r
er , ac~teraf.1 op a~tent te! make!l,
,.!
" .., het gevaaite ten tweeden male over eell
dat luchtverke'nning: .10. het aarttal
vltichthe,uvel reed. Opnleuw botste de
ma,rsphdagen 'zou hebben verkort 9wr
auto tegen een hoogen, lantaarnpaaL
wegvallen . van v:~l' ~,age'll opontp9\ld
Qok deze. paal kna,Pte af en sloegover.
ZOO. ontving de ~l1!gelsche firma twee
de
bij pet zoe~en" na;ar ~e w.aterscheiding Editlja~1J
de kat> van den wagen.
formulieren, waarvan de h'lhoud nauw:'
er~ dat vports de tOcht korter zoude h'OIe Uoller'(btil
ben 'gedunrd, aIs niet te vroegwas overketidi rr..e,t
,resuit~ten over~e'n:stem~
l~t\lS$ehen haqden nog twee a,gentel\
gegaan op ,vlottrans,Port, waarbij men in
de,
.•
f€itel!i:~, ~e' n;u~ketir~g; wa~t d~·. de,n dpll.en rit ge.zlen. Qok zij .wa,ren op
Een!ge maanden geleden heeft een heer O. Wallace te LiverPool die met de ,Het,s, de .auto achtema ,geg,aa,n. ~n.
ni.~t ve,~achte klove,1l ell, stroomver:snellingen lkwam, hetwellt, verlles van echtpaar te Rotterdam op zeer Ust!ge •
'.
"
stond,~n !;l.a, de tweepe botsmg spoedlg.
veel bag.age en vivres en hijna van men. .wijze geprobeerd ,-:Ie firma Littlewoo'r Ltd. :oe controle ~as b~l~s,t, ~.ee,nde: het z~~,~biJ4e ~a.bine Val) <;Ie auto, wa,arin zij
schenlevens ten geyolge had; 30. reeds
Racing & Football Accountants te Liver- ve~~ch: .te, . m~ten Vlllde~,. d~ t; p~~ t~ee, d,J;onken ,;l11lann~m .aaIjtroffen. De
te voren tot een accurater schatting
l.!-i,te~li~,k e,l! ide, fn~oud ,ya~" de,. b!iev,~1;1- be~tuu~CE;r,PI:obe~,rde zijn W;lgen, wa,ar.-:
van het voor I den dool'steek benoodigd pool, die op regelmatlge tijden sweep- volledig met eJ,kallr overeenstemde. Het ~an qA motof; \\:a.s afgeillagen;; opnleuw
stakes organiseert, op te lichten voor eerie for;n~lier di-oeg de naain van de ~op, ga~g . t~ brengen, Om ~odo~~de, te
aantal dagen iZOU hebben geleid.
I
.
.
.
een' bed tag groot ongeveer £ 1640. '
· ,"
. . ~I\tvlu~ht~l~. E'en der agenten tl'9k ~ier~
vrouw, hetandere die Iv~n den..P1a~, en op ~ijn"r~volve,r ~n ,gelastte den chaufDe heer ,KIe~n ~Wijfeltniet ofd~ ~e~e:!
yens van veel andere, hem minder be- .
deze sweep,stake kan'men deel- ook d~ -adre,ssen ,verwhlld:en~.ne ,con,t~o- .feur ell ~.ijn medepassagier uit te stapken de expedities leVerell ook tal vail nemen waiule'er me'n van tevoren een leur evenwel was er vast van ov~rtuLg<J pcm,. Eel"lSt. toen er, ai?sifent~e :was,kov<>orbeelden. op, ' van. )yertritg'ingeg. cii~ vllist~e:steld bedrag inzellld,t hi rull waar- dat de fomr.ulieren door een en dezelfde nwn. "opdfl,gen" kon,~en ~e: mz~ttendell
men met luchtverkenlling hlld' ktmnen
pel'sOon' ware'n vel~onderi, die
de eel~ w9rde q. , gearresteerd: Zij wel'den n3f-\'
voorzien, .,vat. al: Y,eei ,via;ai:~: i{~t ~1~ :voor,lll1en e~nlge'.rormUliere'~l ontvangt, · , ,"
" ,:'
l' ';;
" h e t posth,ijls aan, het ,Haar,leJ;llme,rplem.
men zeUs had kunnen vel'inUden, wat waarop men den naam moet invullen of, ~nd~re manier" dell. u, ~sla,o. geweteJ.1 'overgebf~~ht.:ien,4a!lr opge~loten\ ,De'
nog vee 1 lbeter Is:"
I
:
van IIlet' paa.rd waarvan med meent dat mfeUlebb~n of ~r, :~u iet.s ,met de v~r- vra.chta~t9,,dIe ,sl~~hts aall den ,bumpe~\,
' ~
'. ,.
.,,
'\
l '
· e toekoms
' ~d''i't'i' "lid: ,.'
.' t 1ge
nl'"e •he"
ren zal ;winnen.
Het zending nlet in den haak zijn. Men stel- het xep,ht~rrspatpQ~d en. aan ,de" kap
D
exvo-e eel'S, ,..
'. " de'" te houden
',,'
.< : ' ,
i
de 2Jich iii verbindiilg' niet 11et hoofd~ 'was bescha-:ligd we I'd in !beslag genome'll.
te Noren u(t' ~i,lucht'v.~rkennen' (waut l~~}~ulie~, ~?et Ulterhjk ,d~s mLjdags bestuur del' PosterjJen en .weldra kwajuist ~ij p1oe~en dE!'plaatsen hi ,pe~ ~t~~~ U,ur ()p q,en ,dag, dat. de rennen
vliegtUlg bezettenj, zullen i40nder tWij- wb:rdeh gehouden zijn gep6st Des avonds men de knoeierijen aan het lic'l~t, want
sjlAKELIJK ETEN!
fel in veel korteren ~ijd veel meer bE(~ ~ zes,iU\lr worden Q~ uits1:lgen }"er ra- het bleek dat de post.zegels waren voor,
.,
\ .
rei ken en dlt ge.eft ,een ~~r groote kOs:" d~Q, in E'ngeland beke~d gemaakt, zoo- zien. v~n. een stemper dat nirnmer voor
Dat de gesmokkelde Belgiscl1e margatenbe,sparing, Zoowel: bestuur, ' als, zen- dat' men dan kan co'ntroleeren of men buitenlandschecorrespondent.ie wordt
.,'
.,',
r '
ding, ' m,lssle, ,.Iand~oU,wk~ndiier .en ,aLdan ni~t voor een prijs in a.lI1mer- ge,b1'llijd. ,Df,rg~lij ]{e hrieven worden r}ne en "suiker nie~ alpjd ,~, en ze~fs
machinaal gestempeld. .
houtvesters zupen' er, e11!?rm. v~n porod:> king komt.
,
veelal . nlet •- langs pygl.enische, wege!l
, \ . :' ,
teeren en daa,roIl) ZOl,l het ontzaglijk'te
De arrestaUe :van het, echtpaar, ,en ~ord'e'ri gel€id ~HIl e~ndelijk bij de comI ~.
..' • .,
•
betreuren z,iji~, afs' ,d~ door: het N.le~nv , Het echtpaal' nu, ,paste volgens het van den p6stambtenaar w,as,toen spoesumenten te belill1den, ,is bekend. Roe
Guinea-Comlt~ voorgestelde lucbtverA1~.' Hbl.~ :h~t ,volgende trucJe toe: V66r dig een feit. Dezer digen heeft Ihet drh!!kenning der onbekende ~s lllilli6fp. hee:, de wed$trijden, welk~ ~p 16 Mel jl. zijn
v:aak 'toch: reeci~' werdensm:ok~elaars
taren in het binnenland' a~ht.erwege g'e~oude~: wfl,'d€l1 twe'e fonnuJiereJl aan- t.al zich voOr de Rotte,rdarrtS'C.he Feeht-: a;angehoudel1, die pakjes 1;>oter ,op h1ln
bank te verantwoorden gehad'. D~ mlln
.bleef.
ievr~~,g9. Men. ,had. e~I)..tge Engelsche en de vrouw legden een volledige 'be-:- blo9'te' Hjr of ill hur pantalon verborgqri
CQ\Jrallte'p ,gekoCiht, waarin aIle bijrron- ~enterlls .af, doch de postamJbtenaa'r zel":' hielden: De Tijd )1eril}nert aan een gev~l
_,~2!!!!!!!!!!!!!!i!!!~!!!!!!!~!!!!~~~~!!!!!' pel,''be'den 'fetre'ffende de' ra:ce stonden de niet geheel en al qpordrongen te zijn van enKeh~ weken terug, t~n ,een smokv~ri1;l~I,d. ,¥~n pam ,een p?stambtenaar geweest van de ernsf ,van het, feit. Pe ~eIaar ir., de o~gevtng, van de B~lgi~che,
l\1.: ~en, :;tr,pl, <He t\yee geslot~n enve1op- offleler' van' JustiUe mr: Wi1brennlnck grens' W ~ucphen \Verq' ;:tapgehoude\\
pen, welke van postzegelS waren voor- quaUflceerde' poging t?t .op~ichth1~ al~ en gedurende een pa'ar uur in E;en. fllnlt
z1en, afstem~lde v66t ,des, nl1ddags twee buitengewoon geiraffineerd 'en ook de v,erwarmd yertrekje Werd 9pgesloteil, tot:u.~r. Ret cehtpaaI: lur~terd¢ ,des ~l.Vonds handelingen van den postbeamJbte acht- datt .. :.~ d~ ,verdunde margarine zijil
broekspijpen uitdrupte.
~,zes uur. naar, de radio,', vulde een te 11ij zeer laakbaar.
I
I
twee.tal !orinuliere,n, in, dJe aan den
".1,
•
Spr~ker el.schte t,egen 11enman acht , . ~aterdag 19 December deden ambtepOstambte.naal' werdep verstre'kt en die
z!3 ,ht <'Ie e~velop~n ir).s10,ot. ,De e~elop en tegen de vrouw. v.ier. m~anden, ge-:: Bire'n'van de Cr1siscentra~e te Roosenpen d'ePoneerde hij tu:s.sdhen de brieven, va~ge.rtl~*af. ,Qe postge~mb~e. hop~qe ~~a!,.1?iJ, ~n hlVtll in. een; perce~l aan, d.e
welke voor het huitenland waren be- ze~ maanden. te~~~ .ziC'l?- ~~~her.,. waar- ~t69pstraat ,.,weer een n!eu~e onsmake-,
695 stemd. (
van )dr1e maanden voorwaarrlelijk.
hjj{,e, ,9n~dek.I.dng .. 2;ij warelJ., zoo~ go~4
. - 1 .,.
Qvertuigd, van de goode gronden, waarom
_
~ij ctit. huison4el'zoek .deden, dat zij. tot
in het toilet hun onderzoek voortzetwn.
~n, h,et ,re&ultaat was, dat, to,en d~ pl~nk
boven het toifet werd opge11cht, een hoeve~ll\e~d ,Jx>~er en, suiker rOnd,orn dell
trechter werd aangetroffen, welke in beslag genomen kon worden.
j
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Meervlakte en Geelvlnkbaal en geraakte i~ een dal, dat niet naar de Geelvlnkbaal, doch naar de Meervlakte, terug bleek te lelden. Toch had de zeeofficier stroeve reeds te )Voren een tocht
gem~ia.kt ter v06rberei:jin~ van d~ze'n
doo~st~ek, w'aarbij 11ij na een ;punt der
waterschelding'. . Meervla!de-Geelvinkbaal op 1500 meter hoogte te hebben
bereikt, een .Abstecrier" maakte riaar
een 2200 meter )100g punt dezer waterOChei~tng, om. op de~~. wijze een ultziclit
en overzlcht te kunnen krljgen, zooals
men dat' bij Juchtverkenning veel enveel
mooler krijgt. De ronder' tw-ijfel verdi~ri
steiij'H
Waarnenlinge'u'
van'
den
in
•
•_ r
1
:
.•
.'
"
het .' verslag geprezen officler stroeve
blek€ll later bijv. met te \beIettell, dat
de doorsteekexpeditle' eers't bij een 'ver-

"

~

5

Een dronken chauffeur, die een groote vrachtauto ,bestuurde, heett 's avonds
6;.h~'t~e'ekS- e'tr 1,1~r groote' consternatie
verwekt in de Marnlxstraat te Amsterdarn. Eenige lantaarnpalen werden door
dezen
dolleman
omvergeredenterwijl
, . '
. I
, "
.. '.,
voorts een tram en taxi het moesten
ontgelden.
I
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BE IDE INZITTENDEN TE DIEP IN
lI..er GLAASJE GEKEKEN

,
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Dollemansrlt van drouken
elan
J'l ff eur
1

Ivoot:

Voordeel van lucbtverkenning

,E~hige mai~ll ~erd 'yoo,r nde.ts h~l..~t;l?ie-,
maakt en tijd verloren met -het bouwen
van vlotten•.die later mo€sten, w6rcteri
verJaten, als men weer verSIn€lllngen teg~p~wa,~. Bij Juchtve*eqp1ng"fOu , er
veel minder "waan" ell':veel meer 'we~
~"
r -.
ten~'ihap, omtrent den aard der ilvler
De. llOogvlaltten, die. men eventueel geweest zijn.
zal., ;vinden, , ~unnen . ~lg~ns .den. heer
Klein, opgevulde, mereo zijn of zich be"
,I~ &~19o'f •• ,:~ls geiegd, ~at de ,goe1-,
vi9d~nnaast ~nog, bestaande meren of koopste, ~~, toch, zee~ b~uikbare Yon~. van
langs .boog gelegen :riviel'en. Men. lsah IU~l\tver~ennil1J~ , lvopr, QPS dpel'dIeis,
zich verd.er, v.oorstellen, dat de vlleg.tui- w~~r,biJ ,me~ nlet systematlsch, doch op--:
gep dl~ glo,bal~ luchtverkenning u!tvoe- pox~n~,tl~~hi te, J we,rk. ~a~. Als l?-en
rep, bem.an~ ziJn met ee~ige deskundi- s~sWp1atisc~ OJ) tgezette , ~ijden, foto's
gen (er, Is ,zelb ,j>laatsYQOr 8 persol)en, n~ep1~. kdjgtmen ol~Pew9Pnde en ~e
al~~men'ge normale, ho.eveelheid JJ:en- wOQQ~~ ge~leden, r ,steUe, bergland,en. ~n
zine."meeneemt), die leMr een eigen vl;i.ktel\. m.et gelij~~. deta.Us, !-'lP qe 1P1a..aandeei in het werk hebben.
ten~ q-fllil,t men 9Pportunls~1~~,n teo werk;
dan 'behoeft men 'bijv: woeste bergla'nden, met nam'e de 0:1> jNieuw-Guinea to! :-,.', .
~
'.'
,
.
taal onbega~nbare kalksteengebergten,
Men moot hrer' bedenkeri; da't biJ der- in het geheel niet te fotografeereil, doch
gelJj:rtci .gioQale luchtverkenningen vaak deze slechts uit de ,hand te ~hetsen.
la'~g gevlogen' kan worden. Bij luchtver- Men kan 'zijn vlieguren en gevoelige plakennblg • 0 van', de bosschen, op' Ban'ka ten beter ,besteden aan de interessante
vl~, . ~1fn vaak 100 Meter' boven de C\bleden en n~et het min.st p.an de: toeg.'ngswegen, die men eerst na 'veel heen
boomtoppen.
en weer .en hiag vllegen meet kiezen.
, Afll1' ~et: slQ\ va'n de. globale' luchtve'rkeniting: ~al merl lang$ vele rivleren' en
De expeditie stroeve-Ilgenzocht. vier
bergpassen heeh en \\'eer mOeten vlie- dagen naar de waterscheidil1lg tusschen
•
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MIC~~Y
HIS
JASS\SIANi!
I
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I~', ~eh ~oed Idee~.

l'- .:':"_~'''' ",
, Het, ~ni~l60f
lIjke Js g~schred,:
Havjkse . ,he~ft:
¥lckey .in, dfenst
genomen als zijn
Assistent I '

.'

Oat/

J

Als Mickey het aaribod van Havikse 0111' een
pakje voor hem dOof' cle' cfoti'ane te smokkelen,
aimvaard heert, oPfnt Havikse een van z'n koffers
en l1aaJt daarult e~!1 ~l~il). l?ak~~t)e,> biJ O~ ,aan::blik waarvan Mick~y' zijn hart sneller voe1t ~lop:
pen.: zouden daar de kostbare blauwdrukken in
z1t~n?,
'.'
.,'
. ,JIet schip'\ zegt i-Iayiks~, "gaat vanavond voor
anker te "Aita Klah K~rfoe" en dit is het pakke'tJe' datje door ~e douan.e mQet ,smok~elen I" ,
:-Gofef opl," ,ze,gt ¥I~key o'pg,che~pe'rlg\ ....,klein
kun$tj~ voor me! Heb het al zoo dlkwljlS gediAn! "

•

'

Maar zoo gauw geeft de listige en
"Noil; vooruit dan", zegt Havikse. het
imrner ,achterdochtige" Havikse ,het
p~kj!,!a~n den inverheugdel) Mickey
pakje niet af. 'Zich voorove( Qlllgend
oye~reikend, "pak,an enzorger gO€d
naa,r, Mif~ey, Z~g~, ,hij: lang'zaa~:~~n
v~or! Ik..; oJ,1tmO€t je vanrtacht om
n\lfi'ru~j{eliJf' terwijl ~ij M1ck~Y!,~e~ :t'tw~alf IlU( weI voor het "Tefir TCeg~
half dlcht-g~knepep oogep. a~nlpjkt: Hotel". qnthoud <tie n.aam goed". Het
"M~at denlfer qril.. "~', a~sje .~:e b~- , a:ri~st~)Veet breekt Haviks-e uit bij de
duvelt.. ,... I'i Wat lJavikse dan z~(
g~d~ach,~~ ,all~en 'dat het pakje met
doen,.rwe~t Mickey niet; maar.de li~ls
zijn kostbare .inhoud zal wegraken,
afsnljden zal nag een heerlljke dood
maa'i' liij heeH nu eenmaal· a gezijn:! "Me Mer !" zegt ,hij verontzegd'; htj rn 0 fl. t nu weI b zeggen
waa-rd.i~d', ',,lit. d e.n It er, zelfs nlet
(iok!
,
.
,
aan om ,d. ~ t de Geheime Dienst
Mickey neemt echter een groot deel
te doen !"
van zijn angst weg door Sen vroolijk
en 1110nter: "Kornt in orde; men~er !
Petleschllletje, rileneer. Tot slraks
,<fah !"

aan

L

I

'

I

~

,

Elkefl dag voor qUe
hu-l1gooooten e~n kOf)

••

En na/ een laatste" groet nemen de samen.,.:
zweerders afscheid va.n elkaa'f ; .de ,een in d\l'
wolken, .de ander nog steed~ weifelend en nlet
zuh'1ig in de
ang'st
I
. ' ,
•
,'
.' 'I f,' , ' ,
.' .1 ,'1
I
,'~ . ( ,
Mickey doet "':;l,nl):opig~ ~lo~ite,PI1l',~~~1 g'e';'•.
weon weg te, ,\Vapde~~n~ l,ti)1 h~~~t t.och ,zR9)l trel(
0111 te dapsen, en t(:!· si?np,ge,n y~~ "vr~ug?~: 1 E~'
geen . wond~r ! " ~ij, , ~a~ ,re,~, lf~te.t:$r, Q1-p~iiij4e_
achtervolging'met een kjoflr>,artq,.a~p.,h¢t,~Flet
verwacht en nu, nu geeft Haviks-e hem d~ kost,ba~e en zoo begeerde blauwd'rukken zoo maaf' iii
hanc;len!
, ,,0, jo'nge~ jonge, jonge I" gniffelt Mickey' vah;
P'i et! ,,~at ,een .bflk,. \,Vat. een b~k! Krijg' i~ nie
daar dIe papieren zoo maar voor nift cadeau I"
t

':

n

.,

()vomaJtine
pat. ge,eft n1oe'~: .Ie.,
vensllJst en kracht. Het
werk
9a~" bater
e'l)
... r,
l
~

.'~

~

I I

; , ,I • ,-. ,

~e, ~I~t. all~s ~onnlger,.

omdat ge U opge\lfekt
en gezond voelt.
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Dammer;' in, ons land was, hebben
itlitl.atlefnem~rg en ook Flipse de gele~el1~ei~ ~an~baar aangegrepen het adyie.s te vragen, van dezen ook in ons
rari"l goed bekeriden opera- en sympho- I
nle-orkestdlrtgent. Karl Dammer heeft
zijn adviezen he den: te Rotterdam uitgebracht 'Deze komen in het kort op
het volgende neer :

De VroUiI{ iff het;; leveH 'lair esH;
K'lHisteHaor'
f

Met een orkeststerkte van 82 man, die
men ill Rotterdam heert, kan worden
volstaan, Uit het Rotterdarnsch Philharrnonlsch koor is een stamkoor te
halen van ongeveer vijftlg koorleden,
een koor waarop men vast moet kunnen
rekenen en waarmede ook de provincia
kan worden bereisd.
Indien een sterkere bezettlng bij een
bepaalde opera noodzakelijk is, dan kan
uitbreidlng utt eigen kring geschieden.
Voorts zullen er noodlg zijn aeht danseressen en twee solokrachten voor het
ballet.
Zoodra de opera is opgericht zal er
iederen dag gerepeteerd rnoeten worden,
waarbtj Karl Dammer Zijll. belangelooze
medewerklng als adviseur heert toegezegd,
Tevens is men van plan, gelijk dat
ook bij :het Deutsche Opernhaus gebrulkelijk is, de symphonieconcerten van
het Rotterdamsch Phllharmonisch Orkest aan te houden en daarvoor abonnementen uit te geven.
Indien mogelijk, zal men op den duur
overgaan tot het stlchten van een eigen
~ebouw ;
onderhandeUngen met vooraanstaande personen zijn in dit verband
reeds begonnen en men heert den 1ndruk, dat er ,bel!mgstell1ng voor bestaat.
Zoolang men nog niet zoo ver is, zal
de keuze naar alIe waarschijnlijkheid
vaIlen op den Grooten Schouwburg te
Rotterdam..
Zooals men uit het bovenstaande kan
opmaken, wordt er thans spoed achter
de plannen gezet, die lWeI in stilte zijn
voorbereid, doeb van vele maanden her
dateere~. Onder de 'N~derlandsche Ilmsic1, ook onder de sohsten, bestaat . er
begl"ijpelijkerwijze groote beiangstelling
voor deze Nederlandsche Opera, die als de plannen waarlijk ten luitvoer gebracht' zouden kunnen worden - in een
leemte ZOU voorzien.

~

~xthse, P\ds~ie
E~n opcalleude novelle Villl

en' Synthese

s. 11: R; ll~ [osselln 'tIe ]Ollg

ken, is origineel en belangwekkend zoo voortreffelijk en volmaakt zijn de
vrouwenfLguren in "Wending" geteedoor
kend : Eva Maria, Pepita en Adele, 'de
hooghartlge, ongenaakbare en arlstoJOHAN KONING
cratische eehtgenoote van Maarten, met
wie hij getrouwd is toen hij als wereldberoemd artiest dit min of meer aan zijn
"Wending" door K. II~ R. de positie verpllcht meende te zijn. Vooral
Josselln de Jong; Uitg, J. 1\(. Eva Marla en Pepita zijn met groote
Meulenholt, Amsterdam, '36 zuiverheid en Innlgheld beschreven en
vonmen voorbeelden 'van Ihaar literair
De schrijfster van "Wending" behoort vermogen die een dankbare plaats in
Itot die auteurs in ons land, die ieder jaar de herinpering belhouden. Eva Maria
fuet lezend publlek verrassen met een staat geteekend met een doordringende
mleuw werk van hun hand, dat ken- verteedering: thet offer, dat zij zwij,gend
Imerkend is voor de ontwikkeling van brengt door de smartelijke breuk met
Ihun talent. Dit s!luit niet in, dat deze Maarten, 'vormt het hoOgtepunt in het
, (ontwikkeling alfijd de recMe lijn. in op- tragische proces Nan zijn innerlljk lef.gaande riohting voIgt; er zijn voorbeel- yen. Het stille" eenvoudlge, zichzelf weg<den genoeg die op een inzinking wijzen cijferende dguurtje van EVa Maria is
wanneer het bock van ,:ut jaa~ zwakker literair een e,:en knap meesterstukje als
lis dan !het' werk dat in het ''Vorlge jaar het kleine ihouten ibeeldje, dat destijds
het'licht heeft 'gezien.
als "EXtase",onder de handen van MaarDn nleuweboekje 'Ian mejuffrouw de ten ,is ont$t.aan.
Josselin de Jong - het is geen roman,
Pepita is het s~eJsche en geslepen
nnaar een uibgewerkte novelle _ maakt diertje, dat in zijn werk hartstoeht
met moellijk een inzinking in d~en literai- brengt, 'hoogten en diepten, onrust en
nen ontwikkelingsgang van <;leze schrijf- storm, ten koote van verdieping en inster :vast te stellen, omdat het nlet te nerlijke fijnheid. Wat hij :tij Eva Maria
1Vergelijken is met haar ,vorige lboeken. ge:<;ocht had, uit te beelden : .het irmerTocht missen wij er iets in" waardoor lijk, 'Yond hij in de oogen, Q,.ool'de oogen.
1Wij Ihaar talent met deze novelle niet Wat"Pepita hem gebraeht had, was uiterIten volle bevestlgd lzouden achten - lijk gebleven en sprak door het lichaam.
iindien <lit talent nog niet eerder was Men zou oolt kUnnen zeggen-: het, eerIbevesUg,d geword~n. Jlaar bes~ \yerk ste was onaantastbaar, het tweede' uitIheeft, deze, jongeschI:ijfster gegeven sluitend ,tastbaar. In de verhouding met
,wanneer zij het gemoedsleverl van het Eva IMaria waren ;Zijn zlnnen nlet geHrJnd behandelde; "Klnderen en men- noeg gemoeid geWeest - in die met
$chen", dat het vor.ige jaar he:~ ,l1ep~ ~agl ~epita te J'v~el. Beide 'keere,n had hij
Ibevat juwe~ltjes van 'geschrijvings!kunst een ,bet kortste eind getrokken.
"•
lin dit genre. ,Oqk .in, "Di~opantel~" Maar bij het bed van den d'oodzieken
lkwam deze :zijde van ha!\I: ,t!11ept kra;clJ- r\:r~aite!l' staat nog een qerde ,beeldje:
tUg tot uiting. Er ~ijn bep,aalde figuren, de Madonna eil !kind. Het is ontstaan
die ha,ar v<;>Jle bttiangstelling en toewij- In de jaren met &Iele, voor wie zijI1
<ding hebben; ~ij bezit,ontegenzeggelijk kunst geen beteekenls had, voor wie
de gave er '1001' on~: )Var~ levende, men:-, he~ fe\t, d,at zij de eehtgenoote was
sohen ,van te maken., !Maar et: z!jn ook van een beroemd man, de eenige glorle
nnens0lreJl, die zij psychologisch voldQen- van haar leven vormde. :Aan inspiratle
cde doorzi~t lOnder dat ziJ in staat is, ,er kon de~ Vl'OUW hem niets geven. In
celie literaire creatles van te maken, wel- dien tijd' leerde hij echter kennen de
~ke volkomen aannemelijk zijn. De fl- smartelijke ontbering van zijn leven, het
l??,llur van den beeldhouwer Maarten in tragischc gemis, waaruit 'de ,,Madonna
"jWending" is hlervan een vooribeeld.
met Kin:l" is ontstaan. De ~nadonna is
Men kan z;ch niet 16smaken van den' een ge'ideaHseerde Adele, en er moetdus
iindruk, dat de schrijfster ditmaal is be- een fout ~itten i!-l het beeld'. Hierin
!l5onnell met een psYOhologi$ch geval te ~¢e~t de schrijfster de opl~ssin'g gevon$tellen en 'Ian da~rllit oJ> zoek is gegaan ?en ,voor den invloed voo~ d~ze derde
maar menschen, die het waar moeten vrouw in zijn leven; een verrassende
nr.aken. GewoonUjk is de mensch er eer- oplosslng en 'in haar 'ultwerking aan het
der dan Ihet IZi~lkundi~ conflict, m.aar slot ook een \boeiende.
It1I~t schijnt he~ werkwocede in omgeMen zou de vraag ktunnen stellen of
lkeNde rlchting;te zijl\ gevolgd. Omdat de derde 'vrouw het niet tot een synthese
lhet ~1~lkul1~:Ug ni:obleelu hler zOo buiten- had kunnen I Ibrengen - waarvoor zij
rgewqon \i,n~Fess~'l)t I:>: ~n ~aardoor voor' dan llat1,lurlijk een geheel' arider type
de schnjf,ster ook e,en groote aantrek- dan 'de koele egoi'stische Adele had moelKelij.kl,1eld m9€~ he&bel1 g~~ad. is men ten zijn, maar de schrijfster 00U dan
s:.poedig g'eneigd de tekort,~ominger\ die haar boekje geen lPakkend slot hebben
e.>r het gevoig van zijn niet al te zwaar kunnen ,geven en men is boveJ'l.dien ook
U<:' ne!lnen.
geneigd aan te nemen, oat juist ult het
De figilUr val~ den armen en later be- smarteliJk gevoelde gemls het meesterlroemden oeetdhoUiwer .of schilder in de werk gel1:/Qren wordt. Hoe ook, het zielmrtlsten-quartiers ,\Van Parijsl a\ of ni~t kundige conflict in ,dit laatste werk van
r:net ?ijn vriendinnetjes, 1$ in onze let- mejuffrouw de Jos~lin de Jong, wij. zeilter,kupde _ en ~eker niet in dIe vim den het reeds, Is verreweg Qet belangons !Yolk alleen '_ IVrijwel altijd middel- rijkste - het te veel be.dachte verhaal
IPunt geweest van' pathetlsche en s~n-, kan aan <;le groote. beteekenis daarvan
tLimen~eele ontboezemingen en beschrij- niet~ af~o~n. ,Het \~rl~n&en van Maarw. e
ten 111 zljn laatste levensjaren naal' een
mg n. .'
.
_ ,\ "
"
zoon llgt .geheel In de lijn van het diepe
~r' stnjd,. d~n :dy "arme ~n ,aanvan- besef, in vroeger werk reeds geopen....
lKehJk miskende k~?s~e.~aar heert m,oe- bhrd, dat dei ,onzelizucht!ge li~f<!J! "'Voor
tLel1l '1oorma~,en voqr ,ZIJp eerste grpo'7 het kind boven alles, boven l~"M-en baar,
tie succes, :be~a.t voor den, geroutineer- uitgaat. Wanneer de gang Val1; het ver;
de~ .~ezer 01.' ~:ht punt; nt,~ts ,nieuw~. De 1).a,a.1 niet b,uiyen de ,lynthetische ver$ChnJf&t~!', ~al) "We~dmg heert het ge- beelding Ivan de schrijfster was gevj.l~al .;cpter lets anders gesteld., Maar~en len, lOuden wi zonder aar~elen "WenliS, ,reefis jarenlang ~en beroemd beel~- d,ing" lI-lS haar best ges.laagde, boek W':'
lhouwer w,al1l:eer wlj met ;hem kelll11s schouwen. AI is onte hewondering' nlet'
nnaken. Hlj hgt, zwaar zlek, aan long- onverdeeld zij is niettemin groot van-'
lkanker, in eeu flat ;n 'M!enton en' yan wege die' onaantastbare eclhtheld l der
2lijn 'zieklbed af :vernemen wij Ihet v;er- bekentenissen van een ziel dhi meri' te-'
IIIa-al :van zijn leven. Compositoriscl1 is gelij'k verdoemd enzallg ~eet.
dit een gelukklge vondst geweest zij stel_._~
._..
<de 'de schrljfster in staat tragil'!k te gewen waar in andere gevallen wellieht
.' ,
lhetPatheti,~che den :boventoon zou heb- Eell Ned~rhhidsclie ,O'l)era III
lben gevoerd.
,!. ,
. wordiu!!
Da eel1zame zieke, op :fets i1) Menton
'-'
fuedlegerlg gewol':len, lafl,t de z~st~r, ,die
De reeds in beknopten vonu aangelhem ,verpleegt~ ,drie beeld!e,'Ln1aast 2:ijn kondigde bespreklngen over de operchloed neerzetten, die hij in zijn, r~isp~- ting van een Nederlandsche opera met
{gage ,11ad meegenomen. pp het eerste uitsluitend
Ne'derlandsehe
krachten
Ibeeldje staat "E.~tl}.~", he~ I~ ide, h)spl- hebben resultaat' opg'eleverd. Tijdens
J,ratle geweest van, een ~ind-vrouwtj~, deze conferentie, wa:arbij
plannen
«1at de jaren Ivan Izijn armoede met hem verder zijn uitgewerkt, is hi, ptirtcipe
<deelde :, ,Ev~ Mfl,ri"~" Op het twe,~de be~l~- besloten het speelseizoen in November
• jje ,sta~t "Vo\upte". 1tet~~rtege,J.ly.;oor- 1937 te openen . ~n te !aten ,duren tot
<digt het ,werk van drie jaar, ~ant;l 11;11 Maart. Citeaurende aezen tijd zullen el"
mwt .p~pit,a, een" eerzucl1t1g ,dans:eresje, circa t:wip.ti~ speel~vondE)n,wor~en va~tssamenwoonqe l , Het 4~rde pee1<i tn bijna gesteld met tlen verschlIlende opera's:
mn~eaderd manner werd genoe111d : "M'~Deze Nederlandsche opera zal geleld
crlo~~n~ qlet.,Kin?"., . al1~s,is ,ge~oncen- worden door Ed. Flipse, dirlgent vali
ttr~e,rd ,op het k~qd Ul ,ha.~r (ir.J?en, ,IW t het Rotterdamseh Philharmonisch Orlkind,. pat met, een, par:dJe gnJpt naar ke~t.
",
"
'
lhet hart van de moMer. ........,
Ingewijden was bet niet onbekend,
Drie meesterstukken, dr:e perioden uit aldus de "Te,L," dat de beer Flipse zieh
lhet leven rvan den beroemden beeld- rced~ eerder voelde aangetrokken tot, de
lho\.lwer behcerscht door een vrouw. Wij opera; in zijn studletijd namelijk was
lbli)ve,il ~~ ~:fe~ ,ra'nd van het p'itlhet1sb~e hij een tijdlang ~erb6nden ain de Bre.en s~ntir1(cnt~ele, lUa:ar, we bli~veJ1 ge- me,r 0PEJr, el) sl.nda:l~el1 s~nd h~t JJlj
l.uk1iig aan deze zijcI:e van de grenslijn hem vast, dat er in Nederland op die gemmdat de s<:hFijfst'et .net, zlelklindl~e bied ongetwijfeld nog .. baanbrekend
0:0 11 fliCt, dat zkh in, Maarten v01trekt. werk te ve~.richten zou zlJn, en dat er
7£00 &ubtiel I bdhandelt ell interessant zeer zeker belangstelllng ~ijl ihet publie,k
woo'r den lezer weet te maken.
voor te wekken was, als de zaak maar
'Zoo ;ya,ag en onvoikomen de figuur goed werd aangepakt.
w:m Maarten is ,gebleven f - alleen de
Toen nu de eerste dirigent van het
v.vijze waarop wij met hem: kennls ma- Deutsche Opernhaus, te Beriijn, Karl
LETl'ERKUNDICJE KRONIEK '
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Hef A~polliniscHe in d~
--

ADe cnecdotische soberheid

Poesjkin

h~"eeil

nieuw kleed

Op 8 Februari 1937 zal het honderd
[aar geleden z.ijil, dat Georges d'Anthes
,
"
aangenornen zoon van den Nederlandschen gezant, baron van Heeckeren, den
grooten idiehter en proza-schrljver Alexander Poesjkin in een duel doodelijk
verwondde.
wonden waren van dien
aard, dat ;POesjk.i~ twee dagen later
overfeed, in den ouderdom van 37 [aar,
Een, quaestle van echtgenooten-eer, gevolg van een liaison van d'Antl?es met
Poesjkins vrouw ; een incident, maar ardoende.

De

\

Zoowel in als buiten Rusland maakt
men zich op om dien dag te herdenken ;
en daarom .reeds is het bijzonder de
moeite waard:er de aandacht op te vestigen, dat deze Poesjkin niet aIleen
klassiek is geworden en onder de marmeren standbeelden js bijgezet, maar
ook nog gelezen kan worden, om niet
te zeggen: )I11oet worden. In Nederland
is met dat al zijn werk vrijwel onbe:'
kend.
I
•

'

",

'l

"

•

Dat de uitg~ver Boucher' "het aandurft
van 'zijri fraale "Folem.prIse" ..
ultgavel,l aan lde ~9ve,Ilen van poesjkin
te wijden, ;vooruitl90pend, op de he~deJ1
king in het, k011lend jaar, is ,dl1~ een
zaak, die nog van ,meer lbeiang is dan
het jublleul11l zeU, schrijft Tel' Braak in
"Het Vaderland".

een

poesjkins noveIll&tische techniek.. k9.l'}.
men met het volste recht quaUflceeren
als apollirtisch; het' is APollo,' de god
van maat en orde, die Dionysos, den
god der baccho,nten, h~eft overw~nnenj
overwonnen nlet voorgoed en jbij wijze
van moraliseerd ,voorS(lhrlft, maar.
;;

znpr

rz

voor eens (voor het geval Poesjkln) , in
de harmonie van een zonnigen stIll, die
[ulst door zijn irijpen glans en anecdotische soberheld verraadt, welke d~iste
re machten hier te overwinnen waren.
De Duitsg.he vertaler en lltteratuur-hlstorieus E1iasberg heert, naar me], sctiots,
de vertaalster van Poesjklris novellen,
hi haar Inleidlng' vermeldt, de klaarheld van Poesj kin .vergeleken met de
helderheld van onzen Vermeer; die ver':
gelijklng, hoewel uiteraard nooit zulver
vol te fiouden, omdat het. hier gaat om
twee verschlllende kunsten, d:e zich van
verschlllende mlddelen bedleneh, is gebaseerd op de Illusle van' volrriaakte op~rvlakklgheid, die zoowel poesjkin als
Vermeer, ieder door zijn technlek, weten
te suggereeren. Het oppervlakkige is hler
geen sc}1eldwoord, het fs de hoogste' eeretitel voor iie diepte, die overwonnen ,is
in den vonn; het Is een ander woord
voor harmonie, het l~ een ,\)raedieaat par
excellence, .waardoor men Apollo kan
huldigen. W~nt 'men late' zlch door'dcze
schoone' oppervlak~igheid niet mfsJet..
den: dftt zij ,als volmaakte oppervlakkigJheld tot OilS, ,spreekt, is alleen te danken lian: de d{epten, dIe, zij' x.er'QergtJ
zqii<ter dat, daarvan Qve~gen~ ," o~Qef
wordt gemaakt, Wie ~evoel~ kvoor den
~t{H van Poesjkin, leest tUSsChen' de: re
gels door; welke onverzoenlijke: .tegeostelllngen van een hartstochteiijk tem"
perament deze harmoi1ie in den vOrin'.:.
toch verzoerit.
In Schoppenvrouw is het de, bUnde
hartstocht voor een magisehe formule,
die. gestyleerq ,is ,tot een sprOOkje van 't
kaartsPal; de hoofdp.ersoon is een off!cler, die :<;elfs de Hefde !als fa~tOr in iIJn
berekenlng betrekt; _,m:a:~r d,e a~l1e:dote
vim de drie geheimzinnlge kaarten, die
onfeiibaar zt!h, is heiri te sterk~ slaat al
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OVER DE ,GEHEElE WERElD ,RUDEN MEER MENSCH EN OP GOODYEARi-BANDEN
DAN OP EENIG· ANDER FABRIKAAT

.:

Het, breeder, platter, zwaarder loopvlak van
den "0-3", zoo mooi als het is, is in de eer..
ste plaats ontworpen ten dlenste van veiligheid
en zuinigheid. Het geeft U rneer slipvfUe
kilometers -- gemiddeld 43% meer, zooals duizen den gebruikers getuigen.
En de exclusieve Supertwist-Cord-constructie
van den "G-3" geeft de grootst mogelijke
bescherming tegen de onberekenbare gevolgen
van pannes.
,

De "G-3" All-Weather van Goodyear is een
prachtige band. Maa~ zijn voorkomen is van
veel rneer beteekenis dan een goed uiterlijk
aileen. Die groote, robuste, diepingesneden
blokken in het MIDDEN van het LOOPVLAK
(Center Traction) zijn daar ontworpen om de
grootstmogelijke grUpkracht en REMVERJVlOGEN te geven.'

,

'

'

...
:

De bUitengewoon vaste greep van den "G-3"
, 'is 'aanqetoond door 8400 proefnemingen, welke
bewezen dat hU auto's het snelst tot stilstand
brengt -- en andere nieuwe banden 14 tot 19%
verder DOORSLIPPEN na het aanzetten van
'de remmen.

Inderdaad -- de "G-3!' is een prachtige band.
Maar zijne PRESTATIES hebben belangrijk
meer dan zijn uiterlijk er toe bijgedrag~n,dat
dit de meest gebruikte band ter wereld is'.
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8.400 p'roefnemingen hebben 'uitge:.ve'zen
hoe ver andere banden OOORSlIPPEN na·
( dar de Goodyears TOT STllSTANO gekomen zijn
GOODYEARS SYOPPEN HEY SNELST
D E4 ~P B1A~~ ~~~~~
GLAOOE BAN~EN

=
==.11I.. .

) ALL·v{t~THi~~

1

77%'
",'
,0,,'

o VERDERDOOR
DE OP 2 HA BESTE
VERDER •

"\\~\r ~.

18 %

V l ROE R

uw

-u'onneet
bandell
ofgeredell ziln, neem dOll

DE OP 3 HA BESTE
19~!o VERDER

, ~.,~

O.'H.I1DDELU/K nteuwe

fa.

D-3S, 5

Goodyears

•

-

a

GEMAAKT IN NEOERLANDSCH-INOIE. VOOR NEPERLANDSCH-INDIE
\
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lEOIKANTEN·FA8RIEK GOAN TJIANG &CO.SUl\~e~~1:91:i~~te::::::u
ledikanten met toebehooren ~ ~ ~
-,
,e3~~~ 0e=~

'KWAliTEIT en R[PUTATI(
Door een e i 9 e n ink 0 0 D ,0 r 9 a nl sat j e bli]ven wij steeds OD de hoogteen kunnen wij het publiek bij aanschaffing zoowpJ van t r 0 pic a I en
w a's c h bar e kleeding, ols van een E u rOD e e·
s c h e u i t r u s ti n 9 de juiste voorlichting geven.

225X180x235 i
131.- ! 10.205X 160x 225" \ .. 33.-" 8.75
205x125x225
" 2-1.- " '7.50
205X115X225
,.22.75 .. 6.75
175xl00x200
' " 11.50" 6.~,M:iddelsoort
150X 90X 190
" 16.50.. 5.75
, ,
Kle)O
140X 8OX190
.. 15.- " 5.50 ,
,
Verkrijgbaar: Staalbuis ledikanten ml veeren matras, AllerlaatstJe mG.
, >
dellen, Concurreerende prijzen.
' '
Zendingen bulten Batavia onder Rembours.
.:
Ook verkrijgbaar ultgezochte kapok per katl ol per plcol.'
ATIENTIE: Bl,J aankoop van meer dan 1 Iedikant ruime korting.

moet het fundament zl]n, waarop'
gij Uw toekomst baseert. Andert

z0

.ii, .Iuchtkasteel

onbaris'palijke coupe
goede afwerking
prima 'kwaliteit

•

C HER I BON.

"DE 'TABAKSPLANT
(v;h ~. H.

jus T MAN)

ioiot~'viQ.Centrum, \ NoordwijlC. 38b,
clandoeng,

WElK

ll

Bragaweg

39,

Telefoon Welt. 349
Telefoon 1183

~
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wenden tot den Agent. aen

C.' B' L ,() K

felefoon 108 ...:.. Tlangkol 35

lId e ' TAB A K S P LAN T "

j',d e' TAB A K S P LAN T "
PlAATST
nog heden

.U.w.e

bestellingen b.ij

ltd eTA B A K S P L 'A NT"
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het

Oil: alom vermaard middel m"ak~
hel; gebruik van geneesmiddelen
o,:,erbodi~ l.OOal3 Santal enCopahu.
die walglng wekken.

de maag

vermoeien en een onaangenilmen

geur verspreiden.

£:

6,Rue Dombasle t:e Partis
en in aile Apotheken.

CO MBINATI£ SLUYTERS & 00.
....
BATAVIA - soeRAIAIA ,', IANDOENG - MEDAN -

SEMARANG
MACASSAR

AARDBEVING- TRANSPORTBRANDINBRAAK- BAGAGE- EN NOODHAVEN

~ VERZEKERINGEN~

,
MEUBELMAKEIUJ

SEN G AN

rasar Senen 200 A-B. 8enen 115
N'ieuwsblad te Buitenzorg gelleven Moderne meubels - zeer b1lllJk.
zlch voor klachten omtrent niet t\.anm.aak van meubels ond~r g~,
" rantle,
,106w
dan weI ongeregeld ontvangen van R+iA
.
de krant te wend-en tot den Agent,
den Reer

/
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LEDIKANTEN· EN

Ba.tarlaaaeh

......

WAAR

geeft men de beste ~rvice?

van

_ ----

I

~---

SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

Abonn6'5

NIlLMIJ

maSlCh Nleuwsblad gelleve men

Zlch

or...,

op basis der werlcelijlcheid.

I trent
voor abonnemeIlun,klachten omde bezorgLng van het Bat&-

S pee i a a lSi gar e n - Mag a z ij n

8 .u I TEN Z 0 RG

to Holland, stoat gereed U te helpe~
met de" opbouw Uwer toekoms' ,

..
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is' weI pr~chtig, moat

organisatia, zoowel in India

'vIa f 10.-
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nief practisch I Ooze uitgebreide

Rokcostume. vIa f 80.-

---_--..._..
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" k 0 m s f s lee h fI'"
Ide foe

.~ 'uchtkasteelel'l brengen.

Onze kleedinq kenmerkf zich dcor;

AUG. SAVELKOUL

~z 3
82ll:l:A
~

Qroot ~weepeT5.
Klein
ldem
Groot eenpers,
Klein
idem
Groot kind. led.

Een I n d i s c h e e r v o r i n 9 van meer dan SO jar en,
gepaard gaande met uitgebreide collecties. stoffen
van uitsluitend Ie klasse fobrieken, stelt ons In staat
het beste te brengen op het gebied van de kleermakerij tegen matige prijzen.
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LANG DRE!\} HOOG

gaan hand, aan hand

Smo~ingcostume
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beslaal nog deeMs eenfge inaanden en
beeR loeh reeds vele refatles----

Dat komi
doorcfal Bad f, k a goede' servIce 'geefl
en, in de alfereerste plaats - - - -

betrouwbaar Is,
Laat Uw drukwerken door Bad I s k a bezorgen 1
Bad I s k a faalt nooit I ---.-----....- - - - - - - -

S I u Is b rug s t raat :lJ - Batavia-Centrum

t.

•

- Laten we _met· d~·huwellJks
rels naar Engeland gal\n, stelde hij
voor.

'

- Maar m'n Heve jongen, ik ben
zoo bang voor zeezlekw I
:..- Maar klndliet, daar hoet Je
toch heelemaal nle~ ba,ng voor te
zljn. " Je ,weet toch; dat Hetde het
beste mid del tegen zeeziekte is !
- J aweI, maar op de teru~reis
dan?
'

.*.
Dokter : - Dus denk erom, jutfrOll,W, als u uw man lets anders te
drlnken geeft dan water, kan het
zljn dood zijn !
'
, De juffrouw : - Ja. dokter, maar
als ik hem nlets anders dan wate-r
geel, zou het Ipljn dood kunnen
zijn I

l)ATAViAASCH NIEUWSBLJ\D van ;Woellstlag 30 December
1937) - VIERDE BI:AD ...
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Wat· bracht 1936 ons.
Onfwikkeling builengeweslen len kosle van Java
Dalende invoer,deels door verorminq
Longzuom. maar zeker naar industrlalisotie

Jaal'overzichl
II

Van het allergrootste belang ts.. dat
het voordeel van de gunstige ontwlkkeling van zaken hoofdzakelijk toevalt aan
de buitcngewesten, die hun aandeel in
den uitvoer, zoowel naar de hoeveelheid
aIs naar de waarde, steeds zlen stijgen
ten koste van Java.

. aansturen op eerr aanplant, welke een
oogst van ongeveer 1.3 millloen ton en
wellicht zelfs nog lets meer oplevert.
Wellicht Is Intusschen deze veronderIns telling
bevestlgd of gelogenstratt
wanneer dit overzlcht v~rschijnt. En, zoo
nlet In December. dan lzal t.och stellig in Januarl de uitslag van het
overleg tusschen, de Regeering ell de
sulkerindustrle weI 'zijn gepubllceerd.

.

,

Het Is geen gering probleem, dat hier
illvo~r op net oogenblik aan de Regeering ls
Waarde in
voorgelegd. Het is tevens een essenmm. glds. 1913 1931 1934 1935, 1936
tieel
probleem in verband met. hetgeen
Jan.t/m sept.
(inc.Juslef goud)
De invoer in Ned. Indle blijft . con- hiervoor reeds werd opgemerkt. Van de
Java en
stant-doOor dalen.
agrarische welvaart op Java is een
Madoera 217 351 193 140 iH
aanzlenlijk ~eel teloor gegaan en noch
BuitengeIn
Ned.-Indle.
Invoer
de verbeterlng van den wereldhandel,
,
221
270
297 398 310
westen
noch de belangrijke prijsstijging in
hoeveelheld waarde in guldens als gevolg van de depreciatie
Jaar
De depreclatie zal dit verschijnsel verin mUlioe- millloerien zullen, mede in aanmerking nemend de
sterken. Curlositelt9halve vol.gen hler
nen tons guldens.
beangstigende 'bevolkingstoename op
de cijfers betreffende de eerste maand 1913
437
Java, In staat zljn, om daar een verder
'waarin het goudembargo gold:
3,5
1160
1929
gaande verarming te keeren tenzij zlch
1.7
331
1933
binnen eenige ja~n het proces voltrekt
Oct. sept. Oct.
292
1.6
1934
dat Java gaat voorzlen in een groot
1936
1935
193~
Waarde in mm. glds.
1.tl
27~
deel van de behoeften der buitenge18.4 16.3 21.3 1935
Java en Madoera
205)
0935 (9 ma~nden) "f.22
westen.
'
35.5
30.2
27.2
Buitengewesten
1936 (9 maanden)
1.18
200
Ook hier heeft men zich geruimen tijd
Het proces .heeft zeker nlet ~e bek~ring
Dit verschijmel dat zlch voorname- verdlept In theorieen over hetgeen. in
van het verrassende: Java IS "vol, de lijk aan Java voltrekt wijst deeis op een het duister lag en' zich te wehug bezig
Buitengewesten nog in ,het stadlum van verder doorzettende verarming val). de gehouden met voor de hand liggende
openlegging. Overigens speel t het goede maatschappij, aIle argumenten voor het zaken. Het probleem van de groote faen slechte toeval een rol, het toeval dat tegendeel ten spijt en deels op toege- brleksnijverheld Op Java is er zeker geen.
bijvoorbeeld in dit jaar de plante:nvetten nomen zelfvoorzlenlng. De geldoircula- dat een, twoo, drle Is op te lossen, ook
een zoo sterke stijging deed ondergaan tie nam in het afgeloopen jaar weet toe al in. verband met zijn politieke conseen voor de suiker van Java zeUs nog en wat vooral de fisc-ale au torlteiten quentles. Zeer belang'rijk intusschen ii-;
geen perspedief op soelaas baad. Deze altijd als een belangrijken maatstat, be- een zoodanlge uitbreiding der organisacijfers zijn hier in deeerste plaats ge~e- schouwen: de Inning van de landtente tie van de kleine nljve-rheld, die zeker
ven om duidelijk te maken hoez.eer z~.~ ging wat vlotter. Tenslott.e echter bIlj- geen politiek vraagstuk Is, In den zin.' als
het economisch zwaartepunt 111 In l~ veil de invoercijfers toch weI zeer be- zooeven bedoeld.
verplaa.tst. Niet alIeen naa.r het ~ewich Ilangrijke aanwljzingen voor verarming
Het ls jammer, dat nletvoldoende verkpmt (voornamelijk da?:~ zlj. de olle).. h~; geven, evenals de nog altijd dOOfzet~eIljkend
materiaal ten dlenstestaat' om
grootste deel van Ind~e So Ultvoer Ult.
tende afvloeilng van goud van Java. Ze
buitengewesten. Nadere analyse der c~- zouden nog treffender zijn, wanneer na te gaan, in hoeverre reeds than$ de
fers wljst uit dat oak de agrarische ed - niet julst ~ok in dit jaar de invoer industrlalisatie op Java oorzaak is van
port aIleen al naar gewicht en waar e ten behoeve van de agrarlsche producUe de hlervoren aangedulde' vermindeting
,
. ,
,I
thans die van Java overtreft,
, w a t ruimer was geweest dan ee,n jaar van4en ,invoe,r. :
Men zau' het vraagstuk verkeerd zien
tevoren. Daartegenover staat, dat de
De grootere' economisc~e weerstand rijstlnvoer dit l'aar, dank zlj den over- wanneer men meende, uit de genoemde
komt ook tot uiting in de mvoeren, die vloedigen oogst, nog weer lager, was dan cijfers de conclusie te mogen trekken,
,thans in de BUitengewesten. met. hun in 1935. De jaren, dat een invoer van dat Qe voortgezette daling van den inoverig'ens geringer bevolking dle van ~a tusschen de 500.000 en 1 mil110en ton voer geheel te danken fOU z!jll aan elgen
va gaan overtreffen, in weik proces In- rijst normaal was, !ig'gen achter ons. voorzi?ning op, Java. Raadpleging van
tusschen ook de snel ,toe'11emendezelt- Ult den aard der zaak moet men geen de voornaamste posten van de invoervoorziening van Java een rol s~eelt. Deze "hei" roepen voor men over de brug ls, statlstlek kurtnen wat dlt betreft althans
cljfers pl'enten ons nag eens 111 dat. op maar in leder geval Is het weI een bij- tot zekere hoogte opheldering verSchaf-'
.tava naar andere welvaartsbronnel.1 moe~ zander gelukkige Plnstandigheid. d:at fen.
I
worden omgezien vooreen nog. Immel op het stuk van de voedselvoorzlening
snel toenemende bevolking. De flJSt~ouw, de afge100pen jaren e'n in het bijzonder
Gulden ell." Import
hoezeer belangl'ijk voor gehee.l Indie, zal nu woor 1936, geen moe1lijkheden hebhet algemeen welvaartspeil met verhoo- ben gebracht.. I
\
gen. Op Java viel de sulkercultuur voor
Een enkel woord in dit verband nog
Nogeen' andere gelukklge omstandlg~
ongeve-cr de heHt weg, zonder kans op
over de depreciaUe. Ze leidde uit den
<.:'onlpensatle. Voor de groote la~dbouw heid mag hler worden genoteerd: men aard der zaak automatlsch tot een aandaar zijn de beste kansen voorblj. WH is in het algemeen geneigd om te mee- zienlljke stijging van den prijs van onze
het bevolkingsoverschot op Java OP den nell. dat de door de suikerindustrie exportproctucten. Zij trof samen met een
duur loonenti emplooi vind~n, .~an z~l tijdelljk. niet g'eoccupeerde gronden voor doorzettende prijsstljglng, waardoor df'
nien zlch voor aile,S het dUldehJke, f~l1i een belangrijk deel hebben bijgedragen prijzen, vaak nog aanzienlijk opliepen
VOOl' oogen moeten houden dat dlt In aan de stljglng van de oogsten op Java,
boven het pell, dat ze door de depreclasteeds sterker mate zal moeten worden maar naar uit deskundig oordeel blijk,t. tIe, In guldens uitgedrukt. zouden hebge:locht buiten de agrarische sfeer.
moet men dit vooral nlet over:lchatten. ben berelkt wanneer de toestand staUonnair was gebleven.
Als afzetgebled van industrieproducten
llUlllstrittlisCltie NatuurUjk trad een Qnmlddellijke
van Java kunnen de buit1!ngew.esten echprijsstljging van een. aantal importproter van uitnemende beteekems worden.
CtUct-en
op, maar ook sleepte de depr:eDaal'over straks nog iets. Een e~kele ?PIntusschen zette
Java langzaam
merkina nog over hetgeen na 111voenng m;aar zeker de l~ustrlallsat1e door. Me!l ciatle een aantal ipheemsche producten
del' ind~vidueele rUbberrestric~.ie ~e ~o moet daarblj nlet in de eerste plaaJs mee, welke zoowel voor uitvoer als, voor
gelijkheden zullen zijn. TerwlJI dl~ laac del1ken :ian de fabrleksnijverheid. Ook binnenlandsche consumptie worden verue oevolking der rUbberstreken 111 de deze neemt toe, maar ze blijft van be- vaardlgd. Het meest frappante voorbeeld
buitengewesten nlet veeI m~r~an .18 trekkelijk ondergeschlkt belang, naal' is dat van de klapperolle, voor de in111m. in handen krijgt, zal b~J gelijkbhj- nu weI blijkt, nu men het vraagstuk heemsc!!.e _consull1ptie, onontbeerlljk,
vend restrictiepercemage - W -:- en ge- van de Inh~msche nijverheld wat maar als uitvoerproduct zoodanig gelijkbiijvende pL'ijs dl~ bedrag stijgen ~ot scherper in het oog vat dan vroeger. waardeerd, dat het gevaar drelgde dat
ong'eveer het :i-voudige: bij e~~l r.:str~c De productle der fabrlekmatige nijver- de maatregelen om prijsopdrijving hler
tie van 25 percent, her, waarschlJnllJk cij- heid op Java schat men rond! 80 mil- te lande regen te gaan, zauden leiden
ter, overtreft die opbrengst de 100 mm. Hoen. De waarda van de typische huls- totee'll verdwijnen ,van het artikel yan
de bil1l1enlandsche markt. .
reeds aanzlenlijk.
vlijtproductie zal deze echter nog met
De maatregelen, die de Regeering aanEen enkel woord nog over de bUjk- f 2()millloen per jaar overtreffen.
vankelijk pam, liggen nog versch in het
baar duurzame achterultgal1g' van de
Daartusschen in'liggen nog vele vor- geheugen; het is niet noOdlg, re hier
suiker ~ allang niet meer de kurk men van ~heemsche ~ijverheid. Re- aHe te herhalen. De politlek der Regeewaarop Java drijft.
cellte berekenlngen leldden er toe, de ring was gebaseerd op de gezonde gewaarde van de totale industrieele pro- dachte, de door de Indlsche aanpassing
Er Is in de, voor de suikerindustrie ductle van Java te stellen op f 260 mll- verkregen winst wat aangaat de gezondnlet aileen, maar voor heel .Java bij- lioen, waarvan zeker f 175 mllUoen aan making van het bedrijfsleven. in den
zonder erl'lstige aangelegenh~ld, helaas loonen en leveringen de inheemschen ruimsten zin zoo eenigszins mogelljk nlet
geen enkele verbetermg te Zlen. overal sfeer l'echtstreeks ten goede komt, ~n te loor te ~aten gaan. Tot dat doel
ter wereld kan .!-nen. sulker planten en cijfer, dat de waarde van den rijstoogst, heeft zij o.a. den zoutprijs verlaagd en
men do'et hetook. in Eu~pa g~dt de te 'ste-nen op ongeveer f 150 milUoen, een aantal Invoerrechten vermlnderd tot
suikerbletenindustrie als een der beste dus nog vrij aanzienlijk overtreft. Van een zoodanlg peil, dat de waardestijging.
VOl'men van werkverschafnn~ en daar dit totale bedrag gaat, naar de waarde vall bepaalde importproducten in iOOer
zijn de economlsche verho~d111gen der- berekend, ongeveer f 36 m1l11oen naar geval nlet zau worden geaccentueerd
mate ill de politiek verstrel1geld, d~t de buitengewesten. In zooverre zal dus door een evenredige verhooglng van de
men g-een u1tzicht zlet, hoe re daarult de toename van de welvaart daar ~k recht.en.
oolt. zouden zijn los te maken. overal Java van het aUergrootste belang zlJn,
Het bleek intusschen nlet geheel en
ter wereld wordt de goedkoope. Java- d.w.z. wanneer Javaer zich tijdig op al mogelijk om deze politiek consequent
sulker geweerd, ook hi. de klassieke af- kan inschieten, aan de behoeften op de door te zetten. Dit zoude belangrijke
zetgebleden. Het feit, dat 85.000 ton aan buitengewesten te voldoen.
bedragen hebben gevorderd en een daarNederland zal, kunnen; worden g,eleverd,
toe te heffen ultvoerrecht vanonze exSpeciaal hetgeen de inheemsche huls- portproducten ,stuitte op te veel verzet,
Is voornamelijk van psychologlsche bevlijt
produceert, ~reikt 50ms langs de zooda t het' tenslotte is bepaald op een
teekenls. a1 zou het. .wel zeer ondankbaar zijn thans dez~ ge~te als nlet- allerzanderlingste kanalen de buitenge- zoodanige hoogte, dat daarmede ongeveer
toeriJikend te q"alifice-<;rell. Het .staat westen.
de prijsgegev~n baten zouden zijn gedekt.
in ieder geval weI vast, dat de aanpla~t
Intusschen is de Regeering er weI in
De afdeel1ng Nijverheid Is bezlg, deze
1937 beneden dien van 1936 zal blijgeslaagd om in leder geval den rijstprijs
In
een
oneindlg
aantal
kleine
bedrljfjes
Yen, al zal dan wellicht het versch.ll
te stabll1seeren. Dit laatste pu l$~ in
n1et zoo groot zijn als men thans Ult ulteenval1ende hulsvlijt te stlmul~eren xerband met hetgeen. hlervoren. werd
en
te
org'aniseeren.
De
f9,brleksnijversommige berlchten zou opmaken~ Mede
neergeschreven over ide Industrlal1satle,
In verband met het bevoIklugsbelaQg held kan uiteraard voor zlcllzeit zorgen. wei «n allerg-ewlchtlgat punt,
liiil\ ~~ Re~eeJ'l11i Wl\ar$chlJnl,LJk wel De groot~te ~org vel'el$cht de ~laat~e-

De

/
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lljke klelne Industrle, dle op het oogenbilk nog goeddeels werkt voor eigen behoefte en die van een betrekkelijk bepe1\kt gebled ~n de elgen omgevlng,
doch op den duur van de grootste beteekenls kan 'worden voor Java, indlen
men er in kan slagen, in de buitengewesten een behoorlijk. arzetgebled te
scheppen, De kansen daarop zijn voornamelijk 'afhaQkelijk van ihet loonpell op
Java en van de mogelijkheld, om dqor
doeltreffende
organlsatie met dim
vreemden invoer In de buitengewesten
te kunnen concurreeren.

..
OP

,_

Immel'S, wil speclaal de klelne nijverherd op de bultengewesten eenlge kans
hebben om te concurreeren en te proIlteeren van den goudstroom, die daar
het voIgende jaar te verwachten is, dan
zal in Ieder geval het Ioonpetl in deze .
allerklelnste bedrijven, dat practisch parallel loopt met den rijstprijs, nlet mogen worden verhoogd,
,Veertig jareu geleden stierf Rizul
rntusschen, dat is nlet het eenlge belang, dat is verbonden aari een drukken
van de kosten van het levensonderhoud,
-9 [uni 1861 - 30 December 1896
Voorzoover deze onder cijfers vallen te
brengen - en dat geldt dus alleen voor
zijn streven was en Is tot het laatst gelIeden is het veertig [aar geledat gedeelte van de maatschappij, dat
bleved hervormingen In te voeren met
in het geldverkeer compleet is Ingeschaden, dat op zootragische wijze een
medewerking Van het Spaansche 'bekeld - is op het oogenbllk de stijging
eind kwam aan het jonge Ieven van
stuur. vooreetrbestuur achtte hij zljn
van de kosten neg niet onrustbarend.
den fhilippijnschen vrijheidsheId,
yolk nog niet rljp. Revolutionnair was
Zij bedroeg tot 16 Nov. voor de hoogste
hij volstrektniet, integendeel, een trouw
lnkomens 1.1% en voor de lagere (waar- \ dlen zljn biograaf op een Hjn stelt
onderdaan
van Spanje. "Boyen alles het
met
\yilIem
van
Oranje
en
Washvan de kosten van voeding een veel groomoederland" is de leus van de hootdington als stlchter eener natie,
ter deel van het budget uitmaken) 5.5%.
persoon in Noli me Tangere.
sedert zljn deze cijfers Intusschen ongeen dleu hij ncemt het eenlge genie
twljfeld gestegen, Men zal in eik geval
dat het ~IaIeis~he ras he eft voortTen tweeden male naar
moeten hopen, dat de Regeertng er in
l\Iadrid
-.
gebracht, Rizal was echter van
slaagt, om deze politiek oak verder te
t'",)
Chineesch-T~aalsche afsta1lll1ling;
effectueeren, al zou ook dit haar niet
,Ten tweeden male tijgt hij naar Mawij zouden )lem <Ius tot de peranakunnen ontlasten van de verpllchting
dri:i, richt een tljdschrlft op waarin hiJ
om bepaalde correctles tQe te passen kan-Chineezen gerekelld hebben.
met een enthousiaste kring van land~
dltmaal naar boven ' - op de salarissen.
genooten de zaak van zijn yolk verdeJose was een tenger knaapje, maar digt. Hij zet zijn studien en litteraire
. De LmulsJillllllCU?1l kreeg eenige jaren een spartaansche op- werk voort. Nu verschijnt El Tilibusterlsvoeding van zijn oo.m, waardoor hij op- mo waarin hij. hetlijden schetst van:
groeide tot een gespierd athleet met nen die zich t~gen het Spaansche wanIn de lal1dsfinanclt~n kan de nieuwe ijzersterk gestel. Buitengewoon begaafd b~stuur verzetten. Na eenige jaren wordt
de trek naar het 008ten hem te sterk.
voorspoed zlch nog niet weerspiegelen,
leerde hij zich zelf lezen, baetseeren, Hij vestigt zich als oogarts te Hong Kong.
wanneer men daarvan tenminste uitzondert de langzamerhand tot een haast be- houtsnijden, beeldhouwen en schil'deren. Voor het voeren van besprekingen met
nauwend bedrag stijgende baten uit het In welke rlchting hij Zich ook had wil- den G. G. over kolonlsatie krijgt hij een
restrictieuitvoerrecht op de bevolklngs- len ontwikkelen, hij zou een del' groot- vrijgeleide naar Manila. Daar aangekomen wordt hij beschuldigd van hoogrubber. De uitkomst daarvan was in 1935 sten van zijn tijd geworden zijn.
verraad,
enge'interneerd op een klein
f 24 millioen; de raming voor 1936
V66r hij 8 jaar was, voerde men een pl3latsje aan de i kust van Mindanao,
f 15 mlll10en en de uitkomst voor dat
jaar zal, nlede dank zij de depreciatie, drama van hem op. Op het atheneum Hier maakte hij· zich verdlenstelijk als
ilchter bij de 50 dan bij de 40 millioen en aan de universiteltsanto Tomas te arts door het aanleggen van een waliggen. Deze zeldzame overvloed heeft Manila won hij een prijsvraag VOOr lit- terleiding en de Qprichting van oon
t~ratutir,
maar in het laatste geval school. Met talrijke geleerden in Europa.
er toe geleld, dat de Indische schatkist
werd de, prijs toegekend aan eell Spanaan de Nederlandsche verpllchtlngen jaard, toen bleek, dat de winnaar een onderl1ield hij briefwisseling. Hij schroor
kon voldoen, zelfs in aanmerking ne- Philippino was. Ole teleurstelling kwam een grammatiea van het"Tagaalsch, op~
mend de vrij belangrijke bedragen, die voor Rizal nlet onverwachts,want reeds gedragen aan prof. H. Kern te Leiden. ,
Vele gelegenheden had hij tot ontvluchInmiddels zijn verwerkt ten behoeve van als oohooljongen had hij opgemerkt, oat ten, maar hij' blee! zijngegeven woord
de bevolking der rubberstreken, voor wie zijn landgenooten achtergesteld werden
deze periode van goede gaven er nu bij Spaansche leerlingen, en dat z11 zeU getrouw.
wordt gevolgd door eene, waarin Sinter- mede daaraan schuld hadden, omdat
In 1896 kreeg hij toestemming naar
klaas de pepernoten thuisbezorgt.
zij zioh niet krachtig verretten tegen Cuba te gaan tel' best-rijding van, de
cnb1llijkl1eden.
gele koorts. Terwijl hlj op scheepsgele~
Intusschen zijn de inkomsten toch weI
g'enheld wachtte brak een opstand tegunst!ger dan die over 1935, die op zlchDeze opmerking hadzijn levensdoel gen het Spaansche bestuur uit. Hoewel
zelf weer werden gesteund door de be· tepaald: hij wilde zlch wijden aan de het duidelijk was dat Rizal daarin ontrekkelljk gunstige resultaten van onzen verhefflng van zijn volk. Eerst wilde ~ij mogelijk de hand, kon hebben eischten
export in 1934, waarover de hlervoren landbauw-ingeniCtur worden om den vele ,Spanjaarden toch zijn berechting.
genoemde cijfers uitsluitsel geven. Stelt achterlijken. landbouw te verbeteren, De G. G. wilde hem redden, door hem
men de landsinkomsten voor 1928 op 100, maar lbegaan met het lot van duizenden naar Spanje te zencten. Zijn vijanden tedan blljken die over 9 maanden van 1935 ooglijders, dIe van alle hulp verstok~n legrafeerden naar Madrid, waar zij
aan te duiden te zljn met het cljfer 53 waren, vatte hij de studie voor oogarts grooten invloed hadden. Rizal werd geen over dezelfde periode in 1!t36 met het op, om hen te kunnen redden.
vangen gezet-, en terug gezonden.
cljfer 55.
Hij had geweigerd te vluchten, toen
Wanne vaderla.ndslidde hij gewaarschuwd werd te Singapore 1
Belangrijk is vooral de verbetering van
de belasting-opbrengst en van' de proWegens zijn vaderlandslievende ge- Ieder begreep welk lot hem wachtte. Te
du~ten. De typische conjuncttnir indices' voelens, die inzijn:werken herhaalde~ vergeefs steMen vele geleerden alIes In
in .de begrooting, de mo'riopolies en de lijk tot uitifig' kwarnen,op in onze oogen het werk hem te redden·. Te Manila
bedrijven, bleven achteruit loopen. Nog onschuldige wijze, erkenden.. zijn mede- werd nu een schijnproces geenscenoord.
even teruggrijpend naar 1928 (= 100) sludenten hem aLs hun leIder. Voor de Wij weten tegenwo~rdig helaas weer al
waren de indexcijfers voor de monopo- aiutoriteiten gold hij voor een verdacht te goed wat dat beteekent.' Zijn waarlies over 9 maanden van 1935 = 44 en &'Ujet,· te meer daar ook zijn heele fa- diere houding, zijn bewonderenswaardlge
van 1936 = 41; van de bedrijven resp. mll1e dit was en daarom aan vervolging zelfbeheersching tQt het laatste oogen~
50
411. Dit wat de bruto opbrengsten en willekeur bloot stond'. Zelfs was zijn blik toe, dwongen ,leder eerbied af.
der landsmiddelen betreft.
~ moeder, valsch beschuldlgd van 111oord,
Den 30sten oeoember ,1896 werd hij ~
.
twt:t! jaar langg~vangen gehouden, en Manila gefusUleero. !
Bij het desbetreffende'overzicht van de eerst vriJgelaten toen de G. G. toevallig
Generale Thesaurle over de eerste drle getroffen idoor een gracieure dans van
I Offer aan zijn yolk
\ i
kwartalen wordt tevens de gebruikelljke Rizal, dezen een wensch toestond,
verwachting gegeven van de elndcijfers. waarop de kleine Jose de vrijlaUng zijBlijmoedig had hij het hoogste offer
van den gewonen dienst over het ver- ner moeder vroeg. Deze krachtlge aan zijil volk gebracht. -Als geleerde en
loopen jaar, waarbij de tegenover elkaar standvastige vrouw heeft een grooten kunstenaar had ·hlj uitgeblonken. Maar
wegvallende inkomsten en uitgaven zijn irivloed op de ontwikkeling van Rizal ook was hij een edel mensch met een
afgetrokken.De uHkomst 1935 wordt dan ultgeoefend.
'
vlekkeloos karakter. Alles had hij over
f 256 mlll10en regen J 315 m1ll1oen aan
voor zijn yolk en VOOr anderen. Voor
uitgaven. De raming 1936, dle wat het
Het waren vooral de monnlken-orden zich zelf had hij slechts een eisch, dle
inkomstencijfer betreft ongevoor even die het yolk verdmkten. Zij hadden zich der trouwe plichtsbetraGhting. Ieder die
hoog ;was, stijgt tot -bijna f 260 millioen, vaak op onreehtanatige wijze van he~le hem leerde kennen bewonderde hem en
terwijl de uitgaven nlet meer ,dan f 300 landstreken meester gemaa.kt, waar zlj werd zljn vriend, en niemand kon een
oppermachtig heerschten, gesteund door g'ebrek in hem vinden. Steeds was hiJ
miIlloen zullen beloopen.
van hen afhankelijke ambtenaren en de blijmoedlg engeduldig. Slechts een klacht
Hierbij is uit den aard der zaak geen gehate guardia eivil een 500rt veldpoli- heeft men hem hooren uiten: hij had
rekening gehouden met den invloed der tie. W.illekeurig verhoogden ze de pach- zooveel gereisd en gesiudeerd, en toch
deprecia tie gedurende de laatste drle ten, v?rjoegen de bevvoners ~n m,aakten washij, in ,de 09gen der Spanjaarden
maanden en dat Is ook volkomen 10glsch, het de bevolking onmogelij k zich een niets dan een mlserabele Indio, die niets
omdat dit inderdaad een slag in de lucht bestaan te verzekeren.
berelkt had.
zou zijn, al mag men aannemen, dat zich
En toch is zijn ideaal in vervulling
ook hier het verschijnsel zal voordoen,
Rizal ondervoi1d een grievende beleedat julst nu deze invloed. het grootst is, diging, en kon geen recht vinden omdat gegaan. Kart na zijn doodbezwe€k het
omdat men de lvoordeelen der deprecia- hij "maar een Inlander" was. Hij be- Spaansche bestuUl' voor opstandelingen
tie incasseert, rerwijl, gezien het minl- greep nu, dat men hem nooit de gele... €n Amerikanen. Het Amerikaansehe
mulU aap;, uitgaven voor de publieke genheid zou geven zijn kennis ten dien- bestuur eerde den grooten pat.rlot door
dienstenwat betreft materialen el1z., de ste van zijn yolk aan te wenden. StH- zijn sterfdag tot nationalen feestdag
'te verklaren: Rlzaldag. Door onderwijs'
pRjsstijging van bepaalde, uit het bui- ietjes - een paspoort lOU men hem
tenland betrokken goederen zlch nog geweigerd hebben - vertrok hij naar heeft het krachtig g"ewerkt aan de op.
niet in evenredlgheid zal voelbaar ma- ~panje. Te Madrid studeerde hij verder heffing der Philippino's.
ken.
'
oogneelkunde, philosophie, oude en
'.Phans staan de Philippijnen op het
Het heeft in de gegeven omstandighe- nieuwe talen, geschiedenls ,en legde punt in de rij te treden del' onafnankeden weinig zin, bij de financlen te blij- daarin schitterende examens af. Hier lijke naties. Mogan zij een waardige
ven stllstaan, omdat de ontwlkkel1ng er- las hij de Negel'hut van Oom Tom, welk plaats innemen en - behouden.
';,
van op het oogenblik zeer moellljk is te werk zoo'n indruk op hem maakte,
overzien. Ret prijsgeven van een deel dat hij besloot een soortgelijk 'hoek over ~==========="'=~~
der invoerrechten en van een deel der zijn arm yolk te schriJven. Dat is Noli
zoutiilkol11sten wordt gecompenseerd me Tangere (Kruidje roer mij l1iet),
door de opbrengst van het extra uit- waarin hij in hartverscheurende tavoerrecht. Hiermede is over het final1- fereelen het lijden van zijn Yolk, de
cieele perspectief intusschen zeker nlet footen van hetSpaansche bestuur en
het laatste woord gezegd, integendeel. der orden (het Kruidje roer mij niet
Te minder, omdat toch welhaast met waaraan nog nooit lemand had durven
stelligheld Is te verwachten, dat de Re- l'aken !) schildert, maar ook zijn land·
gearing op de 'een of andere wijze een genooten hun gebreken voorhoudt. Het
correcUe! op de salarissen zal moeten is vertaald door dr. A. A. Fokker, als
fEuilleton verschenen in het Soerab.
toepassen ~n ditulaal nu voor het eerst Rbld.
en daar In 1912 ook in hoekvorm
in vele jaren nu eens niet naar beneden, vecschenen. .
maar naar boven.
.

Een Philippijnsche Vrijheidsheld

Jose Rizal offerde zijn leven voor zlJn land

en

tocn

Onder aUe omstandigheden intusschen
blijft het meest dringende probleem dat
van de schuldenlast. Na de conversleleeningen bedraagt de jaarlijksche aflossing ongeveer f 21 mlll1oen, hetgeen het
schuldenvraagstuk tot in de eeuwigheid
dreigt te verlengen. De rentepost is met
nlet minder dan f 60 millioen tot bijna
Y4 van ons inkomstenbudget gestegen.
Well1cht zal de ruimte op de geldmarkt
de mogelijkheid openen, tot een nieuwe
conversie over tegaan, die voor Ihdle
drlng~nd gewenscht Is. ZeUs deze intusschen zal nog goon oplossing kunnen
brengen! al zal ze de lasten v~~l1chteil,

ft,

Het weI'd in de Philippijnen verboden,
doch binnen gesmokkefd en. weldra In
het geheim in leder dorp gelezen. Noo1t.
is een exemplaar de politie in handen
gevallen. Het deedeen rilling door 't land
gaan. De orden, zoo aan de kaak gesteld,
beschouwden Rizal nu als hun dood~
vijand. Toen hij in: 1888 te Manila terug
keerde om zijn moeder van een oogzlekte te g'enezeil, deeld,e de G. G. hem
mede zijn leven niet tegen zijn vijan.-·
den te kunnen beschermen. Rizal begreep dat hlj vroeg of laat als slachtoffer zou vallen en dat dit verder bloed;
vergieten, j a 'burgeroorlog ten gevolge Elisabeth, Prinses van Lippe. bruidskon hebben. zoo verafgoodde het yolk meisJo b.IJ' ,!let huwelijk van Pririlii~'
hem, PM wllde niJvoorkQmen. want
J"Ul\n~
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Urgentieprogram

tv1iniste~tColijn over onze bewapening
Nederland doet

nief mee aan

'Vat het plan-Deckers kost

.

•

Ais leldende gedachte bij het inhalen van den> achterstaud bij de

organlsa tle I'll outillage van leg'er
en vleet noemde dr, II. Colljn in
zijn Dinsdagavond 15 Dec. in de
Tweede Kamer g'ehouden rede ter
vCl'dediging van 'de DEfensie-begrooting: Onze weerkr~lCht moet
zoodanig ingericht zijn, dat zij ontzag inboezemt en hulp van dettlen
waardig is. Nederland zal echter,
zoo VOl:gde de minister en aan toe-,
niet meedoen ~:ln een bewapeningswe,dlGop zonder einde.
Omtrent deze belang'rijke rede
ontleellell vrij ter completeering van
de desbetrefCende telegrammen aan
de Telegl'aaf nog het volgende :
Na eenig "kleingoed" te hebben afgedaan, betrekking hebbende op eenige
onderdeelen van de moederlandsche defenslepolitiek, gaf de minister tot zekere hoogte we, dat, naar opgemerkt
werd, de begrooting' inderdaad niet overzlchtelijk is doch het is niet zoo gemakkelijk en mogelijk om het anders te
doen. De Nederlandsche en de Indische
comptabiliteitswet zouden allereerst gewijzigd dienen te worden; het zal dus
niet maar een, t'.vee, drie gaan. In de
memorie van toelichting bij Roofdstuk
YIn kan natuurlijk voortaan weI een
~lobaal overzicht gegeven worden.
Omfloersing van de begrooting is en
blijft noodig; met de bestelling van de
pantserwa.'gens en de Dorniervlieg'booten is het budgetrec,ht der Kamer. niet
aangetast. Met de Glenn-Martins was
het inderdaad anders, doch hiervoor
was een speciale reden; welke niet in
het openbaar medegedeeeid kan worden.
Doeh ik wil weI zeggen, aldus de minIster, wanneer ik toen 60 OOmmenwerpers had kunnen krijgen, had ik ze
genomen.
Wat verdere uitbreiding voor de weerMacht betreft, mocht de volgende mInIster nlet gebonden worden.
De laatste zestig jaren del' 1ge eeuw
ging het wereldgebeuren vrijwel ongemerkt langs ons heen, in deze eeuw is
het andel'S geworden en moest Nederland er rekening mede houden, dat het
\Joel eens betrokken zou kunnen worden in de cen of andere uitbarsting in
"Europa. Eerst bracht de wet-Eland het
contingent op 17.~00 man, later verhcogde spr. dlt in 1913 tot 23.000 man
en in de oorlogsjaren brachten wij een
leger valt 400.000 man op de been. Na
tiert jaren verademing en Volkenoondsldealen glng de bewapening in Europa
ell in het OOst-en met razende snelI1eld
omhoog,
Noo<tzak~lIjke

,

De besHssing over de vraag: "kruisers
of vllegtuigen" is thans nog niet aan de
orde; we hebben nu drie kl'uisers en
nleuwe behoeven nlet voor 1942 en 1943
cp stapel te worden gezet.
Vervanglng, v66r de levensduur van
twintig jaarvel'stl'eken is, van de "J.ava"
en de "Sumatra", is niet noodig. AIleen
wanneer deze krulsers onbl'ulkbaar waren - hetgeen niet het geval Is - moesten er eerder n!euwe gebouwd worden.
Als zijn persoonlijke meenlng zei de
minIster in aansluiting hleraan nog, dat
kruisers voor rndle nlet zuBen kunnen
worden gemlst.•

Het N. I. O. G.-congres, te Bandoeng
.

ma:\tregelel\

Md at deze wisselende aspecten
hideteh ook wij rekening houdell ell
sedett 1931 hedt liet kabhlet ook
1llet geaarzeld, een aanVa!lg te lllaken met de l100dzakelijke mantregelelt. NatuurJijk hebben deze zich
weerspfegeld in de begroC>tingscijlers. In de jaren 1936 ,en 1931 is
I 83 nlillioen meer nitg'egel"en en nitg'etrokken. 1

WiJ hebblHl de f~iten te aanvaarden
,ZOQals zij zijnen van de drle dee len
van het koninkrijk llggen de twee belangriik$t~ In ,de zone ,an het ernstige
gevaar voor vel·wlkkelingen.· Al dreigt
er nlet oogenbli'kkelijk gevaar, de waarschijnlijkheld er van mag nlet uitgesloten geacht worden. Wij hebben dus den
pUcht, te doen wat wij kunnen om zooveel mogelijk ta voorkomen dat wij worden meegesleurd in een calamiteit.
Wij moeten onze weerkraeht zoodanlg inrlchten, dat wij ol1tzag inOOezemen en hulp vanderden waardig zijn.
. BiJ aile yoorkeur vcor collecUeve velllgheld moe ten wij ons op groote oHers
voorbereld houden. De kracht van de
bondsleden afzonderlijk moet groorer
\\'orCien,naarmate de macht der buiten
den bond staande landen grooter wordt.
W;~J moe ten echter nlet als sommlge
Jaren onze militaire uitgaven fln,ancleren met budgetaire tekorten. Dat zal
geen Nederlandsche regeerini willen.
Ret geH, dat noodlg Is, zal er moeten
kOIJl,en, doch Nederland zal nimmer In'
dezen overdrijven en meedoen aan een
bewapel1illgswedloop zond€r eil1d.

lIet ptalt Deckers
H~t plan-Deckers was eell sdlema
\'oor de zeegaande vloot, rtlet een vlootwet. De persol1~elsorganisa tie Is opgebouwd op de basis van dlt schema, voor
zoover het klein materieel betreft.
De geh~1e uitwel'king van het plan
2al een bedrag van J 22 a 23 nli1110en
vragen boven het bedrAg van den gewonen dienst voor 1937. Dit bedrag z~l
over drl~ jaar jaarlijks terugkeeren. Men
vrage dus l\1et, of wij weI genoeg doen
\'oor de marine In Indle.
Torpedomotorbooten kunnen zeker

onder bel>:laIl1Q

zijn, doch wij moeten niet weer aan
wat nleuws beginnen vOl'dat we weer
.,op peil" zijn met onze oorlogsvloot. Er
kan aan de aanvuliing niet veel sneller
'gebouwd worden dm wij doen ; er staat
drie jaar voor een kntiser en twee en
een half jaar voor cen ondcrzeeboot.
Waarom zijn nu lliet direct de,
twee flottieJjcleirlers, vier jagers en
zeven onderlceers tegelijk 9P stapel
gezet? Omdat eell del'l van de bemanning nog opgeleid moet worden.
Er is tegenweordig groote tcchnische
kennis noodig en we hebben niets
aan schepfn aan uen ketting. Laat
men e1' echter zeker van zijn : wan'neer de schepen klaar zijn, staan
de bemanningen ook aangetreden.
De officiersopleiding is ook uitge. breid, in 1936 zijn weer dertig adelborsten voor den zeedienst aangenomen, teg"en zes in 1932.

onl$tl\ndlihe~ell

outtlS

Hef huiswerk

,

IS

"',

een

t,~,

.

noodzakelijk kwaadl

•

Hoe moet vredesgedochte bevorderd worden?
0 penha.wdelJat bet V. V. O. er bij d~ bevoegde instalities 011 dan te dr1ngen, dat voor ambtenaren
dIe In aailsIuitirtg op hun bulVtul d~ oJ)enbare vergadering van
telllandsch \"~rlof op nort~activi~it
het N. t. O. G.-collgres te Bandoeng
worden gesteld, fen gunstiger regelltlg
op Maandag hebben wij het eerste
worde getroffeil. dahl de bestaande. "
gedeel te reeds verslagen.
1n de toellchting werd gezegd, dat de
Wij late1\. thans nog volgen een
ver1of~alar1ssen,
gebaseerd op de tegellverslag vall! de ,behandeling der bewoordige salarl'Ssen met zeer tragel1 prolangrijkst.e congnsvoorstellen.
mot1egang, zeer laag zijn. Zonder' overdrijvlng mag echter gezegd wordell, dat
Ret hoofdbe.stuur had een voorstel
non-activitelt vooral voor de jongerim
ingedlend om te streven In samenwerblttere armoede beteekent.
king met het V. V. O. naar een
De heer Vall Pel s (Padang)
gunstiger klasse-in'deeling
aan boord der mallbooten. In de toe- vond het eel1 schandaal, dat......
Hchting werd gezegd, dat de .salarisDe v 0 0 rz 1 t t e r: Wilt u het
grenzen voor het reizen In de verschil- woord "schandaal" terugnemen?
'
lende kla5Sen te hoogzijn; met name
De heer Van Pel s, voortgaangeldt zulks voor het relzen in de tweede de, Yond, dat het nlet aangaat om hen
klasse.
op een zoo laag salaris te laten 1l3ven.·
Vervolgens werd het voorstel a a nDe heer V:\ It Pel s (Padang)
g e nom e rt. '
sprak zijn teleufsteIling 'uit over de
aceoml1lodatie der K. P.M.-schepen,
Ook werden aangenomM de voorwelke 1J1idde~eeuwsch is. De kapistellen van bet hoofdbe.stuur ont bij bet
bestaan van redelijke aal'lspraken op
teins schamen zich en·oor•.Spreker
overplaatsing,
te bepleitet'l deze te doan
verzocht dit onder de aandacht der
geschleden voor rekening van den laltregeering te brengen.
de, zoomede om in het V. V. O. aal1 de
De heel' Pro It k (Ambon) voegorde te stelIen een verbetering te verkrijgen itt de klasse-illdeeling van de
da eraan tae, dat de accommodatie
burgerlijke
landsdienaren bij opname in
aan boord van de gouvernements111iIitaire hospitalen.
I
stoomers nog slechter is.,
Het voorstel ',verd verv01gens aangeVan Djokjakarta was een voorstel Innomen.
gekomen, luldende: waar woonplicht is,
ijvere het hoofdbestuur er voor de huHet voo1'stel Solo" dat alIe ol1derwlj- ren In overeenstemming te brengen
zets, voor zoover zij geen recht heb- met het plaatselijk huurpell.
ben op reizen eerste klas.se, in de
tweede klasse 111oge11 reizen, werd met
Het hoofdbestuur was voor het vooralgemeene stemmen aangenomen.
ste!.
Van de overlge voorstellen vermelden
Batavia had een amendement il1gewlj het volgende.
diend met de strekkll\g, dat de huren
Het volgende voorstel van het Mofd- nlet boven het ptaatsellJk huurpell ult..
b~$hmr lul(\ut om III samemYijrklolJ met kom~l1.

Voorlzetliug
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Yah Malang was een voorstel Hlgekomen, luldende : I '

he,t N.I.O.G. ij'vere .oor e'en verscherpt

toezlcht op het zoogenaamd huiswerk op

de lagere school.

,

. In de toelichting- werd gezegd: Dit
huiswerk neemt, niettegenstaande de
de5betreffende cir~ulaire van den alg.
Insp. W. L. 0., nag steeds een tegroote
plaats in op verschlllende scholen, zelfs
in de lagere klassen. Dlt is nlet noodig,
nlet wenschelljk en in strijd met a(Ie
paedagoglsehe en hyglenl~ke begrippen·l
.i
pekalongan. had Nn amendement ingediend om dit nlet aIleen voor de openbare school, maar ook VOor de nletopenbal'e school toepasselijk te verklaren.
I

,

De heer De V r 1 Q s (Matang) zelde,
dat het de bedoeling is het tegengaan
van de uitwassen van huiswerk. Het
betreft voornamelijk de eerste tot en
met de vijfde kIasse. Spreker lichtte een
en ander met vool'beelden toe.
De heer Van U y tho v e 11 (Buitenzorg) was van meening, dat zulks door
ver.scl1erpt toezlcht nlet weggenoinen
kon worden. Excessen vallen te rapporteeren bij de inspectle. Ais de verzwaring van het leerplan en van de toelating.sexamens weggenomen worden,
zullen we meer succes hebben.
De heer Van Pel s (Padang) achtte
huiswerk voor de lagere leerjaren ongewenscht; voor de hoogere leel'jaren
kan het worden geduld.
De heer K u y t (Soerabia) juichte de
circulaire toe. Spreker wenschte een
verbod van huiswerk voor de lagare
leerjaren, ook voor de bijzondere scholen,
Andere afgevaardlgden sprakell zlch
In ~ellJkell aeest ult ,
_I .~.) .
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De v o o r a t t t e r (tijdelijk de heer
De v 0 0 r zit t e r zeide, dat het
De Dreu) achtte een verbod, ook voor hootdbestuur voor het voorstel was inde bijzondere scholen nlet mogetljk, De- ,dien er hoogere eischen worden gesteld.

zezijn gebonden aan de subsldle-ordonnantie, want deze bepaling komt er
niet in voor. Wijziging in dien geest van
de ordonnantie zal wel nlet gelukken,
gezlen de politleke situatle. Verdwijnen
van de exarnens zal een stap in de goede rlchtlng zijn, De propaganda tegen
het hulswerk moet doordrlngen tot de
ouders zelt. iDeaangacht kan gevestlgd
Een geweldlg organlsatorlsch probleem worden op verscherpt toezlcht.
Bommenwerpers Is voorts nog de Industrleele oorlogsRet
voorstel werd, geamendeerd,
voorbereldlng, welke nog geheel moet
a a n g e nom e n. ~
worden opgebouwd ult door verschlltenBommenwerpers zijn VOOr Indle
de organlsaties verzamelde gegevens,
volkomen onmisbaar; er zal dan
NEUTR.\LE INDISCIIE SCHOOL
Voor deze coordinatie zul1en eenlge inook nog' een tweede groep van 39
genleurs uit het bedrljfsleven worden
besteld worden. Zeeverkenners beSolo had een voorstel ingedlend, luigezooht,
hooreu bij de vloot en onze vloot
De minister waardeerde het, dat de dende: het hoofdbestuur trachte te bezal aanvankelijk in Indie zeer versoe.vdemocratische fractie voor de In- relken, dat In Den Haag een neutrale
dlsche defensleversterklng zal stemmen. rndtscheschoot gestlcht wordt, waar
spreld zijn over de verschillende
Doch waarorn ook niet voor de begroo- vooral rekening gehouden wordt met de
zee-engten in den Archipel. Wanting van Defensie ? Hier wordt nog niets werkelijke behoeften van het verlof~
neer nu de vijand zich ergens nesbeslist oVer eventueele verdere plannen. gangerskind.
telt, is er maar eell tegenactiei, Ill.
Deze begrooting is uiterst sober en de
In de toelichting werd gezegd: er bemassaal optreden van zware bomrangorganlsatie van de vloot is aan den
staat
in Den Haag eel'l, zoogenaamde Intop niet wel?'lderig, gelijk de heel' AImenwerpers. Enkele basisvliegvelden
dische School. (AlSeelstraat 4, hoofd de
barda
het
laakte.
Hier
is
het
12
pCt.,
in
zunen' dus nog moeten worden aanZwe:ien, dat aIleen nog maar een home- heer De Koning). Hoewel er vol toewijgelegd, niet aan de kust, doch. in
fleet heeft, 15 en voor Engeland 27 ding wordt gewerkt, zijn er ve:e bezwJ.het bi.nnenland. Er zijn er ,thans
pct., wat de vlag- en hoofdoff1cleren ren tegen deze school in te brengen. Het
hoofdbezwaar is weI, dat de schOOl een
reeds, grootere en kleinere, deie en
betreft.
Christelijke
schcol is (wat nooit geadverzestig en er zunen er nog vier of
Voor de landmaoht geldt hetzelfde:
teerd wordt). De school is voor bij de
overal
wordteen
divisle
gecommanvijf. bij moeten komen. i.
50uvernementsscholen. Met werkelijke
Om de kosten kan de persolleel- • deerd door een generaal, hier door een behoeften van het verlofgangerskind bekolone!.
De
minlsrer
wilde
den
heer
opleiding niet nog verder wordell
Albarda niet overhalen, n11 toch nog doelen we o.a.: de schooltijden moeten
uitgebreid.
. voor te stemmen - dit is in de }{amer zoo kort mogelijk zijn; het mooiste deel
nog nooit gebeurd (vreugde) - doch de van den dag dlent het kind buiten te
kunnen zijn; hulswerk worde tot een
Wat aan het leger ontbreekt logioa is ditmaal loeh bij hean zoek.
,ninimum beperkt.
V.an den' heel' Van Houten met zijn
In Nederland ontbreekt aan het leger eenzijdlge ontwapening en lijdelijkheid
Het hoofdbestuur Yond het in zijn
drleerlei: het pontingent is te klein voor bleef onder de .striemende verwijten
dekking van een mobllisatle en bedie- van den· minister weinig over. Hij ver- prae-advies meer te liggen op den weg
ning vail aHe nieuwe wapens; er zijn loochent' onze historie, rlep dr. Colijn der Vel'eeniging voor Indlsche Verlorhet geheele jaar ri.iet-geoefende man- uit, onze voorvaderen en wij weten nlet gangers.
schappen onder de wapenen en het ma- meer wat zedelijk en godsdienstig geDe heel' Van V u u r e 11 (Solo)
terieel is nog nlet voldoende uitgebreid. oorloofd Is. Dat weten de C. D. U. en de
ht:'er Van Houten alleen. (rnstemming). gafcen nadere toelichtlng en zeide, dat
het programma van de' bewuste school
Op basIs van de huldige organisatie is
Wanneer vijandelijke vliegtuigen onze niet aanslult op het Indlsch programma.
bij mobllisatle reeds een contingentsverhooging van 5000 man noodig, waar- 5teden en dorpen bedreitgen, dan mogen Bovendlen zijn er ondel'wijzers, die nooIt
bij komen l~OO voor het nieuwe mate- en m~ten wi} die probeeren te ver- in Indlii zijn geweest.
drijven. Noolt zullen wij buitenlandSCIhe
rieel, dit Is duseen· mobllisatiesterkte steden aanvallen.
De v 0 0 r zIt t e f, de heer Van
van 26.000. Maar dan hebben wij 110g
De pelangwekkende rede van den mi- der WeI, had geen bezwaar om In saaltijd 15 lichtingen noodig. Met de bedlening van b.v. IuchtdoelartHlerie en nister-president, welke door de Kamer menwerkIng met bljvoorbeled de verInfanteriegeschut loopt de modernisee- met groote aandacht werd aangehoord, eenlging van verlofgangers of de afdeering dus veel te langzaam. Bij een con- heeft ruim twee uur en een kwartler iing Nederland van het N.I.O.G. te komen tot de oprlchting eener school.
tingent van 32.000 man zunen altijd nog geduurd.
12 lichtingen noodig zijn voor dezelfde
Er is niet gerepl1ceerd.
De heer Van D u y'n (afd. Nedermobilisatiesterkte.
.
Bij art. 17 deelde de minister op efn land) merkte op, dat de afdeeling Nevraag van den heer Scl1aepman mede, derland gewezen heeft op moeilijkheden
De vloot zal na de uitbreldlng lJuitien dat de .,Java" na.ar Nederland zal ver- :tangaallde een dergelijke school.
de exploitatlekostell reeds J 16 tot J 17 trekken, wanneer de "De Ruyrer" in Inmillioen meer vragen en voor kosten die 1.9 aangekomen en dat de "Java"
Het voorstel werd a a n g e nom e n.
van varen en van de bemanning komt hier te lande schletoefenlngen tal houer nog eens zes millioen g'ulden bij. Voor den.
Met aIgemeel1e stemmen werd aangede vloot in rndle en de weermacht in
nomen het voorstel-Bandoeng om erop
Nederland Samen zal jaarlljks J 37 mil- , Ten aanzlen van de NederIandsche aan te drlngen, dat een schoolgeldregelioen meer noodig zijn, waarbij het In- !Y'ilitalre attache's, die geruimen tijd Hng getroffen wordt, waarbij ten volle
dische leger (/ 8 mlllioen) g~heel voOr van het Jaar hler te lande vertoeven rekening wordt gehouden met de onderrekening van Indle wordt gelaten. Men merkte de minister nog op,' dat voo; houdspllcht in de Inheemsche samenbedenke, deze loosten zullen ult "ge- deze ofHcleren te Berlijn, Parijs enBrus- leving.
.
\\'oon" gefinanclerd moe ten worden. De &el het geheele jaar emplooi is. Thans
extra-last meet gedragen worden door wordt de band met h~ departement
Van Malang was een voorstel ingekoNederland en rndle gezamenlijk.
ook veel beter hecht gehouden. .
men, luldende: het N.I.O.G. trachte te
berelken, dat \'oor Eerste Europeesche
Scholen

bewapeningswedloop

Onze weerkracht moet ontzag inboezemen

Mocht nu niet mogelijk blijken
iit alles uit t~ voeren, dan zal een
urgentfeprogram , moeten worden
opgesteld. Politieke eerIijkheid gebood, dat al deze aspecten bekend
werden ,vMr de stembus ; met .de
landsverdediging en flrraneien mag
niet worden gespeeld,

~2~.'~~=t:':_

de zesde betalingsgroep

als de laagste wordt aangemerkt instede
van de vijfde.
Eenig~ afgevaardigden waarschuwden
tegen aanname van het v60rstel \lIt tactlsche overwegingen, o.a. om leerlingen
te verl1ezen, dIe men nlet.behoeft te verl1ezen.
Het voorstel werd, geamendeerd door
Semarang, a a n g e n () m e h.
D~

WILDE SCIIOLEN

Ret voorstel werd aangenornen.
Vervolgens werd de vergadermg tot
Maandagavond geschorst,

Vredespropagundu

..

In de avoudvergadering kwam in behandellng het voorstel-Batavia, luldende: het N. I. O. G. overwege de' vraag

hoe de vredespropaganda in de Nederlandsch-Indlsche Vredesfederatie' gevoer,d dien] te worden.
In de toelichting werd gezegd: de
nieuwe bewapeningswedloop gestlmuleerd door de fascistische landen In
Europa zegt ons, dat Intematlonale propaganda voor den vrede steeds geboden
is, maar aan den anderen kant mag
deze prop~anda nimmer leiden tot
.veerloosheld. Bij de prop..'lganda voor
den vr~de Ir.oet daar terdege rekening
mee gehouden worden.
Het hoofdbestuur was \"oor het voorstel.
De heer Cos t e r <Batavia) zelde,
dab de bedoeling is hoe wij lid kunnen
blij.ven van de Vredesfederatle. \Vij leven in een tijd waarin de vredesproraganda niet meer op die wijze ge\"oerd
kan word~ll als geschiedde. Spreker
ging hierop nader in. Thans w'ordt van- •
uit Bandoeng fen vredespropaganda
gevoerd, \\"el'ke geen rekening houdt met
den modernen tijd. Ais spreker het Duit~che regime ziet, kan men beter alles
geven, zelfs zijn leven, dan te sta:ln
onder' dat regime, dat tot oorlog voert
De . heel' V, eo I t h u Y sen U3.:lndoeng) z,ette het doel vall., "De VredesstE)m" ulteen.
Sprekers eenlge doel Is de menschen
dof te brengen dIe tot nadenken brengt.
Verder verklaarde sprekel' zlc!l "vredes- neutraal".
De heel' De ,V r i e s <Buitenzorg) zette
uiteen hoever het N.LO.G. in Buitenzorg
met het vredeswerk is gekomen en
vroeg of het nlet typeerde, dat a1daar
een off!cler, ritmeester De Sloppelaar,
voo1'zitter is van de Vredesgroep. Het
restje van de vredespropaganda moeten wij nlet den hals omdraaien. AIs
wij de Vredesfederatie blijven steunen,
lat-en we dan trachten deze wat nleuw
:even in te blazen.
De heer Lag e 111 a n, (secretaris)
mer~t.e op, dat de waarde van het voorsrel niet wordt verhoogd als er in de
Vredesf~de1'atle geen fut meer zit..
De heel' S mIt s <Batavia) was van
meenlng, dat de vredesbeweging van nu
zlo11 moet aanpassen aan de veranderde
tijdsomstandlgheden.
De heer Cos t e r (Batavia), repllceerend, betoogde, dat het werk in het
N. I. O. G.'humanitair vredeswerk moet
zijn. Maar als ik de. bewapening beperk,
zelde spreker, ben ik er zeker van, dat
ik een prooi word van. !let faselsme.
De v 0 0 r zIt t e r zelde, dat het
de hedoeling van Batavia Is, invloed ult
te oefenan in de Vredesfederatle.
In verband 'met devraagheld van het
voorstel, stelde de heer Velthuijsen wijziging voor. •
Rethoofdbestuur
voorstel, luidende:
wege de vraag op
paganda voor den
worden gevoer~i.

kwam met een nleuw
het N. I. O. G. overwelke wijze de provrede het best kan

Met op ~en 11a (Malang) algemeelle
stemmen werd dit voorstel a a n g e nom e n.
De heer Van V u ure n (Solo) opperde het idee, dat men in de groote
plaatsen ermee lOU kunnen beginnen.
De heer S c h 0 ute n wees op
de kosten alhoewel het hoofdbestullr
zeer sympathlek teg'enover het voorstel
staat.

Soerabala had een voor$tel ing~dlend,
luldende: de algemeene vergadering
draagt het hoofdbestuur op, in samenwerkIng met de afdeelingsbesturen een
De heer V leg h art, voorzitter
enquete te houden inzake de wilde scholen, teneinde conclusles te trekken be- van de fUmcommlssle van het N.r.O.G.,
t.reffende het. al of niet wenschelijke merkte op, qat de sma1film nlet "lakoe"
Is. De kinderen willen een fUm zien van
van:
I},
de natuur met spanning erin.
a. het onder lelding van bet N.r.O.G.
Het voorstel werd vervolgens a a nnemen van neutrale onderwijsll1stell1n- g e nOm e n.
gen I
SPE€IALE UULO·KWESTIES .
b. het u1tbrelden van de arbeidsbemlddeling van het N. I. O. G.
Taslkmalaja had een voorstel ingeC. het royement van N.I.O.G.-leden~
werkgever inzake wild onderwijs en het dlend, luid~nde: het hoofdbestnur beplaatsen van advertenties ill de N.I.O.G.- legge voor de mulo-collega's speciale
bijeenkomsten, bijvoorbeeld aan den
bladen.
"
voor-avond van de algemeene vergadeHet hoofdbestuur weQs er in Zijn·prae- ring, waarop onderwijs-technischekwesadvles op, dat een enquete door het ties het mulo betreffende worden beO. O. V. O. gehouden zal worden. Het 5proken, alsmede een advies kan worden
ligt in de bedoeling van het hoofdbe- uitgebracht over de mulo-voorstellen op
stuur middels deze enquete ook de in den. beschrijvingsbrief.
de toel1chting van het voorstel gevraagHet hoofdbestuur zelde in zijn praede gegevens te ver~melen.
advies te zuBen trachten aan qe. geu~~
, !
De heer H u I zen g a. (SoerabalaJ wehschen in dit voorstel nog op deze
wenschte het woord "wilde" scholen uit algemeene vergadering tegemoet te kohet voorstel te schrappen, omdat et lllen en verwcht daarom intl'ekking van
bona fide inrlchtin'gen bij zijn. Men zou het voorstel. Voor de vakonderwijzers
den naam "partlcullere niet-gesubsl- wordt naar hetzelfde gestreefd.
dleerde" scholen kunnen nemen. Kan
De heer Van d e r S I u ij s
het N. I. O. O. hier nlet Jets doen ten
(Baridoehg) braeht het denkbeeld naar
bate van het openbaar ollderwijs? .
voren, dat tijdens de algemeene vergaDe v 0 0 r z 1 t t e r yond, dat men dering de mulo-leerkrachten afzonderpunt c kan overlaten aan het hoofd- lijk hunbelangen zouden kunnen bespreken.
bestuur.
Malang verklaarde zlch hlertegen. Ret
Het vcorstel werd hierna a a n g e nobevordert celvorming, die ongewenscht
men.
Van Madloen was een voorstel inge- Is.
Taslkmalaja trok vervolgens het voorkomen om in samenwerking met andere
onderWijsorganisaties te trachten bij de &tel in.
regeering te berelken,. dat a;an de zooHierna werd eelt besloten vergaderil1g
senaamd~ wilde scholen zekere elschen
worden ge.swlcl l\all de inrlchtlni en het gehouden en werd het openbaar gedeelte geschorst tot Dh1.$da~ochtend.
per!Ol1eel,
,_' "
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Moskou zou op oorlog aansturen
Wat op 26 October jl. in het Kremlin
besloten werd
Ol'ganisatie van de wereldrevohule
De Komintern had tot nu toe aan
maar geheiru.e agenten in het bultenland opdracht gegeven alles in het werk
tie stellen om tweedraeht te ;zaaien tllSSIChen de Europeesche mogendheden, de
dliplomatieke spanningenzoo hoog mog(elijk op te voeren en, waar iI11ogelijk,
eten gewapend conflict te provoceeren.
In onderstaande bijdrage deeIt een bijzeondere me:lewerker van de K. W. P.
nnede, welke nieuwe instructies thans
dtoQr Moskou zijn gegeven.
Op 26 October werd in het Kremlin
elen g-roote vergadering gehouden waarin zeer belmgrijke ,besluiten werden genomen in verband met den huidigen poIl_tieken toestand in Europa. Talrijke
klopstukken van de sovjet-repllhUek wanen op deze vergadering aanwezig, o.a.
e(E'n vertegenwoordig-er van de Komintern, van de volkscommissariaten van
o(orlog en buitenhndsche zaken vall de
:?J\ware en Uchte ini:lustrie, alsm'ede van
dle Gepoe.
J
:
Na de opening del' 'bijeenkomst las de
alfgevaardigde Niestad Krestinsky, vertegenwoordiger van het volkscommissariiaat van -buiten!andsche zaken, een
vferklaring voor, die hierop neerkwam.
dat de eindbesluiten tevoren '(fOOl' den
,.genialen leider ,tier wereldrevolutie",
"Sltalin, ware~l goedgek;.;~urd. De samenst;eller van dlt document verklaarde, dat
hEet heschouwd moest worden als een
wrare oorlogsverklaring van de Kominte~rn. De tegensteIling tusschen fascismle en de Sovjet-Unie zon thans haar
hcoogtepunt he-bben bereikt en de
sc~herpte van dit conflict is van 'elien
aaud, dat er geen redelijke hoop meer
kambestaan op een ,bijleggen van dit
geschiI.
I
Krestinsky wees erop, dat Duitschland in de tweede helft van 1937 in mililt.air en diplomatiek opzichtgereed zou
zijjn ,voor een aanval op Rusland. Voor
de geloofwaardigheid van deze mededeeeling beriep Krestinsky zich op zijn
kennis van :de verhoudingen in DuitschIamd, die hij als gezant te BerIijn gekr:-egen heeft. Woordelijk verkIa.arde de
SOvjet-commissaris: "Aldus blijft thans
al:s eenige :mogeIijkheid over, ons op dit
omvermijdelijk endreigend conflict voor
te~ bereiden op een wijze die het minst
sclhadelijk voor ons is, namelijk BerIijn
vo>or te zijn en in het voorjaar van 1937
inl west-Europa een gewapend verzet te
omtketenen".
Als resultaat van deze verklaring stelde Stalins bijzondere ;vertrouwensman
Mioskwin de volgende punten vast: 1.
AllIe pogingen, een gewapend conflict in
Wiest-Europa te voorkomen, hebben geen
rNsuItaat opgeleverd'. 2. Het is derhalve
no)odzakelijk, dat de Sovjet-Unie zelf
po)gingen in het werk stelt om door een
re(chtstreeksche actie in het ,Westen een
omrlog te ontketenen en de overige hndc'n met alle mogeIijk middelen daarin
te betrekken. 3. Gezien zijn geografische
Ii~ging zon Sovjet-Rusland slechts een
klEeil'l aandeel in dezen oorlog hebben,
he~tgeen de Unie in staat" zou stellen
halar gezamenlijke strijdkrachten inta(ct te houden om den revolutionnairl:n
tOEesta11d, die het gevolg van den oor10€g zal zijn, te kunnen uitbuiten..
JAlgemeen was men op het congres van
,oolrdeel, dat het oogenblik van handeIem thans is aangebroken. Verder uitstfel zou onmogeIijk, zijn. De :proletarisclhe goit is op haarhoogtepunt gekom£en. Nu behoeft nog slechts 'n geschikt
oolgenblik gevonden te worden, om het
VUlur te werpen 1n het kruitmagazijn in
de~ Middellandsche Zee. i
IEen g-evolg vall deze besUssing is, dat
ommiddeIlijk nieuwe geldmiddelen tel'
b~~schikking van de Komintern moe ten
wo)rdengesteld, om de propaganda in de
limksche kringen en onder de arbeiders
te kunnen verdubbelen.
<Om de revolutionnaire beweging in
F'r:ankrijk met ;Sucoes te kunnen voortzettten, is de beruchte communistische
leil.der Andre Marty, die h~t volste vertrouwen van Stalin geniet, ,met bijna
dicetatoriale bevoegdheien 'bekleed. Mar...
ty heeft het reeht, om het veto uit te
splreken over aIle besluiten van het polHiiek bureau van de communistische
p:mtij in Frankrijk en S'panfe.
iHet actie- eri organisatie-comite, dat
de, opdracht had verkregen, de ~takin
gem in de verschillende tabrieken te 01'gamiseeren, heeftzijn taak vervuld. Een
cemt.raal comite heeft t.hans de opdracht
gelkregen een algemeene staking te 01'gal11iseeren. Aan het I hooM daarvan
stmat Rayaud, de stichter van de commt~nistische cellen lin <Ie ReJ;laultfabriekell1, welke dennaam van "Dimitroffgrcoep" dragen. De stakingscomite's zijn
no!gmaals op hun pIicht gewezen om de
fatbrieken door de Komintern te laten
benetten. Tegen eventueele pogingen tot
onttzetting is een systeem van ~elfverde
di&5ing bedacht. Het centraal stakingsconnite zal in voortdU'rende verbinding
st~an met het communistisch spoorweg~orm1t~ in CreU en ,met de vakvereenl..

gingen, ;waarin de arbelders van. de
openbare werken als gas, electrlcitelb en
waterleiding zijn georganiseerd.
Om de positle [der communtsten in
Zuid-Frankrijk : te versterken, zijn 'de
communistische ikopst.!1kken Liton en
Naillou
naar Marseille gezonden. Zij
hebben tot taak te Iwater en te land de
verbindingen te bewaren met het reusachtige reservoir van revolutionns.ire
krachten, dat in Catalonie door Moskou
is ingericht en van Iwaaruit de eerste
massa-opstand in zuId Frankrijk moet
worden geleid. De in Catalonie gevormde roode benden zouden hij de eerste geschlkte gelegenheid Frankrijk binnentrekken, om de communisten daar 'bij
te staan.
Tenslotte werd nog gewezen op het
werk :der I communisten in den Elzas,
waar ~ij vooral hunaand3Jcht wijden
aan het verwekken van onrust aan de
Framch-Duitsche greils. De activiteit
van het Komintern-bureauzal verdubbeld 'worden, terwijl het bureau del'
Duitsche communistische partij, datzich
he den in Praag beyond, eveneens naar
Stl'aatslburg is overgeplaatst, waar het
in een groote woning aan de Rue des
Francels-Bourg'eois is ondergebracht Vanuit dit ·bureau zal voort~an de communistische lectuur over- de Duitsche
grens gesmokkeld worden. '
Het Iijdt geen twijfel dat de communistlsche activiteit In Europa. den laatsten· ~ijd zich ontzettend heeft ontwikkeld. En het einddoel van het communisme is toch "de wereldrevorutle".
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llang tot eenwaardig opvolger te rnaken. De [onge Tsjang Sjoe-liang voelde
er echter meer voor om zlch op Europeeschewijze te kleeden en, een plelzlerig'leventje te lelden, dan op een hard
veldbed te slapen. Hij wos een trouw bezoeker Yan de Internatlonale Club in
Tientsin, waar hij als een del' oeste
dansers gold. Toch had hij op negentlenjarlgen leeftijd al de militaire academle te Moekden doorloopen en werd
hiJ benoemd tot chef van de Iijfwacht
'van zijn vader.
In 1921 stuurde Tsjang Tso-Iin hem
als mtlltatr attache naar de manoeuvres
in Japan. T§jang Sjoe-Hang bleef een
jaar in Japan, waar hij een militaire
school bezocht, Bij zijn terugkeer in
China bracht hij belangrljke hervormlngen aan in°.'het Ieger van zljill vader.
Een jaal~ later werd hij benoemd tot
leider van de militaire academie te
Moekden.
In 1924 nam hij deel aan burgeroorlogen zonder hieI1bij sterk op den voorgrond te treden. WeI trok hij 'de aandacht door zijn talent om als vredesonderhandelaar op te treden.
Na den doodvan zijn vader nam de
!onge Tsjang in _1928 de heerschappij
111 de oostelijke provincies over. Weldra
schaarde hijzlch aan. de zijde del' centrale regeering te Nanking en werd hij
bevriend met Tsjiang Kai-sjek. Uit deze
periode wordt van hem verteld dat de
Japansche consul-generaal h~m voor
een diner had uitgenoodigd. Ti;dens het
diner deelde de consul hem mede dat
hij hem zou gevangen houden ~tdat
hij een voor Japan gunstig verdrag zou
hebben onderteekend.
)

Tsjang Sjoe-Iiang toonde zich zeer
bereidwillig en
na enkele, uren van
onderhandelen zond hij zijn adjudant
weg om het ambtszegel te halen, opdat
hij het verdrag zou kunnen bekrachtigen. De adjudant kwam weldra terug,
haalde echter plotseling twee revolvers
te voorschijn, die hij op den verbluften
Japanner richtte. Zoo konden Tsjang
en 'zijn ,adjudant door een raam ontkamen.
Een feit is, dat Tsjang Sjoe-liang
weldra in Japan even sterk werd ge.
haat als hlj door Nanking werd geeerd.
Hij weI'd tot opperbevelhehber van de
noordelijke strijdkrachten benoemd. Hij
steunde de regeering met een inval in
Zoon van "Leellw van
Noord-China en versloeg de gevaarlijke
MantIs joerije"
tegen Nanking gerichte coalitie, Feng,
JoeSjiang en Jen-Tsji-sjan met Wang
Tsjang Sjoe-liang, die maarschalk Tsjiang-wel.
Tsjiang Kai-sjek gevangen heeft genqmen, sta-at op het oog'enblik in het
Tot dank werd hij Ibenoemd tot verbrandpunt del' belangstelling.
tegenwoordigervan Tsjiang Kai-sjek en
werd hij lid van de executieve del'
Tsjang Sjoe-Iiang werd in 18gs f?;e- Kwomintang. De Japannersbeschouwen
boren en was de oudste zoon van den hem als de aanvoerder del' anti-Japan"Leeuw van Mandsjoerije", den beken- scheagitatie. In 1933·glngT,;;jang naar
den Tsjang Tso-lin, den ouden vecht- Europa. Hij bezocht Itam~,Zwitserland,
j3JS, die ingreep in den Chineeschen Frankrijk,EngeIand, BelgIe, Nederland,
burgeroorlog, verslagen werd en bij zijn Duitsc'hlan:d, Oostenrijk, Zweden en Deterugkeer bij een spoorwegaanslag om nemarken.
het leven kwam, schrijft he~ Alg. HdbI.
In Januari 1934 keerde hij terug naar
Over den zoon doen de meest fan- China. In Feoruarl van dat jaar tract
tastische geruchten de ronde. Zijn va- hij in functie als opperbevelhebber van
derzou met de meest gruwelijke mld- de legers tel' bestrijding van het comdelen getracht hebben Tsjang Sjoe- munisme.

Tsjong Sjoe:.liong

De COllI) de tlu!cttre
De Times over Sian-fu
In een hoofdartikel bespreekt de
"Times" de jongste sensatloneele gebeurtenlssen in China, waarbij het blad tegelijkertljd de vraag opwerpt, of maarschalk Tsjang Kal-sjek zelf nlet min
of meer medeplichtig is aan het gebeurde
Sian foe.

te.

Sianfoe -

een naam, die onder de

huldlge ornstandlgheden bljna als een

bespotting kli11kt., daar hij "WesteIijke
vrede" beteekent - is tijdens het weekelnde, aldus het blad, het tooneel van
een m,,~lodrama geworden, dat groote en
ernsUge gevolgen kan hebben.
Het zou voorbarig zijn reeds thans te
wil!en vOl)rspelIen, of het stuk in een
drama, dan weI in een klucht zal eindlgen, doch bij de eerste acte heeft men
ongetwljfeld met een vermetelen en
verbijsterenden "coup de theatre" ,te
doen.
Tsjang Hsu-liang, "de Jonge maarschalk", heeft met een slag het vertrouwen vernietigd. dat hij zlch door tal van
diensten aan de Nanklng-regeering verworven had,. nadat hij eerst wegens de
Mandsjoerijsche debacle in ongenade
was gevallen. Hij heeft Tsjang Kai-sjek
gearresteerd, den machtigsten en verreweg belangrijksten man van heel China.
Hij heeft uiting aan zijn voornemen gegeven, den generalissimus gevangen te
houden, totdat de natie besloten heeft
tot represailles tegen J'apan en het
weer in bezi,t nemen van alle gebieden,
die men China ontnomen heeft. En
derhalve is hij openIijk als een verrader
gebral1dmerkt..
De jonge maarsebalk
Wegens de onnauwkeurige gegevens,
waarover men in Europa beschikt, doet
m~n veiliger zich met de vroegere dan
met de toekomstige ~ ontwikkeling dezer
affaire bezig te houden.
"De jonge maarschalk bezit niet de
krachtige natuur van zijn vader, maarschalk Tsjang Tso-lin, en als een waarlijk belangrijke persoonIijkheid heefot
men hem nimmer beschouwd. Tokio's
vrees, dat hij met· de communlst.en zou
heulen, is niet geheel onbeg-rijpelijk. De
leiders van de Roode legers streven al
Binds geruimen tijd naar de vorming
van· een ~ eenheidsfront, waardoor de
Nanking-regeering en de communisten
de strijdbijl zouden kunnen begraven
en gezamenlijk tegen de Japal)ners zouden kunnen optreden. "De jonge maarschalk wltkoestert feitelijk feudale opvatUngen: men zau echter zijn mate
van opportunisme onderso'hatten door
te meenen, dat hij nimmer een bondgenootschap met de communlsten zou
overwegen, aIs welker officieel bestrijdel' hij sinds verscheldene jaren aangewezen is.
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Japan's beduchtheid voor Rusland

Aan den anderen kant weer heeft de
secretarls van de Amerikaansche minister van Marine te kennen gegeven dat
de
Vereenigde staten den aanbouw en
"De eerste bedJ'e;g;Jlg 1II0et (Ie (lIulel'e te niet (Ioen"
de uitbreiding van oorlogsschePel1" en in
den Pacific zullen voortzetten want:
Een volslagen ommekeer in deze in- "versterkingen moeten heantwoord wOrHet voorstel van Engel~nd ian Japan
(en de Vel'. stat.en) d~t arpke1 XIX van zichten veroorzaakte de aanleg door En- den met versterkingen en de eene hehet verdrag van Washington betreftende geland van een luchthaven in 1I0nkong, dreiging llloet de andere te niet doen".
de ontwapening ter zee, dat begrenzing welke daad door de Japansche en Ameen beperking van de versterkingen op de rikaans~he regeeringen beschouwd werd
Er is dus alle reden om aan te nemen
bezittingen van de drie groote mogend- als een uitbreiding van de kolonhle ver- 'dat het afloopen van het Washingtonsterkingen,
hetgeen
derhalve
in
strijd
heden in het .Vene Oosten inhoudt, \'an
verdrag gevolgd zal' worden door aankracht blijft, ondanks Japans pI'Zegging W:1S mer de ~palingen, neergelcgd in zienlijke uitbreidingen van de Japansche
van dat verdrag, heeft geen enthousiaste het Verdrag. en Amerikaansche versterkingen in den
ontvangst genoten in 1:9kio.
. Pacific.
De Bri t sch e autorit.eiten gingen Net
Desbetreffende*telegrammen van Ame- deze inzlchten niet accoord en de HonlIong Kongs toe-komst
rika wij<?en erop dat de Vel'. Staten een kongsche luchthaven werd voltoold. En
beslissing dienaangaande wenschen aan zij bIijkt nu ze]fs de basis te zijn van
Onder _ deze ol1lstandigheden acht
te houden tot overeenstemming met de drie groote luchtlijnen op het Oosten.
Groot
Brittannle zich gerec,htigd tot het
Imperial
Airways;
Pan
American
Airways
Japansche politici is bereikt over dit
weder
versterken van de defensieve
probleem.', schrljft de Shanghai-corres- en China National Aviation Corporation.
werken van Hong Kong, welke stad zlch
pondent van de "Morning Post".
Ook al zou er een rechtvaardiging aan met de ihaar thans ten dienste staande
Japans bezwaren zijn gemakkeIijk te
te
voeren geweest zijn voor de Japansche middelen niet in staat is tot een afdoenbegrijpen. De heele positie immel'S inzake
de beveiJiging van de Engelsche Pacificde versterkingen is veranderd sedert de en Amerikaansche beschouwingen van vlool-.
deze
kwestie,
dan
zou
zij
nu
toch
t-e
niet
onderteekening van het Washingtongedaan zijn door de ditden die de heide
verdrag van Februari 1922.
De positie van Hong Kong is in deze
regeeringen daartegenover gesteld hebvooral daaronizoo gecompliceerd omdat
ben:
het
aanleggen
van
luchthavens
op
De restrIctie in artikel XIX betroffen
het Engelsche gebled, "noodig uitsluiHonkong, de Aleoeten, de Hawaiigroep, Wake Island, Guam en Honolulu voor de tend voor verdediging en bescllerming
American
Transpacific
Service,
terwijl
de
enz., behoorende tot de Vel'. Staten, en
van de kolonie" <volgens de conventie
de KoerilIen, de Bonin-einlanden, Pesca- Japansche regearing bezig is een blijven- van Juni 1898) slechts yoor een tijdscommunicatie
tot
stand
te
brengen
de
dores en de LOochoo-eilanden, Formosa
duur van 99 jaren is gepacht; in 1997
en Amami-Oshima, behoorende tot Ja- tusschen haar mandaat-eHanden.
zal het des betreffende contract af!oopan, welk land zich bovendlen zeer bepen.
lemmerd voelde in zijn bewegingen door
Japans grootste ongerustheid wordt
.~e termen .waarin de bepalingen betref- echter veroorzaakt door. de uitgebreide
Sleohts wanneer in dien tusschentijd
fende de versterkingen van de onder zijn militaire versterkingen die Rusland In geen overeenkomst zal worden gesloten
mandaat staande voormalige Duitsche het Oosten volvoert, inzonderheid door voor een verlenging dier periode of 00een opvoering van den omvang en de treffende een verandedng van de grootkolonien vervat waren.
capaciteit del' militaire luchtmacht.
te van het ootreffende gebied (345 vierIn 1922 was Rusland nog niet toegelakante mijlen) zal Hong Kong aan llet
Zulks is temeer gevaarlijk daar Japans
ten in de rij del' erkende Europeesclle
eind dezer eeuw een onafhankeIijk
naties en had ook nog geen. militaire en kusten op verscheidene punten sle<:hts bied zijn.
luchtstrijdkrachten die een ernstlge be- een 200 mijI zijn verwijderd van Ruslands
dreiging zouden kunnen VOl'men van zijn Oostelijke provincies, terwijl slechts 5QO
De angstwekkende lIithreiding van
naburen in het Vena Oosten. Het vIiegen mijlen Wladiwostok scheiden van belang- Ruslands militaire 'en luchtslrijdkrachover groote afstanden, wat daar nu aan rijke Japansche centra .a1s Otaru, Hako- ten en de huid1ge ontwikkeling van de
de orde van den dag is, was toentertijd date, Niigata en Tsuruga en Tokio en luchtvaart he,bben :!let echter onwaarOsaka op een kleine 650 mijl van die ge- schijnlij,kgemaakt datde leidende
nog onbekend.
De betrekkeIijke onbelangrijkhheid van duchte Russische luchthaven -af liggen. macllten ronde om den Pacific (waarDe Japansche Regeering is de meening toe Rusland au onvoorwaardelijk gerehet vliegtuig in die dagen mag beschouwd worden als de voornaamste 001'- toegedaan, dat deze sterke Russische 00- kend moet worden) .tot een bevredigend
zaak van het duldelijk blijkende gebrek dreiging en de. aanleg van een Ameri- vergelijk zOl.\den kunnen Komen inzake
aan belangsteUing in het betrefCende kaansche luchthaven te Guam een het versterken van vloot· ell luchtbases,
verdrag gewljd aan het aanleS'ien van schendlng beteekenen van haar velllg .. volgens de In het Verdrag van Wa.shing..
heltl en de vernletlling van de betret.. ton aan$egeven r1chtlljnen.
vlleibases,

I

ge-
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China

Ambities von den jonqen moarschalk

fende restrictles en het aanleggen van
versterkingen op de insulaire bezittinoen
noodzakelijk inaken.

Versterkingen in en om den Pacific

DLAD
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ieder geval heeft deze toestand de animositeit tegen Japan verhoogd. Toch is
er tot nu toe nlets ergers gebeurd, dan
de vergrootlng van de spanning tusschen China en Jap~l.
Eenige wekengeleden bezetten Ja-'
pansche troepen Tsjiang Tau. Een landing van bultenlandsche troepen in een
havenstad van ons elgen land in vredestijd is lets, dat wij ons nauwelijks
kunnen voorstellen en de gevolgen van
lets dergelijks zouden in Europa moelIijk te overzien zijn, In Tsjingtou is
echter geen schot gevallen en na een
onderhoud van den consul-generaal en
den burgerneester tel' plaatse - een
contact van beide regeeringen was dus
nlet eens noodig - vertrokken de troepen weer, zonder dat een schot was gelost.

Van meer belang echter, vervolgt de
"Times". is. dat de kern del' onder zijn
commando staande legermacht slechts
vaag anti-rood, doch daarentegen hertlg anti-Japansch is. Nog maar twee
jaar geleden trachtten deze troepen, die
destijds te Peking in garnizoen lagen,
gewapenden tegenstand tegen de Japansche penetratle in Noord-China te
bieden. Waarop de centrale Chineesche
regeering, daartoe gedreven door opportunlstlsche motieven en door een reallstischen kijk op de sltuatte, de betrokken
afdeelingen onverwijld naar het binnenland del' proviil~ie Sj,e-nsi verplaa,tsSedert jaren worden in China telkens
te, met opdracht de comnmnisten uit te weer Japanners vermoord. Dezen zorocien.
mer heeft de Japansche regeering voor
een dergelijke daadtensloUe op besliste
Onverschillige soldaten wijze geno'egdoening geiHscht. Van
weerskanten, kregen wij scherpe en
DJ b:ltaljons van "den jongen maar- dreigende woorden te hooren. Daarop
schalk" handhaafden echter hun eigen is men aan het onderhandelen gegaan,
opva ttingen aangaande degenen, oie zij maandenlang en toen heeft Tsjiang Kal
wenschten uit te roeien. Zij lieten zich Sjek laten verklaren, dat men vooraan de hun opgedragen campagne zoo loopig niet verdeI' zou kunnen onderwelnig als maar eenigs'Zins mogelijk handelen, daar eerst een ,beslissing in
wa3 gelegeil Iiggen. Zij bleven in de Mongolie ,afgewacht moet worden .........
s-teden en langs de groote' wegen rond- Voor ZOo'n heslissing valt, kllnnen weer
ilangen en lieten rustig toe, dat de maanden verloopen en ondertusschen
communisUsche benden vasten voet in zal waarschijnIijk de oorzaak van de
de provincie Sjensi kregen. De soldaten kwestie alweer in het onderbewustzijn
leenden in st.eeds sterkel' mate het 001' der wereld zijn weg-gezakt.
aan de 3.nti-Japansche aspccten del'
communistische propaganda., '~m de offiDe heele geschiedenis van het Vene
cieren, die zagen, da,t overal de man- Oosten sedert het einde van den veldnen van Nanking promoties en benij- tocht in Mantsjoerije. was voor Europeedenswaardige functies in de wacht sche waarnemers een opeenvolging van
sleepten, maakten. zich niet druk in een verrassingeri en juist daarom zal men
ballingschap, die weinig aangenaams de gedachte niet durven koesteren, dat
en een minimum van roem bood.
de crisis steeds zal hIijven voortk;ruiMen dient hierbij in het oog te hou- pen op het smalle pad tusschen weden, dat deze troepen, die door de Ja- derzijds begrijpen en bloedige : conpansche annexatie van Mandsjoerlje flicten.
hun vaderland verlaren hebben, uit geVeel vanhetgeen daar geschied is, laat
lu,kzoekers bestaan, die niet door gevoels- of materieele panden, bijeen ge- zich slechts door een geesteshouding
houden worden ---" mannen die lilIes te verklaren, die zlch van het uiterlijk
winnen en vrijwel niets te verlieum gebeuren op een grooten afstand houdt
en zich niet makkelijk op zij laat zethebben.
ten. Men hoeft hierom echter niet de·
Derhalve schijnt het, dat de "coup de diepe hartstocht over het hoofd tezien,
theatre" van "den jongen maarschalk" die ook daar het motief -van vela dingen
€en uitzondering vormt op den alge- is, als dit niet uit uiterIijke kenteemeenen in China geldenden regel, in kenen blijkt. Deverrassingen, waarvoor
woverce da t hij niet geheel is ingege- wij in het Verre OOsten telkensge,"en d'Jor de ambitie van den leiqer, plaatst worden, kunnen weI degeIijk uit
doch grootendeels door de ambities van deze passie voortspruiten.
zljn volgelingen.
Compromissen zijn sedert 1931 slechts
Overlgens is het politieke leven in daarom voortdurend mogelijk geweest,
China dermafe ingewikkeld en weinig omdat beide betrokken volken en hun
omlijnd, dat lllen niet categorisch kan regeeringen geen oorIog willen. Dit
aannemen, dat de gevangen genera- beteekent. een groote geruststelling. Dxh
-issimus zelf geheel vrU te pleiten is anderzijds 'bestaat het gevaar, dat de
van medeplicht.igheid aan een acHe, die overprikkelde openbare meenil1g in bei~ijn eigen regeering luide en onverwijld de Linden tenslotte toch zal leidea tot
veroordeeld heeft. Doch of schoon er een even plotseling als rampzalig beI
iiverse wegen bestaan, waarlangs de sluH.
\'erbijsterende situa tie zich kall; ontwlkkelen in de richting van een versterking van Tsjang Kai-sjek's politiek HOE TSJAN'G lUI SJEK GEVANGEN
WERD GENmlEN
tegenover Japan, lijkt zulk een verklaring toch weI wat ver gezocht.
Volg'ens het eerste ooggetuigeverslag'
Fa!en Nankings pogingen, ·de gebeur- van ;het gevangen nem.en. van Tsjang
tenissen te Sian foe mel te Iiquldeeren. Kat Sjek werd hij plotseling door de
dan is het zeer weI lUogeIijok, dat het m:uiters omringd, toen hij in zljn auto
mitiatief in hal1del\ van de communis- wilde stappen om vanuit een nahijgelegen plaats naa1' Sianfoe te gaan. Zljn
-tische leiders overgaat.
lijfwacht vormde snel een kring om
Hun buit.en de wet gestelde, doch ge- Tsjang en bood weerstand. Zij gat zlch
dllchte legers bevinden zich op het eerst 'over I toen de overweldigers te
oQgenblik in een. gllnstige positle, door- sterk bleken en Jmen weesde dat Tsjang
dat zij in het NoordwesteIijk deel des door een verdwaalden kogel zou worlands gelegel~d zijn in 'gebieden, die niet den getroffen.
I
(e vel' van. elkaar verwijderd zijn.
Het
Een officier van de lijfwacht slaagde
land is echter arm en onvruchtbaar en
de dreiging van' den winter zou hen zeer er ,in naar Sien Yang te ontsnappen en
waarschuwd-e het igarnizoen. Toende_
weI t()t wanhoopsdaden kunnen drijven
muiters drie uur later de stad berelkbij de exploitatie van hun. toenaderingsten vonden zij Ide verdedlgers op hUI;1.,
pogingen tot hen, die de kostbaarste per- hoede.
.
.
I •
ioonlijkheid van heel China, maarSjaoy Nan Tsjoeng, een der tiell gijschalk Tsjang Kai-sjek, gevahgen hebzelaars, die te Bianfoe gevangen werben· genomen.
den gehoudel1, is ,overleden.
.

,----

resy_ •

De Oo·stersche diploIna tie,

Off. ' Berichten

Vol ve1'l'ussiugen voor _Westeriillgen
\
De .Frankfurter ZeitUl'lg SChrijft: Bij
de beschouwing van de gebeurtenissen
in het Verre OOsten komen wij steeds
tot twee conclusies. Veel van wat in
japan en China geschiedt, heeft dezelfde oorzaken als de gebeurtenissen in
Europa:
Vaderlandsliefde, eerzucht,
sireven haareen goede positie en veiligheid. Doell aal1 den anderen kant stuiten wij steeds ~veer op dingen, waarvoor
wii met de gewone verklaringen niet
toe· kunnen. Dan. bHjft .slechts het
raadsel over, dat men zoo graag het bijzondere Oostersche karkter
noemt,
waarover reeds vaak genoeg geschreven
is, zonder dat men echter precies heeft
kUlinen verklaren, wat het eigenlijk Is.
Zoo behooren de voorvalIen, die sedert
eenige jaren tusschenChina en 'Japan
plaats gevonden hepben, tot die bijzondere postersche diploma tie, die men
bier zeker niet in staat zou zijn na te
bootsen. Sedert j aren kOlllen tusschen
China. en Japan met de regelmatigheid
van een uurwel'k incidenten voor, waarvan. ieder op zichzelf den Europeeschen
toeschouwer een aanleiding tot oorlog
zou toeschijnen.

Vtrk~r

en

Watel'S~at

Verleend wegens langdUl'igen di'ens-t, Mn
jaar ve~'lClf naar Europa, 8.an K."A. DEDE,
opzichter bij de 8. S., in~aande 16 Augustus
1937.

Benoemd tot middelbaar technisch ambt'cnaar Ie klasoobij den p. T. T.-dienst, M.
A. G.D. M. VlIN DER WAAlS hoofdopzlehter Ie klasse ,bij gel10emden diens-t.
Verleend wegens neg'enj,arigell dienst elf
maanden verlof naa-r Europa aan ir. J. W.
STOLL TIM..\[ERMAN THIJISSEN Chef
van Exploitatie del' 8.S. tel' Sumatra's Westkust, ingaande 16 Maart 1937.
Verleen{} wegens zesja.rigen dienst, acht
maanden Verla! naar Europa, aan ir. G. J.
SLOT, ingenieur biJ het Departement van
Verkeeren waterstaat, met bepaling dat
hij zijn betrekking zal nederleggen op 2 November 1937.
.
BeJastingcn

Geplaatst te Weltevreden F. ELLIOTI',
adjWlct-controleur voor <Ie lbelastingen te
Benkoelen. \
.
<!eplaa,tst . te Benkoeleu, J. K.LilBER,
adJunet-controleur voor de belastingen ta
,BataVia.
!
l\-lal'ine

Eervol uit 's Lands idienst ontslag'eu nte~
ingang van ultimo Deoember 1936 in vel'.
band met haar huwelijk, mej. /1. H. VAN
MINOS, W<l. commies bij het Depart€llnent
def Marine. I
-.
_
'

Dit jaar strijden de Chil1eesChe troe·
$ch~pvaart
pen nu reeds twee maanden in Mongolle.
Benoemd wt Hoofdcommies MOUAMAD
Mlsschlen gaat het hler werkelijk om ANWAR,
thansbelMt moe-t de waamemins
een inwendige aangelegenheld. maal" In dler !)etrekldnj'.,
,
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Personclio

Te Huur Aangeboden Aonbevolen Adressen

Diversen

,

"

I'

...
EUROPEESCHE JONGEDAME, 26 jaar,
DIERENVRIENIDEN. Goed tehuis geslrids kort in Indle, zcekt serteus heer zocht voor Bastaard Herder, teet, en
om de feestdagen gezellig door te bren- Fox, reu, Gratis at te halen Prinsenlaan
.gen.Brieven onder No. M 42 bureau 101, Batavia.
I
M 41
Batavlaasch Nleuwsblad.
Men wensche zijn vrienden niet te
VRIEND lIfollander) gezccht door greet geluk toe, als men ze wil. behouEuropeesche dame, 30 jaar, om gezelllg den. (Schopenhauer).
mee uit te gaan, Brleven onder No,
VLUG, ZEKER EN AANGENAAM,
M 40 bureau. Bat. Nleuwsblad,
zacht laxeerend, werken Istizln-tabletWie zich verveelt als hij met zichzelf ten. Overal verkrijgbaar tegen den prljs
alleen is, heeft al het materlaal om an- van f 0.71> per tube van 30 tabletten.
-deren te vervelen. me Zakenwereld).
M 25

DROOO EN. MISTVRIJ KLIMAAT.
geriefelijk modern
Huize
"Nagrok" boven soekaboemt. Mohuis aangeboden, gedurende de zomerdern
Ingericht,
Indivldueele verzorging.
maanden, Prijs f 75.- per maand,
Prijzen
vanaf
f
4.--;per persoon per dag.
Brieven onder No. M 13 bureau BataM 22
vlaasclr Nieuwsblad.
TE

BANDOENG

"VILLA FRIEDA", Tosariweg 8, nleuwe, modern gebouwde, geriefelijke waning met paviljoen, complete bljgebouwen en autogarage, te huur. Frisch, keel
En gezond wonen. Direct te betrekken ;
billijke prijs. Bevragen IJsfabrieklaan 16
(Pegangsaan Oost) , 11:1 5 uur n.m,
M 23
PAVILJOEN, gelegen te Keoon S~rih
115A, te huur per 1 .Januart
f 35.per maand. Te Ibevrage.n tel. Welt. 2167.
I
~ 45

MELKERIJ

"DE

SIERKAN"

levert

eerste kwaliteit versche koernelk en
karnernelk. Bddara Tjin:l. 76, tel!. 206
Mr.-Comelis.

M 28

'Door moelte te doen om met nauwkeurigheid te schrljven, :verkrijgt men de
gewoonte am juist te denken. (De Zakenwereld),

a

Als ge iets hebt opgegeven, hoedt u
dan voor het tegengestelde, (Arabisch

spreekwoord) .

Kost en Inwoning
KOST EN INWONING aangeboden
door Soloneesche, mod erne, jonge famille, per 1 Januari 1937. Brieven onder
No. M 44 bureau Bataviaasch Nieuwsblad.
I

Te Koop Aangeboden
EEN GROOTE KOOKPAN, nuitscn
fabrlkaat, te koop, Te bezlchtlgeu
Kemajoran 97, tel. 2167 Welt.
~ 46
"PATRICK VAN DEN LINDENHOF",
Duitsche staande, stamboorn, reu, 6
maanden, te koop VOOl' f 50.-. Ketapangweg 12, telefoon Welt. 2438.
~ 41
-~-----------PRINSES JUL1ANA FEESTLIEDJES
voor piano en 'zang, 4 verschillende stukken, verkrijgbaar bij: Muziekhandel "TIo
Tek Tjoe", Sluisbrugstraat 68a, BataviaCentrum.
~ 20

INTERNAA'l' ANNEX VAKSCHOOL
VOor Chinese meisjes. Goed en gezellig
tehuis. Blllijk tarief. Inlichtingen te
LEERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10bekomen Kramat 99, Batavia-C.
M 29 vingers-systeem, voor klassikaal onderwljs en zelfstudie, door Sj. van EcIt, is
BILLIJK KOSTHUIS vindell dames in
verkr!jgbaar in elken boekhandel.
het I.E.V.V.O.-huls te Kl'amat No. 19,'
Ml
waar keurig gemeubileerde kamers met
voorgalerij, met of zonder kost, te krijVLAGGEN. Vlaggen, rooclr-wit-blauw,
gen zijn. Telefoon WI. 2630.
M 27
Wolvhggendoek, kle·urecht <Idanthren)
Het is niet genoeg, dat men weet hoe 235 x 1.50 Mtr., compleet met wlmpel
te rijden - men moet ook weten hoe te en koord ! 15. Het Woonhuls, Noordwijk
23, telefoon 302 WIt.
M 31
val-len, (Mexicaansch spreekwoord)..
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Radio-programm a.s
Nirom
Batavia I 126 l\I.

-

V.

•

l~.

~.51

Nit'om

Geto u.i.tzendiD(

17.00 'fh~muziek.

B. B.

~.

Batavia I 126 1\f•. "
6301 Gyullla6Uek,

I

Zenders: GSlI 13.91, GSG 16.86
17.30 Kind·auurtje. Op 90 M. : 17.30-18.00
Vervolg tlw':ll1uziek, 18.00-19.00
18.3'0 Big Ben, Cinema-orgelrecital.
Concert.
18,45 "World affairs", cause.rie.
19.00 Model'l1~ compositles.
19.00 oerge Krisll met zijn Orkest.
19.20 Persbenehten. Op 90 M.: Muzikaal
19.30 :lang'recital (bariton). .
programma,
19.45 "Chlldren of the slars" no. 1.
19.40 Vioolvoorctracht.
20.25 Nieuws en o1l1e<:ledt~lingen.
20,00 Concert.
20.45 Orgelrecital,
•
21,00 8erieuze ll1uziek.
21.15 Sluiting.
2200 Kl'Qntjong.
:lenders: GSII 13.97, GSI<' 19.82 GSB 31.55
:13:00 Sluiting.
21.30 Big Ben l• Er.kele selecties.
;.11,45 ,.Empire exchange".
22.00 Nortnel'l1-Irelan<1 Blaasork'est
,Nirom '(Malcisch)
23.00 Panol"ecital.
•
23,30 ,,Bristol and beyond".
Batavia II 190.
24.00 Nieuws en medooeelingen.
11.00 J~ vaansche gamdanmuzlek.
0.2Q John MacArtllur-Quintet.
19.00 N.;euws.
0.30 Bluiting'.
19.20 BellOl~I-0rkest..
19.4<l Hawailanmuziek.
W.W Tarawangsa-Orkest.
. P~ri~-.coloniul~
Batavi~ II 190, Priok 99
:"~:d.er TPA 2, 19.68 1\1.
22.00 Lezing orer den Islam
22.30 Arabische muziek.
.
1825 Volkslied.
22.50 Balineesch'c liede-ren
18.30 Concert (i'elay Ra<liQ-Paris).
2J.1Q Loed1'oek SOerabaja:
19.30 Nieuws (Engelse,h).
:43.30 Bluiting,
19.45 Concert ~ venolg).
20.15 Nieuws.
Bandorng II 103
20.45 Concert (vervolg).
17.00 Maleisehe liederel1.
21.30 CauserIe o\'er -.::c<>nomiscneaansele.
P.l~ soen<lalleesche lle<;1eren.
~e1W«ien.
. __ .__ i _ _.' I
,. __

21.30
22.00
22.30
23.45
23.55
0.01
0.10
0.15
0,2Q

0.30
1.00

6,45 Luchtige gramophoonmuziek.
7.00 Gramophoonmuziek (aIleen over de
5 archipelzenders).
8.00 S l u i t i n g . ,
I
11,03 VI'oolijke muzie,k.
11.4Q Morgenwijding (Ii.I.C.R.O.-spreker>.
12.00 Weerbericht.
12.<)3 Verkorte operette "Del' Betlelstudent".
'
'12,30 Richard Sehmidiberger-Trlo.
.
13.20 Pers.beri<:ht"cn.
1~.3'O Lunchmuziek Nirom-Orkoest. '
'
14.00 Dal1JSmuziek. "
14.20 Persbericl1ten (11erl1aling).
a.30 Sluiting.
18.03 Piano accordeonband,
.
18.15 Op verkcnning,
18,45 Hol1an<lsehe liedjes.
19.00 Persberlchten.
19,20 Serieuze muziek.
:JO.oo Oudejaarsavonct-wcspl'aak door den
heer C, van den Bussehe, V1<;e-~re
sident van den Raad: van Indie.
20.1:> Moeeerlandsche l"htsen.
20,45 Kerkdienst (pOI'tugeeselle kerk).
2130 Marschen,
21:45
.
21.500 ~~~~-~~~~l~gSkOersen.
22.30 Populair programma Nirom-Orkest.
23.30 Cin'Cma-orgei.
23.45 Gewijdeklanken,
23.58 Carillon en 12 ullr-sla~.
0.02 WilboeLmus, Vroolijk-e klankell.
0,15 Nieuwjaantoespl'aak,
020 Nie'Uwjaarsgl'octen aan zeevarenden.
1:30 Sluiting,

~.

u. .y. ,

Batavia I 151.89~1., Batavia U 6J.G6 1\'1.
7.00 Con~el't.
8.30 Bluiting.
10.00 Ol.'amo!oonmuziek. (AIleen oj,) Batavia 1).
11.00 Vervolg gramofoonmuziek.
14.00 Dansmuziek.
14.3Q Sluiting,
17.00 Gramoloorunuziek.
. 1
17.15 Persberlchten.
17,30 Gl'amofoonmuziek.
17.45 Gy<mnastlek.
18.15 Orgelmuziek.
18.30 N.I.C.R.O,-uitzending: Aansluiting
met de Kwitangkerk.
~~,44

. _.l!

.. __'7_

QnUD9!09n.m~ie~.

Sylvester"ffi'editatie door A. Zilll~
merman.
Gramofoonmuziek.
Dansll1uzie:k.
Speclaal Hollandsch programma.
Orgelmuziek.
".
Uren, oagen, maandenb Jarfl1l ......
Volksliederen.
De K.L.M.-mal'sch.
Nieuwjaal'swenseh.
Marschmuziek.
Dansmuziek.
Sluitln~,

BUlldoeng P. M. Y.
9.00

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

Z~_es_en

~1.00

6.00

1\1.

M• .Y.

58.03 1\1. tn 90.63 1\f.

Golllenite 2M 1\L Azli!-u1tzend!nl
20.30 Nieuw3.
20.40 Vioolrecital.
20.50 CauserIe.
21.15 Nieuws ,tEngelsch).
21.3Q Con~ert.
2200 Causerie.
22:15 Beantwoording luistep·apporten.
22,W f Nieuws.

DONDEHDAG

fhobi

.__.

--

Slui1n~,

Batavia I 151.89 l\1.. Batavia 11 6J.66 1\1.
ltnders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (vau ~O.3g
IUU}, lJJB 1:1.74 eo lJJA 31.:IIS
17.00 Gram{)!oonmuziek.
'
17.30 Persberichten.
18.25
Volkslied.
17.45- Gmmofoonmuziek.
111.~0 Licnre muziek.
18,00 Kinderuurtje,
19.30 Nieuws tEngelsch).
19.00 Cir.ema-orgel concert.
19.45 LIchte muz.ek.
19.45 Buitenlandsell overzicht door dr. L.
:.xl.25 Groetenaan ae luis Leraars.
F. Jansen.
:.xl30 Nieuws en. ·.;conollhsch ovcrlicht.
20,00 Accordeon-programma.
2\)'450 Voor 'Cle <lames,
•
20 30 Orke'stmuziek.
;11:15 Volksmuziek.
2(00 Dansmuzlek.
'
21.30 Ni-euws en economiseh overzicht
22.30 Cocktail 'programma; Lichte mu(Eng. 'DJE en DJQ, Ned, VJA en
ziek.
DJB).
23.00 Bluiting.
21.45 Radiojolll'l1aal.
:.l2,OO "Tiefland", opera,
:.1;$.30 oluiting.

Bamlocng

--------~

2:l.00 Ooncert.
23.25 Koersen.
23.30 Bluiting.

Bandoeng II 103, P)lU 15
18.00 Krontjong·!puzlek.
19,00 Tijdsem. l'neuws.
19.1:; JaNaansche gamelanmuziek.
2Q.00 Tarawangsa-Orkest uit Madjal\lja.
Bandoenl 11 103, PMN 29, YDC 20
2a.OO Lezing over den Islam.
22,30 SoenaaU'cesche liedel't'n.
j23.W Gambang-'kl·omons-muziell:.
23.15 Maleische liNel·en,.

._ ..

zF

-----~--

,Rome (~. I. A. H.)

17,3() Lichte g-ranlophoonmuziek (zent1ers
PLP en Soerabaia I).
18.30 Zangles voor kinderen
1:),00 PerSberichten.
.
19,20 Dan&..'lluziek.
. Z'J.30
19.50 Zangrecital (alt).
20,10 Causerie' over luehtb·cschernli.111l Van
de burgerbevolking.
20.30 ser~us oonccu't NLrom-Orkest
21.30 Gevari-eerd populair programma
2150 Amsterd. Opening·skoersen
•
22:00 Bluiting'.
'

B. R.

Onderwijs en Lessen

21,40 Causerie: De tooneelwereld,
2!-5oO Kolonlale koersen.

,

)VOENSDAG

PROF, TABIB AMIROEDIN, vroeger
Hoeveel woorden werden verkeerd verte Bandceng, thans gevestigd te Para- staan, doordat men er Of te veel, Of te
pattanSenen No.8, Batavia-C., telefoon wetnlg in hoorde. (De Zakenwereld).
Welt. 4363. Voor alle so orten zlekten.
M 38
,WEGGELOOPEN zwarte tackel met
Een scene uit de te wachten vertoonlng van "Vit het leven der Oranje's" door
het Rotterdamsch-Uofstad-Tooneet: Leiden's ontzet, Van I.n.r, : Ger, Arbous,
l~m voorpootje, Tegen belooning terug
KERMIS CONCORDIA, Zaterdag 9 te bezorgen op Noordwijk 4, pavllloen
Jan van der Linden, Cor van der Lugt Melsert, Edward Palmers en Charles
Braakensiek.
I
Januarl a.s. Nationaal reest in Provln- links.
M 39
ciale kleederdracht~n.
M 32
at·
TENNl.SBANEN' VAN, DER i!OUT.
PATENTEX is onmlsbaar voor de hy- LAAN. Nog eenlge avondbanen te buur
NOG ENKELE WAAKHONDJES, basgtene van de moderne vrouw. In elke tegen bUlljke prljzen, ,Uitstekende ver..
terd pointers, 3 maanden oud, te koop,
apotheek en drogisterij verkrijgbaar.
llchtlng en prettig te bespelen, Blj ztl"
Prins, soekasarte 29, Buitenzorg.
M 24 maanden spectate. condlt1es. Inl1chtlnM 33
DANSLESSEN in een club f 4.- per
gen WI. 336,
~
M 30
Wanneer alle landen een polltiek volgpersoon per maard. Priveles 1 persoon
f ;2.50, 2 personen f 3.- .per les, Dans- den, zooals Engelalld en wij, en zich dus
GRONDIGE ontsmetting van mond en
MITIGAL-CREME is het middel ter
school Silvester, Oude Tamarindelaan op het oogenblik niet aan het goud ZQU- ke'elholte door Panflavin-Pastilles, be.
behandeling vall' parasitaire en jeuken69. .
M 43 den haken en er dus geen. vaste koopers hoedt U voor griep, angina, diphteritf.&
de huidziekten, Overal verkrijgbaar tavan goud tegen gefixeerden minimum- en andere dergelljke zlekten, Prijs ver.
gen den prijs van f 0.50 per tube,
prijs waren, zou het goud zeer sterk in laagd tot f 0.50 per tub(, van 15 tabletM 21
Het is niet verkeerd van beleid ta ver- waarde Ua!en. Hiernaast stijgt de goudten en f 1.20 per fIeseh van 40 pastille3.
anderen als de omstandigheden veran- productie steeds en wanneer ons land
M 35
derd zijn. (De Zakenwereld).
zich niet overgeeft aan een politiek van
TE MEGAMENDOENG te koop comcredietexpansie en groote overheidsuitplcet gemeublleerd st~enen buitenhuis,
GEBRUIKT bij neus-verkoudheld en
gaven, dan is er hoegenaamd geen re- hoest Kresival-siroop, voorkomt en gebevattende 3 slaapkamers, badkainer
Het is de wil, die de groote mannen
den, waarom de gulden, die economisch neest hoesten en andere aandoeningen
met bad en geyser, eetkamer met
maakt: slagen is volharden. (De Zaen flnancieel op het oogenbUk nog zljn der ademh~lingsorganen. Overal verschouw, zitkamer met parketvloer,
kenwere~d).
volle waarde heeft, niet. die waarde zou krijgbaar tegen den prijs van I 1.55.
keuken, goedang en paviljoen (2· slaapbehouden en alsdan wanneer de
plaatsen) en garage voorZ auto's en
M 31
HET LEERBOEK VOOR STENOGRA-I waarde van het goud op de wereldmarkt
bediendenkamers en 1 bouw tuin. strooDe werknemer moet :lijn pUcht doen,
mend water. Ook zeer geschikt voor FIE systeem Pitman, geschlkt voor zeIt- daalt - misschien zelfs zal stijgen bode
·werkgever meer dan zijn pllcht. (D~
studie,
door
8j.
van
Elck,
is
verkrljgbaar
ven
zij11
oude
goudwaarde
1
(Algemeen
permanente bewoning, InUchtingen tein
elken
boekhandel.
M:J
Handelsblad).
•
'
Zakenwereld)'
lefoon Welt. 4:612.!·
M 26

10.00
11.00
1~.00

15.00
17.00
18,00
18.15
18.40
19.00
~9,3O

21.00
22.00
23.00
0;02

G.3\)

17.00
17.30
18,00
18.30

19.00
19.20

19.30

20.30
21.00
21.30
22.3'0
23.30
0.30
1.00
17.00

18.00

18.3Q
19.00
19.15
19.30

20.30

21.00
22.00
23.3'0

24.00
0,10

0.15

1.00

..
21.00
21.10
21.2'0
21;3'0
21.4<l
:aZ,15

22.30
Z2,45
2'3,00

Rome (E. I. A. B.)

Phobi
25.51 1\1.

WilheImull.
Persberichten.
De 'froubadours.
Oudejaars-toespraak.
Muzlek. zang en reportages.
OUdej~ars-toespraak
vanwege de
V.P.R.O.
De TI'oubadours. '
Oudejaarswool"d door d~n K R 0
Sluitini.,
' , •
J

Zeeaen
5S.03 M. eo 00.63 l\L
Gl'amofoonmuziek.
Zenders: D.JE 16.89. DJQ 19.63 (vao 20.31>
Lichte mllzit'k.
uur), DJB 19.74 en DJ,\ 31.38
Concert.
Sluiting.
18.25 Volksllecr.
Lunchmuziek.
18.30 Lichte- muzlek.
Bluiting,
: ~ I
19.30 Nieuws (Engelseh).
Fi1mzangen muziek,
).
19.45 Lichte muziek.
Bridge.
20,25 Groeten aan de luisteraars
Plano-concert No. 2 in A. Ivan
20.30 Nieuws en econo'!lliseh O'...el~zlcht
Liszt.
.
20.45 Volksmuzltck,
P-ersberichten, Op PO M.: Muzikaal
21,15 Actueele 'Caure.rie,
programma.
21.30 Nleuws en econeuniseh overzlcht
Solisten-halfuurtje.
(Eng.DJE en DJQ, Ned DJA en
Cone'crt door het orchestra "TipiDJB).
"
.
ca" i
21.45 Radiojournaal,
TUsschen. 20.00 ~n 22.00 uur hel1lit22,00 Cabaret-progra.mma.,.
zendin~ 'intel'essantste
geldeelte
23.00 Boe~besprekU1g.
,
Phohl-programma.
23.15 SOnay:c van Van Beethoven.
Gl'amofoonmuzh:k.
23,30 BlUitIng.
I
Val'i6t6.

Golflell&te 25.i 1\1. Azll!-ulh:endin,
20,30
W.W

21.15
21.3()
:U.45
2'J.30

Nieuws.
Vel'zoek-programma.
Nieuws (Engelsch>.
Nleuws (Ja.panseh),
Opel'a-sel·ccties.
Nieuws.

.. ---

ANDEllE ZENDERS

_--

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

NfrolU: Bultenzori 182 M., Cherlbon 10:1
M., Pekalongan 92 M., 8oekaboeml 1113 M.

Bandoe~ 1410 M., en de
Archipelzendl"ra
Eandoentt tY DC) W M. 27 M. U'L P) tJ.l
29 M. (P M N), Boerabal9. I (Y D B) 25 l\J
LUsschen 8.00 - 14.3f> .en 31 M. (Y D A) i'~.u
6,30 - 8.00 en's avonds, TandJoni .PJ'hJII.
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en VJ.l
:;19 M.(Y D A) van 6.3Q - 8.00 en's avor,Oli
Nirom O~t- eo lUdden-Java: Soeral)al~
11 196 M" senlaranlr 122 M.• Mala.ng 191 M
DJokja 181 M.. 8010 183 M., TJepoe 186 M.
.6,1£. V.: BUitenzor, 156.~ M... l:Ioeutwctill HU8 M.
88R~dio-Ver. MJddeo-lava: 161.29 U. ell

.AJg: Ra.d.fo Ve". ..Oost-Java" I 1Q9 89 .M,061.29 M.
.
.
Lurks Batavia <0,) 143.01 M., aIleen werk.~
uageo 812 - 10 en 512 - 8 uur
£1'Ce!. W.-Java Bat. Y. D. 0: i 105 M
Bt€'immlngsmuzi~k.
\regelmatig ,op uren, dat da overige zeLia.
GramofoQnmuziek
I I
.tations zwUgen).
Bluiting.
'
'.I
Van Wingen, Pekalona&n.: 111.74 M Sve,B. B.C.
(a~aJa 14Q M., Bemarang 103.09 M ': Mli.
;elang
91.71 M., Ma<i1oen 10753 M. .
z..nders: GSD 25.53, GSC 31.32, GSB 31.511
R.adio Holvalit, BoeraJ)aJa.:· 159.' 101:
Nirolll (Muleiscb)
6.45 ~lg Ben. Zangrecital.
.:l1D(apore, ~. .d. I., 49,9 101
7.00 Caoal'etpI·Oll'l'amma.
Pena.ng, Z. H. J., 493 101 •
Batavia II 190.
7.25 J~hann strauss-programma,
KuaJa LIUDPUr, z.O. E., 48.91 en 11\)1\1
8.10 Nleuws en medweelinoen
Gambang-kl'omongmuziek
Phtlips-Ra<Uo, Eindhoven, elken WV~.l.):
8.30 Bluiting.
.. .
' •
Arabisehe muziek.
11agavon<1 op 19.71 M.
Amboneesc,he muziek.
JO~tlbur. tU. S. A) 48.86 M. nnaf • U\I.
Zenders: GSII 13.97, aso 16~86
C~lineesehe li1\lziek.
.
Nteuws
Volkenbondszender (Radio NatloD.3) Sil H
18.30 Big Ben. Canoll Gibbons and the
Hawail;mmuziek.
en 31.:47 M. resp. Zondag,t 6.09 - 6,4:> ~I.
Sa.voy Hotel Ol-pheans
US ,- 9.45 uUS'.
Kor'anlezing.
19.00 "Empi.re ~na&"azlne" no 20
I
Chazidah,
Hon(koll&', 31.49 M" 15.40 - 22.4<l.
19.30 \Jinema-orge1soli.
,.
RIo d.e Janwo (BraZ1l1IH 31511 M 630 __
Cabaretllederen met zang,
'
19.45 SChumann-programma
U5
uur (omegelmatig)
.
•.
Krontjong-Ol'kest "Lief Java".
20.25 Nieuw3 en meaedeelinien
f\lelbolU'11e (AustralleJ 31.M M WoeUJI.
Radiotooneel van "LIef Java".
2Q,45 Oramophoonmuziek
.
da~, Donderdag, VrlJdaw, zawro.aj 17.3~ ._"
Krontjong-Orkest ~\'ervolg)
20.53 ,,Food for thought''., causlrle \
19.ilO uur.
Maleische liedel'cn door het Bello21.15 Sluiting,·
'
Rome 31.l3 M. en 25.' M. reap. ZOnl111,
nl-0rkest
Maandag, Woensdag, VrlJdag vanat 6 illl -Bluiting. :
I: Zenders: GSII 13.97, GSF 19.8Z, GSB 31.~ 3.00
uur en dagelUk8 20.15 - 21.45; 6.~V
Bandoeng II 103, PLP 21
21.3'0 BLg Ben. O.l'gel,
L.30 uut.
.
~1.43
..Another
l1i&h~
at
the
Bursts".
Madrid
30.i3 M. 6.45 - 8.30 uur Zond!i~
Arabische muziek. Javaansel1e ga~J.45 l:lournemoutn BtNelijk Orke:>t.
1.30 - 3.30 uur.
melanmuzi,e.k. Ambonee-sehe liede24,00 Nieuws en mededeelingel1
Ruyssriede (Belgi/!) 29.04 M•~. 00 - S.~~
,'"
reno ·Chineeseh' drama; ,
~ur.
O.ZO Qramophoonmuzi'Ck.
"
I
0,30 Sluiting.
.
Bandoeng II 103, P1\UI 45
. Vatlcaad-s~ 19.8' M. 23.00 - 23.l0 uur.
8udapest: Zondags van 21.30 tot 23.JoJ
Krontjongnnuziek met zang,
op 19,52 meter. Maandags 6.39 tot 7.3\1 W
Actzan. Arabisehe muziek
,11.88 meter.
NieuWs.
.'
BlUltkok 19.20 M. Maandlil nn 20.3'
Paris-Coloninle
Balineesche llederen.
a.oo.
KOlfan-lezlng,
~alloD 25.51 M. 19.30 - 22.00•.
Ztnder TPA Z. 19.68 1\1.
Arablsehe m\lzlek .
Java.anschegame'Ianmuzl-ek:
18.25 Volk$lled.
Krontjong-Orkest.
'
18.30 Concert (relay Radio-Paris) ,
~elajoe
Varie: Maleische opera19.30 Nieuws (Engelsch).
•
~Ialeische Ze'llder~
hederen. gambang-kromongmuziek
19.4~ C~)l1cert ~\'el'volg).
Belloni-Orkest.krontjongmuzl.ek
ZQ.15 Nleuws. "
I
Nlrom BandOeng: 103 meter
met zang en Amboneeseh f1uitor20.45 ConceI't (wrvolg) I
NINm Soera.baj~ III 96 m~ter
kest.
I
21.30 Interr.ationale kroniek.
NfrolU SemaraDI: III meter. •
GoOng, Wilhelmus. I
I
21.4Q Causerie: Het levtn lnParijs
NU'om Dj<lkJa: 127 metw.
Ni·euwjaars.inwijdinw.
,1
21.50 Kol<>nia:e koersen
.
~rl-IeD<lt'~ Solo I 3Ut m~ter.
Non- sfop. programma
22.00 Licht geval'ieerq prol\Uouua.
.•
\"1l11~r~ Djokl. I B'l.~'l met«.
131Uitlni,
,
I', I
~.ao SIl,\iti.\1J.
, . I _",._.',
fA »Nltl~prI UU, ~

,.

