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Ihullaar
. Nlet alleen In de techniek, die trots
en oogappel der Westerschebeschaving,
wordt gewerkt naar vasten standaard en
gestreetd naar normalisatie. Ook h~t
geestelljk en maatschappelijk leven vindt
zijn' ultdrukklng heden ten dage meer
en meer in slogans, leuzen, korte formules die een oogenbUk door hun ortginaliteit..~ ... of soms ook wel door hun
brutaliteit, opvallen, en waarin geheele
levensbeschouwtngen zljn gecomprlmeerd, gereed voor het, gebrulk, De gave
tot onderscheidlng wordt van ons nlet
meer gevergd.
PolitIeke systemen zijn bulten hun
~renzen getreden:
zlj eischen niet
langer de redelijke overtuiglng ten aanzien van hetgeen de maatschappelijke
orde behoeft, doch de overgave van
den geheelen mensch. Zij biecten daartegenover de zekerheid te behooren tot
het ultverkoreq. volk, dat den tegen.stander zelfs de kwalificatIe van een
fatsoenlijk· man niet meer laten kan.
wie; niet bereid is "Mussert wint" te roepen, wordt veroordeeld te behooren tot
het Roode Front - en omgekeerd! - :
aan wie de bizondere waarheld is geopenbaard, weet natuurlljk alles beter en
kan met den Farizeeer zeggen : ' Ik dank
U dat ik niet ben als dezulken. Wie
meent dat er ook een andere weg ZQU
zijn, cen die minder ris1co biedt dan de
wil50plegging van Iden "leider'" of de
verschrlkkingen . van Moskou, wordt
door bekte partijen gediskwalificeerd als
te behooren tot de lieden, die "geen
kleur durven bekennen". En die groote,
gelukkig nog altijd overwegende groep
van hen, die inderdaad niet bereid is
"kleur tebek~nnenJJ omdat zij niet gelooven dat het goed is den duivel met
Beelzebu,b uit te drijven,spl-eekt H~izlnga
de verzucht!ng na: Wij leven In een
.
.'
bezeten wereld......

~

EERSTE BLAD

J. H. RITMAN

Japansehe katoenfabrlek ill
N.·Guinea .1
Volgens ,berichten uit Japan is het
waarschijnlijk, dat binnen afzienbaren
tijd een katoenfabriek zal worden opgericht in Nieuw-Guinea. door de Kanegafuchi Spinning Coy, een van de Big
Three-maatschappijen in Japan.

TELEFOON:

Directeu,: G. MOLENAAR

C~U"Oll'S

De 'I'lnrestrletle

Nationale ' Duad ?

Volgens de ,;Dally Express" zal de
volledlge tekst Van het nieuwe tinrcstrlctie-plan in den loop van de volgende week worden gepubllceerd, seint
Reuter ult Londen. Het I. T. C. komt op
5 Januari in vergaderlng bijeen. Na .arloop van de zitting zullen waarschijnlijk
bilzonderheden betreffende de overeenkomst worden rbekend gemaakt,

In het ,ISoerabaiaseh Handelsblad"
wordt commentaar gegeven op Deterding's geschenk, een commentaar die
geheel aanslult op onze opmerklngen
terzake en ons 'dus uit het hart is gegrepen, Na te hebben ulteengezet dat
de betaltngscapactteit van Duitschland
voor den import vooral daarom zoo laag
is wijl de bewapening zeer groote offers
eischt (Kanonnen zoijn belangrijker dan
hoter !), zegt het Handelsblad :

De

Welt. 2886, 2887 en 2888

nieuwe taak

Volkenbolldsco~issie

Uns nummer

I

Vlm

heden

l Vijf bladen)

voor

Alexandrette

BINNENLAND

Ook de Eerste Kamer heert het ontwerp,
De heer Caron te Bussum is, zooals krachtens
hetwelk de herberekenlng der Inons werd geselnd, benoemd rot Udvan d~sche pensloenen 1 MeL a.s, ingaat, aangede commlssie, welke door den Volken- nomen.
De •..Edelvalk" komt eerst Zaterdag te Tjibond naar SyrlEi .zal worden gezonden, hhtan,
in verband met deop handen izijnde onNEDERL~
, -r
arhankelljkverklarlng van' Syrle. '
De
aanbleding
van
een
stroom
vim
huDit voornemen maakt deel ult van
'welijksgescheIlken waaronder ook het
Celebes
verDe
cud-gouverneur
van
een groot plan voor de toepasslng van
groote NederlandJChe en het Indische goetelde aan een medewerker van het Va- schenk - aan het Vorstelijk paar heeft gisde "Zuidelijke economlsche politiek" van
DR. F. D. K. BOSCn
derland, dat de kwestle waarvoor hij teren plaats gehad,
Japan.
Uitvoerige utteenzetting, van Deterding
Sir Henry Deterding Is een onar- wordt ultgezonden, hlerop- neerkomt: over
zijn tien null.cenegtrt.
Naar hij hooren, keert dr, F-. D.K.
hankelijk man; hlJ kan met zijn. mil- Sinds 1921 is Syria onder Fransch manDe heer 1\l1noru Nishimura, ex-dlBosch in April hier
BUIT~"fLA.l'fD
lioenen doe-n wat hlj wil en hij is daatichap. In de Noordelijke,gebieden.
recuur van de Kanebo Service Station
De
natlonallsten
succesren in
te
lande
terug
en
daarvOor
aan
niemand
verantwoording
de 8andjaks Alexand,rette .en An,tiochHi AndaluslE!. - Dultschebehalen
en, thans inspecuur van het KanegaIn!anterie en cavazal
hij
opnieuw
.
schuldig.
Wil
hij
ze
aan
Duits:chland
woonteen talrijke Turksche, bevo1king, lerIe nemen aan den strijd <!eel. - Reserves
fuchl.concerll, zal in Januarl as. nit
ten aanzlen'Van de Fransch-Britsche demar. ,!>chellken, dan is dat zljn zaak.
aanwelke voorrechten zijn verle~nd. Op che
Japan vertrekken voor het· maken van optreden aIs hoofd
- Dultschland voldaan over vreedzame
. .
j.
van
den
Oudheldre~Jlng
van het Palos-lnddent. - Het
een inspectiereis door de P~ilippijnen
Maar een andere vraag is, of de Ne- de seholen wordt rekenlng gehouden met Vlootverdrag.
- Chang Hsuell-liang w?f<lt
itundigen
Dienst.
dertander'in het moederland en hler de Turksche cultuur, het meerendeel vool'mUitalre rechtbankberecht. - Chiang
en Nederlandsch-Indie. lid voornaamzlch nu tegenover hem ook onverdeeld der ambtenaren is van Turksche at- Kal-shek vraagt ten tweegen male ontslag.
ste doel van daze reis is het instellen Men weet dat het
dankbaar gestemd moet voelen,
aanvankelijk
niet
komst, in de haven van Alexandrette
van een onderzoek naar de mogelijkheid
BIJBLADEN
in
dr.
Bosch'
be. Want waar komen Deterding's mll- zljn aan Turklje bijzondere rechten vervan het openen van katoenpl:\ntage~ in
Het
Derde
Blad:
. Het auitenland in 1936.
lioenen Ivandaan? Voo·r een deel (het leend.
deze landen en het oprichten van een doeling lag, terug
_ A11~lei. - iDe Filmwereld. - Personalla•
grootste dee1 - Red. B. N.> ult Indie,
Het Fransehe mandaa.t zal spoedig Het Vierde Blad: IndiE! in. 1936..- o~katoenfabriek in Nieuw-Guinea.
te keeren.
'waarzijn oUe gewonnen wordt.
..
..
'. '
zwervingen door Banjoemas. - Hermnennemdigen, Syrie zal tot zelfstandigen gen aan Februarl 1901. - Voor de Dames. ~
~
En
indatzelfde
fndie.
dat
een
400
Jijl leent Nieuw-Gwnea
Volgens
Dr. Stutterheim,
worden en e"enals .Jtadlo-programma's.
rijke brOll van inkomsten vonnt voor staat geproclameerd
,
.. .
He~ Vij!de Blad: Oud en Nieuw. - Het
zich bij uitstek VOGI' de uitvoering van die thans als hoofd
den heer Deterding, woont ook een Irak tot lid van den Volkenbond wer- N,I.O.O.-congres. - Uit de Provincle. ~
de plannen van den heer :\linoru Nishi- van den Oudheidkundigen Dienst oparme bevolki11g, die dikwijls aan het den toegelaten. In'Turkije meent men Sport en Spel. - Handel. - Kerkdiensten.
treedt, keert naar het Onderwijs terug.
mura.
·allernoodigste .gebrek heeft. En 11iet thans dat men wederom recht heef.t op . ~~=,~=~._.~,.-."=======~="
dOOr denvrijen wilvan haar elgen een spe<:iale regeling' in dit Noordelijk ,
Indien de bevindingen van den heer
regeering,;zooals in Duitschland.
deel van Syrle. De controverse SyrlEiMorgen, Nieuwjaarsdag,
,ETHNOGRAFISCHE FIL.'[Nishimura gunstig zijn, zal de heer
De tien m1l1iQ€n voor Duitschland Turklje is hle,vdoor lJ,(:uut geworden en kan
EXPEDITIE
Tsuda, directeur van genoemd concern,
kpmeri, dank ziJ de voorwaa'rde van aanleiding geven tot een zekere onrust zal deze courant niet ver:'
den schenker, zonder tWijtel grooten- biJ de bevo1king. De . Volkenbond heeft
spoedig een bezoek brengen aan NederO. a. naar Nederlandsch-Oost-Indle
de~ls in Nederland terecht. Duitsch- op verzoek van Frankrijk decommissie schijnen.
landsch-Indie ter nadere uitwerking
land krijgt de goederen. Nederland benoemd, teneinde doqr haar aanweiigDe Hongaarsch-AIl\erikaansche filmvan deze plannen. lIet concern zal dan
het geliQ. En dat zal wellicht aanleL- heid de gemoederen te kalmeeren. Deze "====~===~====""'regisseur
dr.
Paul
Fejos
heeft
naar
de
een speciale afdeeling in het leven roeding ziJn rot een eindeloos gejuich, en taak is zeer delicaat. De com:mlssieleden
"Berlingske Tideillde" meldt, een conde ,bewierooking van een nationale zUllen als waarnemers 9pkeden'en hierDeterdillgs , Geschellk
pen voor het beheer van de nleuwe on- tract gete€kend met de "Svensk Filmdaad.
door
van
advies
kunneri
dienen
aan
de
,derneming in _
Nieuw-Guinea.
industri" voor een groote ethnografi_ _- - r - Sir Henry Deterding heeft, aldus seint
Maar die daad wu 0.1. veel natio- Geneefsehe instantles. Zijn kennis van
sche filmexpedltle. Ongeveer een jaar'
de
l11enta.liteit
van
Mohanunectanen
en
.~i'wta,
een lange tverklaring in de Negeweest
zijn,
als
deschen,ker
narer.
geleden is hlj teruggekeerd vall een
eenS' had gedacht aan het land, waar van Arableren zal 'den heer Cai:on hier deriandsche pers. gepubl1ceerd waarin
soortgelijke
expeditle
naar
Madagascar
De ziekte vall (tell Paus voor de Nordisk Films Co.
1l1j den grondslag heeft gelegd van zeer ,te stade komen.Hij heeft het volste hij de redenen uiteenzet dIe vOOX' he'm
.
zijn fortuin en dat hem ja'arlijks vertrouwen, dat de Volkenbond; in casu dea:\nleiding zljn geweest een plan ~
Ftjos v~rtrekt 1 Februarl uit stock·
groote sommen in den ~hoot heeft zij'n orgaan, dezecommlssil~, vQOr' de v~tten om' ~p groote schaal h€t Holland
Naar Reuter dd. 30 dezer uit Vat!holm;
zijn
reis
zal
anderhalt
a
twee
geWorpen;
als hij inplaats Vim aan bevolkirig . eell. WIil.arb,org'zal 2:ijn; d{lt sch,e s~rplus aan Iandbouwproducten op
caanstad seint, heert eJe Paus in den atDuits:Chland; dat uit dgen vrijen wU haar belangen grondig zullen"worden tie koo~n teneinde ditter besc!likking
gelOOpen nacbt een weinig geslapen. He- jaar duren. De route gaat over CeYl9n,
oyerwog~n.De Fransche, en.' Turksche .van de Duit5ehe regeering te stellen. Na.
denmorgen vroeg was zijn toestand on- de;. staten van Mi\~ak.ka, ~~!m, II}4'~, ~. de amwede gekozen heeft, eens aan: ieg¢erlngen hel?ben op' ge h3,r~l1jkSte in ZIjn ~erkl.aring' ·gewe~en~ toe hebben
en, vJ,ndaar vIa. SIngaPore" naar . het. Indls~he volk- tien ll1111ioen zou'
Ook dlt woord Is een... leus geworden. veranderd. Volgens een mededeeling uit chll1a
Sumatra, Java:, Ball, KomQdo, Timor. , hebben geschonken, 0111 daarvoor pro- manier teGeneve aan de tot.standko- op het gevaar van het bolsjewlstIsche
:Een leus van hen die, de voosheid van gezaghebbende bron werd ~en bl~d Thursday-eHand en ten slotte Nleuw ducten (al 'wuden dati geell agrarische ming van deze reg·ellngmeegewe'rkt ell kwa'ad;yoor degeheele wereld, beschrijft
He'nry de methode-n der communisand ere leuzen doorziende, nochtans kIontertje in· het Uhkerbeen van den Guinea .. De terugreis gaat over Sydney
produc~.en kunnen zijn) in Nederla.nd met goeden wll ~ho'ev'en' er 'gee'il- comten Qm ontevredenheid te veroorzaken.
pUcaties te komen.
toe koopen.
aan d ~ z e leus hangen als w~re dit Heiligen Vader, opgelost, zOodat de pijn en Kaapstad.
waatvan. de resultatenthans overal in
cen excuus voor passiviteit. Die haar bclangrijk verminderd is. Er ts than's
---------c~-----,_~
~_::::::3
de~i'eld aanschouwd kunnen worden~
aanvaarden als een gewetenssropper: sprake .van het plaatsen van een specla&ill1.eilwerking tusschen die landen, die
in het bijionder geschikt zijn voor deze
het is nu eenmaal zoo, en niet anders. len armstoel in het slaapvertrek, ten
taak ~ou daarom altljd het meest doel
Wij kunnen het niet helpen...... .
einde den door het voortdurend liggen
treft'ei1.de geneesmlddel :zijn ltegen de
WIj gelooven, dat julst in, een periodeafgematten patient verUchting te geven,
verderfelljkhei~ van het oommtinisme.
als deze het idealisme en het optimlsme hoewel de Paus het zleke been nog steeds
Sir Henry Deterding wijst er vervolgens
Bruidopaar zichtbaar'· vcrrast door. Indische cadeau
op dat Duitschland de logische markt is
de waarden vertegenwoordlgen, waarop omhoog zal moeten houden. Gemeend
voor de overvloedlge Hollandsche land
het aankomt. ,Wie zich verdiepen wil in wordt, dat wanneer het hers~l aanis niet minder verblijdend, dat in den
lIet nationaal huwelijksgeschenk,
bouwproducten, evenals Holland een 10sombere gedachten... hij vindt stot te houdt, de Iieilige Vader na circa twee
het Oost-Iridische gesche'llk en vele gcest van eendracht, door allen is bijgiselle. markt is veor de producten van
gedragen
voor
dlt
geschehk.
mt
geover om zich in pessimisme te verdrin- maanden weer op mag.
andere zijn gisteren ten paleize
de
Duitsche industrie.
I
schenk moge, telkenmale als het in
ken. Wle gelooven wiI aan de kracht
Noordeinde te Den Haag het PrinToen het handeLsverkeer tusschen.
een geiukkige toekomst wordt gedragen,
van net goede, aan de voortstuwende
Later werd gemeld, dat de tcestand
beide landen nadat de clearing in wer
seJijk paar aangeboden.
op sprekende wijoo getuigen van den
king gesteld werd,ging verminderen en
wereldorde, aan de eeuwige waarheid der van den ,Paus verbeterd is In verband
band tusschell Oranje en Nederlandschverdere prijsvennindering der HollandIN3iar
Aneta:-Haag
selnt
sprak
mr.
India
en'
voor
alles
van
de
eerbiedlge
Christelijke beginselen ..... , hij zal besef- met de oplossing van het blQedklontertje
sehe landbouwpoducLen voor den export
Trip bij het aanbleden van het geschenk heilwenschen, welke IndIa tlit den grond
fen dat wij, temidden van'get tumult in het linkerbeen. Zijne He1l1gheid sliep van Nederland de volgende woorden:
niet mogelijk was, kon de huidige situavan zljn harte aanbiedt".
van de gebeurtenissen, onszelf i kunnen hedenmiddag een weinig. Hij is nog niet
tie ·alleen verbeterd worden door te ZQC4
"Ik ZQU U namens het geheele Nederken naar wegen en middelen om het
zijn en blijven. Dat ook d i t zal voor- buiten gevaar, daar nog steeds de moNa
deze
redevoering
trad
Pan
g
,
landsche volk onze
bestaande surplus kwijt te raken, zonder
bijgaan. Daartoe is geen "organisatle" gelijkheid bestaat van de vorming van
diepgevoelde ge- ran A.,.. K 0 e s 0 e m 0 Joe in
de toekomst de verkoopmogelijkhed
0
naar
voren
met
de
sierlijk
bewerken ge~m lens noodig. Ieder voor zich kan llieuwe bloedklonters en het weder op- ;
lukwenschen willen
den in gevaar te brengen. Met deze
te
gouden
doos,
waarin
de
armband
geaanbieden en ultz1ch' wapenen ...... ml£s hij afstand doet treden van het prostaatlijden, in verband .
overweging veor oogen, zegt sir Henry
drukking
willen borgen was.
·van de berusting en de machteloosheid, waarmede de patient enkele jaren geverder, besloot hlj voor dlt doe1 een.
De doos werd vervolgens door den
geven aan devufonds te stichben. Volgens zijn overtulen de leuze, welke die ook zij, als leden geopereerd Iwerd. Het hart, dat
rige bede, dat het heer T h. A. van, d e r L a a n,
ging is het niet het goud, dat slechts
r1chtsnoer des levens verwerpt. Laat ons zwak is, wordt ook een c~ntrum van ge- ,
Gode behage, den oud~direc'teur der H.V.A., geopend.
in enkele landen gevonden wordt, maar
huwelijksdag te ze·
met die gedachte het nieuwe jaar in- vaar geacht.
De Prinses toonde zich bij de aande voortbrengselen van den arbeld, die
gen~n en te maken schouwing
ltaan I
van het sieraad kennelij,k
uitgewisseld mooten worden en sir Hento~,
den eersten verrast en verheugd en verzocht de
ry laakt de huidige financieele politiek
Dr. J, W.Meijer Rannejt.
dag van ,en' reeks commissie. evenals de Prins dlt deed,
R.
der regeeringen welke verzuimt om het
De Mailboot
,...
jaren, welke voor- den harteIljken dank aan de Nedervall, hun land naar an
Een ~eputatle van de. KoninlU~jke productiesurplus
spoed, geluk. ar- landsch-Indische Ingezeten over te
dere landen te verkoopen.
Lap.dmacht
heeft
vQOrts
het
Vorstelijk
Het S.S. "Johan de Witt" wordt Zaterbeld en voldoenii'lg brengen.
I
Sir Henry verklaart dan hoe hij tot
Bruldspaar een scherm, dat ul,t vijt padagochtend 2 Januari a.s. te Tandjong- I
brengen aan H. M.
De Illdische Peusioelleli
Daar de mede aan te bieden oorkonde neelell bestaat, aan,geboden.
het ibesluit kiwam om in dezen roestand
de
,Koningin,
Priok verwacht en zal om 8 uur v.m. aan
verbeterlng te brengen dOOr het volH. K. H. Prinses door de vertraging in de aankomst van
, Naar Aneta-llaag seint, heert de Eer- de ka~e gemeerd liggen.
de luchtpost nog· niet kon worden aangendeplan: het geheele surplus van.
De
Koninklijke
lfederlai1.dsthe.
Marine
Juliana,
Z.
D.
H.
geboden,
h,eef>tde
commissie
een
beden
Hollandschen' landQouw opkoopen;
lite Kamer met 26 tegen 13 stemmen het1 Nadere inUchtingen kunnen na kanPrins Bernhard en
schonk' een zllveren ~afelversiering,. het
Mr. Trip.
wetsontwerp rot verlenging van de tijde- too.rtijd wordeI) ingewonnenaan het
aan 'het Konink- schrijving daarvan vervaardigd en over- Koninklijk Nederlandseh:"Irtdlsche Le- dit surplus zoo spoed1g mogeliJk naar
.
hUlstelefoonnummer Weltevreden 3068.
rijk der Nederlan- gereikt.
ger een album met fbto's van hetNe- Duitschland 'uitvoeren; deze productie
lij'.ke kor ti ng op de I n di~c he penslOenen
Na de aanbieding van het geschenk derlandsch-Indlsche Leger.· Hat geh'eel verkoopen in rull voor het Dult~chebe
den ortderhet zoo zeer gewenschte en
.a a n g e nom en; dit beteekent dus
gewaardeerde bestuur van het Huts onderhield het hooge, bruidspaar zich bevindt zich in een doos van sOnokling- taaJ:mlddel; de opbrengst van dezen
DE POSTVLUCIITEN
verkoop te.r beschikking van de Deutdat de herberekenin~ per 1 Mei a.s. wordt
geruimen tijd met de leden ~er commls- hout.
Oranje".
.
sche Winterhilfestellen; 'een beroep
sie
en
gat
daarblj
opnieuw
Zijn
ingeingevoerd, met terugwerkende kracht tot
Daarna hood mr. A. J. A. A. baron
Uitrels
De' Bljzondere Vrijwillige Landsrorm dOOll op het Nederlandsche volk om hem
1 Januari a.s. voor hen, die er door de
Van Heemstra, oud-gouverneur van Su- nomenheid met de wiJze, waarop hat
zijn pogingen, de vriendschappelijke
Indische
ges<;henk
tot
stand
is
gekomen
heeft
het Bruidspaar een schllderij van itl
herberekening op 'vooruit gaan.
De ,;I{wak" Is gisteren van SChiphol riname, het ge$Chenk van Suriname aan, en ultgevoerd werd.
betrekkingen
Holland en
Willy SluIter aangeboden. 'terwljl de Dwtschland tetusschen
een schouw voor het paleis te Soestversterken,
toe willen
Van handhaving der bestaande kor- ve,rtrokken met tw~ passa.giersaan n.1.
Frtesche vrouwen, gekleed in provin- steunen.
booed .bestemd voor Batavia. Er waren dijk, en tevens het gesch.enk van CuHng tot 1 Januari 1~38, waarvan een vier
clale
kleederdracht, H. K. H. een
pass\l.giersgeboekt voor de tusselien- ra~ao: de Inrichting van de eetkamer.
Andere Geschenken Friesch
costuum hebben geschonker1 Tenslotte seint Aneta-Haag nog, dat
oogenblik sprake was, is - zooals trou- ilrajecten. Het toestel voerde 307 K. G.
De aanbleding van. het geschenk van
a~mede
aan
den Prins een bri1igom~ binnen het l1aam der plannen van Sir
wens reeds na de stemming in de Twee- post, 28 K.O. pakketpost en 63 K.G. ()Qs~-Indie, de jdiamal1'ten-armband,
Henry teBodegraven eenige honderdyond plaats door de vertegenwoordigen- Verder zijn gisteren aangeboden een P1J.p met comfoor en een tabaksdoos.
de Kamer viel oJ> te maken - nlets ge- goederen m~de.
duizenden Kilogrammen kaas zijn ge
de commissie, wier laden in Jacquet gekomen.
De "Edelva,lk" was gist.eren teJodhpur kleed waren, behalve R. A. A. Soejono, oUd:zaanla~dsche molen door de VerDe gelukwenschen van den Arnster- kocht, welke naar .Duitschland zullen
I
en ·arriveert waarschijnlijk een dag te die het groot ambtscostuum van regent eeniging van Zaansche oudheidkunde, damschen sehaat per oorkonde zljn, worden gezonden.
een zilveren maud met zilveren boter- zooals in het voornemen lag, per estalaat .(dus Zaterdag) te Tjllllltan.
droeg.
vlootjes door het Koninklijk personeel,
DE l\LUIARADJA VAN J"UPUK
Dr. Meijer Ranneft sprak het Prin- een zllveren presenteerblad van het fette door zesUg studenten. uit AmsterThuisreis selijk
DE PROCUREUK-GENERAAL
paar· als voIgt toe:
per50neel van wijlen Koningin Emma, dam overgeJ>racht.,
Met de ,,Nachtegaal" naar Rome
"Dlt .is een geschenk van zeer velen. een schllderij van den Sperwerhot van.
Met ingang van den dag waarop hij~
De "Perkoetoet" arriveerde gisteren op
GESCIIENK DER KONINGIN
Talloozen zelfs hebben gebruLk gemaakt de burgerij van's Gravenland, de aanvan buitenlandsch verlot zal z!jn terugDe Maharadja van Jaipur deed aan Schiphol. .
van de gelegenheid tot' het betoonen kleeding van de eet.kamer te Soestdljk
gekeerd, 'benoemd tot Procureur-GeneDe "Ibis" kwa,m te Athene aa,n,
boord van de gisteren vertrokken "NachH. JI. schank aan Prins Bernard een raal bij het Hooggerechtshof mr. G.
Na vertrek ult Medan had de "Nach- van hulde. Het is verblijd<md·, dat er door de burgerij van Den Haag, alsmede
tegaal" drie plaa,tsen, voor zichzelf en
zijn gevolg, reserveeren. voor het traject tegaal" aan boord : 206 Kg. post, 32 Kg. verschillende groepen zijn, dIe nog tot de zilveren candelabres van de Neder- Ca,briolet 1\laybach-auto van 200 P.K., Vonk, rechterlijk hoof~ambtenaar van
seint Aneta-Haag nog.
~uitenlandsch verlof terugverwacht.
pakketpost en 3,4 Kg. goederen.
a.ndere geschcnken kwamen, doch het landsche bUl'gemeesters.
Jodhpur-Rome.
,
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io

Douglos-Ho.ogte-

, De Landsmlddeleu

vliegtuig

o~b~enSgt

De

der'

lan~smlddelen b e - l .

i

~9fl.'s,g~ho~n~le('ag

De Botovicsche Rechte r ;in ~1,93,6 ,,.~or~t 1,

Februarite,

Hoo~n ~efdlUht..:

.Scheepsberichten

qroeg oyer de maand November 3 3 , 4 ,
,pe datum ,der herdenklng van Jan
DE HAVEN VAN TG.-PRIOK
mlllloen gulden tegen 31,6 mllUoen in;
VaJl de "hili'gzame drie" .tot de ,,,sll~'le
Pi,(!tersz. coen te Hoorn, zijn geboorteNovember 1935.
stad, rwaarbij de minist,er~pre~ident, pt.
Aangekomen 30 December
'De
totale
opbrengst
over
het
tijdvak'
Het
is
bekend,
dat
de
mensch
nooit
gehouden
bijna
80
per
dag
beteekent.
H.
Colijn in de Groote Kerk een seEen van de grootste Amerlkaansche
.Amerik. s.s, "Steel Scientist", gez,
luchtverkeersmaatschappijen, de Trans- Januari-November was 359,5 mlllloen verandert. Wij' vertoe.ven nu reeds dul- Dit levert, een zittingsdag gesteld op dachtenlsrede zal ultspreken, die per
zenden • jaren op dit onderrnaansche, vijf uur, zestienzaken per uur op, of radio zal worden uitgezonden, ook naar Marcussen, yan New-York en Pamanoecontinental & Western Aif, dle reeds gulden, in 1,935 .~41.7 mlllloen,
i zonder da't wij verder gekornen zijn dan wel
g e fll i .d del d e e n I n ~e4erla!l~ch7ln(;l.ie, Is, zooals reeds werd kan, Agt. Pit. Syme.
seder t maanden hoogteproeven op 11.000
Het
gunstlg
verschil
ad
17,8
millioen
Is'
"gradueele'~
verschlllen
en
het
zou
dus
0
n
g
e -v e e r 3 1'2 m f n u u t,
gemeld bepaald op Maandag 1 Februari
N.l. s.s.'"yan Goens", gez. .Rashorn,
meter neemt met een Northrop-Gamma.
.1 van Oosthaven, Agt., KP.M.
vllegtulg, heett 1 millioen dollar gere- voornamelijk het gevolg van bilzondere 1weI een wonder zljn, als zic,? in het af-En dan zijn er neg rnenschen, .dle 1937.
Het natlonale eere-comlte voor deze
Eng. s.s. "Edendale", gez, Wright, van
serveerd voor den bouw van een groot inkomsten uit de aardolle-lndustrle ad geloopen jaar "prmclp,ieele verschlllen zich erover verwonderen, dat de landreenter meestal geen tijd heert om lang- he~d,enKing heert , ztch thans ,geconst,f"l mngapore en Tg. ~~ndan, Agt. K. Gwan.
verkeersvliegtutg, dat door Douglas: f 5 mlllloen, de hoogere opbrengst van hadden voltrokken,
Aircraft Company Inc. te Santa Monica de Banka-tin ad 54 mlllioen en de hoo-i
Het .spreekt dus weI va~zelf dat de ademige verhalen van "hij sloeg het tueerd. Het bestaat \lit de heeren drt
N,r. s.s. "Kidoel , gez. ZUidema, van
zal worden gebouwd,
'
,
.
Batavlasche
reenter
het
in
1936
niet
eerst"
of
"en
toen
zel
zl]
tegen
mij
lets
H.
C'o11jn,
mtntster-presldent
:
jhr.
mr.
Pel'aboean-Ratoe,
Agt. K.P.M.
;
gere betallngen aan N.V.-belastmg ad, mlnder druk gehad heert dan het voor- zeer beleedigerids,' maar daarsta ik A. W L. Tjard'a van Starkenborgh, gou,~.l., ~.s. ,)daJang", ' gez. Thumann,
Uier is geen sprake van de vlermo-. 3,2 millioen. '
.
gaande .[aar,
.
GOdlof, meneer de' Iandrechter,' boven Ve,r9,·ur-generaal van ~ed,er1andsch- va;n Batayla (Pasar-Ikau)" Agt. K.P,M.
~,?r!~e Do~glas 00-4, welke pinpepk?rt:
De loqnbelasting, ,bracht 2~3 m11110en
Voor den r a a d v. a n Jus _ verheven, maar ik liet het er niet bij, ,lqqie, mr. J., P. graat van LllhblJrg
N.r. S.s• .,Merak", gez. de Groot, van
,op Qes!ell111gvan de vijfgrootste AIn~,
hoewel ik alles in 't nette zei en100en sth-um, mr. dr. FOck, Jhr. inr. A. C. D. Makasseren 8emarang, Agt., K'.P.M.
,rikaansche luohbverkcersondernemingen gulden meer op.
t. i t i e te Ba'tavia dienden dit jaar zet zij weer ... " aan te hooren 1
. de Graeff en jh'r. mr. B. C. de Jonge,
;N.1. s,s. ,,B9th".. gee;. Hofman, van
geoouwd zal worden, doch van een nog
Het ul~vqerrecht op de ondernemings- 44 zaken, tegenover 48 in '35. Hieruit
.
oUd'-gouverneours-generaal van Neder~ qre,r~bqn. en Munto k, Agt. ,K.P.M.
~rooter "overweather"-vlieg'ttlig, dat ge- rubber en het ten bate van de gewone l,l1,ag men. geen vermindering van de
Toch heeit de landrechter .dlt , jaar land~h~Indle, 'mr. W. L., baron de, Vos . N.J. s.s. "Sjblgo", gez.. Wagper, van
. . "
,
,
"
'.
crlminalite(t afleiden, want d,it jaar nog meer dan vorige ja~en hjd gelpd van Steenwijk, voorzitter van de Eers~ T'l1 tj
A t KP
heel op. hoogteverkeer zalworden Ingehet, blj- kwameu er meer groote zaken voor, dIe om na dergelijke zaakJes van. zwaar
"'-1 ,',
, .,
'...
.
.
,
.;
J a ap, f.U. , .M.
richt, meldt de Tel. Onder "overweather" mlsi~~~~n 'tgeJ?ge~tehtaandee.l'bevan
lki
b ·d' '..
.
be
',.
I
Kamer uer staten-Generaal mr. P. J
gez stewart van
l Eng m s Dolius"
\'erstaat men in Amerika de atn:osfeer- zond er m ,yperrec. ?P
vo ngsru - us meer hjd in
slag namen.
beleedigde ?ames en ~nok~ende ,heer~n .A{lolber,se, voorzi,tter van de Tweede Ka~Im'l11i~gh~~,,,en
p~nar~kan, ,Agt., M.
,Iaag, 1V~lke zich bevindt ,bOven' lwt 'ge- ber b:acht~n 1!'1 19.36 5.,6 millioen gulden
Dep 0 l i t i ere c h t e r deed . e~en uit te b}azen, want m 1935 he eft mer' qerst'afen.-Generaal, ' jl;1r. mr. Fl W t
& C
,bl~d, waar de wefrsvel'schijnselen zicp u,le,er ,O,P.
. ,127 zake,n af, ook. vier, minder' dan in dhlj 26,509 en III 1934 29.626 zaken afge- Beelaerts, ·'van tBlokland,' vice-pres,ideM~ ' "E{l
son, s., """ury
~ b a, t es", gez. Burch, ,van
,,.rlg.!I\
alspelen,dus op hoogten boven de 8500
De overige middelen liepen tezamen\ 35, een onbe1angrijk a,antal echter op aan.
Van' den Raad van State, jhr. mr. clrj I3irkenhead en Padang, Agt.M. Watson.
meter.
~rug met een 'bedrag vari "'3 7 mlllioen' he~ totaal.
Het aantal lichte diefstallen, da,t'de A. Roell, commissaris del' Kor.ipgin ill
ulden
,,'
, , De landraad had het dit jaar minder landrechter .behandelde" is, si~ds ~931 de pr~vincie Noord-Holland, if. E. ~1'
.Aangekomen 31· December
Gasdichte kajuit: g; , ' ,
. ' . druk met "crimineel" en drukker met met 15% toegenomen, ,wat dus betee· V9Qrne.!l1(l,n" 'burgem~ester van. Batavia,
De t~t~le ~pbren~st over het tlJdvak "civiel".
kent dat het aanta1 ovei"tredinfLen nog :mr. O. ,J .. ~is~hop,oud-buigemeeste~
"Japara", van Singapore en COeri,bon.
IIet Douglas-hoogtevllegtulg zal Plaats:~3;n~.~ri-,~ov~mber va~ .het bijzonder: ,Oit jaar werden bij; J?,et col1e~e ~3~ meer afnam, dan uit de 't?taal-cijf~rs y~n Ba:tavla en va,n HO?rn. p,rot. l;ir. Jl
pPasir", van Soerabaja en Bagan S1
bleden aan 55 personen, waarond~i 5 ui~v?frrecht op de bevolkipgsrubber be-, stra,fzaken aanhanglg gem'ai:!-,kt, tegen- reeds te constateeren. v~lt.
y~n de.r H~en.:e, rec~r magnlfic~s' de~ Api Api.
'
I~a~bemanntng.
maximala ,sti~ih~ dl'oegl '45;1 'mliUoen~ waarvan l 2,4 mll-: over 1447 ill '35, ,terwijl het aarttal clHet is weI te betreuren dat, Batavia rljksut,l1v~rsllie'lt te Leiden, ,prot. dri
;,Halle", van Tjilatjap en Cheribon.
'~P ,,9
430
lioeh ten bate va~ de ~lgemeene mid-: vIele "perkara's" opllep van 584 tot 807: alleen' maar netter is 'geworden:'
'het Yf. Ji}•• ~lI;l~er: rretor magnificus dell
ci hoogteh ~alliruh
1
.~~ ~~rzieriage;de~
: ~gv~e; ~urz::J=: delen werd eboekt
I 807.
stuk van overtredingen en: zelfs"dM is ;rlJIt.sl,lnIVer,slte~t te, utrecJ;1t, mr. D. C~e4
','; ;cts mQtor~: De rltsduu·r' vrt,'n":' '. e'··
~,'
pit is dus een belangrijke 'toename en mls~chien .niet ~aar, want de· ach-. na, ,<ie"Iol!gh, ~esl~entd.er,,~~dl:!rl. ,H~VJ._1
ll?AA'
, '.
,.
. ,~~111
dat zal ook mel liggell aan, de olnstan- terUltgang ni het aantal zaken ,Iran "ok del Mp"ij., dr. C. J. K. van Aalst, o~d ,
N I m s Tosa i" e P th f
naar deze zijde van het Ameri~aans<:h~
..
.
t
..t e . .
.
'"
~"'r.' president der NederI. Handel M'pij. J. Fj
. . . ."
r , g z. 0 0, naar
vasteland <Burbank-New York) zal op,
,~E ,_PRgGOP~I>.J]RT.!
dl:~heid di\dle cr~lte~ren d~r lnheem- ;: t W1J rfI~lJn ~~~ d~ In~jrUU~ln~ ,yan van Hengel, dlreeteur del" '8~vaar4 Tandjong Pandan en' Pontlanak.
die ;wijze verkort worden tot 8% uur, in!
sl:jke etenldc v eb-reclhk.erhjkhme haar ge- die", Peo lecdorps, tee Jen I, hl100t,;.w~l1- MiJ. IN~der1and'" B E. Ruiis directel,U~ ; N.r. :~.S. "Tjiqadak",gez. Naerebout.
qmgekeerde richti
tot lOY:
.
:
.
1 ges' e
evo 111g
\In geld nog
g paar moe gaan aan e vnop~" . " . ' . " '; ' , . " " " " , ! l1~ari Hp,ng,kQog v!a, Munt,?k.
,'- ' "
,ng,
2 uur,
; Naar Aneta ult Djokja semt, bandJl~t miMer gemakkelijk binnenkrijgeh dan gemerkt blijven vall 'talrijke overtre_ cler ~t.<>\)J,Uvaart ~lj . .',:Rotte~~msc'll~,N~d. ,m,s. "Dempo", gez. v.puyl, paar
T\.Q
r"'.,mp ''''''1 een gelleel g<>srlit>hte:.' de Progo-rivler hevlg. De brug ,over de in '35.
dingen.'
.,
L~OYd.
en A. Ple;slUan, dlrecte.ur er ~O-, Si~gapore, Bet-Deli,' Sabang,Colombo,
...,...
v"., .....
.. 'i ...
' .
.
.
. . . .,
,
:
llmklljke Luchtvaartmaatsdiappij voov
- :l.
kajuit krilgen, waarvan de wanden .te- rlvler, die naar P~rang Tntis le!(.lt; is'
De landrechter. had ook al .niet over
Zoodat we, maar weer zeggen willen, Nederland en KOlonlen.'
. suez, Por~-Said, Marseille, Gipralt-ar,
'gen lawaal en koude 'zijn geisoleerd. ~ nlet 'berijdbaar. •
gebrek aan werk te kJagen; hlj behan- dat de mensch toch nooit verandert,
"
;
Tanger, Lissabon" Southampton en Rot.afltn de ,voorzijqe ,vi\n 'qen)ohlp-a'3.~ge:,,:
Veel vee is,omgekomen nrschillende delde dit jaar 23.429 zaken,. h~tgeen - aIleen het eene jaar meer boft danh~t 'Ret kerncomite voor de herdenking i~t~r~aun.
zo&.~n Lucht \v()rdt via ,mtersnaar ;1:utO.~!·
'.'
,
'"
.. ,; indien hij aHe werkdagen zlttll1g heeH andere...
"
a1<ius samengesteld: mr. H. C. Leem-i
N.!. m.s. ,.Malang". gez. 'I:humann.
matlsch werkell(~e cQmpre~oren geleili desa's zijn g e i ' s o l e e r d . '
,
horst, 'burgeomeester van Hoorn ' alge-! naal' Kalianda', . OostI1aven en Kota
l
en treedt met medleinale zuurstot ver-i . ,Fir hebben' zlcll geen persoonlljke on-'
r:::
_==:::J, meen voorzitter, S. J. J. Luyckx, ohderi Agoeng.
,.
. ..
'mengd de kajuit <tinnen, de verbru1kW gelukke'n voorge,daan:
,'.
,
'VQo)'z~tt~r, ~. ,J.. ~, secr:e~arls van!
N.r. s.s. "Merak", gez. Bottema, naar
luch,t ontwijkt ,vervolgeoo ,door ve~tlla-I' " " " , , t
lI~t ,Ouurle~Ondcrzoek
De ~~s.~c~l(~rs Vjl'l,~.I;"qll~lo.l1g , I~O?rn, ~cret:a.l'is, P., ~teen}~lok, j>en-; Palembang en PIadjoe.
,~ieopeningen in den ·vlo~r. Ook ,de pool1
mngmeester, O. Scholten en C. C. L~ .,Eng. ,Ip.s. I,&uryqates", ,gez. :a,urch,'
~en gasdidht schot van !de kajuit ge-:
l\IEVROUW TSt\RDA JJElt0EKTEenlge d,agengeleden isgemeld dat
i '
Krijgen nieuwe prauwen .
Dokfer; leden.
! p~ar Ch~ribon.
isOleetxie .stuurhut staat onder overdruki
",' • ~ ", . s~AioRfA' \ ' ,1 .' :
aan het Centraal Kantocr voor de staiHe,t ,hoo.fdbestuur van het Do'rus
Ned. ,m.s. "Tos~ri", gez. Stobbe, naar
Het passagiersvel1blijf worctt electriSCA
')
¥"
I 1
•
Oosthaven, Colombo, Bombay, Cutehvenvarmd. '
, , 'I
Mevrouw Tja:rdJa Van starkenborgh,: tistiek opgedragen was, ten behoeve van Rijkersfonds deeIt m~de, dat. de inzaMendiri, Karachi, Muscat, Sharjah, Du~ verjezeld' van pe oudstefre'ule enrit..: het duurte-onderzoek gegevens te ver- 1'l1e}Jng it;.. Nectedand ten behoeve van ,f>E /~E~IqE;~~~~~:~I~~E,NTbai, Bahrein, Koweij. ,Khoramacher,
De uw van deze hoogedruk-kajuiten; . mee. s~er De StoPPela:a,r; heeft' 29 e.n 30 zamel~m van d~ kleinhandelsprijzen van de Javaansche redsiers per scllipbreu. " '. ,.'
,B.a~rah en Bllshirl.
. h
d He t i boo I d'" ,,' • L.' ' '.~ 1·· .A P j t ., "
.
kelin~en van het K.P. ¥.-schip "Van
s te It zware elsc
en a,an e v , g u g
- ezer" de' t.lJ.c;-sanaowr a ' ~ a,t e en artlkelen voor hUlshOUdellj~ gebrulk en p,erWijck," I 1407.- .heeft opgebracht,' .,Somewhere in tihe jungle of West-:
Vertr9k~,en 31 December
wers, omdat de'luehtdnlk buiten het! titsaroea Qezo.cht.' Mevrouw Ilet zlch de tarieven, die de verschillende be- m~ldt Aneta.
Java"z;etelt een ge~noe:deliJk ,asslstent-,
.vliegtulg practisch nihil is. Ten elnde; volle'dig'inllcMen over den. tOestand 'van
..
,
.. '
",
resident. Hij woont met zijn gezin in eeni
o~erbelasting van den inwendigen rompierked 'p~tient en voor elk van heil had dnJven aan particulieren in rekening
Van den gouverneur van Oo,st-Java gezelli g oud Ind! h h' d t
. f'
"Juno", naar Pladjoe.
het hoofdte kunnen bieden, moet <\e :Hj 'een'vriendeJijk Woord. , .. r",
., brengen.
is bericht ont,vangen, da't In Indl~ doo~ lijk iS gele;en is::. eenU~nto~ra~~n~:~!
,~teel ScIentist", naar Singapore.
ro'rnphuid 25% zWlliarder worden uitge-' " ,
'
,
,
,
:
pers en pa,rticuUeren J 970.- is blJeen- 'wuivende palmen en bosschages. Het'
veerd. Bij' gebrulkmaking van stijve!
Naar men weet, worden deze gegevens~ebracht. vOQr ,de ,Visi/chers, te ,B~bndong, wilde, dat tijdens een del' afgeloopen'
P,\SSAGIERS~UST
spanten ZOll de buitenzijde van den
NIEUWE REQENTEN
reeds sinds gerulmentljd verzameld en cJe, .zich v?lgel>S ~:le,ze~ ~utontei; op feest<:lagen pe ,iNjonja ,besar" jarig was,
"Nieuw Hollan~"
l'omp ee!l ongewenschte golvlng vertoo'..;
"
",',
• de' tete~'ke'nl~ 'van i het b.er1cht was ~en aIle lof ver~e~en ,WIJze ,van hun ,vqor w~lke gelegenhcid de notabelen
nen ; 'veel meer bliJkt men de voorkeur, - ,Tot reg~nt van Patjitan is benoemd
m~nschIleven~e. taak .t:ebgen .ge~"wetel1. lilt ~e -om&-e.ving op' de I riistt,afel waren
te geven aan elasUsche spanten, dIe op R. :;!oerj6aditjokl'o, paUh van Mala~g, danook deze dat het C,K,S. gemachtigd " iNa overleg, van den gcuvell1~ur m~t genoOdl~d, Y90rafgegil:lll1 -aooreen, al)€6 Januari toe Prlok verwacht.
z«r korteh afstand :van elkaar zijnter.wiJl tot reglihtvanNgandjoe,lc is ~_ is, ze verder op voet 'v'aii'~e Stat1stlek- 11~, r~sld~~t vat:l~djon~oro ~s l>es~- ri,tlefen eE:n partijtje PIua-gen.' ..
aangebracht. Volgens berekeningE:n zal no~md M,as Prawirowi,djojo; paUh van ordonnantle op te vord~ren van de be 1 te,i\ hen in het OOZ1t tel stellen van 9 '
,
..
,
,~.:W. Bp.haruddin" Capt. R., S: ,Bah1- .
.
'"
t·.rqkken"en.
.
geheel 'nieuwe' conipleeL' uitgeruste visHet gezelschap speelde. dus .bridge en bridge, ,M~vr. R. ,So Baipbrdige, ~r. H.
de lengte van het hOogedruk-coinpartl- K'edirl.'
ment ten gevolge van den' lnwendlgen ,'.
schel'spraUiWen, hetgeen' een' . uit.gave de, dames zaten gezelllg te keuvelenBal'trop, Mevr. H. Baftrop, MeJ. Baumoverdruk op een hoogte van 9.000 meter
.E:~r$tgenoemde benoemIng gaat gevordert van J 1450.-. Daalmede zijn .toen ~en groote a~to het ~rf opreed en gartner, Mej. E. B. Baxter, Hr. A. E.
on~eveer 5 c.m. uitzetten I,
paard met toekennin:g van den a,mQtsti-:
H1eruit vloeit voort, dat bljeen on- deze lieden op de beste meest afdoende onder prote~t ,~anden chau{feur stopte. .l~ennett, Mej.E. .M. ,~. Black, Mevr. S.
tel Toemenggoeng, laatstgenoemde met wlllige houdlng een boete kan worden wijze b e l o o n d . ,
I)e a.uto werd be,stu~rd door ~n ouden ??,~QultQee, Hr. J. W,l31 ee p , Ur. A. P.
BijZJOn~ere zorg moet daarom besteed toekenning van den adelIijken ,tjtel van opgelegd.
" 'Van de direeUe der K. P. M, is een heer. Naast hem w~s de chauffeur ge- ,Brown.
'
worden aan het dichten van de klink- Raden en van den ambtstitel Toebedrag van J 242,5{) ontvangen, bestemd zeten. Achter in de auto een dame en
,Hr. C. p. ~ook, Hr. G. Coulter, Mevr.
Het was noodig, de statist1ekordon- vOQr veroeeling iri geld onder 6 prauw- t~ee jqngelu1. Hetble'ken Franschente C. Cou1te~, Mej. N. Crowley, Mej. P.
v.etbindingen, aangezien bij het uit~t- me~goeng.
nant1e van kr~cht te verklllren, daar het l;ezitters Oeder J 10.-) en 23 pendega's zijn, z~at qehet;r aan hetrad 11et Cutler.
. '
, ten' van den romp de kans op lekkeri;
van de lucht wordt vergroot. De uitvoeC. K. S. nlet overal even gewlllig aan de (matrozen) die elk f 2,50 ontvangen.
p,rotest Vi' adn,~e~~hflUffeur nlet ,'begreep.
Hr. ,F. M. Day, Mej. J. Denning, Mr.
ring van de deuren geschiedt oyer~enDE Ki\f0X,CE;NTR,;\LE
H~t l~gt in he,t voornemen van de. au- Men ne g e' mmzaruin naar de andere W J 0
,1\,1"
W J D'lCk
M j
komst1g den bouw van mangaten. in, e r e '
.' ,t';'. , l , •• tiT '
verlangde gegeven,.s werd geholpen.
toriteiten oin zoodra de prauwen ·gere<>d gasten en nam phiats aan .een zitje on- d ' O'i' kenyer'~~Y"'jevrJ' J' D'~ ks son~A" e .
,
" rl
.~
d
p. , , c son, '·l,e. ,.
. lC on, "p,evr.
gondels van stratosfeerballons, zij moeDe heer M. H. J. Van .Mook, hoofd'"
zijn (Januari a.s.) deze op plechtige en Her een gr~VlOn scha uwnjkel! I;>oom.
A. (}. Dominguez, Mevr. J. M.Domlnguez,
ten va.nzelfsprekend luchtdicht afslul-' ambtenaar ~oor Econoinische 'Zaken, en
feestelijke wijze a,an lie zes' prauwbezitDe assistent-re.sldent begreep onmld- Hr.' H. V. Dunbar. .
" ,. .
ten.
' de·'hee'r"Zimmermann'
,de"kapokINVOERING l\IETRIEKE STELSEL
t:rs over te dragen. in ~eqwoqrdlgheid cJelliJk ae V'erg1.ssing van zijn Qngenoo.~e. Dr. J.A. Emm~tt, Mevr. J. A. Emmett.
c~ntr~ie,hebbep,!~~aen vOQr 'tKolonlaa1 "
,"
""
\an d~ gehe~le.Brond~ngsche vis~~l1ers- gaste~, dooh vatte ~et geval.gell1oedellJk
Hr. J. A. Ferguson, Mevr. J. A. Ferg,uHet Douglas-hoogtevl~egtulgzal onge- Institi,iut '
'c~userie 'genou,den, resp.
I
bevolkmg, die ong~veer d~~n~ zi~len op. Hl~. greep een dl~nblad en servet van SOU, Ur. ;P. Finkelstein, Mevr. P. Finkel.ve~r 4,enze)fQ.en uiterlijken vorm hebQen
~e (aak ~~ .~l, ~'aPQkcell.tra1e ~n
,'.'einig :~~\v~rlijk vqor bevolking
teIt.
,
,
een~l~per 'g'edienst~'g;~':1 en begaf ,2ich .~te:in, Mej. P. Finkelstein, ;M;evr. E. M.
,als .het vli~gtulg Ibis, de Douglas PC-3 o~er den kapok~,z~t ~aar Ainert~a, ~lnt
Overeenkomstig den Java.ansc:hen adat naaI' zlJn ;,gaswn". Hlj infor'meerde be- 'li'ianl;iei:s, Mej. .iI. J.' ~"rsyih. '
,v,ari,Qe K'. L.,M., op welk type ouz,e Ane~a JU.l'~· Ali1{lte~dam.' "
'
,
Op de, vraag van den heer K a n om zal een en ander gepaard gaan met een langstellend naar hunne wenschen 'en ' ...... ' ...
'.. J"Y,. '
Indlc-lijn In' Mei 1937 zal. worden geinl1chtingen . omtrent de verschuiving eenvoudigen ,,slamatan", waaraan door ,~oteerM i!ltusschen~nbeSlte~Iing: . ~r. W. L, .Galvm,l\;fej. }4. J. Gordon,
stailctaludiseerd. Uit stablliteitsOvenyevan den, datum van buitenwerkingstel- de geheele bevolking dient te wordeh ,twe:e whisky-soda's en .twee giapefru~t- ,l;Ir. A. Green, Mevr. A. Green.
J·
gi~gen ,krij,gt de ,l1;leuwe hOogtemachine
Han
Man, 'MAej·ML. HH~ad:P' Hr.
ling van· niet-metrleke maten en ge- deelgenomen. De kosten biervan bedra- ~oda's: 'het~ee,ri. echte,r nlet zoO vlot van GH~. H
llE,T »Ii'RN·I;\R.n~~IN . T,.E
c~hter du:bbele, rieht1ngsr?er~n.
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.
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butten de geldelijkebeloorilnO'van men alsof iJlijgeen' Franseh verstond~ej. E. 1;Ie.n~er~o.Q:, Mej. K. H~.rllhy,
r
Pit hpogteoo~stel ,9?€ntweer nleuwe
9.1> ,.,6 ,Janu.ari, 's~Q~~ens te neg~n
.
f 242,~ ~n, bed~ag V'ilf}:,1 ,185?- ~n~l.g zQOda,t de geta,llenw de vingers wet:de~
¥. ~n~\~ ~ ~~thin~r
vooruit~ic,hten ten aanzien v;a,n oozen
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'l933
werd
tot
verlenging
van
den
Is
en
men
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InW~he,~'
hoorde
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(qe
K
l,1~
11 €lVr. H' AQr'H gh n ~e" ~"
il,l,~r,;~al . te . ~!i.i\d~n:g ll~tN:as&au-pleJn
d,lenst OP Oost-Indle; met de~elijke ,J>1~c1).tig
'"IJkverordening' 1928" genoemden J poO.- tekort komt."
. , ~is~nt~l'e~i~en,t,<;l.le;ll,sbed.~en,<ie{ul,1- H' h~S ey,
r. .
ug es,
evr.
.
wo'rdep' QihgedQ<?pt
In in
toestelle.n, djeeen ~rui~~eIheld,van ,360 ,AerjJ:).ha~d"~p'le,ln. :pe ~~'arn~~n~ bur- termljnvoor toelating van niet-metrieke
De. gouven~ew ,~o~B~' .~a.t t~~t~~f~:- geerde 'en toeV!1ll.ig in jas-toet<>ep zonder
ug. .
,k1\omet.er per uur he1;>,ben,konit Batav,ia ~e.w.ees~r ,~~1 ,~en~~~v~l'~ngho?~er, maten en gewichten blnnen het ijkgebied bestuur van het Dqrys-,J;ti~k~r~f(m~s,~~ dfstinctieven was gekleed) het g~Z€lMej. M. Iten.
op een ,afs~and van~lnd~r qa,n. ~O' vl1e~ waarQa ,de"I;Jandoengershet Wilhelmus besloten, voornamelijk op grond van de ontbre~ende &elpen~il:n bE!§chikbal¥' sehap zijn verwondering uitsprekenOlVer
pro W. F. ,Ta,ckes, Mej. A. M. James,
uren va,n ,Nederlandsch ,grondge,qied te ziliien' p~e?·'
omstandigheld, dat op l' Januari 1934 stellen, ~aal'door,~e~ ,t~~ed~g<i~t l?¢:-: lie 1~€'\I;rigebecU,ening en i,nri,c.l;l.t~ng van ¥ej. E·follrlJ.?~l,1, ij:r.~.Jones,.
M&gen,I,1~~en twee .~agen' ~~nde, k,I09f
Nederlil.l1dsch-Indie nog niet geileel blj reikt wordt, n1. mqe ,~rs~ €;.\l ,voqr- deze gelegenheld in de "Vignoble.". Na
!Ir.
~news;tuQb.
~u~sche,n moeqerland ,en overzeesch gehet ijkgebled kon zijn ingelijfd. Het zou ni:!-am.ste plaa~, datde~ ~be,., ~rokkene~ eenigen tijd wilde het gezelsehap vertrek:'
MeJ. R. E. Leltc~, Hr. S. Lewis.
west wot:dfnover,l.>rugd.
Mej. A. MacCU:.ough, Mej. E. MacVERLENGING CONTINGENTEERINGEN voor den handel tot moeilljkheden heb- da~ene w~rdt.. ~ersqh:a~t :waa.ra!1n ,~~j. ken en afrekenen. De Djongos werd op
.
ben aanleiding gegeven, indlen blnnen voor hun. l?ednJf ,g~~te J)~ho¥(~ ,I:1eb:- cen afstand gehou~en, teneinde geen Farlane, Mej. O. J. MacFarlane, Rev.
Blijkeps ~ededeel1ng ~ail het Depar-ilet ljkgebied hetalleengebruik v.~n ben,~rwij1 daa~n~as,t.,~~ ,,'X~~di~~W ,~e.r l'oet in het eten te gooien en de, A. R. R.~. MacGee, Mej. W. M. McGlade, Hr.
ERNSTIG
ONGELUK
\
•
.
,.
y r
wment van EconQ.mlsche Z,aken za1 be- metrleke maten en gewlchten ZOU zlJn kranige manpen 111 ,~ert ?~D!~a~r ,~W begaf zich persoonlijk naar het gezel- L. R. Machale, Hr. R; A. M~ck, Mevr.
,<:l'ffi yo,l\d l n 'h~t'$~~at;SblaPJ'~rqen ,~f- vo~rgeschreven, terwijl dat gebruik daar- ;.vorden erkend op ;~':1 ,,~ij~e,qr~ ,~o~ sC,hap, gewapend ,me,t Q,!.enqJad ,~n $ervet R. A. Mack, Mevr. Cohn McPnee, Judge
Op het emplacement van de Pasoe- g~kOl!~ig,d deyerle1?:glng vo::'r~~p duur I bUlten nog .niet verplicht was gesteld. ged~r~nqe ,een ree~ vfltU ,ja,r?~ ,m ~y ci~ v~r de o!'\tk,nqopJ)1!g te zorgen.
H. F. Markell, ~evr. H. F. ,M:ar kell, Mej.
roean . stoomtram te 'Waroeng-do~obij vari. tWaillt ,maa~den yan ~e }p.v6~rc(m. Dit argument he.eft thans geen waarde he~lllner~ng van hen~\f en VNl h;\1n
f"In de vrallO' hoe:veel beti;\ald n;.oe,'V
R. Markell, Mej. J. _G. Markell.. Hr. D.
Pasoeroeall heeft een erilstig ongeluk tingenteering' van geblee.Kte kawenen meer aangezlen in ,den loop van het jaar ~ess.a-genooten v.qo~t!e;vl:!:~. , . , .' worde.lJ. a11tW~O~dc;i.e' ',hij "in v\oe,l.end M~rshaH, Mej. R. M~ddlehurst, Hr. G.
plaats gehad; a1dus lezen we In de Ind. ~to-!1e.n, ,op'~¢9lee~~e ..ka~en~n ~tof,fen.,en 1936 ,het laatst:e gedeelte van NederTe~sl~t.te spr~e,ktde ~~~,ve:r~~~rz~.n Fra1;lsch dat ziJ. zijn g~sten waren ge- ~~tch:e}l, Meyr. G. WtcpeJI, Hr. O. W.
trt.·
(. ,.
;':\\l1k.:W1~t.J?:!~~~t9ffep. .
.
landsch-Indie,hetwelk nog niet bij het w~a,rdeerlng ~lt voor h~t door het weest, \vaaiuit wiens het protest v'an M-9~r~, 14~:vr. Q. W. ~obeJ.'g, Mej. P.
. •pe~e < Wr.l~pgl,~g ,~aa.t
oj> P.l,., 9~~e1}, ijkg~bie.d was ing~liifd, evene.ens tot ijk- h~fdb¢~tUl~r ryan ~et Dqrus ,Rijkers- de~ chau,ff.eur' w~'n'e'rklaard 0ll?-'het e'r~ ~~n:}~naJ:?, M~J· :J. ~\lr)'s9n.
.
,De laatste tram, die vanw~ge qen he- 1 Jalll-\ar1 193t.
gebied is verklaard.
fo~d,s . g~n.~~en ,imtiatle( en voegt oi> te rijcten.De Frani>chen stamelden
~.r. C. J. lfash.
vJgen: regenva1 over tljd' birine~'kw.a's:n, " '." , '" .
Qa~r zljn bl)Zonderen dall,kaat:ltoe voor honderdenverontschuldlgingen, waarMej. N. Oakes.
riloe~t nog enkele ~agens, op, ~et, einpla,I?a~rna~~t,go]~ Ip lQ.33, al:;; overweging, h~tgeen dOOr d.it bestuu,r' v~r de B:r?l,1:" van de gaStheer .e,chter ni,ets. Wilde hooHr. J. 'N. Peters, Hr. Val pel.ersen, Mevr.
ceillEmt 'rangeeren. , De heer ~ari der
ZUtl\lERi.,\lA:N'S NIEUWJAARSd,at de tlJdsoms~apdighede.n het ong.e- dongsche redders zal worden ged~an.
ren, integendeel hil inviteerde het ge- Val P~tersen, Hr .. ~. 1!. Plkett, Men.
\feer,. beheerder vall de P. S. M. wilde
\VENSCII
wen~cht maa~ten om .~an het ba~deldnj- He~ g;vr~ag~e bedr~g ~an f 900.- is z;elsc,h;tp op een aperitief en rijsttafel, ~. ~. Prqn~ ~n !tmderJuffrouw, IIr. J.
'hie~vOoi 4e noodige aanwijzingen geve,n
,
,~~n~e deel der bevolkmg de yerpUchting I hedenper lucht~t den ~ouverneurwelke uitnoodiging na veel pllchtple- rrop.~, ~~j. r..: Pronk.
'f~ s\>rong te d,ieil einde opde n?g .in 00- ¥ofgerV?cl1ye~d,zal,d~r_ de. B.~.V. een op te leg~~n tot ~e 1:?etrekkelijk kostbare toegeZOnden:. pe re.steerende gelden der B.ingen we.rd aangen~me~l. D~. njsttafel
Hr.F. A. Qumn..
.
,¥~gil1g, zijnqe locomoUef. J?OOrden he- 9!el,lwJaa:fswensch worden Ultgezon~en, aanschaffmg van metrIeke maten, ge- gehouden mzamelmg, na aft,rek van had een alleraangenaamst verloop. Na
Hr. G. J. Reed, Mevr. S. G. Robmson
'vJgen' stortr~gen gleed hij ongelukklger- welk'e 'ru' rUh1v<irm wordt Uitgesproken wichten en weegwerktulgen.
kosten groot, f 450.-, ~ullen den ?ro.~d- aflOop van deze ee·rsf.ekennismaking .iq ell papy, M,ej. J. RPf.e, M'ej. 1. A. Rowwijze uit, waardoor hij met zljn h~el M.or &p h~er Ziinpi'id,map.!i:;h6<?td,
slag v~rfmen voor eel,1 ~on~s.ter aan- de Jifuboe had de' rraps~~~ande' hof- !~p~ds, lIr. K. RJlcijoff, Mej. 1I. ij;us§elI.
onder de wielen terecht kwam,t:net, tIet 'redacteur van "d'Orleirt", die jar:enlang I .DJt argument heeU tha.ns grootendeels, ~oedigm~ van redders van schlpbreuke- telijkheid zljn gastheer en gastvrouw -.M~vr.~. W. Salmol1d, ¥ej. N.. Sawye,r,
~~VOlg, dat~epoem.d licnaamsde~l na- ~e' ,a,ufe.~i ,is ge~ye.~st'v.ari' ~e p'f~~~- "zljn kracht verloren. Het a.aqtal niet-'~ll1gen .bl~ toekomstlge scheepsrampe~ l.llt ,i.e '~o~lgen vooree? ~iery.be~~ in Hr. 0 .~. Schlueter, Mevr. O..~. Schtue'g~.il,Qeg ,;im den 'voet w~rd gesc}{~ideri.
jaa,rswe.nslY~en, dIe i~den ~):1ouwp~rg qp metrieke instrumenten, dat 111 1933 ~~g ,m l u d i e . .
hun verbllJt aan de Rlvi~~a, maar dan ter en bab~, Mevr. M. Schrel~r, Mevr.
OudeJaarsavond werden uitgesproken.
,11.,7% vlan h~t ~t~al der tot den henJk
. .
van iets langeren duur. <leen slecht~ S. M. SChreiber, Hr. C. p. servlce, Mevr.
Dank zij tegenwoordigheid van geest
•
,aa~geb6den v~r~ewen ultmaakte, is n~.
,In aan&IUltlng hierQ? dient nog ~ r,ul,1 : ~n ~pli.tj~, ,ef:q. })orr~J ~m eep Tij~t- C. D. s:rvice, Hr. A. B. Shand, ~. C,
~n .zelfbeheersching van' den heer Van
4~rnorp1ale sllJla.~e en afkeuring~lj. worden .me~ege~eeld,' dat ook doo:r ,til(e~ voor .eep. v~rblij1 van l;\~P d~ m- Hr ..P. Slcard, Mev!. P. Sicard, Mevr. L.
der Meer, bleef het Ongehlk hierooe beDE KqRTE VERK¥J\ING
den hel,'ljk ~terk ~ermlnderd en zal 111 de Vereenigmgvan Gezagvoerders en viera!
Spelrs, Mej. E. Spelrs, Hr. P.. C. Spender,
perkt. Zelf gaf de heer Van der Meer
' , ' . ' -. . '''' \ . /
·l.9~,8'~~k_~ntetme.erbe~age.tl.da.n 5%';; Stuurlleden In Nederlandsch-IndH~, op,
,
.
,
Mevf, P. G. ~pen~er, professor ~ .. T.
direct. aanwijzingen wat er gebeuren
De door Mal!gi Mangl KaraEng Bon· :,a.ang~zl~n,deze ,!l~~,t-m~trieke Pl3,ten e~l initiatief van de ~eeren Hess en' AkkerStark, Hr. H. T. Shven, Mej. M. Stocks.
REGENT \VAN SOEl\IEDANG
Hr. q. Tapper, MeJ. 4. Taylor, ¥ej.
moest, zoodat reeds zeerspoedlgd'aarna tonompo, optredenda!,s bestuurder van, ge\ylchten ni~t I.t\eer :"orsiep aan~emaa,kt, man, respectievehj,k gezagvoerder van
Qr. De Wolf uit Pl;l.soeroean ter pJaatse het landschap Goa, onderafdeeling Goa, ::wo.rdt, In geval 'vervanging nOO<Ug is, tat' de "Op ~en N<:>ort" en de ,rampspoedige'
C. Taylor, Mej. M. Togmni, MeJ. E. M.
was, die den' heer
,der Me-er' llaar afdeeling 8oenggoemu.nasa, ~ouverne-, !·3,'!i.nschaf,flng van metril~ke instrumenten "Van der Wijc!t" op de .i{, P. M.-v~~t
Blijkens een offlcieel Aneta-telegram Tfi~ton.
"t ~iekenhuis te Pasoeroean deed trans- ment celebes en Onderhoorigheden, af.l:overgefi;a'an.
"
eel) 'bedrag van omel) nabij 900 .gulden uit Buit~nzorg is met ultimo Janu;lr1ilfr. E. V~aal.
_
·port~eren." Dr. De ,Wolf 'o9rqeelcie ~f!ch-ge\eg,de,en,~eedigde .k,ortevel,'kla.ring is: "
,
Qij~el1gebrach,t Is. 'Een j~ist,e opga~eltan 19~7 'op zijn:ver?oek e~r,:ol pnfslfl-¢en
H~. a. YV~iland, Mevr. P'. M. )Villl;l.m~,
fer ' ~~edige chirur~ls~he·· b,ehandelihg .g}?e4gekeurd en1?e,kra,cl}gg~, ~a,ar~ede: Tenslottemoge,er QP ~orden gewezen, n9 g. niet ye~strekt W?l'l~en aang~~ien. R~den ~,rl0 ~oes~m.a pllaga, .reg~n~ C.flP~.;1· Wll0>l1, Mej, J. Wilson, fl,{ej. R.
hood~~kel,ijk •.zoodat de l?at1.eljlt; 'na, y~r- tevens Mangi M~n.gi ,K~r,aEn..g ,.~q~t? dat de herljkkos~en voor me~rlek,~ voor-aJ\e l~teek~llhj~ten nog nlet ?P ,bet k~l)-I van sq~m.e<;lal1g" on~er dJln~bet1.j.igmg Wilson, Hr. H. P. Woodw<;lr4, ¥eyr. If. P.
OOnden te zijn, naar de C. B: Z. te Soe- nompo is erkend en bevestlgd als be- ,werpen van 50 tot 100% lager zlJn dan toor van genoemde vereenlgmg binnen- voor de veleaan den lande bewezen Woodward, Mej, L. D. Woodward, Mevr.
rabaia werd getransporteerd.
stuurder van het landschap Goa.
voor niet-metrl~ke voorwerpen,
gekomen zijn.
,,; ,
• diensten.
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S. Yates.
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-Fllmconkondlqinq
tot het afsteken van vuurwerk op Oude,BATAVIA
W~j hebben onlangs reeds gemeld, dat
jaarsavond van 6 uur n.m, tot 2 uur
Cinema. Palace: The country
voor het historische schouwspel op het
Bloscopen hedenavond
.stadhuisplein, dat aan den optocht op 's nachts en Nieuwjaarsdag - van 6 uur
beyond
Vrijdag 9 Januari, n.m. 6 uur, verbon- v.m. tot 6 uur n.m,
G lob e: ;,Ziegfeld" de groote RevueDe teeststemmlng, die zich thans reeds badend in de stralende bundels del'
d~n is, tribunes zullen worden gebouwd,
Het conflict plicht -Hefde, och, is het I koRni pg·'. T h
t
V
In de nabijheid van kerkgebouwen op I bezlg is rneester te maken van de hoofd- schijnwerpers.
d
e x - . e a· e r: , De erzweg'?n
.
i f
dte tegen 'betaling toegankelijk zijn.
uren, dat daarln godsdlenstoefenlngen stedelingen, wordt in nle~ onbelangrtjke
"Hotel del' Nederlanden" verkeert nog eigenltjk nog weI een mot e voor e Zonde" 12 uur '8 nachts : ,FOI~ow the Fleet"
Cap It 0 1: ,;Eskapade".
.
gehouden, en in de nabljheld. mate gestimuleerd door het aanzien, dat in het stadium van drukke voorbe-, f~J.I;11? In het dagehjksch leven kan men
iGaarne vestigen wij er nog de aan- wordenk hul
dergelijk toegespitst conflict en de
D e c a - .P a ;r k: ,,MeLsjes-internaat".
b
de straten, plqtnen en groote gebouwen reldende arbeld, Reeds is op het voor- een
I
C 1.11 em a: ..The Country, Beyond".
dll.cht op, dat gelegenheld tot plaatsbe- van z e en uizen en op open are .wegen zoowel in de benedenstad als in Wel-' terras een enorrne oranje Kroon aan- navrante beeindlglng ervan op pijnJijk
CIt, y: "Onder twee Vlaggen".
.
..
sRreklqgbes~aa't a.s. Maandag en Dins- mag echter geen vuurwerk worden at- tevreden reeds vertoonen.
C e n t r ale B los coo 'P: Vrijdag
gebracht. Lang'S pen voorgevel zijn reeds dlrecte wijze beleven.
dag, van acht tot twaalt uur v.m. aan
,.F1ash Gordon".
Alom zlet men toekangs bezlg met het de initl~ll~n J. en B. in veelvoud aande Ioketten van den Btadsschouwburg. gestoken.
Maar wanneer dit motlef ietwat op den
- - -...........- aanbrengen van mum.Lnatie, eerepoor- gebracht. Alles uitgevoerd in lampen- achtergrond ' blijft en het avontuurlijk
WAT· IN DEN AETHER'IS
yerder zij nog. medegedeeld dat er
ten, fraale Oranle-oogen worden opge- lijnen van versch111ende kleur,
leven bij de RoM.P" de bekende Cana~.a and a g mid d a g
hal f
DONiDERDAO.
31 DECEMBER
rlcht, kortom, geheel Batavia is beztg'
"Des Indes" verheugt zlch reeds eeni- deesche Royal Mounted Pollee, ons verStuurmau gestraft
s generals repetitie wordt gehouz
zich op de feesten voor te .berelden.
gen Hjd ,in het bezit van lange rijen plaatst in een andere wereld dan is er
N i rom
ZQ.OO Oudejaarsavondtoed~n voor . alI e
dee 1 n e mel's.
spraak door den: Vlce-PreLiep onverantwoordelljk en laakbaar
In de Benedenstad is men al bijna Iarnpen, die straks neg meer de aan- inderdaad een basis geschapen voor een
, sldent van den Raad van
).lun wordt xerzccbt, om' half zes aanzorgeloos wacht .
gereed met a:le versleringen. De bruggert dacht op dit ~pmplex zuBen coneen- onderhoudende rolprent. \
IIndll!.
wez1g te wlllen zijn in het gebouw van
over de Kall Besar zijn omgebouwd tot treeren.·
B.R.V.
21.00 Sylvester-medoitatie.
"The country beyond", die gisteren
.d~1 J a vas c h e Ban k.
P.M:Y.
23.00
Stemmingsmuzlek.
De R a a d v 0 <> l' de .S c h e e p -~rc~itect(m!,sch schitterende oeververIn het "Capitol" wa,antmep. z,!.ch )n; voor het eerst· in. Cinema draa1de: is irj
Fhohl
21.3Q OUdejaarstoespraak.
:.
v a art heeft hedenmorgen uitsPx:l1ak. hiJ,lqingen, die in de~ f\vcnd zullen stra- den zevenden hemel. Over het terras is vele opzlchten een goede film.
.
Z~es'en
22.00 Cabaret.
K~t l\lo~el gedaan inzake de aanvaring tusschen' len van de tallooze lampjes, die bier zijn een hemel geha~en van tallooze pzerB.iB,C.
19.45 SChumann-programma.
~j
de ,,Metha" en de "Louise Leonora", aangebracht. Langs de ."Groote Rivier." tjes van verschUlende kleur.
,Z~j geeft,sp~nning, qceit.Ju~st om haar
'Licht gevarieerd. pro,pisteravond is in den Planten- en twee ~heepjes . van de N. I. K. 0., ode zijn sierlijke transparflnten opgesteld,
Aan een del' voornaamste voorwaar-i eenvO,u.dIg sent~l,l1ent en simpel gegeven, P ~ r 1 s - Col. 22.00
gramma.
,Dt~rentl1in een repetitie in costuum ge- I Nederl: Indische Kustvaart Onderne- eveneens voorzien van illuminatie. Wan- den voor st-emmJng - zal 'het dus in de
RQme
.
21.45
Opera-selectles.
Er ~s een a~r~Jge, korporaal van <te
,hQ¥den van het Oranje-blijspel "Kaat ming, die in den nacht v9,n ,den 20sten n€er de feesW,agen aangebroken zuUenverschlHeride oorden des vermaaks niet: Mounties, die het BalaKlawa-spel zeer
VRfJDAO, 1 ,JANuARI
,Mfissel".
Sepbember j.1. na,bij Boomlljes ~lal1l:L in zijn, .~zullen de voorbijgangers zich on- mankeeren. Qvoer de hoofdstedelijke good me ester is en daardoor zijn meer,pe kleurrijke efiecten die door cos- volle zee met elkaar in' aanvanng zijn g1€twIJfeld. "verplaatst wanen in een Kalverstraat -is' ook' al een vrl!ugde- dere van zijn. kampioensaureool berooft Nirom
20.30, Kluchtspel: De bruiloft va.n Klorls en Roasje.
,tUfues en decors verkregen zijn. bewe- geweest.
"fancy fall' van Europliesche allure.
lcleed uitgespreid.
en daardoor hem niet dadelijk tot zijn: B.R.V.
W.3'O Nieuwjaarswenscl1.
z<4 dat de voorstelllngen alleen uit dien - De Raad ~oor de Scheepvaart is van
De Binnen Nieuwpoortstraat pronkt
Langs geheel P,asar Baroo zijn bogen vriel'ld maa.k,t. De korporaal ontmoet een
P.M.Y.
1l.Oa Concert door de mlhopfde ill zeer .1nteressant zuBen zijn I: oordeei, dat ''betrefiende betrokkene J.~. eveneens reeds in 4uwel.i~k~gew3:ad. Hier vOQrzien 'van lichtjes opgericht en zoo- meisje, dat pem op het eerste gezicht
lltaire kapel.
.
23.00, Nleuwjaars-toespraak
Elhobl
Di\arbij' komt dan ,nog dat ilan iJ;1stu- Pongoh, stuuqnan van het m.S. "Metha", vlert de heraldiek hoo.~.tlj. ~mks en weI aan de zij~e van ,het _P9St.k aJ,ltoor. niet "mag" omdat haar hond tegen hem
van den gezant van de
de,ring van roll en, zan~partijen, dan- geen aanleiding bestaat hem in eenig rechts Jan de strafJ.t ~l~~ met alleen als aan den kant va~. Krekot heeft plen grOlJ1t - Qf zou dit een vro:uwellJk trucje
Vnle van Zuld-Afrjka.
' ,etc., etc. ze~r .veel u:lrg is besteed, opzicht me de schuldlg te achten aan kleurige zullen opgerJcp,t p~~ teve.ns eerebogen doon, verr~Jzenp1et ~en ,h~l zijn?
20.45 Hoorspel.
ZElesen
,z dat aangenoinen mag worden dat de de aanvaring.
een dichte Iaan van wapE:~hllden Ult- I debrengend op~hrift aan het Prinselijk
22.15 Planorecital.
B.~.C.
Tenslotte moot hij. met zijn meerdere;
Paris -Col. 22.00 Operettes-aria's.
!l ,- Qerlng .v.al,l dlt bUjspt:! :tQt .de .e.v~~neBet ref fen d e b e t r 0 k k e ne gevoerd op Oranje velden. _
bruidspaar.
21,30 Concert.
Rome
met wie hlj later goede maatjes wordt,
m~. ten :van ~e ,!eestweek zal ,behoo~en. s:t \l u l' man A.r i p Ii) i it A mat,
Op het Stat.l~plein Is een m?nuNoordwijk en JUjswijk~ijJ,l )Wg "onder mee op tournee - op jacht naar een
-gel~genh.eid tot plootsbespreldng a a n boo r:cL v!l- n he t m. s. ment gebouwd, dat _Ol1:~~ de Ulter- handen".
.
.
, misdl:!diger. dien men eerst gevol1den
52 !!
!¥ii £!ft'f
V~1\~e premiere op Din~ag 5,Januari "L 0 u i s ~ 'L eon 0 r a" echter is de aard fraglele. ima~e p.aarult het is
De bruggen over het kanaal Zijn getooid m~ent te h~bpen i.n.4~n vader van het
is t < dagel1jks geopend van 8 ,tot ;12 en ~aa,~ van oorgeeI:
geboren, een unposanten lndruk vestigt. met uitwa,aier~nde bloemmotleven, 'die meisje.
If'eerbericlu
.
v~jl i4 .tQt 8 \lUI' .in ,<tEln Planten- en
Ook de .karakterlstieke lijnen del' ver- een arUstieken aanbllk vormen.
Dffrentum. Er 2jijn voor $Ie pre!l1i~re
.dat hij als )Vachtdoond stuurman 0 P schil1ende 'groote gebouwen worden
.'
..
' Tegen het slot komt alles in het reine.
(VAN DONDERDAG 31 DEC. 1936)
n," goede plaatsen open; het achterste in h 0 0 gem ate 0 n vol ~ o. e n - l"eeds geaccentueerd 4001' ~eeksen van . Wmkels en zaken, zqn ~llerwege reeds De aardige tiitwerking van deze film, de
'.
.
g~ eelte van de zaal is voor deze gele- ,d e w- ij z.e h e eft .11 i t g e - Qranje-peertjes. De Factorij toont reeds m .verlichting*leed, terWlJl hier en daar frissche -wijze, waarop het verha,al heeft
In N(>ord-China en Mantsjoerije is de
g~ heid' specia,alamphitheatersgewijze k eke n en 0 p 0 n v'e ran t - fier haar VElrsierden gevel, die hJ~ ~n ~e p.jlt!~nale d~iekleur en de oranje- "aangepakt", maakt "The country druk sterk p¢.aa14 (Tientsin 761.4 mm.,
o ·ezet.
w'o 0 l' del ij k e en 'I a a kbaar daar bovendlen wordt opgetooid met vanen In den wind hun banen ont- beyond" tot een zeer te waardeeren amu- Che/oo 760.0 mm., ,Antung )761.6 mm.J.
•
z 0 r gel 0 0 Z e w ij z e z iJ nlwapensehllden.
p100ien.
sementsfilm.
H(iOge druk heerscht nog in het
~:'
De Chineesche o~tocht wac h t h e eft g e d a an;
De ~. I. EscQW-PW, qe Javasche Bank, .<;>* .~~ ,de ,Rijs~ijkstraat ziet en op
stroomgebied .va.n, de ,Ja.ngtsekiang
dat mitsdien, mede gelet op. art. 20 en tenslotte hetStationsge'bouw hebbe~, qlv~r.~e p'l~atsen het. dundoek Ultwap, (Hankow 769.3 mm., Nanking 766.0 mm.,
~et Chineesche subcomite voor de van het aanvaringsreglement, ,qe aan-, het ook a,lvrQeg dag gemaakt en zijn peren. BUltendi~p tr~ft men bier een
Wei~chow 765.0 mm.), en Over het Zuthtwelijksfeesten ontving bericht, d.at de varing tusschen m.s. ,,Metha" en m.s. l'eed.s geheel gereed met hun uiferlijke aan!.AI orallle zuUennjen aan, iElv~I\eens
,~~N ,NIEllW IWA~E~IIU1S
den t'an Japan (KoMi. 764.0 mm., Titt" IaJldvoogd den wen.sGll'te kenner). gege- "Louise Leonora" uitsluite~d aan zijn voorbereidingen tOt het feest.
met h~r"lqiekeborden, zoodat het gezima 764.0 ,mm.J. Zuickvaarts neemt de
heeft met mev(Ouw Van ,starken- schuld moot worden geweten;
1.
h ft i h
heel een laan gl!lijkt YfJ.n '~Ol.lt~rl1catip-:
!ID,eHijep~Q(r' ,qp N.Qorll~jk
druk a/ (Hongkong,,761:3 mm.,:PhuLten
, h en gev010' den optocht gade te
Op het Glodokp em vel' e z c een nal~ emblemen.
762.4 mm., Manila '157,3 mm., Bangkok
s1 "an, welke ope a jalll~ari a.s. door de'
r:l at de tekortkomingen van den betrok- eereboog me.t bet opschrif~, ,fIulde aan
Het 'postkantoqr ~p' de viersprong . De Hoofdstad zal in den loop v~n ~~t 756.8 mm., Singapore 756.4 imm:J. ,Een
,c~neesche gemeente zal worden ,gehou-' .kene, stuurman Arlp ,bin A.mflt van dus- het Koninkhjke bruidspaar .
..
Is van "top tot teen" in de oranje ver-. v~lg~nd jaar een nieuw warenhUls IlJ.k gebied van lagen druk pmvat het cend~ ..en Zij11 weg ,zal ,nemen door de danige aard zljn, dat tot toepassing van
~n A-{QlElo:vltet- w~st en .-?ost b~lnert i~Gqting gestoken.
zi~n. daartoe wor~en thans voorberel- trum en de. bostheljt ;van 1Vcd.-Indie en
v9!»maatmste wijken !le.r bene4enstad.
een tuchtmaatregel 'behoort te worden' men zich om l).et zeerst ll1 het aanE
lled1 be h ij .ng
d dl: dmg~n getfpffen m het gebouw van Noord-Australie (Soerabaja 754.3 mm.,
e stoet 'zal verttekken van het ge- overgegaan die gezien de ernstige wij- brengen van pilasters en verllchting'l
en vo i ~e - SCi r iVlt ,ya;n e - "Onderlinge Hu1p" op Noordwijk.
Waingapoe 753.1 mm., Ambon 754.9 mm.,
;
.
h K
K' '
'.
h
'Verschillende zaken hebben haar fa~ade verse vel'S enng~n s n efl+~p onmo-"
b 7556 . )
llw.der .Chmeesc e ll'mer van _oop ze, waarop betrokkene is tekort gesc 0, j 1
gelijk omdat nog la,ng niet alles in' Het warenhuis zal heeten De B1jen- Do 0
. mm ..
90
i1f~' qp .J\{oleJ,lvUet-West en .verder ten, geen andere kan zijn dan die van: X~€J:ls v dr;lien 1 vtan orafni e h am~~r~~ - kannen en kr~iken\' is m'aar tevens korf" en men ~al"r aIle' kun~en krijgen
El1n belangrijke drukdaling ,op Yap
cl{,~ ondervolgen4e ,route nemen: G~o-, schorsiilg;
hler en aar z e men rsc ge
"
.
.
'. .
. . .. , '.' ., . ' '1
.:3,
' . . kan wijzen op de ontwikkeling van een
do~plein,PantJoran, ~oko Tiga, Pate-.
pilasters verrijzen.
?mdat w~j onda11ks a~~e ~pOIiHn~en ,t9 ch r ,)Vat .~~fl \w~x:~nh}lis l1a.ar~uro~esche~, depressie in die omgeving.
k¢an, Djelak,eng; PetQngkangan, Pintoe
e e n s c h 0 l' sin g v 00 r'
In Weltevreden een Qvereenkomst.!g m volledlgheid te kort zouden mooten rp~a4st,~f ~n Y9RH,a.ad beh?ort te hebben .
Hoogtewinden: Deze ;wqaien in overKkt.jil, Kalibesar-West, Pasar PiSl:\ng, d ~ ~ t t ij d van d l' 1 e !l1 a a n- bee41.·
SCh~eten.
q.e .n~eu)Vs~ :hI.J1~h9udehjke en luxe- eenstemming met jde Westmoesson. De
s(ldhulsplein.·
den i n j u i s t e v e rho u :l!et Departement van Finane;en afl.n Zlj ,tens10tte n~g .ver~eld, dat ook h~t artlkelen. zlJn reeds besteld en voor een _a/w1jkende win4richtiljg in Noord-Ma'~~GG"
..
e I h
uHenden ,ding sta.at tot de ernst het Waterloop1ein wordt straks met.partl.culier lmti~hef aUerwege b~jldeel.zelfs reeds onderweg.
lakka en Stam,houdt mogelijk verband
~ . . en zlJn g ze sc ap z
'.
r I d e ' voorbereiding een belangrijke rol
o~ochtl ,gade.s1aan \'Vanuit het hOQfd-. de,r t e k 0 r t k 0 min g.
fIooo-I,lght in het zonnetje gezet. Eenge
It
hi.t
d
Naar men weet wordt genoemd ge- met e_e!~ depressie Westelijk daarvan.
~toor .'l·an :Lin~~te"es StQk.vls a,an het
clag~n geleden kon me.~ bij ~V911~ ree~s .spee . En "eru.~ moge an nog ~ens bouw . thans. noi Ingenome~ door de
lIlanila O. N. O. max.' 56 km. per uur,
G~dokplehi,'waarook net sp.bcomite zijn
De Raad straft daarom.betrokde ,. proefneming met· ,de verUchting ten o~ervlo~<:e bNken hoe het .huW~h~~-. G~~kQOpe ,WinI{eif" dJe echt~r slechts Bangkok Zuid, max. 26 km.· per uur,
oMvachting 'bij den l<:\ndvo<>gd zal ma.kene Arip bin Amat, gl:ooren te
bewond:eren en bet ka.n niet andel'S .ge~ fe.~st ~n ~ndie doqr een werkehjk fl:l1repoII ~en '4~el ervan·.in gebru'ik he~lt. Het Ban{ton O. Z. O. max. 37 km.per uur,
..
'
zeg'd
dan
het een
vrQOlijke
.van
,mqlge
vreugde en medelev~n .zJ:11 nieuwe' W'a
'is nu 'z.a
I het _gansche lIledJ(;\in zwak N. W., Palembang W. max.
.
Bandjermasin en wonende te ,Uata. worden
.
te dat
h t
if
' bo
worden
omgev~n!
' I' 'enh
.:1 ll.
n· verband met het een en ander is
_~i,a, l!tuurma~ a_an boord ,van het
stemmmg .wek - 4te .Jl1ass e ge uw
..
: _gebt;>~W n09d~ 4~bb~n 'yQpr de' .verschll- 54 km. per uur, Batavia W. Z. yv. max.
-. 'vertrekuur van den sooet vervroegd'
lellde afde.eUn~n. .(\an uitbreiding van 56 km. per .u.ut;, $oeraQaja ,West max. 81
: half '·8 ·n.m. (in plaats van 8 uur
ms. "Loqise .LeqQora" door hem de I ,~~ ', ..,' het,geJ:>puw )Vorflt nog.niet gedacht, doch km. [Jer ,uur, 1(Q~p(lng ,(ot 500 m. zwdJc
n .).
,
bel'Oegdheid te ontnemen om als
e~kele verbouwingen acht men al direct, ,[{oord daar~Q'l(en _zwak West.
,:
__
__.....
gez~g'voerder of~tuurman dienst te
. DE KALENDERSTROQM
i ' BETAAL U,W S~IIULDEN!
noodzakelijk, teneinde een efficienter
Verwachtmg: Doorstaande WestmoesO Q .
"
.
b'
d'
'.
.
te
k
ij
t
h
d
son
op Java krachtig.
r
doen op een NederIandscb~Infti~h
Agn h~t ~in!ie ~va~ ~en kalenderEf.n ,Iqll:\nqer, a{~9JU&tigvjlP J'iJ,nge_-. vel' 111 mg . vel' ~ gen ussl; en ; e
Vreenule Geschiedenis
zeeschip buitengaats, gedurende den
stroom ontvingen wij - lest best I - rang:werct in 'Gang Patike, in een der verschllle~de afdeelmgen. ~ twee Zlji~'
.,ti~ van d rI e ,.JP. a!J. pit en.
nog xerschlliende zeer geslaagde kl'l~n-~!li~te~e buurten ·(.I.er hoofdsta'd, door XleJ.lg~~ zullen ,,tespectievehjk door ,een~!U'~~~""'?""!!
D~ t-eeder, die .er. eens .over denken ~r
del'S,' va'u .welke allereerst die yap de t:en ,rasgenoot, ~a,el!ri'woQ(denw.1sse~i,rigld~esmf~ei.afdeelindg t?~ ~en :he~rte,en- KN\lPQ~QGt:VECIIT NA BRUILOFT
Tot zoover de belangrijkste overwe- firina K 0,1 f f e n C o. genoemd- over een schuldkwestie, met een kap- ,rn.~. ,e-a . eEt mg wor en mgenQp1en, riii t
dient te worden. . '
mes aan clen linkerwang zwaar vel'- wIJI het In debedoeling Ugt; het mlddenOE:zer dagt:n heeft nabij Slg11 een formt I d d ' j d a t d K P M gingen van den raad.
f! s aren M ak,;n,,~wI,
d
e ·j··wond Het slachtoffer werd in de schip'· te .reserveeren voorde luxe-arti- meele vechtpartlj plaats gehad'tusschttn
s t oom~r ,\ ar
....,noor en Qed
. ong. .
.
d'
kelen .
t T l
Kfjwang eeA')nlandsc~eze~lprauw, met
Deze dt:~e-p1aflnd.sch ,ka:leqder h~l!n C.B.Z. opgel1omen ell de da er IS ge- " . '
. wee kampongs. en gevo ge van zwar.e
l:tJkarangzoekers aaJ,ltrof, die, wegens
Dg FELICITATIEREGISTERS
vier fraaie schilden in off set-qruk, arre~teerd.
'.
.
. ' ,!t,)Vetsuren, t!jdens den strijd opgelooeei' beschadigd tuig niet vooruit konden.
.
.
voorzien van Qostersche beelden. Een.
_
__
.Aan de ·U\tstflHlllg ~er a,rtlkelen zal' pen, is een ~eventlenjarige jongen overD ~ gezagvoerder van q.e ..Mera,k". heeft
Gelljk wij glsteren reeds meldden, zul-; ka1ender met een voornaam cachet I
blzondere 20rg worden besteed. Een zeer leden. tElrWijl.~ier personen met verwonid
. ,A,I.@~mENN,I;DE;~.L~\~D~C:~1
groot aantal geheel glazen etalages daar- dingen naar he.t hospitaal . SlgU zijn
d'J ~ituatie niet ernstlg genoeg geoor- len op 5 en 6 Januarl a.s. tel' gelegenhe.
Voorts ontvingEm wij van de firma
V~~~9~~
voor is ~n dee1e .ree<1s klallr en voor overgebracJ;1,t.
d«Id om aIle menschen van de. prauw van het huwelijk van H.I{. H. Pr~nsesi .K<?lff een aantflrI van de bekende vloelhet andere gedeelte nog In den maak.
Gedurende de vastenmaand waren de
..?tt r te nemen, danwel.de prau:" ll1 haa.r Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard van leggers, die "op de kantoor-schx:ijftllf~I Men verzoekt ons nog evel1 ~~ aa!l- De voo~raa~,goederen van den "Goed- gemoederen nog 801 o'pgewonden, aldl1s
g~eeLnlloar-pr1ok te sleepen. Hlj d~ed de I . '
I .
ij 'jk onmisbaar zlJn.
dacllt te wilJen vl!stlgen op de toespraak, koope W\nkel wordt thans tegen liqui- schrljft mt:n .QnS, en allerlei lang verk:{tangzoekers van versch wat~r en vood- I Llppe.-Bie'Sterfeld ten Pa e~e ~ .sWI
'die'de Ge'zant van de,Unie y'an 2;J.lid- de,tie-prijzen verkocht, zoodat deze ge- geten vee ten kwamen opnieuw voor den
se}'! voorzien, nam twee man aan poord v9Qr h.et p~bliek fellcitati~-regis~rs tel'
.pe 9".e v ~ e l' t - f.? t 0 k, u n ~ t Afrika, mI'..? R. van Brookhuizen, nllo-, ~e(jl opgeruimd z1\1 zijn, fl,ls ~e n,Iel,lwe dag. Dit bleek ook het. geval te zijn na
e zettede reis ,voort naar Priok, waar teekemng hggen.
k a len 11 e .r, met zlJn onberispehjk mens het Algemeen Nederlandsch Ver- goederen voor het nieuwe Warenhuis een .huwelijk yan het kampQnghoofd B.
hgeval ~n den havenmeester werd .
uitg~voerde ,bladen met reproducties bond, morgen, Nleuwjaarsdag, t.e elf uur arriveeren, tegen welken -tijd men' ook van aoesoe (landschap Keumangan nag eld. D~ze was aanvankelijk van plan
De uren, vastgesteld voor de teekenhw,. vap. $Oms zeer artistie~e foto's,behoort ~savQ.nds J.ava-t~jd vporcte P~19lli ~~I .ger.ee~ hoopt te zijn met de verbouw1n- bij Lammeulo) die kort voorden poe'e~ motorboot naar de prauw te sturen, zljn: van 8.30 uur v.m; tot 12.30 n.m. ook·tot
de mooiste, welke ,v.:;j ,0!1~vangen houlien.
.
I gen en het" nl~uwe meubilair.
a s a trouw.de met een vrouw uit kamo assisttentle, te verleenen..Het weder
hebben.
'
.. ..
w.gisteren. eehter vrij ongunstig, z66 en van 5.30 n.m. tot 6.30 n.;m.
pong Djeumpa (1and~chap Toemba).
Z
S, dat het uitvaren. van een der beEen del' m~est attractieve kalenders
B. woonde in kampong Djeumpa en
sc ikbare
g o u v e r n e m e n t s m o t o r b o o t e n i s . q . i e , v . a n de Oebrs. V,an ~,w,a_ay,
spoedig werd daar a:gemeen verteld, dat
ri ant ,zouzijn.
DE TROPISCIIE NA'I'UUIt
\~elke l;l1 .12 tafreelennet ,\V<mder 4er
de kepa.la kampong B. zich niet streng
u !mocht uit de verklaringen van
,.,
e.ectricltelt t~nt a~n den /,~ie~_~n-,
aan de godscU2nstlge yoorschriften lUeld
gez.agvoerder van de ,,.Merak" en
'Keurig verzorgde Jubileumuitgav&
d~n Hollander , .de leg~ndarische figuur
en ook geen trouw bez:.eker van het bede twee opvarenden del' praijw
Ult d~ in letterhjken zm du1stere '¥id-,
dehui$ was. Dit wek.te de verontwaardlden afgNeld, dat de achtergebleven
Als ISpeciaal nummer van het tijd- ?eleeuwen.
ging del' bevolking op en men stak zijn
menschen. in de prauw niet in ern- schr'ift ,;De Tropische Natuur" is tel' gemisnoegen nlet .oncter stoelen en banlegenheid van het vijf en twintigjarig
Voorts zond de Nap y,o S 0 k 0'
~~n
~t' gevaar verkeerden: .het tuig. was, bestaan van de :Nederlandsch Indis'che K a ish a Ltd. oils enkele zeer
.
'"~ ar beschadigd, doch de boot zou
.
.. - -' , .. '
B. achtt.e het lijdelijk verzet en het
~g 1' n water make,ui.e,u,e r :waren roeirie- Natuurhlstorische V~re.eI}igip.g ,~n .yan.handlge kalenderblocs met vootstuk.
achte.rbaksch gepraat een aantasting
.. pres tl ge as
I ..k epa1a k ampong,"
. aan b00rd.
1 haar, maandblad een jubileumuiLgave
van ,zl)n
. ij de weersgesteldheid van gisteren v e r s c h e n e n ' < j
en hij zocht steun bij twaalf kampongel u he den ZQU 'zonder risico slechts een
Een munn:er, dat aan verscheidenneid
Vuurwerk in kin4erhanden'
j genqoten _uit Boesoe. die beloofdp.n
sI&epboot van de Nishm .,kun.nen uitva- ~an l;>ijc;lr~gen e~n keurige Lywgrafiscne
We'ke gevo'~en het kan ~e. hl-u>n' wan._
. . .~ .......~:; J
w,aak te zullen nemen. .
. De Nishm is een particuliere ~aat- verzorging paart. Fraaie foto's verluchi'''O
y ~ ' !
Ret twaalfJal werd doo~ B. in kamappij en doot zulks dus niet voor ten de bekst.
neer d,e jeUgd met vuurwerk speelt, b1eek
, pong Djeumpa op een maaltijd genoon tt.-S. Het zou echter niet juist zijn, het
Aan de yerschUlendell..t:tiJ~eJen, die on- vanmorgen weer eens.
dlgd en na afloop daarvan wilde men.
~~ernement d,iarvoor 'te laten. op- derwerpen uit de tropisc~e natuur beIn een del' huizen op ouct,G~ndangdia
zooals gebruikelijk, naar het 'bedehuis
. len. !J)us, heelt de! navenmees.ter. den l\andelen, gaat ,een inleidmg vooraf, die was een jongen van lien jaar of veertien
gaan. B. begaf zich naal' bulten en toec~neeschen eigenaar van de boot, l;lle. ~n blik gunt in 4et bloeiend vereeni- IP.et vuurwerk aap het spelen in bed,!
valligerwijze pa$seerde een .man van
h' l' woonachtlg Js, gewezen op qe fei; gingsleven en tevens een terugblik over
Door zijn ol1iVoorzichtlgheid geraakten
Djeurnpa, die door het wr,aakzoekende
t '.
. de afgeloopen kwarteeuw.
. bed en bultzak in bra~d.
kampon~-hoofd aangehouden werd, Het
peChinees yond echtel' e.e.a. niet zoo
Het is een nummer, waar de Nat·uur.. <
tWis~gesprek ontaarode in een gevecht
er~, en wilde er nog even over pieke- historlsche Vereenlging en de uit·geefDe brandweer werd gewaarschuwd en
en van aIle kant.en &choten Djeumpare·lJ...
ster, de Fa., Visser & Co. te Batavia, men rukte met een' motorspuit uit om
men~chen .toe 0.1;11 hun kamponggenoot
:. ij 'verschilt ,In dit opzicht niet van trotsch op rnogen zijn I
het vuur te blusschen. Gelukklg bleek
te helpen. '
d . opvarenden der prauw, want die piedit n1et noodlg. Huisgenooten hadden de
Tel' ge:egenheid van de opening del'
De enveloppen kunnen besteld worden
Plotseling kwamen ook de twaalf Boc,]{ : en er nu over, hoe zij zonder pulp
,: - i .
vla.mmen reeds met eenige emmel'S wa- wekelijksche Postvlucht van Batavia Imet opgave- van naam en adres van den soewrekers opaagen en zij stortten zich
~
den ,w;3.1 zullen .komen.
De L~oyd~rapi~e
tel' weten te blusschen.
naar Tarakan en terug, begin Januari, I geadresseerde, terwijl tevens aangegeven met ,geweld in den strljd.
zijn . door het Le~e.r .-des Hens ~p~ciale" ~!ln wox:de,n, we~ ~ra1E:ct bevlogen !;Uoet
Een .!I<eyentlenJarige jongen viel als
Het m.s ...Sibajak" van de N. V. Rotenveloppen beschikbaar gesteld, gefran- worden, a~s: Batavia-~~Jak~n; Soe- eerste slachtoffer, hij bekwam zeer ernterdamsche Lloyd. op ~nsdag 9 De- i .I,et l\I~~eull1 tijdens ,de fee.~td~~en
.zJjn .vrQuw ,)ll.ishandeld
ke~rd met een, voll~dl~~ ~erie )V~lda,dl~-; ,ra,9,aj~-Tarakan; Bandjermasin-Tara- stige ,kwe,tsuren en overleed spoedJg.
cember 11. van l1andjong Priok vertrokheldspOstzegels.
kan; Balikpapan-Tarakan, en terug.
Vi~r andere vechtersba~en Hepen voorts
et vonnis van den polltierechter te ken, is Dj~sdag 29 lXlcember om 7 U).lr,
Men veqoekt ons te melden, d,at be' .
- . Voor e~ke eoveloppe moet f 0.65. bij-ermtige veJwondin,gen op.
J~laVia, waarbiJ H. P. B., zonder be- v.m. te Marsellle a,angekomen.
halve op Nieuwjaarsd~g - 1 Januari
Deze ~nveloppen zijn schitter~l1d uit- gevoegd wordm.
.
Later werd het twaalftal van Boesne
f p,
wonende alhier, ter zake ~an:
Pa..<:.sagler.s en, mail zijn doorgereisd, a.s. - het museum en de bibllotheek gevoerd en er is ,::oldg ende plaflts 9p'€n
~es~Ilingen kunr.en gescQied.en aan door een brigadepolitle 'onder leiding
"I, shandeling begaan tegen zijne ec);lt- per Lloyd-raplde. Vertrek van Marsellle I van het Batavlaasch Genootsch~p ~ok gelaten "por het bijzond.ere Poststempel,' het Hoofdkwartier van het Leger d.eg van een mantrl zonder verzet in arrest
. gloote", veroordeeld werd tot de ~trat te 10.20 v.m., aankomst heden te Ro- gesloten zuilell zijn op de dagen der waarmede deze stukken in Bata'via, ~ei]s - ~\lvastraat 16 - Bandoeng en gestel.d. terw,ijl ool< )3, en enkele kamv· 2 maanden gevangenls, Is door het ~endaal te 6.16 v.m., te Rotterdam 7.12 viering van de hU\"elijksfeesten, met Soerabala, Bandjermasin, BaUkpapan en· aan zijn a,fdeeling te Batavia - Marine- pongJ1eden van Djeumpa zijn aangen't in: revisle iJevestlgd.
v.m., en ~e Den-Haag 738 v,m.
name 7, 8 ell 9 Januarl a.s.
Tarakan zuBen wordeJ,l afgestempeld.
Ilaan 7.
houden, .
,
.
,
".'
. -- ..... , . .
.
-'.

Feesttooi 10,n9S pleinen, straten .en-qrcchten
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.DIRECTIE BATAVIAASCH NIEUWSBLAD.

T·E KOOP
Z90

N:mUWSBLXOya~ D.op..derd~.gal December 1936 - EERS'fE BUO
;;

N 1

m.~.

goed ols nieuwe

NASH SEDAN

.

REDACTIE
EN ADMINISTRATIE BATAVIAASCH NIEUWSBLAD.
,

Model 1936
m.g.
6 pers, carrosserie.
Lederen bekleeding
Onder garantie Yon Importeurs

N 2

I;:====:;==:.-::==============~

wens,ht 11.0 begunstlgers een In aile op:l,hten

l

GOED

,

Telt. WI. 3600
. 787

i •

<.:

TOKO DE ZON

Advertentien

Batavia-Centrum, -. Bultenrorq
.
Bandoeng.
-

A. M. W. BUSSEMAKER':
'

».t.

BEGIN 'T NIEUWE JAAR ODED!
OPEN EEN SPAARREKENING BU:

De Heer en Mevrouw

!

de Nev.e·

• ,", • I :

,"

t

',/

.

~

..

..... '

toe.

BATAVIASCHf SPAAR8ANK

-

.

-============:::;===========.

R. K. Ziekenhuis Re.iniersboulev.
Soerobclo, 29 December 1936. ~

Den Abonnees

.740

van den

88Waklngs- en Recherche- Dienst "DE NACHTWACUT'

'.

f

H~

Koninginnelaan 47

LEE CHEONG

HUIS'

TIO TEK HONG

-

Batavia-Centrum
p.l. et p.r. 1-1-1931'

II.---~------..,I

Cramer
BoerdertJ Cramer
Hotel Wanasarl

Soerobaio, 2 Januari 1937.

.:,',1

CLICHEFABRIEK HOFFMANN

Ondertrouwd :

.

N 25

-

AU

en

M. H. GEERTSEMA

G RZON
p.l:

,

77kxJehlJir!

J08. P. J. KOSAK

p.l. 1-1-1937

N 44

: .

N 7'0

N 38

H. WElL

789
r

.

en famlUe

p.f. 1-1-1937

p.], 1-1-1.937

HET

.~.

L. VLEESCHDRAOER
'c
p./.l-1-1j37
N 7~

K. E. VAN DOMBURG SCIPIO

Hotel

. wenscht hare clientele en begunstlgers een gelukklg Nleuwjaar.
N 59

van kaarten.

Te huur gevraagd

'I

p.]. 1-1-1937

N 4-5

742

N 50

KADIR HASRUT
Noordwijk 6 B.

wenscht begunstigers en vrienden een voorspoedlq 1937 toe;

Billitonstroat 4

Firma

---.-;...-------

Drukke.rij'
'T KASTEEL VAN AEMSTEL

A. J. GRAICHEN,

idl

Aanbledingen onder No. 772 Bat,:
Nieuwsl>Iad.

1M

p.l. 1-1-1937

Verloofd:

In plaats

N'7!J

1-1-1937

-

750

en ,

O.
Gemblongan 2B, Soerabaio

voor gerulmen tijd,goed gelegen,
goed genleubUeerd

N 80

N 53

C. E. BERNET

,-

w~nscht hare geachte clientele een voorspoedlg 193'7
M. M; LACHINSKY

,

N 55

, De

, .

Batavia-C.

BAT A V I A· C.

u

wenscht hare vrlenden en begunstlgers eengelukklg 1937 toe.

Kemojorfn Ketjil 7

-

N.9.'

GOAN T J I A N G 6' C
. s-t.

FIRMA H. J. SNEEP

1-1--1937.

Soerabala.

5,

I

eeee

Senen 117, Batavia-C.

K~UEFEL

J. A.

I.-

I

LEDIKANTENFABRIEK

W. J.K.EiLD~.

en

,(

p.t. 1-1-1937

wordt :bij de Intrede 'van 1937 het allerbeste toegewenscht, zoowel i.u
zaken als in Famllfekring.
De Leider

, L)LY DE PINeDA

'", !

AURORA
I
,

SOEKABOEMI

AUG. SAVELKOUL
IL

N 52

n

'1

.

N.V. BOEROERIJ "SWAGA",

•

"

I

Verloofd:

9 51

1-1-1937

,

geven hiermede met blijdschQp -..,....-....---------------~----
kennis yon de geboorte van e,en
opgericht 1857)
TOKO POPULAIR
zoon
759
Noordwijk No. 34 Geb'ouw NlllMIJ "
Batavia-C.
Buiten.lorg
Bandoeng
wenscht zljn geachte clientele en begunstlgers een voorspoedig 1931 I:;;;;;;;;;~;;~~~;;;';;~;;;;;;~;;;;;;;;;;;';;;~~~I
FRANS

In pleats van kaarten.

j

N 26

V ERK ERK & CO..
Ktbon 'Srrlh

.

.

SALON DE BEAUTE

NH

Slulsbruqplein
p.l. 1-1-1937
N 42

N 15
RESTAURANT "TJOENG GOAN"
Molenvliet Oost 26
wenseht zljl1 clientele een gezegend
uitelnde en een gelukklg Nieuw-

[aar too.
Meyr. Y. SONNTAG-

'.

Andrlesse

W.

SONNTAG
W. J. l. FRANSZ
en Echtgenoote
Mevr. V. FRANSlLangenberg
Mej. M. FRANSZ
:
- Mevr. J.. SONIUSFransz
S. \CRAUSAl

I
~

:A.

Bat~via-C.,

193~.

31 Dec.

718

!III---------~

N 43

Blijft op 1 Januarl 1937 den geheelen dag geopend.
N 35

p.,.

VAN HUTI'EN '

pachter
ZWEMBAo TJlMALA'fI
p.l. 1-1-1937
.

FIRMA A. S. ROTH
Noordwijk 6A
t-1-1937

Crusader GRAHAM

N 60

~

Supercharger GRAHAM

;

m.h.g.1-1-1937

RECLAMEBEDRIJF
"PRECIOSA" ~. V.
Batavia-C.

Adres:

De famllie

•

liiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii
!Ut

I,

ALB. ADR. P. MANOTTY
• - Manoc h
J. F. J. WANDERS
p.l. 1-1-1937
N 51
wenscht hare vrlenden en kennls:.j. 1-1-1937
I~-----------'- sen het allerbeste toe in het [aar
,
ZWEMBAD TJIKINI
.1937.
p.l. 1-1-1937
N 65 BLOEMENHANDEL BOGORIANA Prlgiradja, 1 Jan\larl 1937.· N 30
Slulsl>rugstraat 29
OER BLUMENWINKEL
p.], 1-1-1937
Noordwijk 9
. N 66
N.V. Autohandel Mascotte.
N 34

"

'.

.

l

,

J. H. RITMAN
N 48
en eehtgenootei
. N 18
m.h.g. 1-1-1937

Administratle-kantoor
, L. A. VAN EEKHOUT & Co.

p.f. 1-1-1937
' .

-

N 28

~

B. VAN BUUREN
en echtgenoote .
m.h.g. 1-1-1937
N W,
- - . ; . . - - - - - - - - -...
F. EDWARDS VAN MUIJEN
en echtgenoote .
N 20'

A. MANAF
.;
en echtgenoote .~

p.f. 1-1-1937

Heden heeft God onze

N 22

.
I

DICKY

.

N54

weder tot zich genomen
Heer en Meyrouw
,

annex

Dr. R. SOERATMO

\

p.l. 1-1-1937

BROODBAKKERIJ

N 89

HOLLAND

wenscht zijn geachte clientele, vriendenen bekenden een gelukkig Nieuwjaar.
H. ERNST en VROUW

GERLINGS-Rab

Batavia-C., 30 Dee. 193~.

775

GERLI N'GS-Raf).

KHOUW KIM AN
Majoor der Chlneezen .
Ouders en Voogden onzer In'
Batavia
. en extern~ leerlingen, Vrien.: p.l. 1-1~1937
N 61

den en Kennlssen wenscher, WI)
Gods mifden zegen in 1937.
Dank voor de ontvangen h~ilCOIFFEURSSALON
wenschen. ,
MAISON THIERRY
lUSTERS URSULINENLaan Hone 5
Postweg 2'.
p·f. 1-1-1931
'768

E. W. VAN DER PUT
m.h.g. 1-1-1937

GLOBE en REX·THEATER

FRiJSCH£R

&' Co

Sfulsbrugstraat

Tel. (958 WI.

F. WENSEN
Batavia-C.
en
p], 1-1-1937 .

1'1 I

wenscht een ieder een voorspoedlq 1937.

N64

Onzen innigen dank aan d$
Directrice en lusters vcn h e t l - - - - - - - - - - - Tjikini Ziekenhuis voor de IiefA. S. KARADIN, TABIB
derijke behandeling yon onze
Molenvllet Oost 41 - Batavia-C.
DICKY
Telefoon Bat. 1629
. p.l. 1 Januart 1937 '
N 82
Heer en Meyrouw ..._~
~

776

I

H E T' HAN 0 E L S REST A U RAN T

De Oirectie yon

,.

,".:

..

N 23
. .;

famlli~

:

Nd

N 63

•
\

Wij wenschen onze
Moog 't nleuwe [aar meer llcht U geven,

wenscht haar clien,tele een voor$p~ed'i9 1937

, r

N37

:=:~~~~~~~II
Restaurant TIONG HOA

PantjorQn 46'
f.
Batavia
wenscht zijn clientele eli begunstigersjeen gelukkig
voorspoedig Nieuwjaar.
'
I Januarl 1937 den geheelen dag geopend en dien avond
van 8-2 u. 's nachts Dansmuaiek. Groote verscheidenhei<;J
in schotels en dronken: ..
.

en

1.....

- - _ - -• - -N-68-

N 57 ...

In werk, in huls en in Uw leven.

geachte

clientele

. Meer licht in huis geeft me-ergerlet,
I

.

..

Vraagt dus van ons 't stulverstArtet.

eenvoorspoedig ,

N. I. GAS MIJ. ELECTRICITEIT B.EDRIJF

1937

. AId. stroomverkoop Batavia-C., Welt.· 300

N 62
N '71
4===
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Druk der Regeeringst~oepen in Teruelseclor
.
Nation~iisten maken vorderingen In Ar~go'~
··

Ii'

.~

..

I '
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Duitsche bctoljons nemen oon strijd deel
·

I,

.
. . ..
,,.
"
n n c a, 30 Dec, (Havas)., Het natlonalis tisch
~

Het "Palos"-incident
VRIENDELIJKE BEIIANDELING

Levering van Amcrikaausch oorlogsmateriaal \

"

S a I a III
eonnnunique 'luldt ,,: '. ,De druk der.,Ro~de troepen in den
Teruelsector aan het Aragonfrout duurt voort. Vele .aanvullen :OP .Corboran werdeu afgeslagen. ~Il1 Andalusie werd het
offeusief der :regeeringstroepen in den Valenzuelnsector afgeslageu, waarbij 32.Rooden werden gedood en veel ourlogsmateriaal werd buitgelllaakt.
j'
",
."
•
Vit Sevilla ,wordt gemeld :~Queipo de Llauo rlep 'om;, dat
in den .Teru~lsector;de Rooden ,in wallorde .terugtrokken.
veel oorlogslllateriaal achterldtelld. lIij yoegde bieraun toe,
dat de \ViUell over \het geheele .Audalusie-Irollt vorderden,
inzollderheid in'den ROlldasector.
..... .,",or '
I .

Japan

'I.

Russische otulerseeers

,

"

j

Lon den, 29 Dec. crransocean). 'VOlfl~l1¥ dett .Warschaucorrespondent' 'van 'de D a i Z y
/l'Hr 0. r, die :ver~~kert het ger~c1tt
uit 'betroiiw75are' bran te hebben
pp.tvangen, zijn tot 'dusverre reeds.
25 Souiet-Russtsche onderzeebooten naar span,ie: gediTigef'4• .•
. Volgens bedq~lde~Cprre$~ond~nt
is' de .bevelhebber der 'onderzeebcotflotille kapitein Kwn.t.lin.:

..

. ; ' . ':'

..

-.

'.

' . '

'J

.

I

het AI,. Ned. inti.

l'ersbureau' Aneta).

.

.~

'J

DE INDISCIIE DELEGATIES
. ....

t:".~.'

,

Den H a a g,. 30 Dec. (Aneta). ne
pif;dt.. de. .~~de.J:~

Ondernemersraad ,

J~~d~ch·InQisc):le, gelegati~s. di,~, ~~,.g~~
legenheid van de. h':Jw~lilksf~esten Ip

Nederland vertoeven, 'op 13 Jariuari In
hotel De Witte Brug'eeri' diner aa'n:
Glsteravond yond in de Ridderzaal een
bal voor officieren plaats.
Als eeregasten waren o.a.~anwezig
ledenvan de Indische delegatles.
" H: M. ontvlng gfstermorgen de depiitatles van den Soenan, den sultan van
Langkat en ,X~ ~o,e:ijo~l)led~ng.

.. ZIj wiJzen 'erop dllit Engeland de volgende schepen zal .'.4,.
aanhouqen:
.
_.'. ",',,'
..

---

•

met

- .';

_- -_.

(Telerra~eD van"

"'T'd'J{' l 0
291 Dec. {Oome1).Marinedeskuridl'g.eil sp'reken' de 'meeilihg\l~t;
dat. Engeland; de Vereenigde staten en
Japan: 'het jaar'1937; wanneer devlootverdrag~n>'v'lih Washington eli van LOh~
Mri'geexpir'eerd 1. Zijn, zullen lnlulden
het aanhouden van' alie scheperi,
die gesloopt: . zouden moeten worden;
dobt' net in werklng stellen' van de-escalatcr-clausule van het vlootverdrag van
Londen,

..

'"'

Sterkte der Vloten
"..

._----~

~

.. ""

')." r

------

Nederland
..

De Bewopeningswedloop
t

.. _---,.....

:

J

B i I b a 0, 30 Dec', (H~Vas): •. ~e
Baskische auforlteiten wijzen er op, dat
de Palos" in de Spaansche .territorlale
,; 'De corresponiient: meldf VQoi1t
wat;ren door het regeej.ingskust\vacbt~
~qt in de.;ha1?e". van ,'qdessa1iog
tioee Sovjet~Russi~che oorloqssch.evaartuig "Vizeaya" werd aangehoudenl?en onder ;'stpor;i liggen, in 'atVoorts wordt verklaard, dat de Duitsche
wachting .van tiet beveZ om naar
ortleteren de' Basklsche regeering' vooe \
Spanje te certrekken,
"'.
haar vrlendellike" , houdlng bedankten,
Aile 'Sovjet-Russische schepeft:
terwijl de' gezagV\oerder van de \,;Palc)S"
die oortoqsmateriaateti levensmidde" Baskisc(le autoriteLten ultnoodlgde
delen naar de Spaansche 'roode
aan boo~~.,t>~1 ~'lpchen.
I ,
hdvens vervoeren, zijn .votgens den

,..-"

ONDERSCIIEIDlNG

.

a

~''''

-.

.

~

..

Den H a
g, 30 Dec. (Aneta).
kruisers.'~er'A-I~.laSse Vail hit De heer a, .Van zwanenberg, lid, ;tevens
Dun;sqILAND VOLDAA~<., .• ,
(Y'pe "Hawkins" ri1e~ e~ri:' tot~la: tonnage adviseur van het college van regeeringsvan 29.000 tOn,' die iullen worden ver- cglUll1issarissen' . in~ake 'de. landbouw• B' e r' l' ij fl, 30 Dee. '<Reuter).
anderd in kruisers de~ ~-kJa.sse
crisiswet, is tot Ridder' in de Otde' van
t lschijllt
Duitschlllrld
zeer voldaan te zijn
2 0" d'~ri' krUfser' ;;VirtdlCtiVe'" \v'an' het den ! N~Qerlandschen, Leeuw·, benoemd.
over de snelle vrijlating van de' "Palos".
tYPe-.Jfawfin~:\.dat \ a~~, 0.p}~~<lh~g&~ch~~
zal dienen'
.
'
.' BAISSE- IN PLAATSKAARTEN
,'. ..,
';1
'f,
lIelt" doof"liet Deutsc,he Nachriclitert
.
,,
\
·.3':
v~t'k{uiseis'
der' B-klas'de va~ :~e~
.,~_
door de ItaUaansche petS, w~rdgepu Buero geptibllceerde communique ~ prijst
}:c
~(~'.
'De'~' it aai,: 30 ,Pec. (Aneta)., De
typ~ r"CerE(s:', m~t, ~~,Q; W~le. t9nnage
Bombardement van
bliceerd, n.1. dat Itawfgeen Soyjet-re.:. het "en'ergieke- en voorzichtige; optre':
exploitanten
van de tribunes besloten
va~r
,~1
..
09(j.
ton,
,
dI~~'
i!l,,~uchtap.v,~~r:;:,
gie~m in de .Sp~al1:sche Middellandsch~
. Moncloa, ,or\'.
den" vanr. -deh" chffimandant- van' 'den
scne,pen.'.zullenworderl veranderd:
4e., prijzen dec plaatsen te; verlagen•
zee:provincie's zal dulden, daar ,door de
4° 40.000 ton aan verouderde t<>rpedo- Thans worden per advertentle plaatsell
DUiTSCIIE TROEPEN IN. AC:fIE,
instelllrig hiervan de status quo in de kruiser "Koeniifgsbetg:",·' doch'" spreekt
bootjagers;
',".,"
aaDg~qdE;l). van. .lac;" per s~u~~f~. ":
.,.,
MiddeIland'sche Zee zou worden gewij- leedwezeh . uit :'over' de \ 'iariestatle '\rah
r~,.·:·- . ?;-....·".h
."
5° 15.000: t<>n aail onderzeeb90ten in _~~.~.-.!~ _._.,:.l:;~ .....
den' SpaahsChen ':p~agier en ci~· gedee~.:.
l\X a d rid, 30 Dec. (Ha.vl\.5)~ lid zigd.,) -,..
j
)'l'
verband met lWt. aalfhoud~n van een c::=::
Voor
rege~ring' van'
A
"
telijke in:besiagname vail de hiding,' weteven groote· tOnnage door' Japan.
regeeringsconimunique 'meldt : . De "ritiliCONFEItEN1,1ES1:)<; J{.O:l\IE,
Valencia
ke niet utt j oorlogsmateriaal" be~tond;
, • ., .~ : , ~ -;•
,'~...' "" .
r ~ ~;'" .· De :Ver~~ni~~ ~t~'ten~~~~,,*(.V:Qk I1~ L~~~~N~CI~~"L0w:Y~aJ>R~G
cios vel'overden hClt do;rp' Villa. Nueva.
"
'"
geilde 'schepen . al1,~oH~en :"
. .
de la Canada en verbeterdeit ilunposlRom e; 29 Dec. (Transoc~an). De I1et' Qonili!unlqu6-eiscnt de volledige reWa. s bin g ton, 29 Dec. (Havas).
40.000
ton
a
an'
rorpedobootj:agef/S
1°
Lon c\ e ~1." 30 p'~c. (l~av~$) r, ~.~t
geling
van
het
incident.
'
t'
. Villa-franca. en den RomaliIla;;' Itallaanscheminlster van, BUltenlandIlet Stlfkn'epafimehl h~eft" iiitvoerver- in,ver9a!l~ m~~, het, aanl}9ud~n,ya!l .e,.en piiiement Zal het ·toridef~sche· VlOOf:
.....
..,
• _.., 1
.
1es III
.'
•
.'
,
sche Zaken graaf Galeazzo CianocoJ.?-,t
_ 't. ,
sedor. Aan he,t GuadalaJa~~?nt_",.erd fereerde hed~il I1le~ den DU,itschen' am:~
gunning·verIeend vOGI' 18 vliegtuigen en ~Ifde . ~hnage dOo~ En!!~land; ," c ._ ve~pr!1~ ~~n..l~36 ~giq 1937 r~ti.tic~e
een aanval der nationilisten' op Sahces bassadeur baron' Ulrich von Hassell eri ' De Britsche Ambassadq, 411 vlieg,tuigmotoren, bestemd voor de · ,.2 ii i!t,09O." ~n.~an ·,··tirj)ed~~09tfagers t~n~ -qlt fte~~gh~bqe~d~ br~n wprdt v.e~'1
~g~l,1o,!,e,. net' 'aanhoude"n door; Engelatid
4
en Saelinate :t,fgeslagen. De Witten later met den P9.rtugeeschen gezant .D,aSpaailsche reg-eering,
'::., "-'(",: '. ' van d~ 5 kruisers der J3-kla$Se va~ he:t llomep, 9a.~ jX>k... ~~ .PQmlmons het ver
bombardeerden op hevige wijze de l\1a- vila Lima.
.
.
~AN~AL OP MADRID VERWACIIT
" lIet" zifo' ()\ide toestellen,' \~elke 'gete::' t .' -Qeies'· . " . ' ! . . 1 ,' . • • . • • '.-, .• ~.. dr~lg In de eerste weken van het nieuwe
j aar zullen ratiflceeren.
In poUtleke kringen wordt gemeend,
d n'1eensc he ' voorstiid l\[oncloa ~ : doch het dat
de bezoeken verband houden met
Lon d ~ n, 29 Dec. (Transocean). vIseerd iUoeten· W!orden, welke' revisie x~ Hfooo'" tori; ,:ian' 6ndef'ie'e \>paten~ iii
bled ronder resuItaat. De milicios ver- het Fransch-Engeische memorandum Niet alIeer\ de Britsche ambassade, docp twee 'maahdeli in beslag zal' nemen." , verband met het' 'ciaiHio:uden;'< vim een
l. _,
t..
.•. ' '.', I", •
overden acht llUizen in Carabanchel,
en er wordt opnieuw oi>' ieweie~;-'dat ook het Britsche consulaat te Madrid
,_" r,
'I
.~ ~/
De' mogelijtiheid bestaat' 'echter ' dat even groote tonnage door ~apan.
' . " . . . . . " .,.....' , '!- .Q, n: ·d,:e. n, ~;.I?e~ ... ('rr.aI).sQ~ean)~
Naar verluiltt, lOuden de Witten vele he~ voorstel voor. algeheele non-inter- zaf - n~ar t.hans' offlcieel wordt be- v06t"de tOtis(eUl!ll gereed"zijnde rueuw~
noOr Jdpari'zuUeri' d'e volgen(je sche~ £e" f,ran~he \ en., Br*lih~ ,rege~ringe~
kilometers gevorderd zijn in 'den 1\[on- ventle reeds in Augustus jJ. zon~.er re- kendgemaakt - ' naar Valencia worden
:'
neufialiteitswet door het'·· Congres
pen w~rcie.~ .a~.ng~.~9ud..~n:.'", ", ,."." h~J:>bin J een t. <lv~ree{\s~e!llp:1ing ,b,ereilt~
o·
,
"
. .
f
t ' '.1 sultaat door Duitschland en rtalle werd ovJrgebracht."
toro-sector aan bet Cordova ro~, wa r ingedlend.
.
waar},)ij de. LQnden~cve v:lootQvere~n
Als reden vOor dezen maatrege~ wordt aangenomen~ welkeook van· toepassirtg
4 Duitsche illfanteriebataljons en 1 es1l.~,}Ori~a;,rl,to~~O)boo~!age:r~ l~iOl}1&'\
J~3~ )Q .,J~n\l3,ri.. voorg~leg<i
opgegeveh, d~t aIle ,Britsche' onderda- is' oP 'burgeroorlogen, in welk geval de
kad'ron DUits~he cavalerie werden, opGUNSTIG ITALIAANSCII ANTneil' ~adrld' llloet~h verlaten', hetgeen uiiwerlicehties worden ingetrokkeIi,.:.. m. verband' met het aanliouden der tor- z.~l. w~rd,el) aa,n. qe 13rltscQ~ ~l\ ,Ff:lJlpedoboot~agers door de. Vereenigde Sta7 scne, p(lrlementen .VQor ratJfi~atl~. :Jiaar
gemerkt.
WOORD'l
aIleen mogel~jk f:/3, wanneer ook het co~- U't to d ,.
dt gemeld da.t de Brit-': ten';' .. ,,,
. . , '... '" ", '.' .. ". i:P~n" ~icQ, herinneF~, \,!:e~p ,dQPr.• <tEl ' Ver~
I
'
."
., sulaat wordt gesloten.
"
"" I , n el~ ~or \
.. ' ..
','
2°
15,000
totl'
lrail onderzeebooten door ~e'nig<!e . sta~~n}.het, yerdrag r:ee~~ PI)
te
r
i ,"1
Rom e, 30 Dec. (Re,ll ). ·Naar
De diplomatleke ~orrespondent van d~ sc.he·· regeermg w~arsch1JnhJ.k ~tapp,en
verluidt,' zal het ItallaanscJ:1e antwoord "Daily
de gronden, welke .of- zal"doen teo. W:ashmgton nanr' ;lanlei- de~ . ihwerk~tellin~ va~ de ewaJator;- <;t~n' i~in, ¥el iP3~ geratinceer.d~ net
', ,..
. 1}it,s~r'y~~ ge,·r'fl.t·fflC(j.ti~ .l;l09~. Engel.aM
.
, "'"
o'p de Fransch-Britsche demarche in- fldeel word,en opgegeven voo!o':. de 0Y~f- dirlg i ',van , liet verleenen van bovenge- claus;l1e;~. ~
3°.
De
:H2?
ton
x,neten~e
k,roiser
der
~~:FTanIqij'k~.naa~ geIJ1een,g \Vo(dt ~~1l
zake het'zenden van vrijwllligers naar brenging van de ~n;tbassad~ en het c<?1'f- rtothnde uiivo:erlicerities.. ··
..
Du.· tschla nd aarxelt..
B-klasse '~jTsushima ',' )C,...-.,.t~. I)", '~"','1" ge,vofg van, het J~i~ qa,~. Qe~ t~e~ la.nd~1\
Spanje gunstig luiden~ Het kan blnnen
t
Vlit d
. '
1 )" 2 dagen' ve'r"w':"cht w'Afdeii. ItalH~ sUI~~ naar l} eqc. \1, aan me '. e . ver-be~EngeISChe regeering zal er waar- :~ivioots'terkten1 vaiflia'~~W, d~ vhl h~p.ten ,d:i~ ,oo~ ~n.4ere lapqen bi} b,et
a
<\
v
klarmg, dat de Bntsche regeermg ver.
B e r 1 ij n, 29 Dec. (Transocean). zal echter yolledige verzekeJ:ing ver- wacht ,dat generaal Franco in de naaste schijnlijk op wijzen dat de belangeli van eenigde staten en Engeland' zijn als ~h.p~~. Y~I}. _bl1a~rale1 pa~t~n:, tot" d~
l?v~r~e~orpst"zo~den,. toet~ede::tl. >,yerDe J~K9Ini$che Zei,tung'" schrijft in .ee~ langen, '<fat 'de', non:.rriterveritleJdooi'de tOekorilst een grooten aanval op de Mri.'''vrede .het noodi'g"litaken 'dat' de volf!t:
.'1 " ' J '~<' i : " : ';'; " ! ' r ,~:." :;;", ,:~ ~.; ~lila~<jl.. {':or1d\ dat q~ .o!lder:J1~Hehng~n~
artikel, waarin de buitenlandsche si~ua- m~t het Frente Popular sympathisee- hoofdstad zal doe~.
. ' Britsc.h-Fralische popngenom. ide' nale':'
tie wordt b~pto~en. dat qe pp,i~nl~nd- rende landen zal worden gehandhaafd,
x: .
,
.J~paI1..,bez1~;lO~~cl.1~P~Q J1l~t. e,e,I:1 .tP~ weII{~ ~lt resuI,taat,.be~gen, ,nog. ga·a.ne
sche regeering~n, die thans, ~etDU\~SCh- inzonderheid door Frankrijk en de ., Gls~ravond brake;n, reeds nevige' g~~ ~nti del" nOI1-interve~ie'-overeenk.Omst ota)e ton,n~nwa,i1t Yap: J6~,117r~n".w~wm de lJ~~,n en hleraan wordt toegevoegd dat
land onderhandelen, oV,er',he~Spaan- U.S.S,R.. • • .
vechten ui,t in. den Zuid-Westelljken te yerkrijgen niet worden belemmerd., 25 ~che~n' 'wet' een totft~~ torm~8'e v~'n ItallH to~tfede,n. tqt .. ge : 9y~r~enkomst
sche vraagstuk, het· Duitsclie 'aq,twoord
, ,do" (1, 'j nh~;' i ~ i q' .y {:.
seGtor. ';,an het Madrileensche front,:' .
.'. .. . '
"
72.3~0 ~n in ~?~lhiak.$ijll'eI\ qe 'p.~~»;~ een v~n de voorwaarden was van het
... M'dd . J
i kunnen ver
h
"
'11"
doch. ~.,li. dusver.re ziJ·n. ri.Og geen bijzon 4 ONRUST IN ENGELSCHE KRINI'!E.N,'
Worcte'n gereedgemaak!' vooit "den recente Engelsch-Itallaansche vergelljk.
~i::h~~.r 1 en-, ~nuar ',;;'" ':. ( Scbots, e V".JW~ Igers... c;lerheden omtrent de beteekenis dezer
.
"
~
'" ','
OOll,w van 8." ~.c~p'erl .met ~e~ ,tonnel1".
.
<..
<;"
actie beschikbaar.
L'o n d e' n; " 29 Dec, (Tran~ean). ll1,<1at van'20.550'·~n:"':·1 " , ' ' ' ' ' '
.*•
. Het poutleke l~ven. )n.P.lll.·tscl1.·.·.I.a'nil' Lo n den, 3u Dec. (Reuter).
.
,
'
r
h
t'
'd
t
d
t
.
'
.
.
Ofschoon
in Eng.elsche kringen groote · be' .. Veree'nigde" staten be'iltteh'330
aldus .verkIa.'p.rt h,etq1llq-:-'i ~~J 11J.s t en V e r wac
'
w 0 r
,a
TELEURSTELLING
p.~ r s,,~~'2~ nee. (Tra~SOcean). ~
tot N1emVJ aar en z~r. e~r&t ~~ 1\ 1\rolleij .~ t " a;a n, ,t a \~ 0 n 1 a n g s i n
ourusf werd: verwekt . door de' bekeIid:; schepen met een, ,t<>tale t<>hhag'e, van
aotiviteit herkrijgen"na'de' Nie'uwraars- Spa n j e' g ear r 1 vee r d e
Mad rid, 29 Dec. (Reuter). ~~ malting, dat'de Amfr~aanscheregeeriit~ 1.062.745 ton. In aanbouw zijn 70 sche- Londensche vlootovereenkofuSt"vart ~19"3d
met een totale tonnenmaat van is ~an de ..Ka!?~r . ~an ~~~ev!l-ardI~g~n
receptle van ,kansell~r ~itl~r .?P.1,1 Ja- S &h'o t t e 'n~l (I 5 0), dIe z i c h besluit om de Britsche ambassade naar vergunning he~ft verleend voor den uit- pen
242.290 ton, terwijl de planh.en"'gheed
nuari a,s.;
,'., ', ..' , .. t, ~,.,
b ij' d e ,r e gee r i n g s t roe - ValencIa over te brengen werd door Qe \f;()er '. van oorlogsmateriaaf·· ter waarde zijn voor den bouw van 64 schepen van voor. ratiflcaUe voor~elegd. Ip' ,vetoand
met· 'de 'onistahdlgheid "dat 'd~ Kamei
Afgezien yan.. (ll(i,{:d,E(-::'h,<?,h~ct\;tg:~van pen, y,oeg.~en, tegen het leden der Britsche kolonie te Madrid van:2.400.000 dollar naar de Spaallsche in tota~l, 1.40.750 ton."
' . ' , ,. tljdlens' de hUldige' zittiilg'geh~el lii(ie':
Duitschland'ten a'anzieYl van het spian- l!' r n de' van h e t j a a r z a 1 met teleurstelling ontvangen. Het mee.Eng'e1a.nd neeft297, 'schepetiinet 'een
sche vraagstuk reeds geruimen tijd over- a a n g roe 1 e n t 0 t 5 0 0. D .e n ren d ee I h unner. i's n i et voornemens d e rooden, za1' g'e en verklaring' 'wordeh wt; to'taie tonnage v¥1.1.~1~,034 tOn, terwijl slag' geno1rien' word t ,'d?1r' re~ beh.~~~
delen ~an de'begrooting,zalliet Lol1Clen1 s ten Jan u a r i v e r t r e k - hoofdstad te verlaten. ,
gegev~n alvoH~ns het rapport vim !deli
bekend.
. ":." '.' .~ ..:,., :.:.t:~.
3'2 schepen meteen 'totale tonnenmaat sche verorag nlet geratiflceerd worden
Evenals ~e: ~ri4~re:'h~~~,e*:.:~ih\ de ken wed e rom 1 5 0 man' De Britsche Kamer van Koophandel BritsC!1'ten ibtbassadeur te Washington v~n 108.~8~ ,ton- }q.\a~Jtbo;~.W zijp;. Voorts
v66r de volgende zitting, welke op ~n
Kolnische ~e.I. tung'". .er .ve,J;Y9..1."e..n..~.. 9-1>, \l i t G I a s g 0 w. H e t S c h 0 t- te Madrid heeft een telegram gezonden is oiltvangen.
ZlJn de plannen gereed voor den bouw 1Gde'n Januarl' J:)ep~raid is: WilJt· d~ r:aU;:
"
.
- , <;>
SC 1\e con tin g e n t o m vat
' k ' t i Ed'·
i
' dt
.
.'
.
dat DuitschJapd de". e~rsJ?"m~Wm~~~~\<l Ee\( ~ n' , v. a. n d e "I.! a. b 0 U r _ aan ap1 e n . en, waar]1 arop ~or
p~ hoop. wordt echter uitg~sproJten, van 22 schepen van in totaar 52.750 ton. flca tie door' Engeland' bet.reo ft zijn w.e
is geweest, die 'tijqen,~. ,de" ~~PP*W,~~n- ~ ,. i
. . e ;{ 'rd t r I'd' ' .
4 ge\\~zen, dat 'Vele le.~en der Bdtsc~re dat d,e Amerikaansche regeermg aUes
ip,geUchte kri,ngen'" hier van- meeiiln~
der, non-intery~n\~e-:~9IJ\¥.s:si~,: \i~~f~ '. ~ l' 'tt 1j.> " .,;t;,- , l\ ;. cpn, . et Py' e., ~ kolonie te Madrid bllJven om de Bnt- 'zal 'doen waf.' in haar macht is om de
dat' qe Britsche regeering' het· verof~g
~"'uAen worden ~ ~ n ",L al'.o.J1,r( a ~;,en SChe belangen te beschermen en d:lt..
. '
,
teld d + °t
voorges
".a~.~ a~pen.r-' ~,.;;J," \"'.:" WAfYd georg~.nlseerdd:oor h· ... ·ti
did"
d
mhll>ermg van dlt contract te voorko- Engeland
nlet', aan het Parlementzou 'voorleggeii
genomen om elk'e dlteet~ (jan weI mdi- . ,Y , ' "
"
d"t"d; (1 ' t ' · · u n POS1 e na ee zou on ervm en van
1 ""f.
''',
alvotens .de . ondei:hand~lihg'ert· ovei" een
recte interventle inV'd\~n SP,3:anschen j;i ~ ~ t'f,::M: ,a.-, J'\ " v e r 0 e- het'feit,' dat er geen offlcieele verte- mu ' : ' "
. " ,_.
. .,
vlct1toveieenkomst met SovIet-Rusland
bur eroorlog te voorkoineh." .':.,' ,':'~" ',i ve n.d e n- co Ilf m 11 n i s t P e - gert'Y90{(ll~ing .in ~~, hoofdstadis.
B~'k~ndg~~~akt wo~t,~a~ d.e !OQr~l~peeindigd zijm ,. , .. ,,- ..
g.
l' . ';' '·d'··Y'iiK. ii: t e r K ~.l\l ~.itlh?fi""
. • \ . \.';I! ,
ter der non-mtervenhe-commlSSle LOrd
j,.'
Het. centrae °tga,fu~ ... er,..pa',9t~a, -:;
' , ' .. ,....
~ONSV~AA.T B~IJFr ',fF. l\fADRID PlymOuth een vergadering der'conimiS': De Midd,lIondsFhe Zee. : ~
. -:
,l
sociah.stische. p ar 1j i~vaf\ .me.~pb1~'t d~t
Ii
, . ROM, ONT~~Of:.f
\', -:'
'
c . .:" ,"C'
'.'("'.. '.
sie Zal bijeenroepen ter bestudeeririg
cOTresp(ntMnt uitgerust met veTdragende kanonnen, terwijl' aan
oo{m~ van elk schip S6(vjet-Russische marine-officieren zijn ge. plaatst...
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Bntschereg~erjngly'al1;,~~p ~~~y~n!
e

I~.,.;; ~l; " '.,'.': .\~"

.'.M"i'd'

tJ 4~ :·~oi:'Ded.li h~~~fer).

Thans

va.~

i , M a f s\'JJ ~,ei:\)o.>~~.}R~ute.rl.: I~ 'Mad,d'dzal
p~~lqtel),_.da(l+'e~l3-ri4~l\~',:consulaatde~
r~ .ell,+:,,iw,,~ oe Een ruw in elkal\r..ge~t~.t'~"'~h bestaa~7
'~lijYen"'9~at de ledtm pen.

hee~ ge,~ra~hdt ~~,-1in,~~.~r~en

i;'; ;'.., ::..

1 ",

(te s~tu'aHe, welke do~r ~ezeri stap
Amenkaansche regeermg IS gescha-

over~en omsop" ~
tA
te passen, d9cnda~ l"tan.1,{Jrlj~ er zeer Ii!=" vit"'sPTiI18'st6f"een \vekkeren eell Y ' r ! , ., ":':"':':"'~;f'
~'<l
f ~ Ll'; ";'H
groot,?elang bij ha~ het Frente Popular ~1$dr,l~~Ji~pa:j~rQ~ is''ont~1Qtt'lti>~~p lI~B'~lt~Pl ~:W}~~t~a~~~'v¢~t~e~~~:
AA"
.. f "
ld
openhJken ;~n., gehel,m~;n ,~t~~11 '~"'iv.eI; v.ra,~R~.'~ro·!ffiM'. lMing, welke 'b~$~in? gert\l~M~~$.~~··.~ti#4et\,~Yl1}den.
i'"rr.ar~~.~sto Inge.~~e.,
leenen.
:.
,'" ',.," 1
.
, \ ' (.
w~s vW~ het l!l,:~~ \,tRiudad de, Barce1oilA..' ~et . meest 'a,~ute pr9bl~ent waarvoor CO~ll\lERCufEL I100FDKWARTIER
De ~ampagn~.. w~IKe :.~qans" dO?r;}e f!,l}t ~p :qet p'un~: ~f.Opd naareen Sp~an- din~~itsGM~~~oni~':ztcltm6Jll~nteel g e - . TE l\lOSKOU
Franscne pers tegen.)~~lt¢(llan,~,~,o,r,dt s,Gh~.relteert~~Nl~'{ep te vertrekken.,pe plaatst ziet', is.nettekoft. h#)~vensmid'
gevoerd - .~~1?~~ ~~,t" ~rad {;; t~, cpn P?glJ,,1,~i om de lading te vernietlgen nils- delen, t10ch degepen, die'irilet:(Le ambaspar ij s, ' 29 Dec. (Transocean). De
gevolg van, M~, y~rlang~n DUltschland lukte. De brand werd ontdekt en ge- sade naar Valencia uifIWijken, zullen roo d e r e gee r i n g ~ e V averantwo')rdelijk' ,~ stelleh voor de ge- bluscht.·
groote moeite hebben met het vinden 1 rl: cIa 1'1 e e ft h ad'e nee n
~,J<{~\\~ t':
van een onderdak.
a a 11 t a I n i e u web e s lui ten
heele inter!jl.~t.iottlJ.,~~.. tU~~\i.f."< 1.<
~\\ ~. q.fl~RO~E TREIN"
u i tg e it eve n.
.
ITALI~.,.,PE,S.. SUU,S.'.l',I"S.C..,U.·•... I" . ' .
, ' ,
UIT\VISSELING VON GIJZELHRS
Bij een dezer'b'eslui,ten
.
,:. J;t'pJ"~ cfUit's:!~i'29' Dec. (Transoc~an).
•
a'
t t w o r d t e e n. mar in est a f
Rom e, '2,9_Dec'. <Transocean). Iq In de "Intransigeanr van heden worden
S t. ,'J e a n d e L u z, 30 Dec. i n'g e s t't} 1 don de r I e I d 1. n g
de ItallaanscM, ger& ',:~or~~ P~f:; stee~~ ~~la:~~ekkfn,,~e. ~8hthull~ngen gedaan (Reuter). De kansen op het slagen van van ka pit e l' n LuI s G 0 nveel commentaar .ge~~verA op ,.dea, d~- over het ver"loUr van vnjwilligers voor de onderhandellngen voor de uit'Yisse- z a l'e s de Ubi eta.
plomatieken 1)tap' van Engeland ~n de roode mmtie In Spanje.
ling van gijzelaars en gevangenen worEe n . t w ee d e b e s 1 U i t
Frank~ijk t~l~,~~n'zi~mlvFll\ net y,raag- 'c' Ii:et:l~l~d?·I~~hia~'rt'fdat het aanwer- den thans veel beter geacht. De Presi- v O(j r z.i e t i n d e o n t bin,;
stuk mza,ke' h~t: ,~e~?w\. va~ ~nJ~il~~( Yen,y~li,r~~rl.\~i\: door geheel Frankrljk dent van de voorloopige Baskische re- d 1.11' g van deS p a a n ~ c h.e
gers naar s~~nje.
met. gt?Ote fJl~~~e wordt voortgezet. ~e!lJing. te Bilbao droeg een vertegen- mar i n e - com m iss i e
t e
De geme~11slilg~p~lijttP1.; ll,ota: ,dez~r 'Iolgens 'he~ brad" is <:Ie gewone avond,,: woordiger op met de junta te Burgos Lon den, .t e r VI ij I' dew ~ r kbeide regeeringen wordt dO?,t: ~e !,StaPJ: tJ~in,.9ie,..oIP ~o.Op'.:~an· het Quai d'Orsay over de quaestle ,te onderhanclelen.
z a a m h e den,
w a arm e d e
pa" een "nie-t. ze·er gelukkfge stap" ter station vertrht, ~k~nd geraakt onder
d e z e "c 0 Ih'm: iss i e ,t 0 t d u s,;
verkrijging ya? ;,de,~ rUlY!~fngl de]:t lf~~~ ~el} I{1a~in ~anl,,~e treln", omdat de
"'.'
BANKPAPIER
v (! r. i' e bel a s t w. a s, t ha n s
peesche atntosfeer gertoemd. Ret, Mad trein ied~~enavon~ weer nieuwe groe.
w 0 r'd e n ,t 0 eve r t r 0 U w d a a n
Yoegt hieraan~e~ dat de nota.zeer'zorg; pen:'naaF'Pef1)ign~n ve,ryo~Kt.,\Y~"rSCl;11.l- ,~.P:,.i.~ man c a, 29 Dec. (Trans- den ill a 1'1 11' e - a ~. t ac h e b Ij
vuldig dient te worden ,bestudeer~, "" I W1;~~ t w~~<{!?t.~,~,I~ij\l speciaal .voor"da~ ocean): Nu het tijdvaok, waarin Spaansch de' S 1> a a n s c h e am bas sad e~
"In aanmerking genomen dat :MJdri~ sdort. reiz!g~rs,. die I a~l.en op cen alge- bankpapier kon worden afgestempeld,
D 0 0 r e e Po d e r deb e s 1 \I 1 t
en Barcelon,a. thafi,$' ]~.t:ferI~;lS,,~!Jow~.1l. m~l}n; bi)jet reizejl', gereserveerd. Te Per- waardoor het in het gebied van de na- w 0 t d t d e d ire c tie d e r
van commu~is~en uit alIeJan~en:'. v.er4 Qig.n~n,~a,~r R~.~·hoofdkwartler geves- tionallstlsche regeeri.ng kOll,~orden ge- Spa a n s c'h e 1 u c.h tv aa. r.t.,;
volg,t het bla-d;' ;,z·ar·.e'e'n"ovefeenltOm's£ ugd!ls'v'ari'al. dfe- ,organisaties, die zich bruikt, is geexpireerd, he~ll de natio- m a at s c hap p ij 0 n t bond en,
inzake het zendefl va~ vrij~i1~ig1~S thaps p~~~qou4~n ,~41~t,. het smokkelen van nallstische regeering een 'hieuw besluit a a n g, e z I.e n' e r g e e n b u rnauwelijks vhneer\ig n.'lit zljn. .
.
me~~hen" .eIJo" ~!lo~sp1a'~J:!~~l .... n~~,~ 1J~'~~eg,ev~p ~~lVil,1i,~W·~,tv~,rkLaard, dat ~ e r 1 1j ,k e l:u c h t v a art . In
Het is e~n' :.,QQM~\yJstb4~'(' fel,t:;"· ~~t ~~.a.n.J~J. .. !mW~p$I le~~r~. vrtJ~!l1i~er
n~~: l~V?¥r~n ~~. ~~.hf}.tf8rV~trstische. pro- Spa n j e .m e e r best a a t a l s
~i~t~-llf~~~J~P.t~'? Spaansch g e v 0 I g van ,h e t f e i t, d a ,t
slechts een' t~hd.' .dit~¢t: ·.'v.et.~t~oO,..ge:,.. ,,~~.ll;te:'~. ':l(j~)\~!~.Jts}{ll~h;~.~~}~w,edlr e'e'rl y,~qct~~
lijk is voor, bet 'VQOrtdilr~lr'yait h~~ S151j:~Q~mr:n~a,ti\~~.~~w~~):p;j::;.t:tij·q~ tr::ei~ ~~ti~~bleF..' ~iSt sMokkelarlj' 'Zal worden a I I e I u c h t 1 1j' n e n i n ~. a nSpaansche connrct;. )1.r.,~~ Sq.'Y)e,t:':.Q'~!e na,a,r::.cati\iQ)i.i.e ·.R~~:voQ\t¥elWlte}:',~ . ~'~i\:, Jje*,119~{\:'d' ·.~~r·.Aie1}Q"e~~7!.l1fR,ffistlg zal den van h e t i e g e r z 1j l~·.
die, ondersteiirid "doOr'" Franktijk, "'de':OOggetiligeh" nebbe'x\ votg'ei\~ hetJ'plad W<5td~rceestrart:' ,," ,\. <,
E e n a n d e r bel a n g r 1j k
Spaansche / kameraden voor een neder- gezien hoe het perron van het Parijsche
Hieraan wordt toegevoegd, d;lt er b e s lui t v 0 0 r i i e t 'i n d e
I;.a.g wenschte te 'behoeden",
staUon, vanwaar de trein vertrekt, voor geen mogelijkheid meer be.staat o~ het v est i gin g van e e' Ii c 0 m.Ret blad herhaalt vervolgens de ver- het pUbliek afgesloten wordt door le- bankpapier te >doenafstem.pelen bij de mer c i eel h 0 0 f d k war tie r
klaring, welke reeds meerdere malen den van de Garde-moblle.
douaneposten aan de grenzen.
t e M 0 s k 0 u.
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L o·it' d'e n'," . 30"Decefuber (Itavas): 1 - - - ' - - - - De Britsch-Italiaansche' ~liddll1aitdsCh~
Zee-besprekingen. hebben. een gvnstig "Absolute politieke rust"
verloop. De desbetreffende overeenOOK IIITLER NAl\1 RUST,
Itomst"zal 'waaiSchij'nIijk 3 of 4 Januari
gep!,lQlic~~fd, WQr!lell., '
" .
Be r I ij n, 28 Dec. Transocean). De
ongefundeerde. ~n t~r:4~rt~~tlze '.t>c,rJ,CJl,4
D~ &,\lBASSADEU8 T~ PARJJS.
ten in ;de btiitenlandsche' pers betret,.,
.
.
fende beweerde belangrijke, ,geheillile
Lon d e.n. 29 pec, (Transocean). pout1eke' besprekthgen, welke tljdel\s 'd~
Volgens de ..,Pally Telegraph" zal de Kerstd'agen in Dilitschlan'd z6udell" neti,.
BJ"itsche ambassadeur' te Parljs' Sir ben plaatsgehad,· wo'flcien op categorl:
George Clerk in Maart a.s. zijn ontslag sche...' w~ze te&engesproke~'" .·doOr .l::,~t
. '
indienen.
Zwolf
Uhr Blatt hetwelk vetHet blad voegt hieraan ..toe. dat hoe- klaart, dat 'moirienteer '"absolute" poli 4
weI deopvolget: van Sir .Ge9rge .nog tieke rust in Duitschland heerscht,
niet wordt genoemd, de ainba,ssadeur te
Cairo Sir Alexander Cadogan en' de
De FUhrer zelf hield tijd~n,s de· fees~;;'
ambassadeur te Rome Sir Eric Drum- dagen rust, Geen van zljn' P9\iti~~e me.~
mond 'dEf: meest waarschljnlij ke candi- dewerkers, noch Gi:iring, noch Von Neudatep z~n.,
"
, . ."
".,
rath! }W~n. ypn .~m~Chl.PPf,h. ad~Ir.~al
~e.~ 9lii~ 'ngeJ):lt Qok'den ,Brits~,h~n Rader, . noch dr. SChacht;' beeft tijcfens
ge~ilpt.te 'B.~lg.rado Sir ROnald 'Campbell,
de ~,er~~~~~~. ,~er~.~~s~.~d~,~., ~~cht.
die vroeger' gevolmachtlgd minister te
Parijs is ~e)V~es~. ~ I,' .;/~., .~.
.
Een telefoontJe van de bladen, die
de'ze 'onjuiste· geruchteri" hebberl ..ver.)'UEUWE ~SE~~1-E~: ,!'~ spreid, roll voldoende' zljri' geweest om
,' .. ,: "T.,~'
L·.· .
~ ',~
de . waarheid
te.. vernemen.
, . ,.
.,
, ~ Q n den, ~9, .Pee.. (Re\lter). ,Ofttc!eei . tWordt ' beKendgemaa.k£, .dat bIn:; In 'strijd .echt¢r met.' d¢ jOuf~ii1I~tl~ke
l1~n~Qr~ ,C<>p. tra:cten.. ~Jlllen 'wor~en ge- etiquette 'werden .de be'rich ten' 'geptibilteek~n~ v09r,:4~ ov~~reng~g .v~9de c:feer(f;~' 2ioi'idet" daf tevoren
P'ogIiig:
werkplaatsen ,voor het vullen van gra- was 'ge:da'an pm de juistheid ervan vast
naten en ~1e.re .ewlo.sieven-afdeeUn- te stellen".
I
g~n v~p [Wbolwl~h'.ri!\ar yie( ~rsenal~n,
_.'". -.r
gelegen nabiJ Chorle'y (Lancs), Bridgendl
(Glainorgan), Irvine (Ayrshire) en
NA.AR ::BERCIITESGADE.N
,
IIITLER
Hereford:'''' .
,,' , ' ",..".~.
•
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. 'Ret 'arSen:l'al te'. Chorley heeft een op..
pei'vlakte"van 900'acres:- ."
De nihlwe' )i:rseiHilerf 'zijn"'mindel'
blootgesteld aan luchtaanv'allen dan
WoolwIch.
\ • I
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(TrarlSoc~ap:)~\"N'
'" B e'~ Ilj ri;: 30
e~ii" k~rt vetbHjt' teo Berlijl'i"'ter 't>Ij\vJ'~
ning van debegrafenis ,van geneti'il
Von 8eeckt, keerde Hitler Woensdagavond naar Berchtesgaden terug. t ~-J

I

China

Italie

Chiang wenscht ontslag -De
Aanvrageweder geweigerd
Nan kin r, 30 Dec. (Reuter).
Chlanr Kal-shek heert opnleuw zijn
ontslag aangeboden, maar dit werd opnieuw gewelgerd, doch aan Chiang werd
een maand verlof verleend, Zijn sleehte
gezondheldstoostanden zijn falen 001
de muiterl] van Slan-fu te voorkomen
worden als voornaamste redenen voor
Chlangs ontslagaanvrage aangevoerd,

BERECHTING VAN

CILL~G

'

Nan kin g, 30 Dec: (Reuter),
Bekend w~dt gem!aakt, <tat Chang
Ilsueh-Uanr 13 dezer door een speciaal tribunaal der Commlssle voor mllitaire zaken zal berecht worden.

DE LUNGILU-SPOORlVEGS han g h a I, 30 Dec. (Shanghai-Radio). De directie van den Lunghai-spoorwegmij. heert een instrucHe
uitgegeven, bepalend, dat de herstellin;.
gen van de tijdens den opstand van
Sian-fu beschadigde bruggen 3 Januari
gereed moeten zijn.

Handel en Nijverheid

penen'~. ~

I

De Duitsch-ItalLaansche entente is -

aldus schrijft pet blad - tegen niemand gericht en ledereen, behalve de
communisten, zou ertoe kunnen toetreden.
Rome noch Berlijn :Itan cchter de vestJig'ing van een communistisch centrum
Vastgesteld' is, dat de schade aan den van onrust in West-Eu~pa dulden.
Lunghai-spoorweg aangericht, inclusief
de derving van inkomsten tijdens den
. Fronsch-Italiaansche
opstand, in totaal 5 millioen dollars
bedraagt.
toenadering,

Regeling van Incidenten

CO:\IMENTAAR VAN ITALlAANSCIIE
BLADEN,

JAPANSCIi CONSULAAT TE CIIENGTU

Rom e, 28 Dec. (Transocean). De
Fransehe persbetlchten om trent de volgens
beweringen op handen zijnde
Fransch-ItaUaansche toenadering worden besproken door het semi-offieleele
d.agblad "Olornale d'Italia". dat hieraan
een hoofdartikel wljdt.
Het blad schrljft: .,De tendentleuze
toon van de berichten, gepubllceerd
door bepaalde 'seml-offieleele bladen
van het Fransche Volksfront, welke
bladen durven spreken van een pressle,
welke Frankrljk en Engeland zouden
kunnen uitoefenen op Italia om dit
land bereid te maken hun wenschen In
te wi1ligen, wetUgt de vermoedens. dat
deze berichten slechts manoeuvres zijn,
welke ten doel hebben, een Ineenstorting der non-lntervenUe-politiek ult te
lokken en de verantwoordelljkheid hiervoor te schulven' op de schouders van
die ' mogendheden. welke de regeerlng
van generaal Franc9 officleel hebben
erkend".
,Het dagblad .,Tevera" spreekt In een
artikel, waarin het een oordeel ultspreekt over (Ie activlteit van de Londensche non-Interventie-commlssle, de
i\CTlVITEIT IN SUIYUAN
meening uft dat dit llchaam haar pogingen tot dusverre eerder heeft geconIS han g h a I, 29 Dec. (Shanghai centreerd op het 'vaststellen (,ier beginRadio). De hernleuwde activitelt der selen der non-interventie dan op het
Mongoolsche en Manchukuosche onge- localiseeren van het Spaansche confllct.
,
regelde troepen in Suiyuan wordt door
de te <Nanking verschljnende bladen
druk besproken.
No a n k i n g,

30 Dec. (Reuter)
De Japansche autoritel ten me Ide n, d a t t usschen
Suma en Kao
Tsung',-wUl
een
regeI I n g 1 s t 0 ,t s tan d g e !comen ten aanzlen van
d e P a k h 0 1- e n C hen gt u - I 11 C 1 den ten, 1 n c Ius 1 e f
de b e t a l l n g van een
smart'egeld aan de nagelaten
betrekklngen
der slachtoffers en de
b e 8 t r a f fin g d e r d' a d e r s.
Tegelijkertijd
maakte
d e J a pan s c h e· woo r dvoerder van het mlnlsterle van Bultenlands cheZ a k e, n' b e Jt end, d a t
blnnenko'r't
een
Japansch consulaat-gener a a l te Chengtu zal
W 0 r den
g e 0 pen d. H e t
was d i t v r a a g stu k, d a. t
tot het Chengtu-inciden t I et I" d d'e.
'

,

Het Is gebleken dat troepen van "bepaalde kringen" thans In Noord-Chahar worden geconcentreerd, terwljl een
groote hOeveelheld ,vijandelijke vliegtulgen en tanks te IShangtu Is gearrlveerd.
Volgens een berlcht uit Kweihua staat
de bandleten-aan'Voerder LI Shou-Hsin
thans' onder verdrenking en heeft hij
zijn persoonlijke vrijheld verloren,terwijl zijn troepen naar een punt tusschen
OOlonor en Suiyuan zijn gedirigeerd.
Te ~weihua loopen hardnekkige geruchten, dat,oneenlgheid Is ontstaan in
de gelederen van Prhl.s Teh's ongeregelde, troepen en dat, tusschen belde partljen hevige gevechten hebben plaatsgehad, welke ongeveer drie uur h'ebbeil
geduurd.

llollgllrije

Friedrich;'von Habsburg t
B 0 e d ape s t, 30 Dec. (Reuter).
Overleden is de 80-jarige aartshertog
Friedrich von, Habsburg, 0001 van exKoning Alfonso, en gewezen opperbevelhebber van het Oostenrljksch-Hongaarsche leger in den wereldoorlog. '

Oostellrijk

De hertog van Windsor
TALLOOZE KERSTlVENS'CIIEN

Frallkrijk

Staking in levensmiddelen,bedrijf
OM EEN LOONKWESTIE

•

Par IJ S, 29 Dec. (Havas). De emvan de fillalen der grootste Parijsche kruldenlerszaken Damoy, Potin. en
Luce zijn hedenmorgen in staking gegaan. Zij bezetten de winkels en eischen
de intrekking der ingevoerde loonsverlagin gen.
I
'
De employe'S van de centrale winkels
van Potin, Damor en Lu~e gingen eveneens In staking uit oolidariteit met hun
collega's van de filialen en bezetten de
winkels eveneens.

ploy~'s

GEEIN1>IGD
Par ij 5, 29 Dec. (Havas). De staking
blj de kruidenier5zaken, lDamoy, Potin
en Luce is geeindigd. De vertegenwoor-'
digers der eigenaars en. der employe's
hebben overeenkomsten geteekend, waarbij de eIgenaars afzien van een verlaging der huidige salarissen.
Een gemeenschappellj'k,' comit~ van
werkgevers en wer,knemers werd, gevormd ter verzekering van de naleving
van de collectleve arbeidsovereenkomst,
waarin de elgenaars zlch hebOOn 'Verbonden 'geen nleuw personeel aan t1l
nemen tegen lagere salarissen dan die,
welke thans gelden.
FRANKRIJKS BEVOLKING
Par Ij s, 29 Dec. (Reuter). De off!eleele cijters van de ,vo1kstelling, welke
onlangs in Frankrijk heeft 'plaatsgehad,
werden heden gepub1iceenll.
Uit deze cijfers iblijkt dat de bevolking van Frankrijk de laatste vij! Jaar
metslechts 71.000zielen 'is: toegenomen.
De totale bevolking bedraagt 41.906.000
zielen, waarvan 2.453.000 buitenlanders
zijn.
Algerie heeft 7.250.000 inwoners, onder
wie ibijna 1 milUQen Europeanen.

Wee 1'1 e n, 2~ Dec. (Transocean). De
hertog van Mndsor vertoeft nog steeds
op SChloss En~sfeld en begeeft zich
slechts van tijd tot tijd naar Weenen
voor het doen van: de noodlge inkoopen.
De hertog ontving met Kerstmls zooveel 'brieven met gelukwenschen, dat op
het plaatselijke postkantoorextra-persOneel te werk moest wordE:n gesteld.
DE BEGROOTING
'
Door mt1del van een advertentle in
Par ij s, 30 Dec. (Reuter). De Sede Weensche bladen sprak de hertog
van Windsor zijn hartelijke dank uit naat heert met, 286 tegen 2 stemmen, de
voor deze vriendelijke attenth~, idoch begrootlng aangenomen. De ontvangs~n
verklande dat het hem. onmogelijk was Jbedra.g.en 42.752 m.m. ,francs en de Ultal dezebrievenpersoonlijk :te beant- gaven 48,146 m.m. francs, zoodat het
wwrden.
i
;
'., .
I i , defic1t o39~ m,m. francs groot 1$. '

I
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92

Beurs te Aiii~t:erdalU
S lot k

0

e r sen

Beurs te Batavia

(E!gen Dienst)

30

<Offieieele koersen, nadruk verboden)
Nabeurs

Dec.

30 Dec.

Cert. Ned, Handel-MIJ.
Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto-Mij.
HandeIsverg. Amsterdam
Kolonlale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart' 1\1ij.
Nederl. Scheepvaart Unie
Jan China Japan Lijn
Deli Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mlj.
Phillps
,
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatio
Lindeteves Stokvis
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong

176
150%
100¥2 Cert. Handel Mij.
Handelsbank
4~3
83
Ko!. Bank
150% Escompto a J 400
421Y2
160% H. V.A.
115V2 A'dam Rubber
97
Philips' (R. II)
121
Vorstenlanden
75Y2 Internatio
299V2 Lindeteves
317
-,,-- a. I 300
193
Unle' •
152
Japanlijn
200
Paketvaart
N. I. Spoor
Ope n I n g s k 0 e r sen (Aneta). Sem. Cher. Tr.
Sem. Joana Tr.
29 Dec. 30 Dec. Kedirl Tr.
Malang Tr.
H. V. A.
472
Aimem
485
Amsterdam Rubber
321V2 311Y2 Kon. OUe
Philips
295
Alg. Expl.
295
Unilever
J67~
167% ClUes Service
Kon. Olie
420% 421% ' Shell JJnion
Scheepvaart Unie
116% 114% Beth. Steel (R. II)
Shell Union
20%
20%, Gen. Motors CR. II)
U. S. Steel
58¥4
58% Stand. Br. (R. II)
Bethl. steel.
56V2
57Vi Ken.necott (R. II)
Anaconda
39%
40"/11 Int. Nickel(R. II)
Ned. Lloyd
De markt was vast gestemd.
6% BodJong Datar
BasHam
S lot k 0 e r sen (Aneta)
Pref. PapandaJan
29 Dec. 30 Dec. Gandasoll
4%% India 1931
4% India 1934
4-% India 1934a .
5%% Young (m. verkl.)
Amsterdam Bank
Javasche Bank
KolonlalelJank
Ned. BankCert.
N. I. Escompto Mlj.
Handelsbank
N.H.M.

100% '

100'1,.

J.vaae~.

Bank

~lsbank

~, Bank

~t" Ba.nk

E.ecompto undo
Ii,V. A . '
Amn. RUbber
0111•• MIJ. Vont.
Intern.tio

r.

80

-

321 1/ ,

43
t90

t9~

"'

-

-

liM

..

Moura

8Jpongl
A lto
BWiton B

,

750

225

11% Obi. Java Hyp.
Bank
5% ObI. Kol. Bank
4% Obi. N.I. Hyp.

1443/.1451/ 2

KOD.OU.

42'

BilI1ton 2e rubrlek
'l'araItan
.. A 100

1703/ . t71

Ph1l1pa

2933/.29i
31/ .

40%

servi~

..

U','a
201 / 8 21

Pre!,

Shell Union $ ,
id.
pre!.
'Jor Trost Sh
'
A. 10 sh... distr:
Cor par. '!'rust Sb.
A. 10 sh. $ ace.
Corpar. Trust Sh.
$ 100 all. $
Bethlen. St, CQrp.
Montg. Ward en CO
Int. Niclrel Cy
Gen. Motora Corp.
oen. E1ectr. Cy
Anaconda O. M;
SU.:-d8lrd Brands
Kennecott Copper
U. S. 8.
145% Gas MU.
27
Oas MlJ. Nat. bel.

Bank

145

3% Obi. N. I. Hyp.
B&Ilk
4% Obi. N. I. Hyp.

BAnk
''AI% Obi. Gem. Cr.
.
Bank
4% Obltg. Gem. cr.

Bank

5% 'Obi. Gem. Cr.

Bank
5%
.. P. Randoe
6%
.. Pr, Hotel
6% ObI. Mandaling
6% Obi. Bodj. Datar _
6%
Juliana
_
...~% Obi. Gem. Bat.. rt% Obi. oem. Bat. '25 4~ % Obi. Gem. Band.
4'fc, Obi. Gem. Ban~ 5% ObI. Oem. Ban-

75'/2 76

,

573/ . 58.

-

4W2
493/ .

doeng

Obi. Gem. 8em. 5% Obi. Gem. Sem.
B~ %

39

!I% ' . . . . . . '.25
4 % Obi. O. 8oer.

0

,-

..

..

t 47/ .

. '34

4881/ 2490
-

.. A. 500
4% obI. Ind. L.
'34 A
.. to 500
..
.. '-611
..
..
.. to 100 .
l~

41

-=

.,

reap, Ind. L.

'34(3e)

--

,'.<

6% .. Djocja Hot.
5% ObI. Java Hotd
6% Obi. Plan~ntu1n
,
Ie leenlng
6% ObI, Plantentuin
2e leening

,-

100

ll. 500

,

5 % Obi. Pro Hotel

ObJ. Ind. L •.

"
.. ll. 100
4lhO/. Obi. Ind. L.
'31
4% ObI. Ind. L.

..

-

17

.~

HOInIl.OO

35
4:\

'30
"
..

-

5% Obi. Gem. 8oe1'.
5~% ObI. Gem. P'bang -'
:)1,~ % ObI. Gem. Tegal
en ~kalonl7.lln '
6% Obi, Hotel, des
Ind&a
i% ObI. HQt.eI

AiUem
Aniem Nat. be..

,~~

a WO

4%% ObI. N.I. Hyp.

-

4?- )·

A!g. Expl. MIJ.

a ill

.~

Bank

..

zuid-Bantam
..
a lot

Oities

.t,

MlJ.

S% ObI. Java Hyp.
Bank
4%% ObI. Java Hyp.

no

~1m~m

..

tt

ObI. VolkshuisvestlnjJ Sou.
,~% ObI. Bat. VerI[.

..

,"

j
\

Bank

.. 1 110

..

30

'x

4~ '7"

_ 1750

SOlo Electr. MU.
Gebeo
Banjoema'J Electr.
31 Dec. Sum. Electr; MO.
Bali en L. Electr.
gedaan:
Rembang Electr,
Hudson Motor CY.
'd

320

90

Mij,

BenakallJ

139Vi

-

8~

fmn1

4

Jasum11
Tagal Pro Veer
Vergde Pr. Veer
6em. 8tb. Pr, Vr.
rnd. Bl. Vr. Veem
NiIlmlJ BIC
Ned. I;loyd
Hotel des Inde..
tOO
- 1/ 2 Pr. Hotel
l'ltroohoeden Veem
Woning MlJ.
too'/2tOI
Velodl'ome
Visser & Co.

=

. . . . .u

•

45
2t~/2 2201/ .

_

L

~"S?I7W

95

80

871/3

190

.,

,~

90
56

60

50
35
""WM

.'t.:

1',

Oe Pe~geot von
heden, ~ol

nog

in 1940

eveo madera

van Iii" 01. goo'
vall

tec~nlek ~Jjtn·

1"

"

"

;

,

" ,}
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'VO ORSPOE DI

(*

De 'iid vHegt snel. , •
,,doch sneller' oog de Peu
t ' '
wont die is ziin tiid verr'e vooruit I
Gesradig' druppeft ;de '.i,icL. ;~~.. '-_.', ,
doch oofc ,de benZine, ul Uw moror;
•
~4:n~ d~ in ~e Peugeo, ,geeft '(ttie!e _qruppe',
' .. '-.' A-- ~,- , __ .
maximum rendement!
laot oae tegensfondJlongs itgii(deo ~ .•
evenofs de gesrioomlijnde Peugeot dol
, doetl Vooruit H Vol gas 1937 in HI

~

7H'4·)

75·)
117·") 120Vi"·)
38*"') , 42*")
~4%·)
27·")
2071/ •• ) • 208%)'
239%·) '241%·)
464%·)
469·)

S.

71%-72
40-40%
26Yz
831Jt
64%,
110Vi
419%
171%
$ 3Vs-3'/,"
$ 20Yz-20o/a
.. 56%,-57
$ 491Jt-49Yz
• $ 12-12Vs
" 46-46¥4
, $ 481/ 4
100
101-IOl¥4
145%

tOOl / 2

l

29'/.

Tr.

..

290%
41%-42
189%,-190
149
150
1141Jt
951Jt-95%

29t l / 2 175 1751/ 2
152 153
821,'i 83
149% 150

~.SM1k

~8'/2

RedJ. Lebong

S' ~
Ceri1t. N. B. MlJ.

t233/.12~'
43 1/ . 44

slot OM Java Tum

476
320

b.O

Af g e dan e t ran s 'a c tie s
N.

173Y2
150-150%
80-80¥4
100%

1()()l'/18

100"/,. 1()()l'/,.
20V2
21% .
150% '150
293
78%
82%
1823,4
184
100
147% 151
172
175%
A. K. U.
44%
45Ys
Calve Cert.
91
91.
Phil1ps
294
299%
Unilever
167% 167%
Cities Service
3"/,.
3"/,"
Shell Union
20'/11 ' 2QU/'1
Shell Union cum. pret.
,76Ya
76%
U. S. Steel
58"/11
58¥2
Anaconda
4tJ/,.
39%
Bethlehem Steel
57
56%
Montgomery \Wlaro
45V2
Intern. Nickel
4811,.
48Ys
'--381/ 11 38%
General Electria
Standard Brands
11%' 11%
493;8')
General Motors
49%
Kenne,cott Copper
46"1,.
46Vs
Borsumlj
190
Internatlo
192Y2 193
Llndeteves a. 300 nom.
112
152%
Alg. Exploratle
'170
170
534Billlton Ie rubrlek
534
_ 418% 422Vi
Koninklijke Olie
97
993,4
Java-China-Japan-Lij~
160
Kon Paketvaart Mij.
158
116
116
Scheepvaart Unle
220
Sem. Stoomboot & Pro
41
Cult. Mij. Vorstenlandell 38Vi
H. V. A.
. 471% 492
435
Arendsburg
425
262
Deli Bat. Tabak
258 .
319
Deli Mij.
322
Oostkust
' 75
75Vs
28Z.
Senembah
282
2893A
Malabar Thee
Michiels Arnold
190
190
A:msterdam ,RuJjber
317
318
237
Bandar Rubber
232Y2
Sumatra Rubber
276% 280 '
Malang Tram
64%
65Y2
26
24%
SeraJoedal Tram
128
Besoekl Tabak .
130%
163% 172%
Nisu
100% 10011/ , .
4% Nederland
99%
3% Nederland 1936
99%
1373,4 139
Robaver
10W2 107%
Illcassobank
231
~
Javasche Cultuur
236
237%
Waisumatra
234%, 234Vreo
138
138
'Gandasoll
Pasir N,\ngka
331/ , .
33Ya
COntinental Oil
67%· 69Ya
Comm. Amer. Smelting
88' / ,1 88
Chrysler Corp. .
Bengkalis Expl. Mlj.
Corp. Tr. (mod. distr.
2%
type)
Union Paclflc (cert.)
94%
95
(gewone aandeelen)
41%
4H'4
Cert. 6% Cities Service
14%
14%
Cert. Hudson Car.
54%
50
Jasumij

M~&DS

'77 3/ . 78'12

Simon

•

1oo~~

N, I. Spoot
Dell Spoor'
a.m. Oher. Tr.
,s.m. Joana Tr.
Kedirl Tr.
deraJoedal Tr'

aa'. Verk.

'J1 -'

!% Obi. Ind. L. '35
i'1o Obi. Band. KlIline 5% Obi, Slosche EI.
5% Obi. J3anjoemas EI. .i% Obi. Remba.nl
Electr.
'
5% Obi. Sum. Eiectr.

t57l/a

N~(;ll.

...•

4% ob1. Ind. L. '35
5'70001. sew. cner. Tr.

114

J~panllJn

8 •• Mij.

PROTEST TEGM iVERSTORING
M j I a an, 28 Dec'. (Transocean). De
"Ga:zzetta del PoJpolo" protesteert op
krachtlge Wijze tegen de poglngen om
een ;wig ite drijven tusschen Dultsehland en ltalia en schrijft dat deze IPOgingen den vorm aannemen van een
drievoudlge manoeuvre, n.l, 1° een "offenslef van alarmeerende berlchten petreftende de beweerde voornemens van
Duitschland", 2° de nadrukkelijke bewerlng dat Italle voornemens zou ~ijn
tot het Stresa-front terug te keeren en
3° de bedreiging met diploma'tieke interventie in het Spaansche fyraagstuk.
Het Iblad schrijft verder, dat de voornemens, /wente ,thans aan puitschland
worden toegeschreven'dezelfde zijn, welke tevoren in de Engelsche pers aan
Italia werden toegeschreven en veroordeelt zulke methoden als een "duidelijk bewijs van onverantwoordelljke
en joomme [curnalistlek, welke met
kieskeurlg Is bij de keuzevan hare wa-

Ow,

100

1935

425

Ro\t. Lloyd
g. P. M.

Italiaansch-Duitsche
betrekkingen

3Ya% Obi. Leening

151

LlndeteV€'
Band. KInin.

Deli Spoor
Sem. Sher. Tr.
Sem. Joana Tr.
Gasmij. I:iat.
Anlem
Tarakan
Soerowinangoen
135*")
BasHam
Redjang
205*)
200%*)
De markt was grooterid~els vast van
toon.

;'
i

.*
*

'1,\
:{

!

gbdaan.
n'ominaal.
biedkoers.
laatkoer".

.

'

"

•

,

758

,

DATAVIAlAS'€H :;~NIEUWSBLi\1)[ ,vatiLnot1derdQg~3il-tn{ft~Ui]jw', 1930 '~TW£EDE;i:fJtMJ'(
Ai
.\H
zmr
;'=z
'"zs""t¥
-..

Oultures
Ardjoena
Art841a

Batavia (Aneta)
99t/ ,

\

BageIen
ffilw. Boektt Lawang 178
'Bodjong Datal' aew. 145 1451/ , BodjoD.l Datal' Peel.
190
BUilam
140 141112 Dajeuh Manggoeng
a. Hedjo '
190
aedeb
Kertamanah
Perbaw&tle
Mandaling
185
M1~e18 Amo1d
27
Papandaje.n pref.
Pasit Salam i
40
Pasir Randoe
..
',. Pre!.
Pangheotan .
Radjamanda1&
150
8UM. RUbber
Sitiardja
80emadra
SOerowinangoen
240
Tjisampora
100
Tjisaroenl
180
rncaseo Bank
2e rubriek.
faIoen
.a..
Telaga Patengan
Tjl1entab
245

--

...

n. Bat,/Singaport

ft. BatjLonden
195

1.05

1.041/ ,

1.82

8.90
1.8til,

8.94

ft. BalljN.-York

--

-

170

135
255

110

200

73.42'12-73.47%
8.95%-8.96

Mark
Pound sterling
Dollar
Franc
Praag
Weenen
(Aneta)
Prolongatietente
Koen
4mst.-B'v1a
a idem
It idem
A.rnst. Louden
New-York

...

Parija

.. Der)jJn \

1.82'/1I-1.82u / 18

/

8.51%~8.52Va

6,37'12-6.42'12
33.50-33.75
29 Dec. ,30Dec.

I

til,

til.

100'1'
100 I.
IWI.

1001/ ,
1001/ .

8.98 71to

,1.82bl.

8.543

•

73.50

IO~/.

8.96

1.82~/8

~.52
73,5~

Londea

(Reuter-Eutern)

slotkoersen

I

(Tot 13.12 u u r)
Jav. Bank
293Y4
Ned. Handel Mij.
175Va-178
Handelsbank
152'14-152'12
Escompto
100%-101
H. V. A;
4893,4-490
"Vorstenlanden"
43%-45
Internatlo
190-191
Lindeteves
151
Ko1. 'Bank
82%-823,4
Japan, Lijn
92%-93
K.P.M.
157'1a
N. I. 8.
78Y4-79
433,4
S. C. S.
Sem.-Joana Sttr. M1J.
28~~-29
Deli Spoorweg Mij.
124
Kedirl Tram
85
Unle
114Y4-115
294
PhIlips
220
Moeara Sipongl
Malang Tram
68
4253A
Kon.OUe
58
Beth. Steel
59%
U. S. Steel·
36
Banjoemas Electr.
100%
Leenlng 1934 A
,Leening 1934 A a / 500
100%
52-52'14
Strooh. Veem
98
Ardjoena
493,4
Gen. Motors
323'12
A'dam Rubber
177'12
Boeklt Lawang
243'12
Tj!lentab
40
Pasir Randoe
245
SOerowinangoen
146
Zd.-Bantam
142
B~silam
144'12
Bodj. Datar'

no P'..u1JJ

l't.Bel')jJn
Amsterdam
New-York

n.
n.

Londen/Shanghal'
Londen/Bombay
LondeniHongkong
Londen/Siagapore,
Londen/Japan

Japan's handel ill, \1936

Beurs-Ooerzichten .
Het Dumrak bledt een 'onoerwuclu. leve'yJJIlJlspect

alottoersen

29 Dec.
105.15

30 Dec.

105.16
1:!.22
12.191/ 8
1
8.98 1.
8.951/ .
4,91 11110 4.90'·'10

30 Dec.
1 sIl. 2%d.
1 sh. 6"/82 d.
1 sh. 3"/.. d.
2 sh. 4"/11 d.
1 sh. 1u / l. d .

8lotkoer,'
(Reuter-Eutern)
29 Dec. '30 Dec.
1"t. New-York/Londen
'4,913/81 4.91Bfsl
1't. New-York/Par:Ij.
4.671/ .
4.6I lite
fa. N.w-York/~rc1am 54.75 112 54.76
\

.OFP. NOTEERINOEN TB BATAVIA.

...w'·...·......"

ee

1.0F/a
893
1.82

Amsterdam

150

·

-_..~

31 Dec.

laatk. bledk. laatk.

...

-

30 DeC.

--'--~7

Batavia. sluit vast Later trad de markt volIedlg in herstel,
zoodat het slot In de meeste gevallen
Bat a v I a, 31 Dec. (Elgen dlenst). boven de beste en hoogste noteering
Door het felt, dat Amsterdam gesloten van den dag lag.
De obligatiemarkt bezat een onzekere
blijft, was de arbitrage tot stllstand gedoemd,
tendens,
Het aanbod was gerlnger dan glsteren.
De markt bewoog zlch op hooger ntCaIlmoney deed 3 tot 3'14.
veau, tel'wljl het geheel een fluctueerend aanzien bezat naar gelang vraag
Parijs verdeeld
of aanbod op den voorgrond trad,
Par ij s, 30. Dec-. (Havas). FranAandeelen KoninkJijke monteerden sche Staatsfondsen w~en overwegend
weer in sterke ,mate en sloten op het vast gestemd evenals vele Fransehe industrleele waarden.
.
.
'hoogste punt van het [aar,
Internationale waarden bezaten 'een
OOk aandeelen H. V. A. noteerden 15 i,etwat onregelmatlge tendens. De stempunten hooger, terwijl verder vraag rnlng echter W~, over het algemeen
voor Kot Bank en "Vorstenlanden" op prijshoudend.
den voorgrond trad.
.
De geldrnarkt was vast.
Cultuurbanken waren vast, gestemd
Ne\v York prijshoudend
in het bijzonder voor aandeelen Neder~
landsche Handel Mij., welke sterk opNew
Y
0 r k', 30 Dec. (Aneta). De
liepen.
New Yorksche beurs was prijshoudend.
Rubbers traden mede In herstel
Sporen waren vast gestemd in verwaarbij Amsterdam Rubber good werd band met de gunstige bedrijfsresultaten
, .
gezochf;
over de maand November.
Philips stelde zleh 3 punten boven
Staalwaarden bleven onverandeIld.
he~ nlveau van gi\Steren.
'
Aandeelen der autoblelindustrIe noUnllever bleef onveranderd.
teerden lets beter.
'De scheepvaartrubrlek was lets zwakOliefondsen lagen hooger in de markt.
ker van toon, doch sporen ontmoetten
Tot een uur voor het slot was de
toenemende kooplust en weI op vrij markt vast gestemd, waarbij sporen en
ruim ,verhoogd niveau.
staalwaarden op den voorgrond traden.
Ook de mijnbouwafdeeling trok weer ,Daarnatrad de markt'ln reactIe,
eenlgermate de aandacht. Zuld-Bantam waardoot Chrysler 2 dollar inzakte, zooen Moeara Siponggl traden hierbij op dat dit fonds sloot op' het iUveau van
den voorgrond.,
gisteren. Koperwaarden waren prijshouDe Amerikaan:sche afdeeling
was dend.
prijshoudend en ontmootte licIlte vraag
Het slot bracht winst voor U. S. Rubvoor staalwaarden.
ber, Montgomery Wards, General ElecLeeningen waren prijshoud,end. _
trIc, Bethlehem Steel en UnIon Pacifies.
:De omzet bedroeg 2.310.000 stults.
Ainsterdam grootendeels
zeer wilUg,

Invoersurplus van 133.7.50.000 yen
To k 10, 28 Dec, (Domel). In het
tijdvak 1 Januarl tim 25 December 1936
bedroeg de totale buttenlandsche handel
van Japan, met Inbegrlp van dlen van
Korea. en Formosa, in totaal 5.575,258,000
yen tegen 5,114,387.000 yen In hetzelfde
tijdvak ,van verleden [aar.
,
De invoer bedroeg in totaal 2,854.504.000
yen en de ultvoer 2.720.754.000 yen.
Het Invoersurplus was 133.750.000 yen
tegen 19.137.000 yen in hetzelfde tljdvak van, 1935.
De invoer van het eigenlijke Japan,
zonder Korea en Formosa, bedroeg
2.694.775.000 yep, hetgeen 11% meer is
dan in dezelfde perlode van 1935, terwijl
de uitvoer met 9% Is toegenomen tot
2,618,004,000 yen.
. ~t>' llnvoersurplus bedjoeg 76.77f.000
~en tegen 22,872.000 yen in 1935.
ca« uerder Vii/de Blad).

II

Verlenglng van den Jermljn
van Inwlssellng van ouda
teekenmunt"•

,;De Directeur van FinancU~n maakt
bekend, dat de termijn van inwlsselin6
van Idle oude teekenmunt bij de Landskassen en .bij de kassen van de Postkantoren, welke de werkzaamheden
van de reeds opgeheven Landskassen
hebben overgenomen, Is 'vetloengd tot
1 .rull 1937".

76'9

GOEDE BOEKEN

zijn onze beste vrienden '
..
Leest dus vee1 boeken en wordt Lid
van de
VOLKSBIBLIOTlIEEK ..FAVORIET"
annex LeesgezeIschap
Senen 85, Tel. 718 wt, Batavia-V.
Contributles vanar I 0.50

Catalogus
f 0.50

benevens

Supplementen
762
,

STAOSGEMEENTE 8UITENZORG
Burgemeester eli Wethouders van de Stadsgemeente Buitenzorg geven kennis aan de houders van niet uitgelote obllqotien van de 5 V2 pCt. geldleening 1925 ten laste der Stadsge- ,
meente, oorspronkelijk groot f ,1.300.000.- ,Ind. Crt., pro resto
groot fl. J62,000.- dot deze stukken per 1 Jul i 1937 a pari
aflosbaar zijn g e s t e l d . ·
.
De aflossing der stukken zal in Nederland geschieden tot
pari wisselkoers.
.
De aflossing zaJ, voor zoover de houders van de obligatien
van bovengenoemde geldleening niet van het verleende voorkeursrecht bij de inschrijving op de 4% conversieleening 1937,
groot f 1.400.000.- hebben gebruik- gemaakt, praats vinden bij
de kantoren op de stukken vermeld.
Indien wegens bijzondere omstandigheden de hieronder
vermelde uitgifte der 4% conversieleening ten raste der Stadsgemeente niet mocht doorgaan, zal de bovenvermelde aflosbaarstelling geacht worden niet te zijn gedaan.

B u i ten

Z 0

r g, 30 December 1936.

STADSGEMEENTE 8UlTENZORG

" .
A'm s t e r dam, '30 Dec. (Aneta).
opgave van de produeten-no~r1n.
VOORVERKOOP VAN RUBB~R
Driemaands
doIIars
dedenY4
ct.
agio
en
~en der HandelsvereenIging
"Batavia"
De N.'V. Landbouw Maatschappij
en der Ned.-Ind1sche Ver. voor den Rub- dito Londen Ill. ct. disaglo.
"Radjamandala"
berlcht ons, dat in den
D,e
laatste
beursdag
van
het
jaar
berhandel, loopende van, 29 Dec. 1936
12 uur n,m. tot 30 Dec. 1936 12 uur n.m. kenmerkte zich door een levendige loop van .1936 ult het oogstjaar 1937
stem'ming, waarbij de markt grooten- werden verkocht :
. 105 ton Standard Sheets tot den geA!ged~an
1aat8te deels zeer wUl1g was.
De Amerikaansehe afdeellng was mlddelden prijs' :van 29% cent per hkg.
gisteren heden vraag aanb. prijshoudend voor aa.nde,elen spoorweg- franco BatavIa.
maatsehappijen~ terwijl staal- en koper- . De vermoedelijke standaardproductle
Palem bang 80 b.
waarden vast waren gestemd.
., . W01 :1937 bedraagt 147,000 kg.
koff.1e (pe1' picol)
Oliefondsen
ontmoetten
levendlge
.:;:revens meJdt ons de directie der N.V.
Ek. Bat., Ready :
13.50 n. vraag.
CuItuur Maatschappij "Bodjong Datar",
December
13.51) n. De belegglngsmarkt bezat een' zeer dat in den loop van 19~6 uit het oogstJa.nu&r1' .
Fob. Palemb. Ready: kalm aspect en was prijshoulend.
jaar 1937 werden verkocht :
December
Obllgatles YIoung-leening met verkla.- •"336 ton Standard Sheets tot den geJa.nu&r1
ring noteerden beter. Pandbrieven en mlddelden prijs van 27 cent per hkg.
(Na 13.U u ur)
obllgatles· spoor- en . tramweg1l1aat~ frapco Batavla/Tjilatjap.
Zwarh Lamp.
schappijen ontmoetten vraag. '
154
Handelsbank
~evermoedelijke stalldaardproductle
NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, N. V.
i' e per (per piOOl)
Het geld kon, ondanks het elnde van vooF 193J bedraagt 809.000 kg.,
•
SUt. Bat., Ready: 14. NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MU.,'N.V.'
het jaar, gemakkelijk worden opgenoDecember
Qe ~. V.
Landbouw MaatschappiJ
men.
Jli.n./Mrt.
t4.2~ 14.25 14.50
"Tjl1entab" verkocht in den loop van
Belirs te New-York
770
Bat a v i a, 30 December 1~3,6.
De local,e markt was zeer wlllig ge- 193~ uit het oogst.jaar 1937:
E.k. T. &tong Ready: stemd
voor
sulkel'waarden.
H.
V.
A.
December
13.70 14.
(Van Aneta-Reuter)
126 ton Standard· Sheets tot den ge"
5
Januarl
13.6} 1.4- opende in een levendige markt vast,
'!AI
middelden prijs van 25,6 cent per hkg.
monteerde
en
sloot
wlllig.
29 Dec. 30 Dec. Witte Muntok
franco BatavIa.
.
De incourante soorten werden druk
De vermoedelijke standaardproduetie
4
4 Va' Pep e r (per picol)
Citles SerVice
gevraagd, doch konden moellijk worden
vOOr
1937 bedraagt 255.000 kg.
27
273,4 Sl.k. Be-t.•Ready:
Shell Union
verkregen.
.,...
NEDERLAN~SCH FABRIKAAT
December
-~-77%
79'18
U. S. Steel
Aandeelen der kunstzijde-Industrle
Januart '
breedte 80 c,M.
21. - 21.50
53%
53%'
Anaconda.
l\UJNBOOW-RAPPORTEN
bezaten een loome tendens.
rood, wit, blauw, geel 75 cts. per. meter.
75'14
77'12
Bethlehem
Philips opende vast, monteerde en
o
1
t
l'
0 n e 1 1 8-0 1 i e
Simau
3,69*) , (per K.a. incl. drum)
Oranje 85 cts. per meter'.
Corp.
(Mondif. Sh.) 3.71
sloot levendlg en vast.
64'18
64'18 Contr. A.Ready:
Internatlonal Nickel
Gedurende de ,week van 20 Dec. tot
1.65 t. 72"" J.75 I. 77~
Ons vl~ggendoek is gegarandeerd
'Unllever was prijshoudend.
124
126
Union Pacific
,December
1.6)
1.15 1.77~
26· Dec. j 1, werden te Lebong Tanda1
b
Aimdeelen KonlnkIijke bezaten vroeg- ·1~3Q tonerts vermalen 'Van ge~Iddeld
52%
543,4
General Electric
Jan./Mrt.
1.65' 1.75 1.75 l.77
kleurvasl
Jan.lJunl
1.65 1.75 1.75 1.176 beurs een levendig aanzlen, doch wa- 8,6 dwts. goud
Standard Brands
I '15'18
15%
ton en 102 dwts. (l
3
ren later kalmer van toon, waarbij een dwt, = 1.555 gram) zllver per ton.
JuU I Dec.
1.65 t.70/72~ 1.75 n 643,464 A
General Motors
. Je.n./Dec.
1.65 1U5n. matlge affaire op den voorgrond trad.
54'12
56%
Montgomery Ward
Rubbers lagen, wat betrett Bandar
6Pla
61'12
Kennecott
O.
PRIJS-INDEX
Rubber en Amsterdam Rubber, gedrukt
68 3A
69% Contract
Standard Oil
December'
in verband met de teleurstellende ver18%
,19%
Hudson Motor Cars
Lo n den, 30 Dec. (Reuter), Heden
Telef. 302 Welt.
8 u b b e r (per 'Ii
koopen. Amsterdam Rubber wIst later 180.1. Gisteren 181.1. 4 Weken geleden
Noordwijk 23
Stemming: zeer vast.
K.O.)
te monteeren. De incop.rante soorten 166.~. 52 Weken geleden -.
54M
•
MarktprlJs ten 12,15 n.m.
sloten aarzelend.
I
• ) ex dlv.
Java Std.
De scheepvaartrubriek lag letwat
Sheets
gedrukt in verband met winstnemlngen.
Java St<1.
Aandeelen J. C.J. L. waren 'kalmer van
Cr~oe
WIsselkoersen
toon, terwiji Unles en aandeelen Nederlandsch-Indische scheepvaartlij nen
Batavia, 31 Dec.
prijshoud~nd waren.
F AILLlSSEl\IENTEN
Fac- Escomp- HandelsAandeelen K. P. M. sloten vast.
klrlj toMij. bank
Uitgesproken
Da-tabaksafdeellng lag verqeeld. Aand~elen ~abak's Mij.
werden inlichte
r.T. A'aam
99'/. c.1Jb/.
993/ .
Bij vonnls van den ~aad van Justitle mate aangeboden. Aandeelen Deli-Balilchl; A'dam'
998/. 998/.
0031.
a mid A'dam
te Batavia van 31 December 19313 het tavia. Mij. en Senemooh Wll.ren prijsWill a mid A'cLam
houdend.
,(,
WS/s 993/.
faillissement van:
1',
'mId A'dam
'»1/.
Ha~deIsvenn<;otsehappen,f en indus5 mid A'dam
Wong Yoeng Fa, wonende te BatavIa. trieele waarden ontmoetten vra,ag.
r. T. Londen
8.93
8.94 8.91
Zicht Lon<ien
H.93 en aldaar handeldrijvende op Gang Ke8.94 8.94
nanga Zuid No.' 13 (doorloopend tot
Londen gunstig gedisponeerd
10 dlz Londen
I m/z Londen
Gang Ken~nga.Noord).
Lon d e 11, 30 Dec. (Reuter). Op de
T. T. Australia
7.15
7.16
Z1cht Australia
1.15
7.16
Door den Raad van Justitle te Sema.- Londensche stock exchange vOl1mden
T. T. Amerika
1.82
1.82
rang blj vonnis ddo. 22 December: J. kaffir~ het belangrijkste punt van den
Zicht Amertka
1.82
1.82
SchIppers
tel1agelang,. Tan Sle Djle te dag, w3.Jarbij verschillende mnke koersT. T. Fra:akrijk
8~/.
8~/,
stijgingen op den voorgrond tradim.
Semarang.
Zicht FrankrlJk
8~/8
86/.
Koper-, tln- en oIiewaarden 'waren
Zicht Belgia (Belga) 31 1/ .
31
eveneens
'vast gestemd, doch rubbers
Bij
vonnls
van
den
Raad
van
JustitIe
T. T. Dultschland 7~/8
7~/~
Zicht DUltschland 13%
73~/s
te Batavia. van 31 December 1936 is' ult- bezaten nog steeds een afbrokkelende
_
Reismarken
tendens.
461.
gesproken het falllissement' van:
Registermarnn N.P.45
Industrieele waarden boden over het
45112
N. V. NorrIS ChemIcal Works (Norris
wege ns verbouwing voor het binnenkort nieuw te openen
1
Zicht Prug
6%
6 /,
65/. ChenJ!lsche Fabrleken), gevestigd. te algemeen geen bijzonder aspect, ultgeZlcht Zwlt.serland 421/ .
421/ 8
421/ .
zonderd . RoIls Royce,' welk fonds in
Wrene-n
34'/.
337/ . Bandoeng.
sterke
mate Is gestegen, n.l. van 171.9
Zlcht ltaUI
93/ .
gB/.
9.75
tot
180.-.
.
1
4651.
Door
den
Raad
van
Justitie
te
SoeZicbt stOckholm 46~/.
46 / ,
Op de productenmarkt lag rubber
Zlch~ 0$10
451/ ,
.45 1/ .
451/& rabaia op 23 December: R. B. Houwen,
Zichl; Kopenb.
4fP/.
401/ .
40lt. employe
van de cultuuronderneming flauw in sympathle- met New York en
Zicht S~lgon
_
858/.
"KaU
8eloglr1",
onderdIstrict Girl, dis- naar aanlelding van wlnstnemlngen.
T. T. lk.-Indi&
67~/.
• r
611/ .
Metalen waren flauwer van toon,
~~:~.
trlct'
en
regentschap
Banjoewangl, Pler. T. Colombo
673/ . ' 677,'.
Wij liquideeren onzen 9 eheelen vc;>orraad.
daarna
prijshoudend.
doch
werden
51'/: ter Jacob de HaaO, wonende te Djember,
r. T. Japan
51~/.
5(1/.
De Amerikaansche afdeeling was vast
51'/. A. B. Noy, koopman en gewezen emplo~icht Jap~n
5131, 511/ ,
J
.
!)Il/. ye bij de N.V, Handel Mij. ,,1'Auto", wo- ell levendlg gestemd.
Z:lcht Man1Ia
9(1/.
9(1/.
verrassing
voor
Batavia
ean
zijn
liquidatie-prijzen
7
r. T. HongkoD, 56
55 / . nende .te Soerabata, David Sassoon,
55'1,
r. T. Artloy
543/ .
541/ .
543 / a koopman. wonende te Soerabala, LIe
Ber1ijn in lichte mate in
r. T.Shanghal. 543/~ 543••
5¥1. Njap Joe, koopman, handeldrljvende
herste1
Zatardag 2 Januari 8· uur
T. T. Foochow
!)43/.
londer
de
benaming
"Toko
Hwa.
Siong",
T.T. Swatow
4tWs
104 7/ ! wonende te SOerabala, Kwee Tjlen Tjloe, ,B e r 1 ij n, 30 Dec. (Transocean),
T. T. B1Iinpere
105
104'/a
uur
Zondag geopend van
793
f 9.~ 'handelaar, wonende te Djombang. Hugo De aandeelenmarkt trad In Hchte mate]
~~
f9.- f9.per 100I Lens, monteur b~ de autobus-onderne- in herstel. De affaire was beperkt. In
per 100 per 100
~ing "'Kemadjoean", wonende te Blitar. verband met het naderend jaareind.e.
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tot en met 31 Januari 1937
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Ind. To.ndorts Mampangweg.v-Naam-;
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1933 NO.. 10 art. 6 ~u6. ,~: ~~.~ o,p.~.s~
oudja,arsavond van 6 liur n.m. tot
,,1
.'rJ'mel
Herbert,
Marshall
en' JRuth ·I.Chatterton
il
~ U?f 's '?achts 'en hieu\vjaa'rsdag
•
~/, .•:T., £en' nleuwe parel aan H~my'woods kroon. Dele 111m verva?:, 6 '~ur v.~. t<>t 6 :Ul!-r n.m. in
~~ dlent het praedlcaat ,;summa CUIli' laude~'. (~"v.d.D.)
~lg~~eel:1en' Zl~ vergunning wordt
r"'/:" Simone Simon als het idweperid fJakvlschje, dat verllefd
.\.
verleend v0o.r, .~et.ontsteken van
.
w'b',dt op' den dlredeur van haar kos(school. . Haar spel is en
vuurwerk b€halve.
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De Griffier.van den, Raad van
'DE HOOFDCOMMISSARIS~'{;('iii
at;?' r
.
1 •
,5.;- "

gedfend een verzoekschrift, mede'<'''J' ! "-"
lV"
"
onderteekend door 'haren procuDirectie: JONNY DUELL reur Mr. J.' Ir, L. LEBBE, houdende
verzoek om surseance van betailng
p.l. 1.1-1937
. .. . .,.
N 88 te bekomen.
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"'Bij bevelscprift' van de~ Raad
f I >i, ..
'f"p" j ' Itl rt.lC
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A.gao. 2865/1936 is de dag tegen
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hefbijzonder adr~ ,de. Aigenieene Politie vocr hare me<;fe-
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::::~::e:: ::t algeloopen j~:;cte~; ;. ~: J: ~;~~~~;. 7~6 Mr.'~~t~' K~U~~~~;'P. ~. :.:::VA:f.II~I];!Jl.,:';;;
telefoon Weft. 2250.
•
N' 39
i ,I .;ti;; x: .;'l r.
E.' , ;aL &.. i;
'," ~l !.~

GROOTSCHE PREMIERES VAN.

J

il)

Hedeo~Yood te~ "1 eo_ 9.4~. llUl -.pr281asf :~
DE GRO~TS;~ '~~NSATIE

VAN HEr

"'AP.q.;~~:.~ ~ ..:~ ::~' ~t;:i~ -: BATAV~~R~CLI~~Rq~~~I~!KRI,NO liEGFEl.D,~E~D~fE;~,.~. ,.~,·G~;'·.!h.'.~otr~o~.fE(~ ?p.U~,YV:UEKON;IJ.'N·n' G
r

A

fArr_

...

.

·~i~q~~n~e~~fime~.'.s~~n!oo:.~1st~atg~l~pe:heid

E .E N I G E .VOL 0 ~.~ ,A l- R S

tot ""
" ilIit

het b~zlt van Mulo D,promq.;,,~~n.,Is.. van typen strekt tot
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VUUR,WAPENREGI,STRAT'tE: tf'9"37'" ·ff
De" Hoofd(:orr\missa(is'vdnl~ PoIHi'e'maak<t 'l5ekend, dat,:~
jaarlijksche registratie van Vuurwapens"ing~volge' atf:'9 'der
Vuurwapenorr;lonnantie, Stbl. 1925 No. 499 voor het jaar 1937
fu~anden~' '~ .• ,~.. ..' ". , .
zal plaats h'e1:)b~ri'l,;
. ."
JAN"ADI FEBRIIARI IN MAARt J937
T~ 'dieneh;de'~~rreri' he1iftEir's "VQ'ri VU(Jr\\~pens ~'rcH Hebben
te vervoegen op het Hoofdbure91r':vqn Politi,.. alhi~~<:( Koningsplein
West) op een werkdag in de maanaen":'lli .r., , J . . .
"
.
JANUA~I, ~JeRVA~t.E~l~.,~~r.J9.~I" . '_,"
tusschen: 7.30 u. v.m. en 1 u.' n.m. of 5 u. n.m. en
n.m.
(uitgezonderdop Zat,erod~) '..met <:roedenemin~r.yon,deytJul'~
wapens en de odarbij bekoorende v~rgunningsbewlrzen tot bezit.
Ter .registratie aangeboden vuurwapens moe ten ONGEtADEN zi·n.
" . ' . , " "., .• , '.' .. , ,,. .... ,
i J
DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE.
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Ern MHRO.GOlDWYN.MAYER !STERPIECEI .
N1Ff WIJ tullen. dit we~rgalooze" :tooribeeld' van,: Kunst en amusement·
,

5 Jazfi937 J6hana.'tent60nstelHri:.f'0rtr~tt~n,;,"e~:.fig:&l\r£e?t.
l
v. n.l. uitparticuUer Ib~zit, ",au,af lietibeg~ri d~r .17:eeeuwtot op hed€n •
Op den sh,litiijg~von~; 5 ~<:l.n. 7.30 uur Orimje ,cantate .'Voor geIP:engd
k~r met:orkestbegele1'ding onder IeI,ding van, MevrQ~VI. M.. -Si~sen~
Russer, 4 fei!>r. Voor~~epip~, van, l}.et Kl.!nstkringtoortee,], ,;;PeBrt\l}oft
van Figaro'·,' 9 FOOr. qal;>,ilre\ ~a;ns .Snel, 25 .r~n; en 18 Felbt. Ma.~l1~la
del Rio (dans), 2& Ill-n. tim J Febt;. ~eu-toohst~llin~ "Qlild Batavia"
·(CoIl. Jhr.'M'r::pfR. Feith), Febr.:-'Maart TentoorisWll1ng va'nPrenten .
uit..czecho.sIO\r~~Y~I.2~ f~r·, ~~rop'e~ing v.h; Bruikl~enmuseum 3e ColI.
R:egnault, A,pnl Betty van !len ~oseh (zang») April-Met Tepto9n~te~,:,
Ung3ePrentencollectieRegnimlt: ' . "
":,
.... , ,.'}.
Meerdere 'tournee's .in voorbereiding, O.a.. van Duo Feinhlnd enRaya
Galibousov~.· ' . . . .', ','.
. . """'.""',
Contributie Kunstkringl f 3.5Q per maand 'Voor 1 'phsoon.Eerste bij'
". . "
"
i
kaart ·f 2.':-. 'Tweedeen lv'ol'gghde.lbijlkaarten Il-:.... Stlidentenen
scilolieren J' 2,25pe:r' rillland; 'Zll~:kenverpleegsiei9Ii l.75 per' thaand.
Toetre<lingsgeld voor nieuwe Ieden f 7.- v'oor hH/feheele gezin.
'
, . ~.. " •• _. " ' "
' . ' .•
~, . . . -'-" ... ''''''780
f ~ •• ~_ ... ".~'.. L<" r.C.- . . . ,,.,
.~ LA .'1n .!'I~ta:!1
·.~."_ _• • • •, , " ._ _"~_iBjlD"_l.1IIlUm_lGiI!~
HEDEN:·'·' EN -VOLGENDE .AVONQE.~
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N.V. Mij, Hotel 'des'Inde~;
"
"27.",, 14.70
N.V. CuItuur Mij. Juliana
..
"~",, 15.~.V. Qultuur ¥~)', M~Maling~ J .,,, '" II
,,31 .;; "tuo

II

F~GtrIVJ;:.~HERIFF'

. , ' . ,.

bij o~dergetke,kende en hare Agentsehawen de nawolgende coupons
der ond~rstaande obligatieleeningen; ".

6· .

Jan~ar~ a,~i: GROO T· 0RA NJ E'i
.doepasselijk.El COstllmes

...............
..

J

-

. . .. . . "

~

•

-~

• ,""

X'

,.

_.

II'

.!

i

,R"A:,[

met vele koslbare prijzen voor de fraai~~a. nalionale

"f

"

,'i

"en

"1

~' ....}~t.. ,

!

-_!!"!'

Hedenavond 7 en 9.45 uur
voar het laalsl:

REPRISE-VOORBrELLINGEN van
" jd ~ it' ~ .. , . dppta,;,

~:~:
~~~~~~ti~~~~~tbmt.& .Raddel Mij."" ":: l~9'"::.::,,18.37"
,t~:~~ I 'F' OU' N" 0:' S·~ TElLA PARISH
N.V. IJandbouw Mij. Paranggong
N.V. Cqituur Mij. Pasir Awle .
18
14.70
met KAY
Ian

Warner, Bros.' prachtig
,
1

I

," .

..

.'1

.'

(Oa verzwerr.,·.e;,n
",Zf.
o,n,·,;.a.,. e.l.
Q
'

II
II
II
II
FRA.I:~CIS,
Hunter,S~Ll Jas()]),,~.~:, ' . .
NIV. OUltuur.. MiJ. ?,asir ~~AdQ~ 1~ ~lg."
"Jd "," ~~.8J.
. .
Niet \rOOf kir1deren:
Societ~t\ Con~ordia, ~~l)do,~Og ;. : ; ' . .
' ~.
"..
6~e WDDEtWA.C11T&YoOiRSTELLIiNG HEDE~AYo.~P •.. ~~~
1~~eening t9~9 shlJtlteq v4Il I j'2Q.,-"
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" " 19 " ,,14.70
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~ '.'
"~:
't1'4 .f' ,
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•
"
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N.V. Oultuur Mlj. Mand3.!lmg
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#iA
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.
., het" bekendeO:b':lent-ver~olgve,haaj.
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Onlelbare wonderen I

NIET VOOR KINDEREN I
GROOTE MATlNEE'S voar jon5le(1 Qud,
..'
op ZATERDAG· en .ZONDAGMIDDAG. 2; en 3 JAN.;' om'4~?()' ~'o,
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;;HELl IN THE HEAVEN"
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Vrijknarten beslist NIET GELDIG. Krndere"'GEEN' tq~;~"~.·~We~~/{s de enerma lengle a~nvang stlpt op tijd
i<?n~e.~.e~t;afilm·s ~ooraC
Komi',;.crus'
vroegtijJigf
NA "AF}.dpP' D'E~ 'fde
VOQRSTELLlN~
'GROot. VUURWERi<.
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MAlINEE'" morgen 4.15. Zaterdag4,15, Zondag\1(i'1!f
en 4.15 uur: "MEN ON THE BOUNTY" met
,
~el R~E~e B't~f~~~;
Niet voor kinderen.
CLARK' GABLE, CHARLES LAUGHTON. FRANCHOT TONE.
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Het

Buitenland

UeFebruari-coup
dat de troepen van Franco zonder veel
tegenstand jMadrid zouden innemen en
daarna verder een gemakkelijke overDe mlslukte militaire coup van Fewinning zouden behalen, is niet in ver- I bruari daarentegen was een uiting van
vulling gegaan. Het offensief tegen Ma- I den ontevreden geest onder de militatdrid is doodgeloopen, Als oorzaken hler- I ren. Het was voornarnelijk het Kwanvan :zljn voornamelljk aan te wijzen de I toengleger, hetwelk de politlek der reonderschatting van deb vijand door geerlng tegenover Rusland en China te
Franco na de vrij gemakkelijke succe$-Ilijdzaam achtte, dat het verzet tegen de
sen in den aanvang van de campagne "burgerlijke" machten leidde. De, rebellle
en de, waarschijnlijk onder Russische werd onderdrukt, maar de gevolgen erleldlng, tot .standgekomen betere orga- van 'lijn nog steeds in Japan. waar te
nlsatie van het Roode leger,
nemen- De regeerlng heett in zooverre
aan de militaire partij concessies 'gedaan, dab 'lij heeft afgez'ien van de
Jn het Verre Oosten voorgenomen 'bezuinigingen op lege,r en
vlootzonder noch tans haar verzoenlngsgeelnde polit1€lk tegenover Rusland op
te geven. Het· zenden van Shigemitsu
als amoassadeur naar Moskou mag als
aanwijzing gelden, dat 2ij de verhouding
tot de Soviet-republiek nlet wll toespitsen.
Het slutten van het antl-Kominternpact met Duitschland heeft deze ver- '
houding echter weer plotsellng verslechterd. Volgens berichten van reizigers
door Siberie worden de laatste maanden
groote troepenardeeltngen en enorme
hoeveelheden oorlogsmaterlaaj naar
Blnnen-Mongolie en de grenzen van
Mandsjoekoeo vervoerd. De waarschtjnlijkheld van cen Russisch-Japansch
conflict in 1937 wordt door vele deskundlge beoordeelaars van den toestand in
het Verre Oosten als nlet onwaarschijnlijk geacht.

,1936

•

In

Duitschland wenscht vroegere kolonien
Kronkzinniqe bewapeningswedloop
is ingezet'·

Buitenlandsch Jaaroverzicht
II (Slot).

onrustlg jaar geweest. Het land werd
beroerd door tallooze stakingen, aan welke soms een politiek karakter niet ontzegd kon worden. De politieke tegenetellingen spitsten zlch toe en gaven aanlelding tot verscheldene betoogtngen en
tegenbetoogingen, welke het revolutionnair sentiment van sommige groepen hevig prikkelden. Het krachtig optreden
van de organen van het gesag voorkwam
evenwel bloedlge botslngen, waarvan in
de gegeven omstandigheden de ernstlgste
gevolgen konden verwacht worden.

Herstel in Amerika

Ook de vereentgde staten van Amerlka hebben over 1936 een indrukwekkend!
vlootprogram ontworpen, voornamelijk
naar aanlelding 'Van de toeneming del'
onzekerheld in de politleke situatle rondom den Pacific. Het heeft op het oogenbUlk meer oorlogsschepen op stapel dan
welk ander land ook. En reeds hoort
men verontruste Yankees betoogen, dat
het tempo van bewapening nog sneller
dient opgevoerd te worden.

Ret is onnoodig op de groote gevaren
te wijzen, welke hieruit kunnen voortspruiten. benevens uit de levering van
oorlogsmaterlaal
aan
de strijdenden. Het iSi twijfelachtig of de laatste
. demarche Val\ de Ehgelsche en Fransehe
legeeringen om het dlenstnemen van
Qultenlandsche vrijwilligers tegen· te
gaan,' eenlg succes 'lal·· hebben. Het
desbetreffende voorstel . is in Duitschland ongul\stig ontyangen,.
Hoe het einde van den .strijd zal zijn
valt niet te voorzlen. De ·verwachting,
\ Japan en de

.u. S. S. R.

Ook de betrekkingen tusschen Japan
en de U S. S. R. waren over het thans
afloopende jaar uiterst stroe!. 1n'londerheid in het Ibegin 'van 1936 hadden herha,aldelijk min, of meer ernstige grensincidenten pla:ats in 'het geblecl lyan·
den Amoer. aoewel 'van mllitaire zijde
krac'htlge proosle .op de. regeering.. taToklo werd uitgeoetenid om gewapend higrijpen, he:Qlben de premier Hirota en de
minister van Buitenlandsche Zaken
Arltazlch nlet laten verlelden: tot het
voeren van een politiek tegenover Rusland, welke tot een oorlog zou kunnen leiden. Japan voelt zich lang niet
meer zeker met succes weerstand te
kunnen bieden aan een Mandsjoekoeo
binnenvaIlend Russisch legeI'. Hat ziet
ockgeen kans' meer 'lijn weermacht
zoocIanige uitlbreiding tEl' geven, dat. het
een. ri8ico van een gewapende botsing
met de U. S. S. R.zonder groote bezorgdheld zou durven nemen. Waar in normale tijden de be-grooting van oorlog 3
milliard yen Ibedraagt, zal de Japansche
defensle-begrooting het l"oIgende jaar
niet minder dan 6200 mJllloen yen groot
zijn zoodat't bedrag meer dan verdubbeld
i3. D€'Ze ·angstwekkende stijglng van de
kosten der ,bewapening is door de
nooddruftlge Japansche boeren. niet
meer te dragen. Het land gaat 'lwaar gebukt onder dezen verpletterenden last
en reeds uitzlch het verzet tegen de
Derer dag·en hceft l\IlIssolini zijn jaar Jijks~h bezoek gebracht aan Littoria en elschen van de oorlogs.partij in den verSabaudia, waar hij prijzen uitreikte en geoollwen· inwijdde; de Duce bij de ontrustenden vorm van toenemende
inwijding van e~n brug te Littoria.·
communlstische propaganda.
Dien nacht ibereikte )men Cherbourg'l Nadat.de doctimenten' opgesteL1 wa,draadlooze t,elegram was onmiddelwerd Car,ruthers geroepen en werF. EU I L L. ET 0 N·'hjkbeantwoord
.door de vrlenden van de.n zij hem tel' lezlng voorgelegd.
~et

De Gouden Rat

-------

70)

Haar belde wenschen werden vervuld
en zij maakte het 'llch gemakkelijk oj>
de divan, terwijl zij glimlachend va~n
den een naar den ander kee,k.
"Ik vermoed, dat jullie je arme hersentjes gepijnigd hebben over mijn lot.
En wat is het resultaat 1"
"U bent vrij. wat ons betreft en u kunt
in Cherbourg aan land gaan".
"WeI bedankt". 'lei ze op luchtigen
toon. "Dan kan 1k meteen. naar Parijs
door gaan om wat kleeren te koopen. Ik
hetD gehoord dat die SCotland Yard-man
naar het jacht gegaal1 is. Zou het nlet
. mogelijk zijn om wat van onze kleeren
en andere dingen terug te halen 1"
"Uitgeslote~l", 'lei Carruthers on middellijk en vastbesloten.

"En de Dolgouroffski juweelen dan 1"
vroeg zij.
'"Daar wordt voor gezorgd", gromde
~ir Charles.
.' ,,0, dat is dan in orde. Au revoIr,
heeren",zei ze liefjes ;en verHet met
een pulging de hut. \

ren~

den groothertog en er lag een boot klaar
."
. '
"ZlJ ZIJl1, volgens :~U1j~ allCibei volmaakt
om het lijk /ffiee te nemen. Daarna"werd
Grafton's llohaam aan land gebr~ht i~ orde:', ze~ hlj kortllf, ~? de vergadeom. Ibeg:raven te worden en sir Charles rmg ilng Ulteep. Toen.21J g.e hut verwist te bewerken, dat de begrafenLS den lleten, ,nam C'atruthers Desbrook ev~n
volg'enden morgen pla~ts Jzou vinlden, tel'zijde.
daar (zoowelJane als Ralph erbij tegen.
.
woordig wilden zijn. Toen l1l1en de kist
·"Ik wilde je ;vragen, of jij en je verIn het grat had laten zakken, wJerp loofde in contact zoud~n ,willenblijven
Jane, die naast Ralph stond er een een- met Peggy en jI11e precles op de hoogte
voudige tuil bloemen op len toen ziJ zIch zoug el) wlllen houden van al1eswat er
afwendde. zag;Ralph. dat er tranen in I gebeurt. :Ik zal haar voorlooplg niet ophaar oogen. slOnden en 'lij sprak heel zceken.. W\:?l bedankt voor den goeden
raad,_ dlen je imij gegeven hebt". '
weinlg op weg naar de haven.
Desbrook beloofde h.et h:"m en ziJ beDe Shrikevertrok onmlddelIijk naar
Portsmouth. rN'atuurlijk was ide offielers:' g.aven 'lich aan dek. Ellldehjk kwam het
kajuit nu haast te klein, maar het was I elland Wight in zlcht en de 'lee was nu
een rustig en gelUikklg gezelschap. dat er weer volkomen kalm.
"We hebben een opwindenden tijd
de lunchgebru'lkte, toen het schip in
volle 'lee Was.
doorgemaakt s1l1dswij Spithead,verHeToen het maal lbeeindlgd was trokken ten", ~erkte ~lr Charles op tegen CarDesbrook en sir Charles zlch 'terug in ruthers, ter,wljl zij op Ihet dek heen en
de hut ivan den commandant, om een weer wandelden.
volledig en officieel verslag te :Schrijven
"Ja, dat was den avortd, dat Peggy aan
over ia lles wat er gebeurd was, sedert boord kwam. Ik .zal het mijn heele leven
zij Engeland verUiten hadden. Er moest niet'vergeten", antwoordde Robin, op gehleraan de grootste aandacht 'besteed voellgen toon.'
I
worden, daar men 'leer voorzichtlg moest
l"k
zijn met wat weI gezegd en Iwat ni~t
"Natu~r lJ n1et, .Carruthers. Je houdt
gezegd mocht worden, want er waren I je.. ov~ngens kral1l~.. Volhouden maar,
zoo veeI personen bij betrokken. Des-' mlJn Jong~n, en mlJn b~ste. we~sChen
brook moest aIleen met ~ijh ,elgen ,de- voor een goed en gelukklg emde . '
partement rekening houden en zleh
Admiraal Mather wachtte hen op de
tegenover zijn eigen chef verantwoorkade
op €nzij Jwisselden een stevigen
den.' Sir Charles bepaalde 'Zich tot de
misdaden van Grafton en de prinses handdruk. Toen wendde hij zlch tot Caren sehreef zijn rapport aIleen voor 'lijn ruthers.
chef, den minister van Binnenlandsche
"Ga-at u maar dadelijk met mij mee.
Zaken.
)
Ik verlang er naarom alles te hooren".

/

Onder de krachtige lelding van Roosevelt. die de New Deal invoerde, heeft
het herstel in Amerika zlchkrachtig ingezet. Hoewel de werkloosheld er nog
uitgedrilkt wordt door een respeetabel
cijfer, zijner de teekenen van betere
tijden. 'welke op economisch gebied aanbreken, r€eds zoo talrijk, dat over Arnerika
een golf van· optl'll1iSUle Is gegaan. Het groote vertrouwen, da,t men
in Roosevelt stelt, werd weI het overtulgendst bewezel1 door de groote meerderheid van lstemmen, waarmede zijn
mandaat voor· de voJ.,gende vIer jaren
verlengd werd.
I
Waar gaan' wij heen?
\

Een van de voornaamste kenmerken
vanbet .. ~1)eiden4e jaa~ is ze,ker. weI
geweest dekrankzinnige . bewapeningswedloop, welke nog lang nlet zijn einde
berel\s.t heeft. Volgens de nleuwste statist1e~en ,bezitteri de groote mogendheden, behalve Rusland, thans in totaal
11000 ge'Vechtsyllegtulgen, n.l. GrootBrittannie 1500. Frankrijk 2000, Dultschland' 2000, Itallt~ 2000, de Vereenigde
~taten 1800 en Japan 1700. Het aantal
pantserrwagens en tanks, welke FrankriJk, Engeland, Polen, Roemenie en
Tsjeeho-Slovakije Ibezitten, wordt op
meer dan 6000 gesdhat, wat Rusland aan
deze ver,schrikkelijke oorlogsmachines
b,ezit is nlet precies ,bekend: welUcht
heeft het hiervan een grooter aantal
dan welk ander land oo~, hetgeen eveneens geldt voor 'lijn vliegtuigen.
\
Het is met een beklemd gemoo:i, dat
de wereId afscheid neemt van 19:Y3. 'Het
perspectief op het nieuwe, jaar is romberder da~ 't sedert 1918 ooit geweest is.
Geen enkel llchtpunt is ta ontwaren in
de duisternls der internationale situatie, dIe op den laatsten: dag van dit jaar
veel verwarder en ontmoedlgEm'der is
dan op den eersten dag. ,:Met bange
voorgevoelens treedt de menschheid het
nieuwe jaar in.

-""'!l'
"Maar miJn passagiers", protesteerde
Carruthers.
.
,,Die ;kunl1en weI op zlch ~1f passen".
'Carruth~rs riep hen allen goeden dag
en ~olgde den admiraal half· teleurgesteld en half opgelucht, want liij had
erg tegen het ,afscheId van Peggy opgezlen.
Een uur daarna namen ~ane. Peggy,
Ralph. en Bm In een gereserveerde
coupe plidt$ van den trein, die hen naar
Londen moest brengen. Blll had er op
gestaan, dat zij lallen mee ;zouden giaan
naar .zijn Ihui$ en ervoorlooplg 'louden
~lijven logeeren.

"Vast en zeker niet. Robin Is een van
"Wa;ar ga;an we vanavond naar toe 1"
de meest betrouwbare mannen, dIe lk vroeg Peggy, toen zij in de groote Uooit ontmoet heb".
\
I mousine stapten, die Bill hun voor hun
"Ma~r waarom SChl ijft hlj dan nlet 1" ~ trouwen had. gegeven.
"Ik denk. omdat hij !bang is te' veel te
schrijven, als hij eenmaalbegint. Je
moot een beetje geduld hebben. Wat
dacht je eigenlijk, dat hi} !doen zou?
~mldde1lijk op ,j'e at storment zoodra
hlJ~oo,rde, pat degr~thertog dood
was 1 N'een,. Heve kind, lk geloot, dat
vriend Robm zich z<><> good mogelljk
tracht te beheerschen. Heb nog een
beetje langer geduld - dan komt alles
weI in orde", zel Jil.l1e en gat haar een
hartelijken 'kus..

Op dat oogen'blik klonk er een luide
kreet
in de Ibadkamler en Ralph kwam
Eenige maanden later Iulsterde Jane
glimlachend i1aar Ralph, die in de bad- de kamer binnen, in :zich 'leU vloekend.
kamer het hClOgste lied rong. De deur
,,Die vervloekte <las. Hij wiI hiet zooging ,open en Peggy kwam binnen. ZiJ als ik ,wiI. Doe jij: het !Cven. Jane".
was niet in jden fOUW, doch droeg een
eenvoudige, purperkleurlge japon. Zij
"Ikgeloof, dat lk je leelijk verwen.
bekeken elkaar met wederzijdsche be- Vroeger kon je je dassen best zelf strlkwondering, wantzij waren 'beiden van ken".
J:'
.
.
een stralel1l::le schoonheld.
'
\.
"Maar jij,strlkt ,ze veel artistieker, 'lie
"Wat is er, Heve? Ik geloof, dat je je". ~ei hijl vleiend.
. I I
.
gehulld hebt", zei Jane op eens.
Er kon geen bWijfel bestaJan omtrent
"Neen. ik heb nlet gehulld. Ik ben aI- de verhouding, die er bestond tusschen
leen maar ongelukkig~·dat is alles~..
het ijong-getrouwde paar. Er wasvre"Om Robin zeker 1"
)
I
de,blijdschap ~n geluk. Ralph had een
j,Ja,waiuom komt hij mij heelemaal belangrijke posltie gekregen bij het mlnlet opzoeken,en Ihij heeft nlet geschre- nisterle van buitenlandsche zakel1, uit
yen ook. Hijl is zeker net als alle ande- waaroeering voor de bewezen dlensten,
rezeelul. Hij heeft aIleen maar met mij en men :had Ihem ;in vertrouwen meegegeflirt enis-al,lang iWeer vergeten, dat deeld, dat de koning van 'plan was om
er h0rtz<><> lemiand als Peggy Fayrfield nog een decoratle toe te voegen aan de
vele, dIe hij reeds bezat.
bestaaV'. 'lei zij .oP treurigen toan.
.

I·

'"Dat zul je weI 'lIen, meisjellef". antwoordde Jane ondeugend.
.
De auto stopte voor den in gang van
De Gouden RJat" die blij~baar pas op~knapt was. De d~ur werd geopend door
een anderenportreren Ralph herkende, tot zijn vreugde, Taylor, en schudde
hem hartelijk de hand.
"Veel geluk", fluisterde hij. voordat
hij de eltlb Ibinnen trad.

De lounge zatvo) men.schen en zij:
werden ontvangen door een ondel,:ianigen en buigenden AntonIo. Merkwaardig genoeg leldde hij hen haar het tafelti'e in den hoek, jwaamanzij in den
fatalen naeht gezeten hadden. Er werden eoc,ktalls besteld en Peggy bemerkte Iplotseling, dat de tafel voor vier personen ;gedekt was.
.
I
"Wie is de vlerde gast 1" vroeg 'lij, met
beven1e stem, en Jane's lachende oogen
gaven haar hierop antwoord.

\

;

(Slot volgt).

"
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een postlllon en de zes volgende bestuurdvan af de bok, Aan weerszijden

vim ieder .paard ging te voeteen rijknecht.
Nadat door Inspecteur G. L. van Exel,
die in de omgeving van de kerk met
behulp van bereden politie, motoragenten en gewone agenten maatregelen waren genomen om het verkeer te regelen
en het publlek op het tegenoverltggende
trottoir achtr een afzetting te houden,
reed de kleine stoet het pas aange.egde
pad voor de kerk op.
Verschtllende malen -werd vervolgens
a,ohtey wilden blijven, en de b'jdragen
het voorrijden van de koets, in dit ge1,ltwaplen binnen tot uit de kletnste
val dus de brlk, geprobeerd, waarbll
dorpjes,
eenlge malen een andere opste.ling der
voorzten van een kristallen deksel, Dere
eerewacht werd toegepast,
Diner bij den Belglschen gezant
Met bijzondere zorg werd er op gelet,
vazen hebben een hoogte van circa 60
c.M:. Tusschlm deze ,b€Jde' vazen ~p' staat
's Ajvonds neert de Belglsche igezant,
dat bij het sttlhouden van de koets het
portier recht voor den ingang der kerk
een groote, bekervormlge vaas, een z.g; 9.:e heel' Charles Maskens, te zijnen Ihuize
kwam, hetgeen met zooveel paarden er
"yati,caanmodel", ~p een zwaalr y.oet:;tuk. een diner aangeboden aan verschillen, voor een zeer..moeilijke opgave was.
Deze IVaal> is een halve meter hoog en de personen en talrljke leden van pitDe negus hrengt het zilveren se~vi~,s \li~ zijn ~al~is t~ trarOnvermoeibaar werd er gerepeteerd
de open bovenkant van denbekej- heett blieke lnstelllngen, die gedurende de
rar te Louden in veiIi~r. Op den I,tij~~ag.
en telkens weer reed de stoet voor, om
oorlogslaren het werk van steun aan de
even later om de kerk heen te verdwijeen mlddellijn van ca. 40 c.M.
nen en weer te voorschijn te kornen.
Voorts 'zijn bij !het geschenk vier stuks Belgische vluehtellngen Ibehartlgd heb-. __ ~, ~"_'_'
ben,
'
\
Met
groote belangstelling volgden de
kunstwerk, anes pqint 'a l'aigu111e, en wel
Tot de aanwezlngen behoorden o.a,
t't'
,
den Regen toeschouwers die van dit. buitenkansje
lwee prachtlg:e kanten sjaals, een kan1~.,rtJ Q onge ~L.
epa. I Ie In
, om iets van de voorbereldtngen voor de
ten waaler en een kanten zakdo,ej{je. De de minister van Justitie, mr. van
fkhaik,
als
ondenvoorzitter
van
den
Mi"
huwelijksviering te zlen, volop genoten,
waaier 1s ,van i.g. Vletix Bfuxelles, qat
nisterraad (dr. Colljn was door de be'I
I
I
I
I
HET VOORRIJDEN VAN DE GOUDEN de repetitie.
gespannen Is op fijn lbewerkj pa·relmoer. h"nrlel'n
dOl' Defe
. de
H, an, (, OO(
<,m,gs (, en w, eg
"
.
.. ,,-,,, 1 g , ,.~
ns i ebegroo t·mg m
KOETS
,VOOR
DE GROOTE
Zelfs de stroomende regen, die door
He~zakdookJe is van de allerfijnste
Kamer
:verhinded),
mevr.
de
igevolldell
I
'
KI):RK
schoenen en hoeden heendrong; verTweede
kantsoort, die men iZiClh 'kal! denken en
de gouvermocht de kljkers niet te verjagen. WeI
die kantklossters 001t kumien vervaar- wed. Cort van del' Linden,
peJtr q.~r ~es~genHe Jl1 it .-gellera a J jhr. . In den nacht van Zaterdag op ZonTerwijl uit een locdgrijzen hemel de een bewijs, hoe men met de komende
digen. '
r,
Ret geschen\t 1~ qedoel<i als een tbHjk ~Q~l, cpmman'gapt pn he~ veldlege dag 20 Dec. heeft zich te de Krini in de rezen onafgebroken neerplenste en de I gebeurtenissen meeleeft en ...... hoe volm!·l?nq~c~
Hep'~e'mans,
}Vetho'lJd~r
vall
buintschap de Scheere (0.) €en ontzet~ stad ee~ triesten, killen .aanblik bood, Ihardend men aan aUe ongeriet het
van erkentelijk,heid van de vr,Qegere
de
resi~enpe,
ell
de
hee~
.e~}
mev~0J.!v{
tend
drama afgespeeld, dat men dien- had Woensda~morgen 16 dezer vo?r dl? hoofd zal weten te bieden wanneer het
Belgische vluchteli~gen v.ool' d~ in NeJJ:J.f. Argem.
Quarles yan JJffWd, bestuurder van zelCden nacht, ni,et' heeft kunn.en ophel,- Groote K,erk in Den Haag een repetitie er om gaat op den dag zelve van dit hisderlai).d in de jaren, 191~ -'18 ge1}ot~l} de
Ned. Vereen. van Vreemde'
,
,
. deren, hoewel de rijksveldwachter ::;lchu- plaats yan het kleurrijk gebeuren, dat torisch geb€uren getuige te zijn. Eerst
gastvrijheid en als 'heW-ijs yan deeln~ Ungenverkeer.
D.e
!heer
';[\1:askens
,heert deze gelegen." ring, ~eassisteerd door marechaussetis, over enkele weken ,uit 'aIle windrichtin- tegen elf uur was de repetitie beiHndigd
min~ v~nvele Belgen 11). de" hW<iigillg
van ~et' Nederlandsohe yolk aan· het neid te obaat '~enomen om de diepe er- oogenbl1kkel1jk eell diepgaand onderzoek gen belangstellenden naar <Ie residentie ,en rukten de soldaten in.
Vorstenhu..is en ill qe il?iJjds41apOl)}. ne~. kentelijlklJ,eld uit te S/oreken, die ondariks instelden.,
zal trekkeil..
, ,~, '
De 60-jarig~, arbe1der ~an Bool had
Voor 'den ingang, waarop 7, Januari
yorsteliJke huwelijk. A~n den in BelzJe den loop der jarenln het hart van de
versprelden oproep.vap het comite is dan 3eIgische vluchtelingen 'van 1914 _ 19is zicq des avonds te voet pa;ai Coevorde~ het ,vorstelijk' ~ruids~a:arde Gouden Jqpm 1 beshuleert wereldkaart
ook In aIle kringen d~r Bcigloohe '~ lev,endig 1>lijft en gaf uiting aan qe op- begeven, vermoedelijk om getuige te zijn Keets zal verlaten om de kerk te bevolking ~evolg g~~evel1. N].a,st~roote re*te sympathie, die in l3elgHi opge- yan de reestelijkhe4en in die pJa~ts; treden, stond in den s'troomendenregen
bedragen ontving men tevens ,zeer k:elne wekt wordt door h:et huwelijk van Prin- ter gelegenheid van d~n yorstelijker on- een compagnie grenadiers ter sterkte ~OTT~RP4l\I~CIJ IIANPEJ.&:lUN OVER
dertrouw. Vrij 1aat in den avond keerde van 100 man aa':l~etreden onder l~iding
Ur'lNSCI't: INPU&TJUE
giften
van (mlnV'€l1mogenden,
dIe niet s€S Jt~,·iana.
.
" . .
cie'man weer l1uiswaart,s. Te bijn~ m~(j.~ van kapitein Lambert.
Overal waar men komt in Japan ziet
~.e==~=~==
4ernacht yond men hem nabij de wo- 'stram in d~ h04qing, onder de ~ale men in de kalltoren wereldka,q:t'eq nanI
ning van 4en' arbelder Meierfrik leven-: bo6ll1im~ stonden' daar de manschappen gen. Oit is een del' meest merkwaarloo~' midd~):1 op den weg P1e~ een ~epeel 'I te·geri. 4e ri ~chter&foi1d va1~ d~' olIde ker~ dig;e verscpijn~elen. Nu tal van landen
van Enzesfeld .Qpgeheven
verPletter,del} scllegel. V9Prpijgap.gers uit waarC?P zich s~dert l:~nlg~n tijd nu aIler maatregelen hebben genomen, die beSla&paren pepben direc~ de n09pig~. ~~li.dacht conc~ntreert, Qmdat daar d~ lemmerend werk~ti op Japan's uitvoer.
gedaan, oI)dat ee!l onderzoe~ I ~roonp'r~ns~s me~ 1?r aal e~ luis~r in wor~t er 'hoe lan&~r hp~ meer uiigezi~ll
:;~llllemells·(lsre.e1Jlent 1/J.tlt jpllrlllllislen ell, jillllQperalellrs stappen
ing.esteld ~ou ~unnen \yprd~n.
de\?- e~h~ ~al 'lY0r~en yerbQpden.
naar afzetgebleden, wa1aan menvroeGisJer:en 1$ dan eil~delij1,{, na .drie da- men het door hen bezette gebied I en
F.;en zopn van net s1 acnwffe r, pie qo~
p€~e I!1orgeq was beste~d, a:dus de gel' n~uweIijks a~ndacht 6~steedde 1~1
gen, het beleg van het kasteel van Enzesfeld; ze trekken zich terug. tot in van de feestel1jkhe~en ~~rugkeerde, zag: l\V~~t" . <:>m. den" ol.?p'~r~tall11~ester qer de handelsstatistieken word~n die afErzes:feld, waarin qe ,hertog van Wind- Weenel1l; de hertog zal hen dan daar kort na de ontdekkmg ZlJn vader op den ~pr!ng!n, Jllr.C!l~ verhe~en, gele&en-: zetgebieden than~ met nam~ genQemd
sor zich temgtro'k na zijn troonsaf- doen weten wanneer ze ~unnen komen weg liggen. •
heic:t te ~even qe omst~ndi~he!ien te en de vertegenwoordigers ervan worde1i
stand, opge,b.eYen, sc'hrijft de Weensche om hem ;eens te fotografeeren en te
Een ontboden geneesheer kon niet an- Qye~zien, waaropder op 7 ~anu~ri, wan- met !?ijzondere hoffeli~~f1eid on~vangen.
i;Qrrespondent yal;1lhet Alg. Hdbl. dd. 17 filmen,'" en zijn teev,1u,chtsoord te 00, zich- ders dan den dood cQ/1state,eren, die vql- nee~ aIle eerewacllten l),etrokkep zUIle~ Japan bestudeert de wereldkaart I
dezer.
t,il}el} en te pe~nrijv~m. Delleer!l'tep n~l- gens 4em was ingetregen dOOF g~w~~d. zijl1' de ~r~!dsstoet yoor de kerk zal
too spra~ qe heel' T. P. Baart d~ l~
d
d
1r
' r k A t Er was echter ~een en~eJ • vaststaand kunnen voorrijden.
I
Filipe, pirec~eur van de Intematlpl'lat~
1
De "vijand", de'met den trein van den er.ep.. ~g ~).l@.ell ze er op,e en~n 'fa spoor waar te nemen, w.~~rll}edl3 di~~~-. De grenadi.ers die aan deze repetit.ie
r,ed,i,e,t,_ en H,a1,ldel.sv,ereenigin"g Ro,tte r -:
geWezel~ koning uit Ell~el:pid en Fr.aPk~ 1)iJ ze Z~~ l~~l;1 ~oepell......
1d
d
h ·
It· t
' .,
rijk meegekOlffien j~urnall,:;,telI1, p.enifoff~t Yr~e$YoorsteJ werd aaPIV~afd.
we , . ~~s aange aan, oewel l111'!Q qr- deelnarren, dlenden slec 1 s als f1gu~a le, da!n~ qie op qitnoodiging van de pestJl~
tografen . en filmoperateurs di~, zaer
.
. '
~
Ip}ddelhJk heeft ~eda~ht :j,an e~n ~u~o, daar Zlj op ~en dag zelve niet blj ~e I r~n viln de vereeniging De Industrieel~
groote versterklngen ~ekrel&en p,a4 v,~ti
~11kel~ ll7J1J.ll-tel-l l~~r ,!~tt.e,n z~cl:). p~~een ,el}Jt~l autQsp«or ~,Q?, Jl1.~ll eve~,lwel ker,k! dOC, blj ,het pa!eis d,e eerewac!'lt Club. ell van het depart~ll1ent ~ms~ercollega'~ ul} Weeilen,4a~ ~.Qn~ag~vop.4 e~r.ste !1e r ~Hoqze alfto s en. !»-9torrti.~ l~ de nab1Jh~id van he~ s,acqtoffer a;l/l- zulIen betrekken.
•
.'
dam der Nederlandsche MaatschappiJ
al ~e~gq de ve,stil}a' l>ij ....errassing bin- wlel~l)' wee,r ).)l Peweg~ng, r~chtm&i Wee- trMfen, dat ee11ige ophel4enn~ gat.
Er :va~ von deze repehtle heoge be- voor Nijverheid en Handel een lezing
nen te dringell tegelijk l11- e t den her.toi. nen., tegen q,en ,.wond wa~ ~e her~'1$ 'lfet eigenaardige van het g,e'la~ is bp- Ial1gste1hn1, 11~t~e.en n~et te yerwonde-! ni~!d QV,er zijll kqrteljngs gehou~en reis
vet1dien, meldt de Avp'st., da t de man, re1~ valt. mmers, op den dag van de n~ar net Verre Oosten. ;:neldt het ,..~ig.
Diens lijfwaoht 4ad dezevermetele pO_ Van Enzesfel<;l ,weer verlaten.
ging echter 'Yeten te dpen mJ.slukken.
De ,,~anards ~ over en o~ den herto~ dte van de richting Coeyorden k\)'il.Jl1. huw~lijksplecq,tigpeid mag er aan de, IIdbl."
' .
Daarna~gon~e'} gerege,ld beJ~g, met v'lJl Wl?dsor worden dU~ smdsdien niet voorover met zijn hoofcl na,ar Coev,Qrd~n organisatie. niets ontbreken en ~us wa-l' D~ s~reker had eenige weken lal1g de
massa.-ibestor:mingen en individueeie po_ meef U1~ de kr~ iVan :Enze.sfelc!- maa:r lag. Zulk .:e?, zwaai, tengexqlge v~q e~:l r~n versch1Ilerde manner, .?ie m deze I 11ijverp.eidsgebieden v~n Japan qoorglngen om de waakzaan1heici der bele- uJt Weenen 19Sgel~telJ.. D~ar ~~l men auto-aannJdmg, i~ ploeill}Jc verklaa,r- d~~en gr~ote ver~rtwoord€ltJkheid. dra- ~rutst, waar n!J zopwel de. geqpuwen der
gerdell te versci)al){en, en l~ngs eel) cLen 1)~rtog van WipdSOl; nog ~el 1l1eer baar, hoewel niet ultgeslot,el1' ijlerp a 1st gen v!>or het we1s1agen der feestelt~khe- m~cierl}e wer~!dcqncerns ~Js dl3 lopqsje$
.
P~F primitieve plattelandsipdu~trie l)ad
boschpad, ot dOOr het open veld, tQCh '~zitUllgen in. Hongarije of Oostenrijk treft nog \y,eer het vreemde, qa~ h,e~ lljk den, aanwezig.
binneh de domeineii IVan baron' Eugen laten Jt()Open, nog voor hij zeUs maa,r eyen ~p de re~hterhelft .van de~l weg
Terwijl de manschappen, voorafge- b~~cl1t. Qver~~ -was hij niet de meest~
Rothschild te sluipen. Tevel'geefs. Over": d.en tijd of gelegenheid.. had. ze ~erst eens lag, gerekend m de richtmg v~p Slag- gaan door twaalf tamboers, langs het v,qorko1l1endllejd ontvangen en bepana~ stOOtte~ de ·1>elegera,ar~ op· ~e gen- te be*htig~n! En 'Zil.~ men de toekon:- ha~en naar .Coevor~en. H,et lij~ we~d' t:ottoir met het frqn~ na~r cIe ~iyier- ~eleJ. In de mentalJtejt van d.en Japin~
darmen, die in een ,Wijden bo6g het tge-:- stige 'h-e].'t:ogl).l van Wll1d~r nog we~ ll1llater in het hJkenhUlsjete Q.e Knm op- vlschmarkt stonden opgesteld, het ge- ,per i:;een groote veranderi/Ig ingetl'~
vluCJhtsoord van den hert~ bew,~kep.
ve le $~1J.eim~innlge 'auto's Qyer de oos-I geba~rd.
.
weer aal-} den scnoude r en q,et hoofd d.en. pe vr,ees vqor bedrijfssplqnp,q.ge,
De belegeraars hadden teen maar als tenriJ'l~,$che Jgr~llS la ten }{Omell.
',ongeveer .20 minuten. n~ he~ ongeh,lk gedekt d.oor den ,stalen hel1l} verzamel-cjie pen ~a~r gele,den nog zoo st~r~ w~~,
hoofdkwa'rUer gekozen:de' her'berg, die
M~:p' p,et beleg is, opgeheyell en. d~ 1 ;was de pol~~i,e a~n~ez~g, z.Qo,dat .eyep-! den z!ch d'l~r de ~ommanciant .~an het I' ~s than~ gel1~el v~rcjw.enen. ~lj p,eM~
het dichtst bij het ~lot ligt, en de waard, h,ertoz kan zl:cp tl¥ins ook rust~g bUltelll,tlleele aut,~nJ.ders nog n~et vel' ver\y1jqerd i V,~1dl,e&er IUtt.-gen. jhr. W· .l~,':efl, gar- pI'f~ts. g,emqal<t voor Ije zeW)ewLJs/e zeHerr Tschinderer, maakte S,oede zaken. ih~~ tot, 4ie11 pezette gabied ,wa~en,' zon- kO,ncIen ZlJ11. 1 Daar ,het, Sl, aCh,t,offer b,~- : 11liloe, nS~,.comm,a~dant kOl,' A. ,ff. van den k~rl!elp, dat Japa~la.an de spits staal.
Hij begon a~ gauw in tezlen, dat eell d~j.' in har),d~n van 'a14ie yijan~en te kend stond a s i~mand, die r.ogtl.:ens j ~el}t, dlens a?J~dant kap. ~. C. p. vy. L. D,~t ~~~dt weI in het qijzonCl~l' voor df<
Engelschman zijn 'brood ~iefst 'even ibij vl!-I~~n. Opk <;ie we~ n;J,ar Weenen is thal1s een borrel ~e~rU)k~e, heert. l}1en ol].'e,ct: ~aron :',::I n Heeckeren va,n ~ra.nps.e!l?Un~~ I /ta~oenJnqllstrie.
, - ,de adJudant van H. M. d,e J;{onmgJn
het v:uur gedroogd en wat ger(~o$terq eet~ weer vrij .. Want '~O,lang daar Qu~tel1 al e~l'). l:auwkeung Onderz?ek 1,.11 d~,e ri.c P
OI?Vfll.el1g is de gr,o,ote m,4te vall VrQ,4toentPlotse!ing, .als p~rlerrr-ent;li~ van den d~eb,elegeraars met snelle ~el'VQ€rmid- tmg mgesteld, doch b1j cen n;an k~n D; ~. C,. F. de Jonge van der Halen" wenarbeid en kincerarbei,d in Japan. al;'bel~gerde, m ~e ijol'Psherbl)fg de opper-j delen op hem loerden, was hlj maar lie- men geen enkel s~o{)r v,an llJC0110 gebrwk Idle m c~v!.el te paud v~rsc,heen, de dus spr. De onvrije arbeid, ole er VOIb~velhebber van diens troeJ:)en, Polizei- I,ver op het slot gt:lbleven, had er golf waarnemen, terwljl van betrouwbare zlj- hoofdcomm1ss~r!s val) pohti,e d,e heel' gens Ol1;le b~gr~ppen nog st~eds hEerscht.
rat dr. Ulbing,vers~heen, en de ~an.- gespeeld en zich met e:ijn gastheer en de werd ~ned~gedeeld. dat de ma.n zich ~. G. van del' ~ey, bfmevep;s q.e hqofd- wordt met na,q.ru~ ontkenq. foch is het
voerders der belegeraars tot vredespre- d~ Qaroness,e Rothschild films laten den laatst-en tijd van a:coholgebrUlk ont- }mpect,eurs W. ~. Rieken en ff.L. Preller. nog steeds een feit, dat fablleksmelsjes
llminairenui!noodigde in he~ F;xirazim- afdraaien. In zijn oude stamlo)talen van hield.
O~str~eks t!en UU! wf:erk10nk uit de 'w<n:den aa!)genoll1en or> jaarcopt/:acn,er, de mooie kamer, vad, de dorpsher- Weenen, waar, men. hem vroeger als prins
Des, na,.Ch, ts kreeg <.i e POl~ti.e, nog een r,i,Chtin g, V:ln de G,rOenmarkt paarden-! ten; zij blijven drle tot vijt jaar De
berg.
v,~n ,Wales en ,j.{on1l1~ Edward zoo graag 1l1ededeelm~, di~ haar aanleldmg gaf het getrapp,el en na.d,erde e,en ~l~lne stoet. firma's van standing geven tegenwoorIn n:aam van den hertog kwam hij een verwelkomd had, wachtte men a1 die' onderzcek voort te zetten.
bestaande uit twe3 voorrijders, a"smede dig geen voorscl:otten meer aan de ou"&'.:;n,, P,em~p~ a~reerp.~,llt" lYQI?rs~~ll~n: de Hl}~m Y,iI-./1 h~,t Pele~ tevergeefs ()p den
p,e ~:verl.edepe laat een yrouw en twee I,e.en brik, ,bespannen met acht paarden, d,ers van deze meisjes; wei gaan de
foumalLs~n en lJ:?€rsfoto~rllfel} Otltfl~.J- hertog van Windsor.
yo~\yass!2n 1,{inderen ach~er.
waarvan de twee voorste ber~den door spaargelden groo'tendeels naar de ou"
I '
d.ers. De meisjes zelf wonen intel:l1 in ge"':-:=,==="'=~"==============='=""-====""'---'-'-~~"- ~, r-.-..~",~~-.~,~
bouwen op de fabrieksterrell1en, Het
kostgeld wordt vall' haa/: loon qfgehouden. De, productie yap deze b,edrijven 1S
zeer groot en goedkoop; de tOOlJen ziju
er laag. De onuitputtelijke arbeidsre~er
ve st~at op den achtergrond van dit
t"
~
-"
al:e3.'

Het geschenk aan het verloofde paar
Selgi$che

Nemens

vluchteling~n

Een blijk van erkentelijkheid
Dlnsdagmlddag 15 pee. half zes is ten
paleize iNoordeinde aan Prlnses Juliana
en Prins Bernhard op plecht~ge wij,ze
het geschenk overhandigd, dab hun tel'
gelegenbetd van hun iaanstaand huweliJl,t is aangeboden
de
vroegere
Bel
..
, . . . tqoor
,...
.
gtsche vluchtelingen, dfe in de [aren
1914 - 1918 gastvrijheid In ons land
hebben gevonden,
~ gelden VOO/: d~t igeschenk zijn in..~~ameld door een Belglseh comtte,
waaJ,wan om. lid waren burggraaf Poul..
l~t, oud-minister-president [Van iBelgie,
de minister van staat van Cauwelaert,
de Prins de Ligne, en de minister Val}
Qn~erwijs, de !heer, Hoste.
Het geschenk werd, ll1aar de H. Crt.
meldt, aangeboden door ,burggz:avin Simonis, echtgenoote van senator SimonIs, d~n vroegeren (Voorzitter van het
l3eigi&Che CQmite van vluchtelingeh 'in
~ederland, die vergezeld was van meV!9UW 'Maskens, echtgenoqte 'van den
~,elgischen gezant, en door den ,secretaris van het cOlnite, ir. Delhez.
".

lIet

gesc~en~

~et geschenk bestaat uit drie ·~root~
kristaMen -vazen, die' vanwege hun
2'JWaarte reeds eeider 'naar' het KoniilkHjk paleis w~cen getransporteerd, en
e.eni~e zeer ko.~tqare kantwerken, d~e gedr1lPe.€rd om e,en grootebloemenmand
door de deputaUe werden ll1edegebracnt.
, '~ :Belgisehe ivertegenwoOrdig~ng weIXl
door ~rinses JUl1~na 'en Prins Bernhllrd
ontvan~en'.'
,"

Ir. Delhez :h~eld bij ff1et overhandlgen
van het huldeblijk de ,volgende toespraak:

~i

J

~

~e~ is :mij een ee'r en een ~el' groot
g,el1,oegen, als &eeretaris van Qet Her4en,kipg,scQn.;t,ite van 4e ~lgisc1).e Vluoht~
Hngen in Nederland, in qe gelegenheld
gesteld te zijn, Uwe KoninkliJke Hoogl1eid. namens de Belgen,- die in de jaren' 1814 .:..- 1918 in Nederland ver'ble,ven,
uit erkentelijkiheid dit [huldebliJk a.an te
,bieden. '
" I"
. uii eigen ~rvaring Is het mij 'be}tend,
Q~t de NederL1ndsohe Eegeering '~ti d~
NMerlanders Zaer ve·el· nebiben ' gedaan
vqoi- de vl'uchtelins,en'; door inljnw.eI'k:
i!:~amhede,n als ~stuurslid ;V~ll1 v:el'Schlllellde comite's, die in dl,eja,ren w'~rd,el)
~\l)ierIC,ht,'be.h if 01> ~e hoogte v~,ri' d.e
verleende ihulp en van ?~ vriel).delijke
~~,s~vr,~he.ld, die de vluchelingen !t,epper
gen?te,n in alJe plaat.sen van Nederland.
;I:k neb '<;!~ e~r ,u te verzo,eken, dJt 1').uk
q~'bliJl5 w.el te will.el) aanvaat.',den en iI~
J?i~ U na,lP.en$ .aIle gevers on,ze eer~ie
,~Ig.~ g,el\J.k.wen~ch~n
aan, da;ubiJ 4:e
~~P v.iWP,J;e~~n<:ie, d~.t het U'Y~ l-<q~~ip:}tfiJ,k~ ffo.<?S'P~ll;l en Uwe :p~rlucPt4t~
l},O,O&,}:1~i~d ge~ev~l;1 mo~e~ijn. pog yel,e
jarm te ~e\en, on.der de Ftege,ering val}
U.\·e Konil'klijke Mo~der te midden van
u-~ ieiiefd YOlk~
, .
,
De Prins en de Prins dankten met
hartelijke woorden v06r de fni.aie cadeaux.
"
Deze 'kUl1l1en bescJhoowd worden' als
producten van de twee deelen van het
Belgl1>Che land, namel1jk het fraaie kristal, dat de kunstnijverhea van WalenJand, en het Kostbare kant, 'd~t de
kunstnijverlheid van Vlaanderen vert.e,.
&en.woordigt.
, Van de drie zware kri.stallen vazen,
v~rvaard!~d in de krLstalfabr~ek,e~ van
Val $~. Lambert, 'zijp twee' u/:,nvormi~ en
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Eindelijk is de
haven Aita Klah
Kberfoebereikt
en weinige 00genblikken later
. l1g~ he~ scl1ip aan
de ka. Met het
'kostbare pakketje verborgen onder
z'n
jasje
tracht Mickey nu
het schip te verlaten.

Ais de laatste werkzaamheden a'ln boord beeindigd zijn, krijgt; d13 b~rp.~nping vrij-l!-f. G~tp
ken in hun netste pl1.Jr.j~eQ rn~t e~n g,oed g~~
vulde beurs op zakga~n ze de lQ9PPT~n}{ at ifl
de hoop een gezelUgen avPllf1 ,qopr t~ Qrepgep in
het kleine havenstildje. Qe Qopt$m~q staat qij
de loopplank om d~ naJl1.~n op te llchrijv~n Ylln
hen die den wal op ga,an. liiQ. Oil herp. s~pt; o9lt
Mickey welgemoed at. '
..He, he", zegt ¥lc~eY 'VrJen<1~lijk, ,,~lnd~Iijlt
ligt de schuit aau. wa.l, ik q.,e1}k mafl.f ~ns een
k':ein wandellngetje te maken !",

Mick-er weet dl'omll1e1.s s.Q.e.d
,,~oQ !" ,zegt ge ~oot~man, va!sch ~rijn-'
qat hij d~n wal niet op mag. zend, en opeens schiet zijn hai1d uit en grijp't
inders zou hij 'llOg eens kU/1'~ ¥ickey 'stevig bij een arm om '1'1) dan een
Jle!l on~snappen en liij meet paar keer als een oud vod rond te draaien,
m~~ teplg naar New-York om "zoo, was jij ,dat van, plan I Nou. \ luister
d~~J.' ~aq 4~ pplitie pye{gela-:- e,enll hier, lal1lme verstekeling! We hebben
vmi ttl WQrcl~p. ¥a~r t,Qchge,;oof i~ a1 laSt genceg met je gehad, he i"
Wa.ilgt hij ~~Jl kap~ !
Ep nog :steecl$ slingert hij Mickey rond
,,'t ~~ eell 'WQpde-rs~hQ9pe met een wre-eda:udig genot. De arme kleine
troRt~:c.he MCPV', ~egt hij goe- <!et~cqv~ 'heefte,en gevoel alsof z'n arm uit
H~.ch, ~erWijJ hjJ a.cl1~~l,oos 4.eQ z'n l~jf g~ruk~ wor<:it en h~j ,z,i,t reuz,e in de
b.pot~tp,an VOQfQ!j wan~€lt "eQ ang:st qa~ ,q.et Pllkketje nit z'n j\lszal yal~
ik geloot dat ik me vanavond- len.
.',., .
'./'
nitstekend zal kunnen vermaken !"

,Ma\l:r einde,~ij,kzet ~e 9Q9ts.m:m l\t~c;~ef !Veer
op z'n b-ee~ert ,e,n ~.rwijl hij J:11ilt\llt~~.st,o~~n
arm l)aar de ,k?-j\l~t ·'Yij~t,q\ll<:!~rt qe bqo,t~Wrn
met nog een !t~,rdig~ verz~meling gepe,per~i!
vlceken er tus~~he~dqO'r~ "Qa iii \ a1$ qll ge.smeerde koe~oe~ n!J.ar )e l1;ok ~er\lgen ie
b 1ij f t aan Q9~)I:d, I;>egrep~n ,?! N. I) u ga ja
niet den 'W~l op en QO,kop ;l;nd~re dagen
niet! En trQ\-lweps in gqm e,nk.e~ll ~nqere hll- •
yen !! En n\1 iJ;1ger~kt en ko.m me n{et meet
voor Qogen! 1"
,
Nog sieects beteuterd kijkt' Mickey den boatsman' aan.1naar aLs deze een veelbet€e~enende'
beweging maakt met z'u been, zorgt Mickey. dat
hij als een haas verdwijnt.

De fabrieksgebouwen zijn geen van
aUe permanent. Dit Is wei zeer kenschetsend. De fundamenten zijn uit beton gemaa.kt en de rest is van hout opgetrokken. De bel10efte om zich snel
aan de zich' steeds wijzlgen~e om5tandigheden aan te passen Iigt nieraan ten
grondslag, Er heerscht een koortsachtige onderlinge rivalitcit.
. De velIighe:dsmaatiegelen worden onden den drang qer regeering steeds beter, vooral in de mode me bedrijven. [n
de kleine industrieen op het plattefand
is daar nog niet veel van 'te be.-;peurE'o.
Brandende kachels staanpaar n.lg rus:,
tIg te midden van houten weefgetouweu .
.De regee'ring doet aIle moeite om
naast de groote concerns, de plattelandsindmtrie in stand te houden, De
overheids-inspectiebureaux houden niet
aUeen toezicht, zij' zijn' ook werkzaam
ter bevordering van de industrie. Er
\yord.t veel c06peratief gewerkt.
ken karakteristiek beeld van de uitgebreidheid del' huisindustrie geeft een
avondmarkt. in de straten van Tokio.
De'mees't i.titeenloopende dfngen worden
er in de kraampjes verkocht: het' mees't
mechanisch speelgoed en natuurlij~ ook
minia t1.1 ur-ooripgstuig.
'
011der ' aI' die> bed.,rij vigheid kan mep
hier en daar oak 'teekentm' van overproductie waarnemen, vooral wat betreft cement, papier en kunstzijde.
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Volks!ezondhcid

J<el)t~r_i,n.g

IN NAVOLGING VAN

Tijdelijk belast met de waarneming van
de betrekking' van Gcuv, Indisch arts 'bij
den Dienst der Volksgezondheld SADJIMIN.
dienstverbandleerllng van de NederlandschIndu,ch~ 'artsenschool te Soe~abaia, met 03pal:ng d'at hij ter beschikking wordt geste.d
van den Ir specteur van den Dienst der
Volksgezondhe.d van Midden-Java te se-I
1. marang,
om te worden belast met vaccinat,'e-werkzaamheden
in het belang der
pest- l
bestrijding il' de g'.neeskund:gen
rescorten
Pekalongan, Tegal en Kedoe.'
Met Ingang van cen dag, waarcp zij in de,
eerste heJt van de maand Januari 1937
haar batrekkir g z11 hebben aar.vaard, benoemd tot VeJlp:e gster Iste klasse 'bij het
krankzinn.genwezen van den Dienst c:-:r
1 Volksgezondheid. mej, oM. WANASEK, ambtenare van bu.ter landsch ver.cr terugverwacht, Iaatstelijk d.e betrek:{ing bekleed
lrebbende,
~p~a~itst b!j het krll:q.kz;nnigen.:5es~icl1t. te
Bu.tenzorg (res. van dien naaen Coer provir-cie We:t-Java) de vc:'p:eesst3~ l ste k'ac:s')
bij het krankz.nn.gerrwczcn V3.'1 den Dienst
I ~~~rn~~~:,gezcr:c.":e:d me], !If. WANAS~'K
Geplaatst 'bij d3 Malaria-afdeel.rig van
het Gene€skundige Laboratorium te Batav·.a
de two Gouvernements arts G. J. SNEPVAN<:lEM
.
De hCl.~g 'van WiI'Aso.r is ,th~n$ ~I;} g~ van
op d:iel11 kas'teel Enzesfeld
Toegela~n tot uitcefening der gen'2es- 'barm) I,tothschild
. in Neder-Oo~teDrjjk .
h€el- 'en verloskundige praktijlt in Ne<l.erlandsch-Indie J. B. BARNEVELD BINKHUYSEN.
---~-- - - - - - - - ~----;- - ":':..-_-------

The Road to Glory

in Frcnsche
filmproductie ?

Interessant drieta] ,~Il eeu
interessante ,f,ihn

iL~~RI~\

Men weet hoe net in Amerika is ge-

l

Elk van de drie centrale fi!I\l.l,'en in

I de binnenkort te verwachten rolprent

gaan, ,
1 peil
de films zakte
H t
e moree e
1 ~an
.~
voortdurend. D~ar gmgen stemme,l1 ~et=
zen op. M.aar .ae "f.pmproducenten an.
9
n
I
d
,~oordde~.
"W'ij .2<lJ we ge wongen in
die richtmg. te gll:~n,. omdat an~ers on
ze productie het fl;l1anci/1el met ka I1
~ol:verken. De Ol!.derhngel~ coneurrentle
dwingt ons dikwlj,lS am ,i.im",s ,t..e maken,
wel'ke wij ,zelf allerminst kvnne,I~, waardeeren, Wlj kunneI: nlet fll1?~r,s.
Daar was maa~ ,¥n oplosslng' op. Dan
moest het publlek an<:lex:s gelllaa,kt worden, En het is de ,c;mtzettende vet:q~el;1~te v.an . he,t "Leg!on. of DeC,ene;, m,
A
k
t d t
1 het
ubllek
rr:::::~a~' g~:e~~S gem~bl~;:erd te~eri de

The Road to Glory, VI. a r n e r
B a ;X t e r,
F red r i e Mar e h
en L ion e 1 Bar r y ;m.o r e, zou
alle ell reeds voldoende zlJ"n om een fl'lnl
.. "
'
...
tot een gebeurtenis te maken, maar als
deze drte samenwerken kan men er wel
zcker van zijn dat er iets van belang
aan de orde is!
'
.
.
Deze groote film werd vervaardigd
naar het beroemde boek "Croix de Bols"
(Wooden 'Cross;!s) en hee:lt 'als bijzonderheld dat er slechts ee,n vrouwelijke
rol in voorkomt, die wordt vervuld door
June L~ng. De film speelt i.n den. wereld-

I

I
I

I

r
l\lllw)ee ,Chevalie!, d,ie een (Ol!-l'l~ee «;I.oor Afrlk~ maakt, hij zijn aankomst
oorlog en is een aangrijpe,nd d.riJ,ma te.te iUexa~drie. De Fransehe 'wmiek he eft voor deze, gelegenheid ,een
. ,..
° t' gen den vuur-en-bloed-acbtergrond van
fez opgezet.
s1echte films. In den qeglllne lach en helsche bombardementen.·
d.e film-producers er. wat .Q~. 't Zou· '
\fel spoedig op niets ultloopen, die ~ctle.
Warner Baxter vervult in deze film ,.
Tijdelijk belast met -de' waameming van
Maar de actle verflauwde niet, groel-. de rol ,van ee,n ~r{l.l1ilch kapitein, coinEen "koude" film de Intrekking van Gouvernements Ind!isch
l\lijnbouw
c;e ZOO in omvang en beteekenIs, dat I mandant van een regiment. De belang. I
V
I
bijw1~~~~njfen~~'~rb~~~~~~~~~d~1~
L
Tij'delij'k belast met de waarneming der
spoedig de zaken er heel anqers voor-1,st,eiling voor het leven, die de Ooriog
parryl F. Z~nucJ.t heeft allerlei maat- de Nederlandsch-Indische Artsenschool.
van. werktuig-kut?-dig electrote.~h
si'onden.
iliet hee:ft. vermooJen weg te nemen,
----::-:--~
regelen genomen oIl}. te voorkomen dat
Ter beschi'kking gesteld vall de Minahas- betre~king
nisch onderopzlener bid d1enst v/dJ MIJnk
H t
0
len
1
een
.
St·
t'
.
I
'
I
d'
'
.
d
t
So
j
siehe
Kerk
te
Menado
om
te
worden
werkh
t
t
e
ma en,' ever ,0J'l,
:val ". . wordt ui~slurtend gevoed door MQnique,
Ulver Je Wisse en e<e me~espe en en 11) e e~r~ e" n a zaam geste~d biJ het Z'3ndingszieke nhuis te bcuw en gesvcld ter oescl).ikj{in~ v/h }foofd
iIpmoreele fllm beloofde ge.ep g9u d m~er 'een j,ong verpleegs-tertje:..... Frederic
Henle-fIlm "One Xl). A' MIllion
een Tondano de two Gouv. Inq.. arts C. L. WIN- der Bangkatinwinnin!t., de automonteur op
dag;oon ,bij evengenoemd bedrijf F. W.
i11- de kas, doch werd een financleele March is de rechterhand van Baxter'
Er loopen thans pertinente gerl,lchten 1aCl,lte longonts~eking zou<;len 9ploope,n... TER voornoemd.
'
MULLE,R. f{.OBm..p.
s~rop. Zuiver uit c,omrperele,eJ,.e o,~eItv~- eeo Fransch luitenant, die een diepge~ dat Jessie Matthews, de bekende EngelWel'kza'am~esteld
op IJl.aap~ge~d J:>fj de
glngen werd het geraden de fllms zoo- wortelde vereerillg voor zijn vrie'nd en sche actrice, die een contract hee.f~ Ilfet
p~ ol,1itentemperatul,1,r Wl,l.s nal1}.~ljJk
Pensi~nfondsen.
Bangkatip~il').1ipg "'. BJ):Y~Il'f(:K. particuter toe ~lUdapglaJa U3,u,lter:zorg).
<fpni~ te n1~.ke~, da.,t z.ij' g.een aanstoot ~;tpitein ~gestfrt, ~aar o,p ,1letzelNe Q:aUl;no,nt ~ritis~, binnenkort de h~ofd- z:er h00g, als gewOOI~~ij~ ,in de Califor.
~aveq., d~e ZIJ ?t et !j.,qor he;t heg\op k.9.g.- melsje veri\efd 1$... Lionel Barrymore, r?l zal spelen 111 een groote muz.lkJle ~ll~che .,her;st", terwIJl de temperat1;l;ur a:~t~~a~~'~~ ~~~~1~r.~~\e~~fL~~.~~~
~en worden geboycot; schrrjft de ,Maas- ten~~otte, speelt op onvergeIijkeIijke wij- !lIm, door 20th century Fox Wt te I m de studio s, waar de enorm.e kunshJs- ,gekeerd. laatstelijk die b3trekking beklecd
bpde".
.
ze
ror van den ouden vader van Itrengen. Omgekeerd zal evenwe,l Victor b~l.l1en waren aangelegd, slechts ~.2 gr~-' heb'bende.
Benoe/lld tot hoofdmantri bij den BurgerEen belangrijke zuiverir:g in de Ame- fI~xter die als gewoon soldaat dienst McLaglen, een F0J:C-5ter, in een ,fiJrp. van deJ? bed,roeg. De grootsj:.e VQO!Z~c):rtiglijken Veeartsenijkundigen Dienst WILr~~~~,nscb,~ f~lmpro.<;l\l,ctl.e IS A\e.r,van b.e,t neemt' in het' regiment van 'zijn ZOOll, de British Gaumont Pictures. me9-evye,r- heLd werd In acnt genomen en n.ieJ,Ilan.~
Fmanclen
HELM LOEMBAN TOBING, thans mantri
'vij genoemden dienst.
.,
om zijn zwakke diensten aan zijn va- ken. McLaglen is thans bezlg met de werd op het tooneel toegelaten voor hlJ
gevo]g g~we,e~t.
Verleend aan ir. E. L. LEVIE, tuinbouwDit feit heeft nlet aIleen m Amerlka derland' te kunnen wl·J·den.
.
v-?Orb,ere~<:lingen voor rle opnamen voor of ziJ' een ,,1jempe.ratuursluis" door was
Geplaatst '1'espectievelijlt bij het kantocr
.J'
'"
voor de AdministJatie van Landskassen te consu1<mt bij den Dienst voor Landbouw en
de filmproduetie bezig gehouden. Ook
"King of The ;l$:hyber Rifles", een film, geweest, om de al te groote verandering Batavia ,en bij 's Land3 'kas te Weltevreden VisccheJij, W'cgens zesjarigen dienst a,cht
voor andere landen was het een les.
Op dit d!amatis..ch gegeven vqortbou- als het ware om hem heen geschre- in temperatuur wat te nivelleeren... Ook de landskasambtenaar. 4de klasse L. QH. maand~n verlof naar Europa, met o::palmg,
ZOO zien wij dat thans ook in Frank- wend ontwikkelt ziCh dan de actie in "en'·
bij het verlaten van de stUdio werden I NALLEY en <Ie schatkIst~mbtenaar ~de ~l, dat hij zijne l>etrekking op 1 September 1937
.
t i
'..
d tl tot
..
.
'....
P A B DIN'KE'LAAR, thans Je~1Jeetl'_'veI1Jk
neder:,eggen.
rrjk, da. . n zIJn pro .':l~ e
n~ t 0 e de film, .om
to.t een b,ero'isch-dramatLsch
d.ezelfde V'oOfzO'rgsmaatregelen geno- r aigemeen QI).tvanger van's Lard$ kas te zalVerleend
aan jhr mr. A. F. DE SAVORheel wemig klels~eufig V{~f>' d:e Ie,S gaat slot te k,omen dat een hartverscheurenl\Jadeleine Carroll men. Er gebeurden danook geen onge-' Bandjermasin. en geplaat5t biJ het kantoor NIN LOHMAN', adjunct-referel'daris met
worden verstaan. aetuige een arIikel de apotheo~e vo.rmt 'in dit 'diep-men1
lukken, alleeJ? Zanuck zelf llep een heel voor 00 A~m\njstra;t1e van Lanq.sjt.at5el; toe den persoonlijken tit31.~n rang yan re~~ren
in het hP9fdorgaan del' Fransche film- s,chell'jke' fIlm'",',e' ,,1,. U,' et Is wer.k'·e,l.l·jk nle.t
'
ern&tio'e verkoudheid op gevolO'd door B.atavia m.et bepi\lrng, <l~t laatstg~noeUlde darjs Ibij den BUrgerlIJk~n Veear~Sl::ntJkun
.
t: ,...,
. " ,'., I .. I
, ,
..
.'~ tt
~
.Dic,k Powell en ,Alice Faye zijn geen°
' 0
blj 's Lands bs te Weltev,r,eden dlenst zal dig:en Dienst, wegens zesJarigen d:enst a.c.ht
.md'UstrI.e ,~.L~ Cme,Q1a:tq~r~p.Rle fr~n";" n:-ogelijl,<: aap. .d.e Sllggestie die y:;m d.it gageerd yoor een groote nieuwe ll1l,lzi- een lichte pleuritis, die hem twee we:{en doen als 'adjI,!iiCt-ontvanger, t'"vens adjunct maanden verlof naar Europa, met bepalrng.
lOaise", dat o.m. schreet:
g€'inspir.eerde ~unstJwerk uitgaat, te kale film van 20th C~ntury Fox. .,On hospitaal kostte!
" ontvanger vOoi de ~rcePtie.
dat hij zijne betrekking zal mderleggen op
Bij' zijn laalste bezoek a~n ~,H.· den ontk"men., men zie,t de ·,.film nle.t, maar h
did
Opged::agen' !:let eheer van '~ ~ands kas 18 Mei 1937.
"
f'.
, ..'
"I k
.T e Avenue". Thans wor t HoI ywoo
te Bandjoermasm aan den Landskas-I),mbte,Paus had M. William Hay;s het ge u beleeft haar;
.
.en omgeving afgerocht naar. 12 blonde
"'h' I
T
I naar 4de' kla::se AiHMAD CHO&8RANI
_~
en de eer een bijzonder woord van dank
.1 i f ey
emp e thans adjupct-ontvan~er tevens adjul'ct: ,~T!~~~~.~__
, .
te mogen ontvanoen om de nleuwe richen 12 donkerharige me~sjes'llnleuwe ge.
ontvanger 'vocr de perceptie bij 's Lands kas
eedt
di d
'd'" Am rlkaansche filmFre~rlC ~arch t·r
hIe! tsterk -OPt zichtjes, die he't koo~ zu en vor~en ShirI.ey Temp':e ~s druk bezlg Chi- t:e Weltevreden.
.
I I
t·
n t:: [}r"'ll
mg
e oor e
e
den voorgl?nd War.ner Bax er heef onder J,eiQ.ing yap ~eym,our Felix, Made- neesch te leeren vaor haar rol in "stowH
t:
I(.
1:1'1
productle werd gevolgd.
zlCh. g~heel mge~.ee!:9..m de rol yan den'leine CarF,olJ, die tot dusver alleen "so- aW9-Y", eel} f1Jm die in China speelt...
Bos,ch~zen
I
I
'
.,
Nieuwe richting? -:- Nu, Z<Q,q~anig kapltel~, die: lVl?e. yan del;1: oorlog, zich c~ety'!-roJIen sp,eelde, is thans aan pet Fq eng~geerde een s~eciale Chinee~che .
1-1 U KQ !J GT l!J N D12 Uk:W~ [(I(
ni~llW is dIe ~'el n~.e~" \Y~}lt he,t ~s pre- ~?,C}~ ZIJn P~lC~t JejIens ZIJl1 vaderland trainen voor een danspummer, dat Zij'I"SCP:l.dU W" in de vQrm van een aller-, De houtvester ir. E. C. M. RO~~RKERK
A /
des twee jaar dat <tit initiatief in Ame- voor oogen bhJft skell en en. den moei- in lieze film ,zal uitvoeren. Madeleine 3:ardigst Chipeesch meisje voor Shirloy is w.;g.evoegd aan den beheerde, van het
..
(;(
.
'"
,
zaln,en weI!' n~ar' roem. gaat.
. . '. I .
"
v
,
boschdistrict B a n t a m . .
'I'
n~~ geJ}arpen. w.er<:l.
'?
tapt ieder.en, <:lag ll)lnstens twee a dne 10m ha~r haar Chlneesche zmnen te: De hout'vester ir. J. E. VAN DEN BERG,
~IUkk~g i'nitiatiet
he,el ze~er. :tj~uren en ze z.egt dat ze het onder de overhoo,ren. In deze film speelt Shirley' thans we~~zaam gesteld bij het kantoor v/h
' •• ,'
PAN K' Z~
de' drQeve erviui#a- dat de' families in
Jup.e L;apg geeft n~ar beste k~nnen knie zal krijoen al moest ze erbij neer-j de ral van een kleine stowaway op een I DjatibedrlJf, is toe~evoeg'd aan den ootchgrooten' getale
bIoscopen , verla ten i? de betFekkelijk ~leine vrouwelijke·rol valien.
0'.
groote .ocea.anstoo~er, op weg naar Ibeg~er~~J':J~~j::~,rW~RDIis van Semaha4deri, om het weinI~ stichteIijk ka- \ an .het gev~eUge .F'r~nsche< verpl~e~:"
China. Robert Young en Alice Faye heb- rang naar. Poerwokerto ovel'~eplatast, terraktei vail het grootste deel <:ler pro- ~te,..tJe dat klezen moet tus.. . chen twee
P'
d ll' I t t
k [ben de groote" roll€n in de film.
wijl hem d~ l'.;gentschappen TJilatjap, Po~:ra
a's ,':mn met genoegen worden mannen. Lionel Barrymore heen met
Iran e 0 S aa s e w e r "
wokerto en KaJanganJal' als ·Jessort ZIJn
g mm"
.
,
..
.de rol van den o'Uden soldaat-vader
I '
aangewezen.
bemerkt, dat ze opnleuw
;1:1J11 terugge- , .
.oewezell, we lk een super ieur
Eenige dagen voor zijn dood heeft'l
Zij yond het heelemaal nLet
en
goedgeor
weer
eens
.
rolTen
k
eb
Ol~en, na de" 0,PS t ~ ,
- acteur hij is...
I Pirande!Lq
een filmwerk kunnen volIeuk !
Verk..eer en ,Waterstaat
g~l1lseerde propag.anda ,~an "Het ~r tooien, &etilelq. "Vlanimen in het wes-I '
;
. '
I
glOen ~~n Eerbaar~eid, dat na zes
.' - - - - - - - ten". Het scen~rlo beeldt <:le lotgevallen
Een groot,e bioscJOp, in Pitsburg, op
Wegens z:ekt~ met mgang van 30 Decen;maanden
€en schltterend resvitaat
van een mensch uit ell ont<tond onder het doek €en rqmklucht met Jim nlY' ber 1930 een jaar verlof naar Eu,ropa ve h ft 'ten teO l-."'rejITep '7lV\wel voor de
De ge~c Iue( IelliS
ZHH.I~ deQ;
. fnvloeq
. , der gebeurtenissen
~
"
" I-eend aan W VAN TE.."'UTEM, lncpecteur
ee . ",e,
~...,. ,~.. '
l'
in span-, ("Sclmo,zzle") Durante in de hoofdro{. bij <Ie Staats~,poorweg'.:n.
1~P1ep~.a~ps,cp'~ fHll{lI1.<:luS rIe z~lf, a S
Afdka.
Je. l'faar verluidt, zou de stof gezamenDe artist treedt ook persoonlijk Qp.
voor de zedehJke waar<ie van de produeIjj~ uitgewer,;{t worden door de "Badal' "Schnozzle" zingt een van zijn grappige
Justitie.
I
tel).
. .
i
h t 'I irl- J,Jrpd1fldio~l" ell em Ilaliaansche groep. ~li!:dje:', en ,wal;ldelt bij het refrel11 de
IINI'."\..oII\\lIIY
WOfldlfr~a~f felt. ~ier z e~ Vie. eell
~nder ?e:ch~r~~in~. ~i:lJl e c,~ 't.
.
nal in. Het Hedje bel1al1dclt pet'Jpd.erWegens zesjarigen diemt a.cht maandell,
van <:le wemlge gevallen, waar flllancleele ,Afnkaanscl1e mrn~st~p~ liogr spoon'i~g1\
CI
' . d ...
: \\erp kus,en en de komiek ziet em aar- ~~~~D~a~fjd~~J~P~uu~~;~~~~G~a~~~~'tt;r
el} rnore~l~ belan~e~l elJ:{a,ar 4e hand I en havenwezen. ~~l ~en 4frllpaIl1l,ch~
frs.
ley1ley S leI' wlJnll1g: dig damctje zltt=n e:i ,:m,t haar. Een van den 'Landiaad te Malang (Oost-Java)
nebbeil gerelkt, tot verdeGlging Val} hun filmmaatschapplJ bmneI}~p~t e~I} l?orop,
I 011 e~n woorGenwi's'linO" het orkest met l>epa1lt;lg, dat hij zijn.e bet:ekking zal
respeetisvelijk bestaan.
.'
te film over 11f; &e;;chieden!s Y,ap ~).llq'7
'l1'he !"--~st Of Mrs. Cheyney", de. ook ~.:; t ~
,"~'
'
nede,':eggell {;? 2: Juni ~937.
•
'7oQ i" I-.e t ll)M'elijk gewees' dat de 1\trlk:1. proq»,ceeren. ~r zijll vpor qeze fn: l'j~der'qPP veelgespeelc!e Enge,fche ~ .v~ •
.
I
"
I
Wegens zesJangen dlenst acht maanc ,'n
'"
." P, iI
.<a·
~'.
I 1 t'''l
~"d'
'dt th
"Holly 'ood ver
IJe dJ.:ll~ ve~ nt 'ic.:-,:n.71aJ,rdi::d de ver'of naar Eurcpa verlccnd aan nrr. I. M.
heer Hays het Vaticaan kon 1:'innentre- 11 m re,:d':i eell a:ll1tal Epg~. sC,le. ,,~c 1:- C.JI••~ .le, wo~.
ans ~l.l
w
~: b:G~cCJp. Den vol1end2n dag cntv:l11g,t CAHEN, voorz.tter val' (de }andr~de~: te Siden met €en gllp)ach op het geI::qt, en nici geeng:fO"~prd en m~t Y~fscrm~pp~ I f)fr,.l~. ~~ blJ ens door Annie van E." S'hn~z~le d" mededee"n o' dat hi' Is QoIga c.a•. met bepal:ng crat hi] zlJr:z 1;>ehet'hoofd fi~r Ii, 'cielucht: hij had dat Enge'fcl1~ f;li-r.~releq ~iJIl onpcrqappe-lge~pe2J~e rol van mrs. Cheyney wardt, ~_ c:_Lr k"
. "f". i'
rl?
trekking zal nededeggen c'.) 16 Jl1li U37.
I
r I
•
'
"
d'e.
.
';n
rle f'lm
vertolkt door Joan Craw-• 3"
VOql VIJ ~u.7end 'f(,'J~r
recht
lmgen
gaap.
•
).A
,
< h[l,,~,p.O
d ~ end' g,
b 1 di'
.
_
'...
...
'-'
I !Qrd; de 1'01 van CharJ;!:> wordt gespeel~ ~c a ev~rgoe m wegens e ee gmg 1ll
_.._...-- ------, ZlJ~ houding mag er een ~lJ~ vJ..1?- c.en
Een cler v00,n,~amste e13i~od~s YiPl ~p . doer William PJwell en d;e van Arthur; h~to",~p~nbH:. D~ r zaak wordt tweemaal1
zegevl~renden held, V'.Gtnt hlj l~ Ul~ een
I' Ulto,-_teld,
c.e ce:s,e maal omdat Duor dt fie groote tr~k d~r V9prlf~~- Dilling door Robert ~ontgomery.
strijd'ter'uggekcmen dIe ill d~n beginne ";'~ . ."
., d ;. "t1.~h .. i' ' b I an:
...
".r~nt,e op t{)urn~;) IIf EngeJalfd is ge:saan,
zeer olgelijk was die evengo'-'<:l kon "Oin- lt~~~, q~~ or ra,ll::]. ~~ e wJZ~ ,~J
~e Rus,lscne ~eglsserr Richard Bo,es- :.de tweedc m.l::.l omdat hii nie~ uit New
dioen ,lOp eel} tQtal~ n peJ:'l~ag als~ 01) ~~~d word~. 1.1.e n ls ~l .~~z~~ PPnperden .lawski, die- pas .,:p:e Garden Of Allap" i Ycr~ weg kan ~egens optreden in een'1
" 4eo. ovenYfllll~na, cite
is gevolgd. Err 1!4If~<lrrel1 tf- vej.'~a~tdIgell en h~~iIa~~ ,nnt Marl~n~ p~etrlch en Cl:arle~ Boyer r~v1fe. De bereidwi)ligheid van de recht- .
wa~ ni~t zoqv:el ~OQQ1g om' de beO"ori- :If t~. z!?~lten nil-a~ ouq.~ w~~j::n\ e 114 1 he~ft. voltqQ~d, ¥Q~rt, qe regIe van qeze. bank te Pit~burg ''Jm de z'lak ult te stelneil .;" a~ 't:'- k<>lrler"'n
D~ ·prod;cers de ~1~t9ri§~~e ~pel~e3. geQr\-ll~t. unneq 11il!li, vO'J~l1at pij aan zijn ~OFlqg$filqllleil verontrustte Intusschen de advoca• '""' .. \~
"
"flo<
r'
.
•
worden D1Hz~nden mbCtQrlpwen van Th
G' e ui,.,., A G n" zal beo"innen
'
..
.
hadqen zlch maar te veJ.'eepigen en op
h'!l:l 'd'"
~."
, 'Il"
~ede"~-"
ey H tt Of>
r-r
°
. ten van de dame, en ZIJ deden bet voor"
",
"l"
',,- t t
, ."
,
• versc 1 en e ra"sell
zq en III
w.
r
t 1
h'kk'
t t ff
'
i
deli 'achtergronde bliJreq. l1~t nlfblle'~ ken Het QU d e 'Ulliban WQrctt gereco _
CarmelJ W!lrdt verfiImd loSe een sc 1. mg e re en a ra son
I1jid JTIa~r. fll<F~en . YlJortg~<ln mrt 't.~ ~tf~eerd en 4'~ grppte kr~~i van DJn•
f
.f
! :a~ tweE>.,.-dUlzend dollar. pe kOmi!k
vra1~r 11~.ax q~ tfad!tiQn~~t~ naa~tcul- g'aan wordt in het partJe van Zoelpe:t fllrflmgijpt, HIe van de opera Carmen ~,el!:r<~,e, /JOodat t.z:t .het publlek e.n
t~~~ ~e(~~~h.. ~n p'ee~ d~ ~~H~ va.~ Ha:(~ faiici. ppni~~w gebou w4: M~P schat, fI~t d~ y~cmmJng.~re~pten VQOF de gehe€le :PLle~~an,e .. recht.~ltl}Jlg .,te w<Lchten
zou e~n doo~~ l~~'te~ ~~~levell. ~IJll"
~~. Brp4uftIe van de' iilm t~~p tot tw,pH w~rlllq, e~~it, ~Q~lf.t nqar de kunstena- vtail t, w~ar~Il.za~ ~?r,den \lI~~ep1:pkt of
1d
res~ aaJ) wi~ 1111=n d~ titelrol in deze .e~.n artd :bUlten zIJn bo.ekJe. gaat als
Nu is. h~t ande~~ ~n q~ tl~l~n~ieele.d"
uitkomsten heoDed, bev/ezen, dat d~ ou- m~an ,~.1 za ~fen.
flim 1 kall toevertfouwen. .
n~J cng~vran4 kQ.s~en Ultdte.t.
de
Het 'manu~cript is naar offipieele ge.
'
l'l.pt:praa,.c worden re~ds we~densch~pde iVleeschwinkel niet noodig wa~ om,f
d~ za.~~ Y.il- n prodtic¢nten bloelendi te gevens geschr~veq' ~oo'r q~. S. ~. En- Men I1eeft het optreden van d~ groot- p.en :~e~bte,l1; de alsemeene verwlchlPflk,~I}. ,
gelbrecht, prof~tsor m de ~13~~phledenis ste operasterren van de W~reld in Qver- trng l~,?~t Purante er z;l1 afkomen met
W\.'larom, zo') vervolgt het blad <:la~, aan de univers~t~it te Pretona. De tech- weging genomen: en )Va:u~chijnhjk zalleen kleme toete.
volgen ?e Fransche filmprodue~nten d!t n!~~hfl l~i~il~g r~ ;~l ~qnqen van of. AJ- g-l~d¥s' RW;l-rtll')4~ van qe Metropolitan
"
,.;
voorbee.d van Amcrlkaansche fllm~ ni~t brecht en 4. ,t.. ftem~al'.
Opera teNew-YOrk de rol van Carmen '
Ado..f Zukor S JubJeum
op ? En dan w~)fdt gewezen op e~l~ st~- . ,'.'
.'
. .. °
~l' rv\iil~n .. "
.
ti&tiej{ y~n Plert'e A.Jitro·over de keurin~
Gezien he~ ~~lnkqffiC~~jlle.· ~aF~~~~r
'. .
Adolph Z.ukor, de, man d~e ~e pa~aderk:;ltnoUe~e-' bladen:
van d'eze fUm. zull~n Yle p:lo~en "erW~~I1" mount, geleld heert 111 ae b.oolende Ja. ten dat hierll'i.' d~ gesen~~q~l~l§ v~n
"L')~ale klcur ren! die C:eze maatEc).1appij h~?ft ~e1,{enq,
? f ~ n ~ ~ h ~ f i l III s.
' . vierde op' 8 Dec=mber zijn 25-jarig ju,. ZUid~A.fril~"o~ obiectieyerf:l ~~J.·z,e z'll
.'"
~
E
1 h
_ qed!l,r,~nqe qe 9pn:1m~n voo!-' "Whlte I' bileu}U als f1ll!1pr~ducent.
geschikt 20 %
wprd~n vet\;\,erkt dan il~ q~ l~&ej~H~ +{~ntH bracht eell van de grQot~ l~eu.- ZeshQlldel'd ~rtisten. r~gis::eurs, be~PQr. "Y0lwaS§f1J.en 25%
I f~:m ~~hPde3 Of AfrI~~ ~~t g~Yal w~s'.
:vlnnen, di.e belan~rijk~ roI1~n v~rvuI~en I stuurders 'van fiImm'latEchappi.i~n, enz.'
ontraden 55%.
~~~!!!~!!!!!i!!~!,!!!~~9 m . qe f~hn, drll; .prfl-ch.tlge JonkJes" vyarer bij de buldlg:ng aanwe~~g; Zu~.!:!'~~"'RiI\lI1l11'~"'!!!?waarvan er helaas een stI.erf, ter we-I' kQr hield eel1 toe~~ra1k en liet twee
~me.fika.ap~eh~
~ 1 I n~ ~. :
f~Jd... ~oeder en twee km!i~ren y~r- n!llld~va's. ,11 it zijn glori€Gag=J1 fen buigesehikt 50%
•
keer,en m blakendel} welstand en ode &ing maken v<:or de Hnwezlgen: M,}F¥
voor volwassenen 40%
je~~<:ll&e leeuwellwelpJes acteel'.en z~er Pickford en !\hrgu=rite Clark.
ontraden 10%.·<
behoorJijk mee met qUll mam~ in. de
Gp 7 Januari ge2ft ~e J~QilaFj~ ee:l
verd~re opnameu van deze Afnk~dJ11p, J b3.11ket
de Paramount-a'~elieF, wnrNa g~\v~zen. te hebben op d~ t\l1anwaarm June Lang en Wi:lrner Baxter d~ voof 30QO artjsten zijn l1itg~poOdigd.
cieel n'adeelige' gevQ@tilvan'M afWijzin~
hOJfqrolIen' vervullell.
.
\

F I
0

m-

0

gts

a 'r a

I

de

I

I

'J

II

I

U 1ST ""V

Of? tfp:

'i "

I

de

"t'"

,

0

0

yan ,

!

r-

..

0

I

0

I

I

film w

nJ

I

.op

I'
I

in

I'"

dOof r:e~BUPlr~~,c ~~~ V?0f' l~e~ ~nl~~r~n

deer uit Ratnoll~k~l1 besta~~, ~~gt 111j: . Pfima
o<?q9.'~zen,
mqdE',! ~
John Ford
hebb ~il pef1~gf(~ a.~n': ·ge~ori.~~~· n~o
montuu'r"
9r~~!~
9qgqnet~~lQ~
~~
reele'fili1is niet eel1 goe<te ~tp;~~;~~. De
Jehu FOJd, de regiss~ur van "The InZ
I
filmproducers mo-eten begriJ~el1, 'vyelk
,~fr 9g~ prij:l:~n
formel"', is gE;engage-=rd voor de regie
q~4ee~ zij t?fP.f€P~~H a~.H de fi~ll1i.l}dus .
Gemakke'ijke betalil g.
Ivan de film "Hurricane", een geschie-:
trl~, infl te l1 ~il dBOr?q~p I1et l?\1bll~k te
U ...
I)
II" .l I ( . denis vall de ~t1Jle .Zu.1dzee, geEchrehou'den VQor e~li qooP menscnen, ~ie ~ ~
H l) I
f"
~ ~ !1 gOlven d001' de auteurs v~n "Mutiny On
nlet' ~ens' 11'et 'orldersclfeidkellllell ,t.usPil\t\le Hesar 3.3 or- fl\lis,U: 6~rqe 11:5
1'118 Bc-unty", Charl~s, Nordhoff ell
&chen vermaak en pornografle:" ..
126v James ,Norman Hall.
.
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J>e bDlUlt van he~ Zeppd;llclJ,1.Cb!.,ch;p LZ 1311 te friedrich,sha'yen, De cons'h'uctieloodll
is te klein om het ge\'a"rte te bel~·en., zoodat cen gedl~elte \'an de construcotie bu:ten
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•M"" ~ie geben wit en han •.. bie
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,Permanent Wave

Laan Holle lS (hoek Kb. Sirih)

--t.• •

.'

Wle kan, help' andrer nood verlichten.
De kunst is leven ••• maar ook laten
leven ••••
Breng weer wat vreugd op anderergezichten!

SystBfJln Vlakwikkel '

J.

Coiffeur
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- - - - - - - - - - - - - - - 22653
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~ 9.- Oliebehandeling f 2.50 e xtr a
(alle s inbegrepen)

Tel. Wit. 819
Het adres voor Bctere Heerenkleeding naar moot. Gevestigd
anna 1922.
Palmbeeeh- en TropicalCostuums vonof f 22.50
DRILL en TUSSOR vanaf f 9.50
174v
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geue!
\.:

MESTERS

RiJswiJk· S (Grand Hotel Java),
Telefoon wr, f65.
.- ..

r--

__ I.

KLEERMAKER
Oud Gondan'gdia 36
Tel. 3126 Weir.
Uitgebreida colleetie stoHen.
A/werking en coupe: PRIMA
Zeer rage prijzen.

Nederlandsche Hondel-Mij, N. V. QUO
Gevestlgd teo Amsterdam
Opgerlcht In 1824.

137dQ
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M EU BILAIR
past· nlet In' Uwe wonlng

su

N. V. HAMACO'S
Meubel·indusir ie
Peljenongal'lweg 35
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DEKKLEEDEN

1x2 - ,.3.50
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Inlichtinijen:

•

GEZELLIGHEID KENT .(;EEN
GRENZEN.
~~!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!'!!!

I

Maakt Uw huis doarom gcseUig
door het oanschaffen van moderne en smaakvolle
.

LA MPEKAPPEN
Onze seer uitgcbreide sOfteering
mederne
Electrische kronen,
Perkoment fampekappen, bure4U- en kemerlempen, in. ~en
voudiqe en luxe uitvoeringen
stellen U in staat de juiste
keuze te doen.

een antlseptlsche zeep tegen

AFD. LAMPEKAPPEN .
Passar Baroe 93 Batavia-C.
Braga 3S
. - Ba~doeng
Tjikeumeuhweg BUltensorg

Roode Hond, Exzeem en ane

Z
IBOEKHANDH o. B..U.
.

...

Slulsbrugstraat 'I

av

Prijs per .stuk!

~

,

.

f 0.10

me'

u¥¥

me Q&.ube
Jan' j,alie geel1t
beugt niet t

-

"

S'ecrelorioot:

Abonn6'.s

KIJk me nou ~t'ns \Vat OiJ daar u1tSpooktl

-

TOKO

Dat verbaast me niks: hij stottert. zie je.

-

bet

kLach~n om~

Voor abonneme'nten,
t I trent beiorglng van bet .
BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
enz. ~elieve men tlch ttl w~nden tot

)

van

TJIBADAK.

n

r Humor1st1ck Ll;:;tv)

Batavtai:\!Cb

Mopperi.'·

Lompions, vfoggen en, vfa~ge- ~euw.sblad te Bultenzorg gelleven - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tjes, slingers, enz., enz. yoor zlch voor klachten' omtrent nlet,
NIEUWJAARS.PROGRAMMA.
de a.s.
.
dan weI ongereg~ld ontvangen van

~e krant t;e wenden
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..- - - - ' . CIT'Y THEATER ... CH ERIBON
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MAN U"F AOJ URERS LIfEl" T H
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Co.
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-

Batavia'

Kalibesai'. West 5

...-

ABO NNE E R T

Telf. Bal. 10. ~c

£

offreS"lj,enoe, Ij:tQ'. K II' 0"·
.;.

o. MIn.,,, bij h.".dl,,,••,bli,. woo ,,,,,,hll, - AL )OLSON

,lj.

best - SY&ll JASON steelt uw hart - THE FOUR YACHT CLUB en CAS
CALLOWAY'S Negerband zijn denderend - de andere sterren zijn b!ilter dan
ooit in deze SCHITTERENOE ~UZIKALE PRAALFILM.
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'De. man, die dlkwijls ziek was, zel
tegen eenvriend die hem. kwam
bezoeken :
'. : ..
- Heel veel dokters hebben mij
al opgegeven.·
.
- Hoezoo? Ben je er dan zoo
naar aan toe?
Nu, dat nIet, maar ik he~
reuf rekeninge~ niet bet;lald. z1~

.

U. op

.
.

II

JONG INDIE

\'

I

.'... Z. EKE RI
N G.
G R 0 E P· - ·V.·.. E•. R
.

Twee bluffers waren druk aan
het llegen.
- Ik, sprak d.e een~~ het> un
.buitengewool1 sterk ge~lcht. Ik zle
op kilome~rs afstand. }!;en voorbeeld: Ziet ge die kerk daar ?
- Welke? Die daar, heelemaal
in de verte? ~
,
- Ja! Daar zie ik ~n vl!~ 0])
den wlJur van de klok iitten I :
- Zoo goedzie. lk nletl sptak
nu de andere. Maar ik heb een
bijzonde:r scherp gehoor"
.
- Ja?
- ~ker. Die vUe~ op dien wIl·
zer zie ik niet. maar ik hoor Z6
marcheereh.

offreerl tal en mel Zaterdag: .

ZleBORIS KARlOFF in de WAN"
OElENOE 0000 - d. man
onschuldig veroordeeld en op den ELECTRISCHEN STOEl ter dood gebr~c:ht
door de wonderen der wetenschappen weer levend gemukt· de, uit den
Vereenigirrgen en scholen spe·
hoode herrezene, met bovenmenschelijke krachten zlt/l wreken op hen, die
dofe condities.
702
7M ~loscoop)Veg 1. tel. 389 B~ltenzorR pam den dood in zonden.

Prlnses Juliana,

'

"

tot den Agent.

den: Heer

van

-:

REX

1·.1I0E·T·A8AKeSp·~AiNT"
(v/h F. H. J U'S T MAN) .

;3tavia·Centrum, Noordwijk 38b, Telefoon Welt.. 34~
. dartdoertg,
Brogaweg 39,
Telefoon 1183
WELK
SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

DE KRANT VOOR ..DE JEUGD
Onder ervaren paedagogische feiding.
Verschijnt elke Vrijdag.
.' ... , .
Abonnementsprijs bij vooruitb:etalirig:
.
f 0.25 per inaand
II
0.70 I I kwortaal
II
250 ,;iaor
Proefnummers op aanyroag verkrijgbaor bij de Admini,
stratie JqNG INDIE
.
Flatgebouw Grissee~eQ .Batf/via-Cen,trum.

lid eTA B A K S P LAN T "

WAAR
geeft men de beste· Service?

'\

lId eTA B A K S P LAN T "
PLAATST
l"Iog heden Uwe beste,llin'gen bi;

I

,',d eTA B A K S P L A' N T II.

--:------------------'

......

------~----~------'-\-,--~.-_

----..0.. - -,- --------------__.
.
.
:
.
.
_TAR I E F

MAGNEETJES

Per 5 regels dr~ks of gede~ften daarvan
Voor

f 1.-

annonces, welke· niet van xakelijke strekking xijn:
Per 5 regels druks of gedeelten daalvan :
per plaatsing
;... f 1.per 2 plaatsingcn
u 1.50')
per 3 of ') plaa tsingen .:
: . .. ,,2.-.)
.)

...

per plaatsing

Een 'dokter, d~e een nleuweil
koetsier gekregen heeft, zlet de
kinderen van dien koetsier in zljn
tuin spelen en spreekt heq. men;,
<lelijk toe. - En weet je nu weI,
wte ik eigenlijk :ben?, vraagt hit
eindelijk.

- Jawel; antwoordt een der
kleine jongens, U bent die m~ri,
De reductie wordt sfechts verleend, wanneer bij eeute die 1iltljd in vaders rljtuig rondaonbieding het aantal plaatlingen vermeld wordt,
rijdt. '.
.

L

t

BOGOR

PRO'/ISIgN DD~A~KBN!
Telefoon No. 'l (~ven)

Batavia-C•

HUWEUJKSFEESTEN

•

Teler. 17\)8 WI.
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TOKO OKAMURA ;U I T ~-;;-o=;G'
heeft yoorhanden :

u I'

moderne maatkleedmq en heeren modeartikelen

1

.'

•

e.1 k 0

huldaandoeningen..

andere

iiiiiiiiii_iiiii__ijiii_~
'w. I,

Kromat 4

..

5

krijgbaar biJ:

TOKO uP OPULAIR"

......

aug.

I

Desgewenseht leveren wiJ ook 'op
afbetaling;

'l~l

slreepdeulns

alleen verkriJgbaar biJ:

ENGELSCHE 1'IJDSCHRIFTEN
Connoisseur· cplt.
" 7.50
The Sketh cplt.
5.-'StUdio Jull-Dec, Nos.
.. 4.50
Forum cplt.
.
2.Vanity l"aii' cptt,
.. 1.75
Cosmopolitan cplt,
" 2:50
Sphere (ontbr. 6 nurmners) " 4.-DUITSCHE TiJDSCHRIFTEN
IHl.Zeitung
f 0.:Sblberspiegel
" 2.I KIadderada tsch
v " 2.50
.tnnen DekoratIon Jull-Dec.
nummers 6 stuks
" 3.75
Neue Rundschau
" 2.Querschnitt (ontbr, Juni
1 No.)
" 1.75
'Tegen bijgevoegde prijzen ver-

G. A. val) HAASTERT, Tell. Mr.·C. 507.

effen Jdeuren

van at' 14.211

~93S

FRANSCHE TIJDSCHRIF'nN
l'Art Vivant April-Dec.
(ontbr. Aug. No.)
f 4.... Revue de. Paris cplt.
,,2.W Ie Rire cplt,
" 2.50
~ Iblustration cplt,
" 5.---

. BILLIJKE PRIJZEN
;",

nleuwe (olledfe;
in diverse
en moole

van de ondervolgende : .

iQitW-a

~~

= ......

Complete Jaargangen

ENIS

I

.

Kleine Reparatir,.s Gratis
Ie klas week gegarandeerd
12 J. tropenpractijk bi.! den
grootsten pianohandel 1n Indie
B. E. F. ZIEl'JKE
'0. Tamarlndel, 6I-TI. WI. GIOl)
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INeljesgelezenTijdsch rilte~

PIAN 0

,,

pyama's
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I \ tegen lage prljien
I 162v Ie en Iaatste

Batavlasche Moderne Hyglenische V~t1g1ngen In de voornaamste plaa~l ya.!1 Nederlandsch-Jndle e~1
WAS S C HER I J
roorts in de Straits Settlements, Brltsoh-Indie, China, Japan en Arabi~.
Voor: Partlculleren, Hotels, Koopvaardij, H08Pltalen, tnternaten.
VOOR ALLE WISSEL- EN BANKZAKEN
Te'. No. 2696 _ Weltevreden SAFE D E P O S I T .
KOFFERKLg~~
WASCHTIJD 1,-5 DAGEN.
Ihlen en brengen' kosteloos.
149do ._
.....
_DIllIIiDI_~
"-ne

..

goo~ nig~t

Hoofdkantoor yoor hat Ooston: FACTORIJ BATAVIA. "---.,...-----:~~---------.........

GLORIA

~

"b '0 nS0i r"

Koopt nleuwe modellan

, Hoo f d k··
antcor te J(~STERDAM•
Agentschappea te ROTTERDAM en's GRAVENHAOE

m

in
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hav~

•
a good n i 9 ht
•
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Omzwervinqen door Banjoemas

Indie

Oak door goat het beter
, il1Clbr de Europeuon icortlt er sclUlar~ch met de suiker

Hel moederland 'en de 'overzeesc1ze,geWeslen

Endit is dus het gewest, dat het he- leving is In tal van andere dingeueoo
vigst door de crisis getroffen is van de goed merkbaar, dat 't ook daar weI mee in
gewesten op Java. Dit Banjoemas, dat orde zal komen. De waroeng- en tokosulkerrabrleken zag dalen van vijf tot houders maken, volgens hun eigen zegMen draagt weer langer Haar.
Van Crool belong voor bC~'Ofdering vandcn{rocil.
twce en waarvan er een, KaU Bagor, in gen, een uitstekenden tijd mee. Narnlskenbare 'fe{tdat eenzekere verwljaaorom ecn nlJUwkci"fge verzorglng. Eentiaarver«
hoopt te malen ... en welke fabriek tuurlijk staat dat in verband met het
zorgingsmiddct, dol aile beilzame foctoren gcbaseerd
:t~ ~(;Onstoteere'n derlng, diereeds van [arer; her dateert, ,1938
ap wetenschuppetilkcn grondslog' in zlel, vereenlcl.
ten'
einde
loopen
van
den
poeasattld
In 193,9 haar eeuwfeest hoopt te vieren.
bescbermt tiet haar en houdl lict \'0/ en geland.
d~, Iaatste [aren zeer is Verse«eipt. De ~en eeuw suikercultuur: hoeveel ups en maar die poeasa Hep ook in
andere
uit ih~~ l:lige~e'rland ii;1'~ 'eetSte pla,ats
jaren
ten
einde
en
dit
jaar
is
de
omzet
Jt\~U"overzi~bt
downs
zal
dIe
fabriek
hebbendoorge~lfstalldigh'eid,sdia.~g in Ind1\:idateert
den I.ndrUk van I~t$ 'gife~iigs,dat vwral
nlet van vandaag 'of ~ist€ten,zetreedt maakt en zou het niet een eerbetoon onvergelijkelijk veel grooter dan in
zijn geringsch'~ttin'goP\V~ltt.
uusta:
op ook bijpotiUek volkomen onverdach- aan haar bijbelschen ouderdom zijn, vorlge [aren".
dat men haar heett uitgekozen Om de
Aan het slot van dit econornische dee~ (A,l de~#tivltelten,al d~t 't:elti~r~;..te~, soms zelfs zonder qat ze slch dit eer van Banloemas op suikergebied op
Dit beun,erktde leex natuurltjk ook
wel, . Er is al dagenlangdes avonds
van het [aaroverzlcht mag een enkele: ment, '(;leze ,prote:sten,e~cla:l1,1aties en' I!:elf reallseeren, Ret is geed en het is te houden?
Alpeein Sfampoo (voldoende ,'oor
zwaar geknal en gepa! van .vuurwerk.
20 \vasscbingcn). • • • • '. 0.90
opmerking nlet ontbreken over de rets, explo,si:eswekkeJ;1,(voor Wie rilE!tdqor gezond,' dat ditzoo Is errook wle dit
Wij zijn in Poerbolinggo. In eel] En nlet eens vail het allergoedkoopste.
het
schermder
Ui~rlijkMden
'heeJ;1
weet,
niet
:lOU
wi1len€~Itennen,
zal
'moeten
Alpecin II aarnahr Emulsion (maakt
die, de directeur van EcoJ;1Q..'1).iSCh~ 'Za-'
plaatsje, zooals de kleine Encyclopaedie Er is groot vertler ,,601' de waroengs en
droog haar e1astisch) " • • •
ken, mr, Hart, in hetbegln van net ia.\i,r te zten. vooral wa,ntrQuwen,en<l.endoo- toegeven, dat hetonveiinijdelijk is. van Nederlandsch Indle, al Is het dan toke's en de chtneesche etgenaren met
Alpccin Haarpl1cgcmittcl, 1 faclJ
delljken
ernst
,vah
'dft
aIles
vindt
<I.e
Daartn
een
gevaar
te
zien
vOo\"
de
rijksnaar Nederland heert gemaakt, ae~I~'
niet de, nieuwste druk, ons voorspiegelt vrouw, kfnderen eil. helpers kUllnen tel'
wirksam (voor de dage.
weI meer voorgekomen, d\l-t ;fuel,. a,p1b..., N~de;rlander ~¢Or~IridiC\l't!l. :llij is nog eenp,eid lijkt intusschen veel te zwart- van tachtig ge?innen. De gereformeerde nauwernood de koopg'rage Javarlen belijkscfu: baan'crzorging) • • •
3,ltij~g~neigd,
'Ind1ertietheeleqIaal
au
gaiUg.
Tenzij.
men
zou
moeten
aannemlsslonair-'predikant
dr.
B.
J.
Esser,
dienen.
Het
postkantoor
is
gedurende
tenaren naar Den Raag werden Opg~_:
dIe hier bij1'l.a 'dertIg jaren woont, weet de week, dat Wij011S hier bevinden, onTe B a fa v i a uitsluitcnd vcrkrijgbaa r' b~
roe-pen voor eenbespreking van be- serieuxte. nemen, behalVe (Ian J;1atuur... men, dat in NedefIand ook bij de ver- dlen tijd nog. Hij herinnert zlch den 'betre~dbaar voor e¢~ Europeaan, zoo
lijk
a,ls
/,)eleggirtgSQbjeCt:'~nqleis
het
antwoorctelljkelelder's
het
'begrip
van
IRMSCHER $ CO.
langijke onderwerpen; Zelden eehter had'
Landraad bier nog met drie juristen, verdrlrigen ;Zich de I\lheemschen 'Voor
Rliswijkslraal 2'l ~
T~le{oQn W•• ~7~4J-6.t
zoo'n reis zulk een· vene strekking, al eenig~ lartd ter wereld,da,tt,.otdusverre ,c!eza eenvoudige .waarheden zou gaan onder voorzitterschap van dr. H. Kolk- het eenIge loket, orifel1baar tee ken, dat
tenvolle
aan
zijn
verplichtingen
jegens
ontbreken.
man,
die
th~U1S,
als
president
van
de
er
opleving
is.
En
he,t
'papdhuis
gelijkt
mocht de in zeer sobere termen gehou7~1
A.V.R.O.S. en VolksraadsUd, zijn Poer- een klomp menSch1;>ijen, d\e zIch rond'den opdraeht dlt nauwelijks doen ver... den "buftenlandschen" crediteur heeft
Intu~chen
was,
door
allerlei
handelsbolingg'Otijd
weI
geheel
zal
zijn
vergeom
het
1gebouw
he1>ben
vastgezet.
moeden. ze behelsde n.1. slechts, dat de voldaah.
iq
l:rr II
poliUeke maatregelen, maar in het bil.. -ten, DeHaan als hij met hart en ziel
.......
heer Hart op €conomlseh en bandels:De dlepete 'ondergrondva'n deze groo- zonckr de verhouding tege'r~ het eind geworden is. Maar de tijd van de tachZeker: de poeasatijd \s aan deze verpolitiek gebied met den Minister van t.e bewogenhe~d, waarin toch niet vaJ,1 1935 weI incidenteel dermate on- tlg gezlnnen, die echter nog nlet In schijnselen niet vreemd maar toch is sehe ~inderen ntet kunnen fourneeren.
Kolonien besprekingeJ,1 ZOij vO;eren. Maar €lech~ ete Qveflgens om hlln zelfbe- gunstig geworden, dat de Minister be- staat 'waren een voldoend aantal kinde- hetaltem,aal Oil veel groote'r schaal dan 'Oolt heQ\)en ,jere zusters .het bord IlNeu~
.
d
ren bijeen te brengen, welke het op- vorige J'a'ren en al is he+ regentschap trale School" rustig ,boven den ingang
op dit gebied Ivond en vindt- nu juist de h'· eersc hi ng zoo vaa k geprezen
Inllin ers, sloot, den heer Hart te laten ov.er.ko., ,richten vim een :E,uropees'chegouver- Poerbolinggo er nog nlet vtJovEmop, van van de school laten z i t t e n . ·
discongruentie tusschen wat nu maar
maar in' nlet minderemate de ~ndo- men, teneinde deze'met den vqornaanl- 'nementsschool wettIgden, .isreeds lang een striJ,atarme streek kan. men in di,t
luwweg: lzal worden aangeduld ala M Europeanen en zelfs de thuis zoo l1uch- 'sten ecollOlnischen adviseur del' rridi- voorbij. Wij 'zouden er thans ffiisschien deel van de resldentie Ba'njoern'as zeker
Piec~ de qIilleu, elgenlijk meerpiece
Indische en de Nederlandsche visie op tere en Miliarete l{bIland'ers, deelen,sc'he Regeering te oespreke'il: Dedirec~ acht bij elkaar kimnen zoeken endrIe niet meer spreken. De kla'pper,cassave de .J;el5ista,nce in po~rbo1ing~ is ongehet koloniale beleid, haa,r actQeelste J;;lfJkt slechts'aan 'nem, ct.ie leert.oegrij;.. leur van Economisehe Zakel'l was daar van dte geziilnen maken zlch gereed om en olieprijzen hebben deze. 6pleving hier ~Wij(eld ,de Bank. -De vroe~ere Mqee~
HngS/bank, die ~o, floreerde, ,en in~en
aangrijpingspunten.
en, dat ze voortspruit uit beset van de inderdaad, en tepaald I1let alleen krach- poel'boHl1g'g9 oak nogden rug toe te bewerkstelllgd. En !hoewel de afuraak ban;kgebo1,lw, waar1?ij dat van de E;Sk'e'e'ren. .Welk een volkomen Europee- van de best rerideerende suikeffabriek
P
In de enk,ele notit~es over den politie- ~tee~enis der ontzaglijke problemen in tens zijn fundie, de aangewe:z:en mansche verlatenheld grijptden 'Europeaan,\ in deze afdeeUng, n1. van Bodjong, ge- COl,11pto in Poerwokerto een h~velooze
goedang is en in een monumentale g\\ken toestand in Iudie, in den aanvang ait prachtige land, een bl'al'ldende be- .voor. Het effect van deze reis valt na- gewend aan groote Indische stede'n, bier regeld zijn gang gaat - de suikerfa- rage. waarhl :met gemak v\er auW'$ ~u
van dit overzlcht, is er al op gewezen, geerte om bij de feiten niet achter te t'tiurlijk, zoo gezlen ~ls het hle'r gedaan in dit plaatsje aan. Rusteloos trekken briek Keton Agoeng in het Malangsche den ku~nen ge'borge~l worden. iIet werd
ciatzich bij alle ve rsch i1 van inzi~ht enbliNenell Mt ,f?;floqf ~~n de 'uOOdzaak is, nlet onder cijfers te bren~~n. ,wat dede'J.avan~n langs het eenige hotefpen- heeft de instal1atie gekOcht voor herstel ge ~prooi van de se:Lertdien opgericllw
belang, onder de in den Volksraad ver- vari daden en niets ilani:tade'n, 'de arigs~. heer Hart llle~bracl1t was e~'~ redeIijk siC!n"d~t ~ich l,11er bevindt en.dat, naaren mOdernIsee'ring van de eIgen instal- AIgemeene Yolks Credletbap~ en qe
'. "
, : . . ' , " ".. goed ontwerp voor de economlScne sa- net dorpsgenicht wll, oOk nog opgehe- latie :-:- l~jkt het weI aande bectrijvig. ~gel,1t van deze nal).k,die poerboling~o
tegenwoordigde POliUelt~ partijen een dat men de kanse~ za,l laten voorblj- menwerking plus" /25 miilfoe'n aI's ,e'en ven gaat worden, m~t hun land!>ouw- held del' bevolking alsof er n60it suiker- wordt aangewezen kan zich vleien met
streven opel1baarde naar oon duideIij- ga,a,p.
douceur voor geleden schade. Daa'rinee proqucten. Javaan~che vrouwtjes en cultuur gedrev'en is: Rondom het plaats- de gectachte, qat hij mat de lbehul:~ing
ker en meer perspecHefbiedende illterAT..t
i
i h t
. d rhi
. ~'ren alt,hans de er~ste scheuren ge- meisjeli krommen den rug onder een je liggen de helgroene, gol"ende sawahs betre(t de primus is. ,AI zijn de ouetef~
pretatle van de doelstellingen del' Ne"¥... us gez en ~ .e
g{Oelen e. sver- kramd.
,'
lil;st van ketela-knolIen, welke gij en ik op de, plaatsen, waar een$ het suikerriet wetsche huizen van den ~si!>t;ent-reill~
derlandsche poUtiek jegens Indie. lfet ~tand tussehen Nederland en Indie, bewaarschijnlijk ternauwernood 'van den omhoogschoot en in dit ,sneIlevende dent en den regent dan ~elUcht g\'QOhalve een ~.i:>er' """'''''''''''''e't v""f"al een
I,n h.oe,verre de reis er ook l'nderdaad grond zouden kunnen lichten. Maar de land 'en yolk zuIlen het birineil niet ZOO tel'.
verschiJ'nsel is niet nieuw, rna,ar heeft'
,
,,"'"
"vu",n;,
vv . ,
':h
" ,
t.qe heeft ge~eid, een b€Mre sfeer teJavaansche heeren del' schepplng '100- heel langen tijd aIleen de oudjes nog
veel steIliger beteekenis verkregen, teen wordt
PsYC h 0 Ihet'beheerscht
oglSC'~. ,'prol>lee)jl.
,.
' I ' ,
.
N:>
It aarsrec ht en sI an k'III h un nauw- l11aar 31Jn,
.. dI
'd'
door Inde COncreto
oms'tail- schepten,
kan nleimand'
heoorMelen,}"on
e verhalen'
oen van "tem.....
onder den druk del' tijqen he~ besef Van
maar men mag weI geloovendat zO'.) sluitende jasjes en zij woken hun stroo- Po doeloe", teen het suikerriet de plaats
S3!menhoorigheid in IndHi grooter werd. aigIleid, dat ",ie in. :rI1dt~ ~ijil levenstaak ze al nlet, aanstonds heeft geleid tot tje of kretek en zij' slaan geen acht op omringde en in de fabrleken tot suiker DE ERVARING lIEEFT GEI,J.;.ERQ ..... ~
)'linc;J, in le<let geVal,l1oe hij «;Ie taak :Van een juistbegrip van de ~ndische f>!.eer. de zwoegende vrouwen. Het schijnen vermalen en gefabriceerd werd. En van
In a,ntwoord op een d,esbe~r~{{~l).r;ie
Het is in Nederland vaak miskend. In. Nederland nu verder ook ziet, een beleid men in Nederland, oOk in kiingeri: ",a:~'r slechtsavme drommels, te zijn onder de ane aant>asslngsveiniogens is 'dit i\anvraag van het lid van dell Vol\.~sraad
ete eerste plaat.sl1eeft me~dallr, dEl voorstaat, dat snel, lenig, actief is en de ~langstelIing voor, het, ov~rzeesche mannen, dIe lasten dragen, medtal passingsvermogen
gerleel de b€volden heer Boestan he:eft «;Ie reg~er~J,1g
Goede uit.z9nderin~en nlet te na gespro" gerleht moet zijn op de ontplooiing van gebied welhaast gei'\e-el ontbrak omdat hout Maar men krijgt tranen in de king. vim een t€geiltschap tOch 'weI een
ken,geen juist inzlcl1~ in ete noo<;len e n '
men er ~lfs ~eeh,~in'~nC,(e~l~ ~lap:g~n oog~n, wanneer men jongens van van ,de ,~elukkigste ver~hiJnselen. ?:elfs het v~lgeride medegoedeeld':
belangen ,van Indie en ze~er nle~ in zijn IndH:i"s krachten, in Mt/beset, diU zelfs had, althans een oogen'bUk ziCh heeft twaalf, vee~tIenjaar het nog niet vol- aTsEuropeaan,rriet M~ge oogen aanontwikkeUng. ~iet aUeen op. ~a\erle~l, wa.ar zu.l~ e~n politIek naar «;Ien scl,1ijn moeten rekenschap geven, dat er voor wasSen Uchaa~ ziet ~rommen
twee, zi~nde hqe het~r6pee$che eleme'n~ 'i~:Het· verzoek van den hee~ M~h~m,~
D\.M,r 09k
geeste~iik g~bleq. en het het iNederl~nd.Scb~qelang In engeren Nederland, een. ~onomisch probleem drie bamb0es ter lengte van zes tot acht heel of blIna. 'geheel 'Ve'rdrorgeI1 \verd diah Bakaroni: zoon van Pangeran Bakrl
tempo daarya,n i~ f.rr;>uwens zoo welnig ?:IJ,1 yooJ: h,et O<;lg'eU1?lik wu schil.Mn, ze bestaat, van naar Necterlandsche ver- meter te sjouwen van de rivier naar de uit zoo'n streek, killl men 't6Ch 'fIlet llil.:.. van Loeboek Batang,om iil aanmerking
ill, o"jereenst~mming ~et pa,t. waarhl op de~ ctuQr de eenig iutste rijkseen- houdingen gerekend dngehoorde afme- ~loon-a~oon, waar men de voorlJerei- laten zIch .fe verheugen over deze op- te worden gebracht voor de uitvoefipg
men in het oude land, dank zij' ae~fidssta,at~Ullde is.
. tingen en dat, wahne'er Ihen nog een qingen tr~ft om het huwelijksfeest van levende welvaart van de bevolking zelve. 'van de Wegomlegging' in l,1et wegvllk
~esta,'bi1iseerd:e verhoudingen, le~ft, dat,
oogenblik tijd overhoudt tusschel) .het Prinses Juliana en Prins Bernhard te
"
Loeboek-Batang-Ke<ia.ton is qoo~ g~n
wie zich l1let mel; kennis Van za~en en
.l;n Ne(lerl~nd worett dit door weinigen politIeke krakeel, het de inoeite waard 'vleren;
\V1ant de l11 e est e E,uropean,ftn va,n h.et Eerstaanwezend Waters.f.aatsinge~ieur ta
belangsteIling; en vooral met qese! van beseft, minder omdat men de recteliJk- is, zlch daarmede een oogeuQIlk bezig
,
handjevol, qat ,th8.ns nog In :poerbO- Palembang geweigerden weI op gr~:md
~e dynamlek, a.a'n (Ie :t,nqisc!;J.e proble- held van dit gez,kh~punt ~!et ZOll in- te houden.
Zoo lijken Poerbolinggo en naa..,te om- Iinggobijee,n i3, beh9Qren tqt ,de gere- van 'de sedert jaren gevolgde gedragslijn
l11en wIJC\t, $1~el,1~ 'll,1e~ v~rba~ng of zien, da.n, weI om,datdit eeJ,1,Yeudig tot
streken voor wat t!e ,Jiwaansche ibe- formeerde zending. Zij heeft hier het om volokshoafden en hunne n~a,ste {!lqll~
zelfs a,rgJwaa,J;1 eeQ ta{er~~l aanschou,w t, Indie niet doordringt, en voorts, omdat
Trouwens, is er iets nleuws onder de volking 'betreft een en Jal leven, in fla- zendingshospitaal ~ringgiling 'met twee lieleden, die een van hen afhan~elijke
waa~Vlln r;ie <;liepere ~te(!ke,J,1is ~em de financieele bela.ngen nu eenmaa,l uit zen? ,sehreef niet reeds Coen:
granten strijd: met den somberen toe- Europeesche doctoren 'entwee Europ€e'- positie innemen en (of) een' ambtelijke
vreewq m,,~t 1>1.1jvel;1.
den aard det zaak onmiddellijk en sterk
stand welke zoo dikwijlsvan Banjoe- sclie verpleegsters en Europeeseh admi- functie eekleeden in het marga-bestuur,
~pl'e,ken. Voor. r;ien Nederlander, <He in
"Het verveelt mij bijkans, de stemme mas geschilderd werd. Wallt ais de zware nistratlefpersoneel; in de plaats ielve in het algemeen uit te sluiten van het
Een, ~ed.erla.n<;l9ch, toescp,ol,\we,r, die r;le Indie zijn belegging ue,eft, zal in het verflouwt en de penne wort traech (te lasten verkocht zijn, mengen de- vrou- is een HoIlandsch-Chirieesche Zendlngs- aannemen van de uitvoering van weibehandellng, van e~n (lVerl,g,en,s Diet bij- algell1€en als ~ijfspreUk kunnen geld.en moeten herhalen) dat UE. haar, a1toos wen zlch onder de velen, die In rijen s'choo I , met geheelJi,:uropeesch perso- terstaats- of margawerken, welke l'Iijn
zonder sterk po!itlek gericht on~e~\yerp <tat hil wee~ wat hij. heeft, l,119,ar niet, in 't een off ahder miscen laten vin- van t\vee, drie, Ivier dik een haag vor- neel en last not least is ler de reeds ge- gelegen in de door het betro~ken hoofd
in qen Vol,ksraaC\ bijwool,1d,e,. ~J;1,twQord- wat el' kO'll1en ~aI.. Dit conservatisme, den...... in groot,e Interprisen w-oet de I men, rondom de Chineesche warongs en noemde gerefQrme€rde predikil.nt, die bestuurde of een naburlge marga.
de op de hem sest:ela e vraa~. na,a.r zijn geent op eengell1atig<le onverschillig- ccrragie groot, 't gemoet nobel en li- grootere toko's en nlet areen om mer- I de let:1ler is! van de Javaansche GereforTot deze gedragslljn is indertijd Qe~
indrukJs.en van ide discu.ssi~ im~~ de held jege.ns, rncHe en gevoegd bij de l,teraal sYn".
,
'.
t.jons en donderboinmen te koopen doch meerde Kerk, ~elkegemeenteeen elgen slaten, omdat· de ervaring h!J.d geteerd
woorde n: Dit is een natlonale verg,a- n:oeilijkheid, welke b,et doon;lririgen in
oak om zich van nuttiger dingen te. kerkgebouw beeft. '
.! i
dM niet aIle volkshoofden en hunne
d€l'ing aan den vooravond va.n een re- de Indischesleer ze~er VOQr hen, dIe
De klil.cht van dr\e eeuwen geleden voorzien.
naaste familieleden pij het verrichten
voluMe. De st~rke mat~ van bewogen- Nederland overzee nQOlt bez~ht,en, van;- klinkt oIl' di~ oogenbl1k Iulde.r dan ooit;
"
. .
De EiuropEle$che schoOl. ter ·pl~atse. van
a:mnemerswerkzaamheden
zich
hei<;l, dIe het pU;bIie.k~ leven in Indie, zelf moet meeb.rengen. domll1eert nu a,an het Indische advies. beh'odt niets
"Ik I<an niet andel'S zeggen", vertelt de vr6eger de Neut'rale 8Cl1oolgestlcht~teeds konden onttrekken aan de ver~
voorzoov€r dat in de ".n;ttlon~le verga~ eenmaal welhaa,s~ van~e1fsp.reken<;l in veranderd te worden.
'assisteht-resident H. Leenmans o'ns, "dan' d'oCr ,de suikermaabchappijen: is 'tha.ns lelding om hun invloed in de betf9I<ken
dering" tot uiting korpt en z.eke~ nlet het oude l a n d . '
,
,
'
.
__
~at er in een jaar tijds veel, zeer veel in ,hil.l1den !,van Ka.thOUeke Zusters. Zij Ir:la,ndsche. ~emeen$chap aan te wenden
in mindere mate in sIe pel'S, geeft. ge,
Ook thans, weer m:;Lg rndie. van Ne-l m den. toestand . bier verbeterd ~s. heb~n aan de sch60I'een,lnrernaat ver-j,ter beharhgmg van hunne particuliere
paard aan ,h~t tempo der 09,twikkeling
Het is mlsschlen weI geed, oat de In- d,er~?.nd vragen l dat de corragle groot, 't Helaas opmbaart zlch dat nog nlet m bonden, waardoor het. ,aantal l!:utopee- belangen.
;do~~~Pa~1o~:~~lrJ.~e::idw,e::el~w~co.~~fao'lldeelnd dlsche overmoed door dlt gebrek aan gellloet nobel en Iiberaal zullen zijn! het betale~ van de. landrente. Die is, 's:he klriderel~: v~..rersc.h~ voor ,eeii SU.bSI-1 .Er b~s~a~t v.oor de R. egeering, g¢.~n
telangstelling wat wordt afger€!lUd, maar
hoewei het Jaar tetl. emde spoedt, nog pas dIe, waarschlJl1lIJk gehaald wordt want aanleJdm~ m vorenbedoelde gedragslIJl1
en objectiviteit gewenct.en Nederfanct:erdal; brengt ens niet heen over nev.~~/,
R.
voor plusminus 70% 'binnen. Maar de op- Poerbolinggo zelve zouzooveel Europee- \vijziging te brengen.
"

,
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bete~'e stemming dan waar de behoefte I
aan G'Jds Leiding en Gods liefde in ons
woont. Die behoeHe spreekt zich uit in
zonni&e d,agen, maar l,1iet mindel' op an. der& tijdel}. De bede om Ucht onderstelt
f duisternis en er komen ook aan den
, huweIijkshemel ,do,nkere wolkjes. Het I
,IX
'!huwelijk begint'reeds met offers te vraDe inzeg;el,\i,ng l(an he~ huwelij~ gen. Ook hieI: rnaeten, zJj gebrac~l't door
den Hoog.en Bruidegom, die land en yolk
veir~~t, door de Hoog-e Brutd, die. van
I,)r. G. J. van, del' FI1~r leidde' denn~ aan nlet meer een gellefda MQeder
di~nst.
.,
aa\llIa,ar zij(ie z.a,1 zi en.. .E;'noc,~
voor de
toekom~t. blijft d.e keerziide v~n het laNa If~t plechtig gebed hid d:~ geq1~~m- ven nie¥1and lbespaard: Daarorh hebt Oil.
tc aan gez*ng 224: 1:"
Vorsteli!k Bruictspaar, dan vooral het
ge~dva,n Dav.id. Qlet t~ vergeten, : "Verhef Gij over, ons het licht Uws aanGezegend d'echt
. Die U verbindt; zij,n l;>anq~n,
sch"ijns, 0 Hl~er !"
Zijn bioemen en zij{l jU1{, de trou,we ,
'han~el1,
N~et \I1inder b het U van nMde, <;lm
d~n pUeht, dien U ,het huwelijk oplegt.,
Door God ineen gelegd,!
naar eisch te vervul1en, het is de pllcht
Daarop qleld dr. van der FUel' een d~r llefd~, eQ. dit ~gt zooveel, want dit
toespraak naar ~anlej,(Ung' va.n de wQor- geld,t UW wederkeerlg~ verl1oudllig. DIe
den uit Psalm 4: 76: "VeriteI' Gij over v;erho_uding moet zijn: de Man het
Vertrek va,li het Bruidspaar van het Paleis Noordeinde n;lar de kerk.
ens het licht Uws aanschijnS: Q ¥eer P' hoofd, q,e Vrouw het hart. Dit geldt verder het d,rag,en. van e.1kanqers ~asten;
T,oen knielde het :VorstelijJ{ faar en
De predikant ving aan We.t te zeggen lin h~t huwelijk ~omen toch twee zOn- het hart vervueen,: "Ve~~ef Gij over
dat ~en feesture was aangebrokeo,
dig~ mensc~e,n bijeen, van wle lede,r zijn ons het licht Uws aanschIJns,. 0 Heel' !" sprak d~ voarganger de elgenlijke inze. Hierna geschledde d,e eigenlijke inze- gening uit, waarop' de gehee:e gem€ente
in heel het yolk deelde en die het ju... eigel]. gebreKen heeft.
gening van he,t huwelijk.
staand~ de vier laatste regels van gebellied "Dankt, dankt nu 'allen God" uit ~ ,
De hofpredi,:{er las een gedeelte voor zang 96 aanhief :
'- '
tal van hart,en <ieed opstiJgen. D3.Jarna~' J>it geldt einqeIlJ~ de eenheiq, waarontwikkelde hij, hoe de bede in het ~ toe Gij ger~peJ,1 zijt n~'ll' Goods, ~evel : van. he~. huwelijksfoimu~~er, deed de g~- "Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Psalm'¥oord de ~?Or~vaard~ 6evat voor i, ~ie twee ~~U~rt to~ ~eJ,1 z;ijl1. Wel,nu, de brUlke.hJke vragen, terwIJI na de be~rit- Zoon des Vaders! schenk o,ns Uw
duur:z~am huwehJksgeluk. Immers dat' hefde alleen l~ Me, -diE! zt\ll( een: band WOOrdl?g hlervan de verwisselinlJ del'
.
,
genade ;
gelu.k .~staat ,niet. in ~tweniige dingen,llegt en bewaart. Maar Z3,i dIe /;land niet trouwrl11gen het gesloten verbo~d beze-I Uw gem~enschap, Geest van God!,
maar In de stemnung des harten en geen verslappen, dan moet telkelis de becte gelde.
,'".
Amen! zlj ons eeuwig lot !t

Herinneringen oan
Februori 1901
•
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N:;Ldat .deze handeling. was volbracht,
werdmet korte toespraak aan de hooge gehuwden een bijbel aangebOden.
Een £veneens, korte
gelukwensch
volgde hierop, mede een woord tot de
Koningin-Moeder en ae oroothertogln
van Mccklenburg,-Schwerin;
waarna
ten slotte door allen gezongen werd
Psalm 133:3:

Wilhelmiria, Konirtgin bij de Gratie
Goosen Prins iIendrikder Nederlanden
hadd€n 'oIl Hunechtverbintenls de kerkelljke \vijding ontvangen.

H(;!t gebruikelijke dankgebed, d~o:r
den lee'raar m:et dfepc verootmoediging
geuiten door allen, staande, metsaa¢gevouwen handen, meegepreveld, maak...
te in dezen stand dieper indruk dan
ooit te 'voren. Het "Onze Vader" wetd
gebeden.
,
. !I!et een hartelijken han9druk en een
voor allen luid hoorbaar woord van in:nlge erkentelijkheid dankten de konin'gin en ~aar GemaaI den hofprediker.
Olllriddellijk vieI daarop het koor in;
terwijl <fe jonggehuwden oPstonden om
het kerkgebouw te verlaten, met de
Hymne'v!J.n Gliick, vierstemmig met orgel, wdorden van P. A. M. Boele van
Hfllsbl'o'ek, waarvan het laatste der 6
coupletwn luidd~ :
LeeiJ, 0 God ! zoo hoogverheven,
.Lee'n aan Uwer kind'ren koor,
Leen aalll ~ns gebed gehoor !
Heer! wil, wat wij vragen, geven I

Oe terugtocht naar net Paleis werd il1l
omgekeerde volgorde afgelegd;' dezelfde
weg werd gevolgd.

Een koninklijk saluut van 101 kanonschoten verkondigde den volke, dat deze
handeling volbracht was. Tot het elnde
van de plechtigheid klonk op het orgel
de "MarcheFQntificale" van L. LelhmenfJ
Waar liefde woont gebledt de Heel' den en onder het zingen van het koor begat
het Hooge Echtpaar, gevolgd door de
"
zegen;
Daar woont hij zeit, daar wordt Zijn Hooge familieieden, zich op dezelfde
\
heil verkt'egen: plechtstatige wijze naar de ontvangka~
mer.
En 't leventOt 1n eeuwigheid.

De jong-'gehuwden reden"a,an de spits
vanden stcet. H,M. de Koningin-Moeder
had niet in den Goudea' Kpets haar
plaats hernomen, maar VOegde zich in
het rljtuig, bij de Groothertogln van
Mecklenburg, zoodat de wederzijdsche
Moeders van het ingezegende, paar ge~
zamenlijk naar het PaleIs terugkeerden.
. Op den terugtocht was de geestdrlft
van de duizendkopplge menlgte, dlcht~
opeengep!!kt lang$. de straten, nag warmer dan bij 'den heenweg.
En menigeen kwam de wenscl1 op de
lipperi, dat de p:md tusschen Oranje en
Mecklenburg 'gesloten, mocht strekken
'tot geluk en'voorspoed van land en yolk.
. (Wordt vervolgd).

I
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Het prinselijk huwelijk
en de mode

V oor de Danles

De Mode
Caat 't sllliouet veratuleren ? ~ De touruure, - De voile 01
.
een tlillen~llliertJe bij·'t acotultoilet
BRUSSELSCIlE

~IODEBRIEF

door
onze speclale medewerkster

- De volle is al slnds eenlge selzoenen
bijzonder in de mode, tot nog toe slechts
voor op straat en op een hoed.
Maar nu voor in dezaal op 't bloote
hootd, desavonds bij ',t verleugdlgende Iampllcht, Is jer lets flatteuzer te 'beden ken ?

't ;Schijnt ernst te worden met de
We zullen er nog aan moeten wen"tournure" of "queue de Paris", hoewel nen, en de eerste die er mee voor dim
- in gemoderntseerden 'Stljl.
dag komt zal mlsschlen wat durf moeten
hebben. Deze voile, die elgenltlk vneer
't Malson "Alix" uit Parijs komt nu op een dunne sluler lijkt, wordt. soma
zelts voor den dag met een avondrnan- geheel naar achteren gedragen, Eventel voorzlen 'Van een poef, zoo groot, dat wel mag ze ook 't gezicht bedekken, ge't lljkt of de draagster er een kussentje heel of gedeeltelijk.
onder heett.
I
I
In 'werkelijkheid moet dit niet 't geval
zijn, zooals de leidster 'van de modeshow
verzekerde, en is 't effect van de poet
ultsluitend verkregen door de dichte inrimpeling achter in 't middel van de
betrekkelijk stugge stor, namelIjk goudlame. Een ,prachtIg lame 'met zachtgekleurde bloemen doorweven. Ik hertnner me indertijd bij de Bombays op
Pasar Baroe meermalen van die prachtige gebloemde lame's te hebben gezien.
Van die stof is deze "manteau du soil'''
van Alix gemaakt; een model dat
evenwel heelemaal niet op een avondmantel lijkt, maar meer op een tuniek. Deze tuniek is dde kwart lang,
llauw ingehaald om 't middel, sluitend
om rug en borst, alleen wijd uitspringend van onderen, vooral aan den ach'terkant. Om dit effect te verhoogen
werd zelfs een 6 centimeter breede effen band onderaan 't manteltje gezet.
Ook de mouwen zijn van een groote opvallendheid. De ballonvorm .Is hierbij in
waaiervormige plooien geknepen, die de
bovenkant der mouwen recJ:it-op doet
staan en boven de schouders uitsteken.
Een rijk en origineel model van een
a'1ondmantel.

"Calot
Cardin alice" van Lelong.
,

't Is Jean Paton die met deze nieuwigheid 'voor den dag komt. HiJ neemt
daarvoor een donkere tulle die· Of in
harmonie, Of in tegenstelling met het
toilet Is. 'Eigenlijk hoort er een of andere hoofdversier. ing bij, al is idlt niet
strlkt noodzakelijk,· zooals blo lmen of
een diadeem, die de voile op de coiffure bevesUgen. De mannequins die deze nouveaute 'vertoonden, wisten op een
alleraardigste manier met de sluier te
coquetteeren door't eene moment ze
Eel} ander, nog nooit gezien model voor 't gezicht te houden en ze later
van tailleur Is 't herfstensemble van weer met een achteloos gebaar naar achLucien Lelong, waarvan -de mantel een teren te doen vallen.,
korte ~>choot heeft geheel en al van
; Jeanne Lanoin die ook· aan deze nieuastrakan vervaardigd. ,
OOk deze schoot is, niettegenstaande ,vlgheid meedoet riee.mt geim tUlle, maar
de dikte en de 'zwaarte van 't bont, 'ach- fijne mousSeline de, sole in cape-vorm
tel' in 't middel zoo gemaakt, dat ruime geknipt, die behalve om de schouders ta
golven 't silhouet een tourriure-achtlge bedekken als een soort sluier om het
hoord kan vallen. De opening voor den
lijn geven.
hals omvat dan hoofd en, kin, wordt
Een 'model dat weliswaar voor Indii:; daar gestrikt en vormt dus een soort
niet geschlkt is,' Imaar dat ik aanhaal, kap.
' •
om te latenzien hoe zelfs voor de. 't zelfde doet Madeleine Vionnet·
straatkleeding 't effect v~n de .tournure evenwel neemt zij hiervoor de stof va~
'\'001' den ~ag komt. Een aardlg model de japon. De cape valt van voren kort
voor Indie om in zwaar pique uit te over de borst, daalt van achteren in
voeren, en dat lk de slanken sterk ka~ ruime plooien tot op den grond.
.
aanbevelen om er hypermodern mee Ult
te zien.
:
I
.
Met de opening v~n deze cape over.
't. hoofd krijgt de draagster 't uiterlijk
De Namiddagjapon van een non, en hoort in deze sculpturaleomhulling meer op 't tooneel dan
Zeer veel donkere namiddagjaponnen in de balzaal thuls.
geven de laatste modeshows te zien, ook
streng zwarte, rwat nu eenmaal een \ran
I
de onmisbare kleedingstukken van de
WASSCIlEN VAN ZIJDEN KOUSEN
ParIsienne of van de Brusselsche 15.
strenger dan ooit zijn sOlnmige 'Van deze Om bij lang ongebrulkt OOwaren te
zwarte 'modelle'n met hun klassiek snit, voorkomen, dat dunne zijden'ltousen vergoed getailleerd, en nog van een op- kleuren of shepen gaan vertoonen, weekt
staand kraagje en kleine kapmouwetl men dezijden kousen enkele mh1uten
voorzien. Bovendien nog van doffe zi}de in koU<:l water en slaat ze daarna even
of van verfijnde tricotweefsels' gemaakt. door een niet te warm vlokkend sopje,
waarbij men op .1 L. 1 ith~lepel zout
Gelukkig zijn er nog genoeg zwarte voegt, daarna twee maal. naspoelen in
japonnen voor den namiddag die door kQud .water. ZW\l.rt zijden kousen worden
kleurlge garneeringen worden opge- '001' de tweede, maal In blauwselwater
fleurd. Alix bijvoorbeeld geeft deze cos- nagespoeld.
tuums een frivool- vestje of inzetstuk
Kousen moeten nimmergewrongen,
van genuanceerd brocaat, van gebloemd
<loeh
S1ech~ uitgedrukt en daarna in
lame of van borduursels in Byzantijnfen
zachte
doek opgerold worden. Bijl1a
sehe kleurencombinaUes. Wat zouden
droog'
worden
ze op den ,:verkeerden
de couturieres hier een succes hebben
met een lauw warm ijzer opgestremet enkele van de Chineesche'borduur- kant
ken.
_
I
werken in die verwelkte oude tinten van
Wanneer men zijden kousen op deze
goud, rood, groen en blauw, zool:l,ls die
wiJze beha~lde!dt, 'zuBen .ze niet fllleen
in Indie zoo mooi te krijgen zijn !
11:ooi van kleur blljven, doeh tevens veel
langeI' n:eeg'aan.
Het avondtoilet met de
voile

I

Een nieuwtje bij 't avondtollet is de
volle ! .........

'Val slof(fen) op doet
wuaien 1
De N.V. Magazijn De Bijenkorf te Rotterdam heert de prlmeur vt\n het nleuw-

Harmonie

ste en ook weI meest curleuse en oorspronkelljke koop-object waarop zich de
algemeene vreugderljke belangstelling
\
.
voor en het .voortdurende hartelijke
medeleven met het aanstaande feestelijke prinselijke huwelijk heeft geprojecteerd. Reeds zag men in gebrulk of
in de etalages met de portretten, kleuren of de .wapens van het prlnselljke
paar verslerde bloenotes, chocoladereepen, postpapier, slgaren, presse-papiers, vlaggen en lampekappen, wandborden, . boek-omslagen, eetservlezen,
aschbakjes, bonbonnleres, handschoendoozen, of lepelkistjes, ofgeschllderd
glas, en slgarettenkokers, zaksptegeltjes
en poederdonsjes, ja wat nlet al ; wij
noernen maar wat ons het eerst te binnen schlet,
I

,
in de
, i
"erzorgtng Uwer Schoonheid :

laat geen verschillende par-.
fums door elkaar gebruikt toe. ~.
Laat dus Uw keuze vallen .
op het "47/1· Tosca- Assorti· .
merit, "waarvan aile preparaten 'dezelfde" zuivere

hebben -

geur

"471r T osca, )let

gedistingeerde parfum.

Thans wordt het ernst: thans kunnen
de dames in "De Bijenkorf" stof voor japonnen ultzoeken, 'bedrukt met de heraldtsche motteven uit de wapens van
Prlnses Juliana en Prins Bernhard door
DE PRACTISCIIE HUISVROUW
elkaar. Wij zeggen : uitzoeken, aldus de
N. R. C. Want er is meer dan een patroon
en er Is een groote verscheldenheld van
Verschillende zlekten worden vertinten waarin en er zijn verschil- oorzaaktdoor verkeerde voeding.
lencre, stoffen waarop zij ,zijnafgedrukt :
zenuwstoon'lissen, stofwisselingsziekcrepe-saUn, crepe de Chine, reversible ten, darmtraaghe·id, alles kan een geen 'Borkencrepe. En deze verscheldenl1eld 'Volg ,zijn van te eenzijdige of te zware
,'an· mogelij\theden wijst reeds op het yoeding. Gebrek aan vitaminen leidt
feit, dat wIj !hier te doen hebben, ja, eveneens tot allerlei stoornissen in de
zeker: met een gelegenheidsmode, een gezondheidstoestand van. volwassenen
tijdelijke, door de aanstaande feestelijk- 'en $.inderen. Als gulden grondregel geldt
hecten gelnspireerde mode, maar da~ ,,'VQ<>rkomen is lbeter dan genezen" en
toch een welk~ hen, die er aart 'mede:' zulks is heel goed mogelijk, indien de
doen, nlet in het oogloopend 'buiteniss1g hulsvrouw haar spijzen en menu's met
doet zijn, nlet gevaar laat loopen te wor- zorgbereldt en samenstelt. Veel hangt
den uitgekreten voor naar op straat en afyan eengoede berelding van groenin \salons opvallen strevende, aan ex- ten," waarbij nimmer waardev()lle 00centrleke en gewaagde modegrillen, zeer sta.,nddeelim verloren mogen gaan.
tijdelijke dwaze afwijkingen van de mO-~:Ab. 1· is een dleet, dat uitstekend is
de toegevende, en derhalve niet .au \'001' ouder~ menschen, wier bloed'Vascrieux te nemen llchtzinnige of dwe- tenstel£el niet meer normaal funct,~opende vrouwen en meisjes.
neert;
0, neen, dat Is gelukkig niet het geval. De stoffen zijn zeer rustig, jil, bijna . Beglnnen onthijt met 1 glas melk,
stemmig van aard. Op een kleinen af- (bruin brood), versche vruchten (pap
stand zijn de figuurtjes reeds 'bijna niet en, fruit), have'l"Vlokken en noten.
te onderschelden. Dan Is het...wat menI<,pffletafel. Tom aten of komkommerlloomt, een heel beschaafd en rustig .,s\a;'li/b~uin of knachb~. ood met .bQter,
k!iebeltje.
' , . ' . QQXtpap en warme melk.
,
Ret is dus niet zooiets als die chapeauAvonds. Rauwe sla, sap van twee
phllatelique, dat met postzegel~ ,OOpla~- citroenen, selderij (gebakken), of ante hoedje, noeh te vergelijken· met dat dere rgroenten, aardappelpur:ee.
uit stukken buitenlandsche kranten
JI
saamgeflanste zomerjurkje. ,
2~ Voor rheumatiek:
Met dat al zijn de detalli; van de
1~ OntbiH: 1 glas water met theelewapens, de posthoorntjes en de Neder- pel dUbbelkoo!zuur soda, geraspte appel
landsche Leeuw juit da.t van Pripses Ju- met havervlokken en melk.
liana en de b:oemen en 1e vogeltjes ep '. 2~; Qlftbijt: rauwe sla, bruin of
de sterren ult dat van Prins Bernhard, kn:khebrood, vruchten, een kpp senne
zorgvuldlg en met smaak tot een ge-, thee,
.
slaagd patroon 'gearrangeerd. En er i s , s Namiddags: rauwkost, warme melk
~n ande~e, dor:ker-'?lauwe stof, waaro~ met . geklopte bananen, havervlokken
111 zeer fljne witte lJJntje~ e1?' lettertje." met room, groenten, aardappelen in de
in krullende slierten, sier~ljk en be- schil' gekookt.
schaafd op den ondergro11d, 111 een aa11genaam ruythmlsch verband geteekend
zijn de ,'wapens en ..Je maintlendrai".
Heb feit dat hierop een 'werkelijke
"tekst" - hoevele malen, zij het 011opvallend, herhaald! - voorkomt, zal
misschlen voor velen een OOletsel vormen· om de japon na de .feestdagen te
blijvendragen. Maar hoevele· vrouwen
dragen een japon, al of niet 'voor feestdagen IOOstemd, tevreden langeI' dan den
duur van hun grilUge luimen en speelsche kortstondige !wenschen? En gaa t
het hier niet met recht om een gelegenheidskoopje ?
En dan: in ,Engeland koopt men op
het oogenbllk gretig stoffen, welke in
verband met de aanstaande kroningsfeesten .zijn ,bedruktrnet landkaarten
vah de kolonlen en met portretten zelfs !
Dat is nog eens iets anders dan de
"wapenrokken" welke uit de stof van
de "Bijenkorf" zullen worden gemaakt !
3. .Dieet voor leverlijders :
•
1 :glas thee van w<,inroet en 1. stang
agar~\lgar; versche vruchten, melk, pin-:Oudejaarsdienst
da's.
In de zaal van het Leger des Heils in
Ie ontb.: citroensap, rauwkost, asde Sluisbrugstraat 31e zal 31 December
om 7 uur n.m. een oudejaarsavond- perges, quack plet knaahebrood, beschuit..
dienst worden gehouden.
's Avonds: groenten, vruchten, aard{)eze dienst zal wordell geleid door
Adjudant LOrier van het SOciaal Tehuis. appelen.

!'s
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PRACTISCIIE WENI{EN VOOR DE
HUISVROUW

Wist gij, dat men een kijkje op het
wezen der vrOuw 'krijgt door hare'
Verflucht in huis kan heel onaangehandtasch ?
r.aam aandoen en wordt verdreven door
Uiterlijk aanzien, kwaliteit,keuze en het plaatsen van schoteltjesmet gesnip- voor alles het inwendige, verlellen perde uien.
I,
Randen aan st£enen waschkommen
.
ons vaak hoe een vrouw is. Zij wij~en
coquetterie, ordelljkheid, £lordlgheid, kan men gemakkelijk verwijderen met
efm lVochpg lapje, waarop een weinig
de gelij~held en nog vele andere eigen- kookzout gestroold wordt. Op dezelfde
schappen uit.
wijze :verwijdert men ook tanderi in
,Wij zullen onze handtasch met ZQrg theekopjes en de aanslag in een theell10eten kiezen en er nlet mindel' de pot.
hand ,aan houden dan aan onze kleeHaarborstels reinlgt me~l. bij ,voorkeur
ding. Stukken en andere details, die we inkoud soda water, hetgeen de haren
toch evenmln gaarne verwaarloozen.
weI mindel' slap ct'/:,et worct;n, dan warm
WelUcht helpt· deze wenk vele vrou-; sodawater.
. . '
wen, doch vooral jonge meisjes, om hare j Gebrulkte kwast.en worden na het
tasschen met ,zorg te kiezen, hetgeen I verven met terpentijn schoongemaakt.
goeden smaak verraadt, doch daarnaast
Om te voorkomen, dat een bezem te
tevens te zorgen, dat iedereen steeds een zacht en daardoor onbruikba'ar wordt,
blik in hare ta£ch kan slaan. Het is wel- meet men hem regelmatig reinigen In
licht onachtzaamheid om alIes en nog water en ammonlak en weI 4 d. L. op
wat in een tasch te doen, het is trou- 1 L. water. !
wens ook zOO gemakkelijk!
Veelal zijn wij vrouwel1' onze k!eine
fouten nlet Ibewust, daarom is het zoo
nuttig, als :Wij er opmerkza,am op gemaakt worden, nletwaar?
IlUISIIOUDELlJKE WEN'KEN

Om het kras£en' van porcelei~ door
qpstapelen ivan borden, schoteltles e.d.
te voorkomen is het aan t: bevelen er
papleren of flanel1en rondles tusschen
t€ leggen. Celstofpapier, dat men vaak
om bl'eekb,are waar wikkelt bij het thu~s
bezorgen, .eent zlch uitstekend VOOr dlt
dcel. Het glazuur blijft mool door ~eze
voorzorgen en zonder krasjes, die het
zoo'n ,veel gebruikt aanzien geven.
De . soort van tusschende.kjes hangt
natuurlijk af van het min' of meer in
gebruik zijn. Een eetservies, dat b.v. bij
bijzonderegelegenheden slechts voor
cen dag ge'haald wordt, kan b.v. flanellen rondjes 'krijgen, die in een der'
hoofdkleuren omgehaakt worden, 1 losse,
1 va£te. Het flanel noch materiaal vragen groote u!tgaven en het aantal, da,t
mendere dozijnen bedraagt, kan evenmin een overwegend ,bezwaar opleverell,
aangezien het werk, dat in verlorell
oog·enblikjes eventer hand genomen
kan worden, vlug gaat.

.
'

•

Haarborstels, die slap beginnen te
worden, stijven op indien men ze
schoonklopt in zeepsop, waaraan men
een eetlepel bruine suiker heeft toegevce"d een weinig citroensap en een
ha;d~ol zout. Q1tschudden ,en drogen
zonder naspoelen.

DRA~L\ O~I
i

EEN KIp·

.;<

'.

Bloedige ;,veldslag" te'Batte(

Het gehucht Battel, nabij Mechelen,
staat momenteel in rep en roer om een
kip, meldt d~ Msb.
••
'
Enkele weken geleden heeft een Battelsche .boerin met ,een stok een' kip van
een buurman doodgeslagen, aangezien
het dier op haatt·erf was gekomen en
daar wat...... kippenschade had aangerlcht
" 'j
De', eigenaar van de kip daagde de
boerin voor de rechtbank en de vrouw
werd streng gestraft.
Het vonnis dat te Battel weI'd bekend
gemaakt, we~d daar op zeer uiteenloopende wijze en met echten boerenhartstocht besproken. Iedereen wilde er het
zijne over zeggen en z66 scherp werden
de commentaren, dat twee kampen ontstonden, v66r en tegen de uitspraak en
parallel daarmede oak vp6r en tegen de
boerin.
De zaak scheen .niet met woorden te
kunnen worden bijgelegd.
In beide kampen wapende men zich
met zeisen, spa den en dorschvlegels,
waarmede men elkaar op den openbaren
weg kwam uitdagen, met het gevOlg, dab
daar spoedig een bloedige "veldslag"
werd geleverd.
.
Vier der vechters, onder wle de boarin
en haar man, bleven gewond op het
"slagveld" llggen. Een del' mannen had
men met een zeis een oog uitgestoken.
De andere slachtoffers vertoond~n diepe
kerfwonden aan het· heofd en de, armen. Zoo bioedig was de "slag"; dat het
parket eeri onderzoek heeft gelast..

I

>

=

Sportieve modellen
Sportieve modellen
tblijven zich steeds
Ilalidhaven. vooral voor
de mQrgenuren zijn
zij onmisbaar.
De eerste mantel
van tweed of noppe,
heeft :doorgestikte randen en opstaande
kraag, die ult de
raglannaden Iwmt.
ShaWls en dassep..
; zijn dezen winter inderdaad onmisbaar
pm de halsopening
aan te vullen en ze
worden "an wollen
weefsels, doch niet
minder van fluweel en
bontstoffen gemaakt.
De' rok met bolero
kleedb jeugdig en 1s
een geheel, dat onder
de
drlekwart-1ange,
kameelharen of geribd flu'Weelen mantel
wordt gedragen.

;'

(
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•• de' Llfi'im"'en en "Giani. Ge. . ·.:n ·de w:nlel'mC)de,
(een1aelanu.:jLe plaal. inne,"e~.

De op deze paglna' afgebeelde modellen zijn daar een duidelijk ,\'oorbeeld
'Van; natuurlijk zijn de stoffen, die voor
deze mode in aanmerking komen, over
het algemeen veel 'lichter dan de gewoonlljk nogal zware winterstoffen en
de bloempatrcontdes zijn nlet zoo uitbundig en ook gedernpter van tint dan
van den zomer het ' geval was, hetgeen
nogal voor de handIlggend is.

,
I

_J

Links: .een tunlek, waarvan zoowel
het lijfje als het apart •geknlpte onderstuk IUit breede ploolen bestaat; het
kraagje en de ceintuur zijn van dezelfde
zwarte stor als de rokvervaardlgd. Daarnaast ee~l avond'[apon, duidelijk gem-

splreerd op de-Spaansche kleederdracht ;
?et lange, nauw aanslultende bovenstuk
IS van zwarte velours chiffon; de geplisseerde volantkraag en de k.1okJtende
volants op den rok zijn van '2IWa.$
netstof.

Op de onderste rij donkerbruine fantasie-ta1lleur met een creme blousje met
celntuur en kra~gje in kant van dezetrde kleur. De zoom van den rok is met
cezelrde kant, argezet, wat het geheel
een grapplg ouderwetsch etrect geett,
. cvenals de lange, gazen bruine handDaarnaast een avondjapon in l1chtoele schoenen,
.
crepe de chine met {fen heel typiS~he,
~rced~ :eintuur in contrastee~ende kleur,
Daarnaast een strang belijnde ochrechts III den hoek geschetst ; het is een tendlapon en dito mantelpakje en geLelong-creatls.
'heel rechts een namiddag-ensemble van
donkerbLaute crepe met boven en beTenslotte een mtddag-ensemble- van neden een Ingezet stuk .van bedrukte
bedrukte zwarte taffetas, waarop een crepe de chine. Typisch is het xeptootde
bolero-achtlg manteltje kan worden ge- inzetstuk in het lijfje en op den rok van
d,ragen, dat heel wild is:
daze &hiaparelli-japon.
.
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VTERDE BrAD
-

20.45 Hoorspel.
21.30 Nieuws en economisch overzicht
[Eng; DJE, DJQ '.:n DJN. Ned. DJA
€l1 DJB).
.
21.45 'Radiojournaa1, .
23.00 Besprekir g periodreken,
23.15 Voor de [eugd,
23.30 Sluiting.

Bandoeug P. M. Y.

58,03 1\1, en 90.63 1\L
7.CJ Gramofocnmuziek,
8.IX) Concert
9.00 Joep de' Leur's accordeon kwartet,
9.3() Potpourri's.
·10 CO Kinderkooren.
10:30 ~arlo !,Harp" Lorenzi en zijn
rhythmics.
. r
1l.O() Concert door de militaire kapel vanj Zenders: GSn 25,53, GSC 3\,32, GSB 31.55
het 15eba.taljon infant-erie.
.
'
ii.30 Big. Ben. Oudejaarsavpnd-program- 1
12.()·() Lunchmuziek.
'ma.
I
14.00 S}Ultmg.
i
6.45 Gewijde muzlek,
17.0J ~heecol1;celt.
7.05 Recital van eude Engelsche songs.
18.0() Be,preklr,g over ... schiller en ztln I
725
one.sea Arts Ball"
ged.chten",
8'10 Nieu;vs ell mededeelingen
18.30 Alfredo Campoli's orchestra,
8'3<) Sluit ncr
.
18.45 Nieuwjaarstcespraak,
,'.
. o,
19.00 Muziek en zang door het starmu-:
Zenders: GSII 13.97, GSG 16.86
ziekkorps .e2 het Offic,ierenzangkoor:j' 18.30 a:g B'~n. Fred Hartley met zijn Novan het L'oer des He ils,
. ,
velt-Ouintet
Tuss~hel~ 20.C'3en 22,00 uur. henpt-:
19.15 Causerie.
.
zendmg .mteressap.tste gedeelte Pno-,
19.3') "Chel~ea Arts Ball".
hi-progiamllla....
19.45 . Yesterday and tomorrow" causeric
'
20.15 Orchester Schonberner.
• 21.0'J. Conc·~rt..
• 20 00 B 13 C Dansorkest
22.CO Gral11c.foonmuzl"2k.
20:25 N;·euw's en mededeelingen.
23.(}J' Slultl11g.
20.45 Verslag cricket-match.
21.0J Mil~t~ir-a marschen,
Nirulll <.\Ialt'isdd
21,15 SIUltmg.
13atavia' II 190.
'I Zenders: GSn 13,97, GSF 19.82 GSB 31.55

Radio-programma's

\

.

:

.

DONDEltPAG
Nirom
18.03
18.15
18.45
19.00
19.20
20.00
20.15
20.45
21.30
21.45
21.50
22.30
23.30
. 23.45
23.58
0.02
0.15
0.20
1.30

Batavia I 126 .!\,I.
Piaco accordeonband,
Op verkennlng.
nonandscoe l1edj~s.
Persberichten,
.
Serie\lZll muztek,
,
Oudejaarsavond-tcespraak door den
heel' C. van derr Bussche, Vice-Pre-

u, B. C.

~enl\ers :" GSIl 13.97, GSF 19.82, GSD 31.s.,~
21.30 Big Ben. Orgel.
21.43 ..Another njgnt at the Bursts".
22.45 Bourncrnouth Stedelijk Orkest,
24.00 Nieuws en mededcellngen,
. 0.:40 Grarncphoonmuz.vk,
O.~O S:u.Lr~.
'

I

sident van den Raad van Indie.
Moederlandsche FlItsen.
Kerkd.enst, (Portugeesche kerk),

Marschen,
Nirom-Plitsen,
Arnst, openingskoersen,
Populajr programma Niro!1l-0r~est.

Clrrerna-orgel,
Gewijd~ klanken,
Carillon en 12 uur-slag,

Wilheimus. Vroolijke ~\anken.
Nieuwjaarstoespraak.
Nleuwjaarsgroeten aan zeevarenden
Sluitini.
.

B. R. V.

Paris-Culoniule
:lender 'fp,\ 2. 19.68 1\1.
18.25
183:>
19.30
19.45
20.15
20.45
21.30

Volkslied,

Concert (relay Radio-Paris).
Nieuws (Engelsch).
Concert (vei'volg) ,
Nieuws.
Concert (vervolg).
Internaticnale kronjek.
21.~O oauser.e : Het leven in Parijs..
21.50 Kolonia:e koersen,
22.00 Licht gevarieerd programma.
23.30 Siuiting.
•

Rome (E: I. A. R.)
Golflengte 25,1 l\f. Azii!-uitzendin&
20.30 Nieuws.
20.40 Verzoek-programma
21,15 Nieuws lEllgelsch),'
21.39 Nieuws (Ja.pansch).
21,45 Opera-sehccties.
2'2.30 Nieuws.

Batavia I 151.89 1\L, Batavia II 61.$8 ~.
17.00 Gramo!oonmuziek,
17.15 Persberlchten.
17.30 Gl'amo{oonmuzlek.
17.45 Gympastlek.
18.15 Orgelmuziek.
18.30 N.I.d.R.O.-uitzending: Aansluiting
VIUJDAG
met de Kwitangkerk,
19.45 Gramo!oonmuziek.
:n.oo Sylvester-ffi'editatie door A, ZimNirom
merman.
21.30 Gramotoonmuziek,
• Uatavia 1 126 1\1.
22.00 Dansmuziek.
In verband met Nieuwjaar vangt de
22.3'0 Speciaa1 HoIland~ch prog\"amma.
23.45 Orgel1l1'uziek,
uitzending eerst om 9 uur' aan,
23.55 Uren, dagen, maandel4 Jare~ 'oo ...
9.00 Populair aIlerlei.
0.01 Volksllederen,
10.00 8erieus programma,
0.10 De K.L.M,-marscb.
11.00 Gevarieerd prograinma.
0.15 Nleuwjaarswensch,
11.40 Voo~ de zi~ken U.K.R.O.S,-spreker),
0.20 Marschmuziek.
12.00 Matll1e€ Nlrom-Orkest.
0.30 'Dansmuziek.
13.00 Dansmuziek.
1,00 Sluitip.J.
13.20 Persbericht'~n.
13.30 Gramophoonmuzlek.
14.20 Persberichten (herhaling).
Baudoen~ P.
lUO Sluiting.
18.0:1 Bijbelsche 'vertelling voor kir.deren.
58.03 1\1. eo 90.63 1\1,
13.15. Vooravondconcert.
17.00 Fi1mza~ en muzi~k,
19.00 Persbcrlchten.
19.10 Elck wat wils (serleus),
18.00 BrIdge.
•
20.00 Populair aIlerlei.
18.15 Plano-concert ~o. a ill A. Ivan
20.3'0 Kluchtspel: "De ,Bruilott van KloLiszt.
ri5 en Roosje".
18.40 P.ersberichten. Op 90 M.: Muzikaal
22.00 Dammuziek.
programma.
22.30 Sluiting.
19.00 Solisten-halfuurtje.
19.30 Conc-crt door het orchestra. "Tip!ca".
.
Tusschen 20.00 en 22.00 uur heruitBatavia I 157.89 1\1., B.tavia II 61.66 1\1,
zcnding 'lnteressantste
ged:~lte
8.30 Het Amsterdamsch politiemuziekPhohl-progr;lmma.
21.00 Gramofoonmuzi·ck.
corPS.
9.00 Gevarieerd progl"amma...
22.00 Variete.
10.00 Gedeelten uit de "Gijsbrocht van
23,00 StC1mmin~smuzi€'k,
Aem.ste1" (declatnatle).
.
0.02 Gramo!oonmuziek.
10.30 Rallo '37 (Nieuwjaarswensch).
0.30 Sluiting,
.
lU5 Dra.aiorgel.
11.3() Het Boris Lensky trio.
Nit'OUl (M~le~8cb)
..
11.!5 Gramofoop.muzie"k.
12.00 Pianovoordracht;
Batavl!, IJ 19012.45 Gramofoonmuzlek.
17.el() Gal~ang-kromongm~1ek.
l:t.1Si 'Dansmuziek.
14.00 Sluiting.
.
17.3Q Arabische muzlek.
17.3Q Het Marek W~ber orkest.
18.00 Amboneesche muziek•.
18.30 Instrumentaal progl·amma.
18.30 Chineesche muziek.
19.30 Luchtige klanken,
19.00 Nh:uws,
22.00 Dansmuziek.
19.20 Hawailanmuziek.
23.00 Sluiting.
19.30 Kor'anlezip.g.
20.30 Chazidah.
21.00 Cabaretlie<ieren met ~anJl,
21.30 Krontjong-Orkest "Lie! Java".
22.30 Radi9tooneel van .,Lie! Javl,l-",
23,30 Krontjong-Orkest 4,'vervolg),
0.3'0 Maleische liedel'~n door het BeHo·
nl-Ork·est.
I.CO Sluiting.
Banlloeng 11 103, I'Ll' 21
17.00 Arabische muziek. Javaansche gamelanmuzie.k Amboneesche l!<:<ieren.. ChineesCh drama,
.
Dandoeng 11 103, pl\UI 45
1800 KrontJongmuzlek met zang.
1a.3J Adzan. Arab.sehe muz1ek.
19.00 N.euws.
19.15 Balinee!>ch-.l liedel'en.
19.30 Ko!' an-Iezir. g.
2:)30 Arablsche muziek.
21.00 Javaan~che gamelanmuz:-ek.
22.00 Krontjong-Orkest.
1
23.3Q Melajoe
Varia: Ma:eisehe opera- I
liederen, gambllng-kromongmuziek. I
Bellonl-Orkest,
krontjongmuziek
met zang en Amboneesch fluitorkest.
.
24.00 Goong. Wilhelmus.
\
0.10 Nl·c.uwjaars-inwijdlp.g.
0.15 Non-stop-programma.
1.00 S:uiting.

1\1. Y.

B. R. V.

18.03
19.00
19.2Q
19.45
20.00
:;:·:>.~3

21.33
22.00
. 23.30
24.0()

Concert Nirom-Orkest,
Persberichten,
Elck war wils (populatr),
Radiopraatje,
Spaansche guttaarrnuzlek en zang,
Ser:eus Concert.
Popula ir alle rlet,
Dansmuzlek,
Gevarieerd programma.
Sl ui ting,

22 30
22'.!5
23.00

I'hobi
21.00
21.05
21.10
21.20
21.30

6. U. V.

25.57 1\1.
Wilhelmus.
Cabaret-Programma.
Persberlchten,

\.

I

I

Balldoeng P. 1\1. Y.

Paris·Coloniale

Rome (E. I. A. R.)

Nirom

Phohi

Paris·Coloniale

'lATERDAG
Nirom

R~

Zeesen

A. n.)

nome

=--===-=-=----====""==- -'- -_. '- -

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

-------Nirom: Bultenzorg 182 M., dieribon 105
M., Pekalongan 9:l M, Soe Ita bCl\; 111 I 193 M.,
Bandoeng 120 M.. en de <\rchipelzenders
Eandocng (Y D C) 23 :-'-f. 27 ~f, (P L P) en
29 M. lP M Ni. Soerabala 1 (Y D m 25 M,
tusschen 800 - H311 t-n 31 M. tY l) AI varl
6.30 - 8.00 en 's avond~. Tandjong Priok
fY D Al 50 M tusschen 3,00 - 143J en o:l

g~

'VI IV [} Al

Yap

1130 -

800 en

.~

avond!l,

Nirom Oost- en l\Iidden-Java: Soerabala
II 196 M., Sen.arans: 1:l2 M.. Malang 191 M ~
Djokja 181 M.. Solo 1M M.. Tjepoe 186 M,
. B.n..V.: "uit.. nwr~ 15~.l5 :\1•• :'o".. ka,bue.
onl

11~ III ' .

RadIo- Ver: ~iIdden-Java: 161.29 M. fa
88 M,
•
. Al~, R"tfio Ver. ..Oosi-Java": I09JI9 M.
en 61.29 M.
'
Luyli.~ batavia ~CJ 143.01 M., aHeen werk.
rll>"'" IP. - Hl No 5.... - 8 uur
Erres. W.-Java Bat. Y. D.
4 '105 M.
(regelInatlg 01> UTen. dai de overige zend.
sta lIons zwij gt-n I
Van WingeD, Pekalongal~: 91.71 M., Soe.
rabaJa 110 M., Semaraull 103.09 M.• Ma~l$mll 9174 M. Madloen 107.53' M
Radio Holvast. SoeraIJaja: 159.5 M.
~IJl.l\'apon", Z. H. I .. 49.9 M.
Penang. Z. tl J., 49.3 M.
Koala LlUJlpur. Z. O. E., 48.92 en 110.10.
philips-Rad!'!. Eindhoven. l"lken WOt:ll....
dagavo~d op 1~.11 M.'
Pitsburg m. S. AJ ~8.86 M. vana! 4 uut

0:

25.57 l\1.
Wlltlelmus.
Persberichten,
De Troubadours.
Oudejaars- toespraak.
Muziek, zang en reportages,
Oudejaars-toespraak vanwege
V.P.k.O.
De Troubadours.
Oudejaarswoord door den K.R.O,
Sluiting.

I

SO.

Volkenbonds~ender (Radio Nations) 38.41
. I'n 31.27. M. rcsp. Zoncag.a 6.09 - 6.45 en
I 8,15 9.45 UU1'.
lIongkong, 31.49 M., 15.40 - 22.40.
Rio de JantVo (Brazililil' 31.58 M. 5.30 16.15 uur (onreielmatig)
I Melbourne' (Austrah/B 31.55 M. Woensdill!' Don~erdag, Vrijdag, Zatudag 17.30 ,19.30 uur.
I Rome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondll~
; Mf.andag, WOfn1'Q:ag, Vrijdag vana! 6.30 1800 uur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.3t
I 1.30 uur.
:
l\ladrld 30.4~ M. 5.i5 - 8.30 um: Zonda!l
'11.30'- 3.30 uur.
Ruysselede (BelgH!) 29.0i M. 2.CO - 8.3lJ
u ur.
Vat!l'aaR-stad 1984 M 23.00 - 23.10 uur.
Rudape&*: Zondags' van 21.30 tot 23.3()
,o.c 1952 ll1eter. Maandags 6.30 tot 7.30 0\1
32.88 metef'
Bangkoll 19.20 M. Maandags van 20.30 ....
22J)8.
!Saigon ~.50 M. 19.30 - 22.00.

:lenders: DJE 16,89, DJQ 19,63 (va\\
uur), l)JB 19.71 en OJ.A 31,38
18,25 Volksli-ed.·
18.3il Lichte muziek.
19.30 Nieuw$ (Engelsch).
19.45 Lichte muziek.
2Q.25 Greeten aan de lulsteraars.
20.~() Nieuws en economi£oh overzicht,
20.45 Volksmuziek.
21.15 Actueele cau£erie.
21.30 Nieuws en economisch overzicl1t
(Eng. VJE en DJQ, Ned, DJ:A en
DJB)
,
21.45 RadiojQurnaal.
22.00 Cabaret-programma,
23.00 Boekbesprclting.
23.15 Sor.alla van Van Beethoven.
23,30 Sluitlng.

I

I

l

B. B. C.
Zenders: GSIi 13.91, GSO 16.18
18.30 B:g Ben. Carroll Gibbons and the
Savoy Hotel Orpheans,
19.00 "EmpLre magazine" no, 20,
19.30 Cinema-Ol'gelsoll.
19.45 SChumann-programma.
20.25 Nieuws en me<iede-clingen.
20.45 Gramophoonmuzlek.
20.58 ,,Food for thought", causerie,
21,15 Sluiting.

- _. __. _ - - - - '!

Cabaret-Programma,
'
Bat avla I 157.89 :\1.• Batavia 111>1.(;6 1\1,
Van week tot week. Causerie door
den. heel' L. Aletrino.
7.03 Concert,
21.s{) Van mail tot mail in Holland,
8.3:> Sluit,ng.
10.00 Gramcroonmuztek, (AIleen op Ba22.19 Ca ba re t- Programma,
tavia 1).
22.:W Microphoon-Debutanten.
22,45 Cabaret-Programma,
11,C() V-a\'olg gramofoonrnuzlek,
14.15 Dansmuziek,
213.00 Sluiting.
15.00 Sluiting.
17.00 Gramofoonmuziek.
Zeesen
17.33 Persberichten,
17.45 Vervolg gramotoonmuziek,
:lenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van ;Z0.30
18 C'J Gevarleerd programma,
uur), DJB t!l 7t ell DJA 31,38
19:33 Piano-rnuzjek, .
DJN 31,45
\
19.45 Bu.tenlandsch overzicht door dr, L.
i8.2;.,.o
Volkslied.
\
F .. Jansen.
18.30 Lichte muziek,
20.0J Dansmuziek
19.3·0 N:-euws (Engelsch).
se 3·J Hollaridsche liedjes,
19.45 Lichte m'UZ~ek.
2(00 Phohf -relay : Cabaret-programma.
20.25 Groeten aan de luisteraars,
21.30 Dansmuzle'k,
20.30 Nieuws en economisch overzlcht,
21.50 Phchi-relay
(vervotg) : Van mail
20.45 Nieuwjaarstoespraak van den
tot man in lfoland. daarna,
FUhrer.
22.10 Vet volg' Cabaret-programma.
10.00 Wllhelmus.
21.3,0 Big Ben. wessex-quartet.
21,15 Werken van Mozart en .van Beet'0 O· K' d
2'2.00 causerie.
1• 22.3'0 Gramofoonmuziek,
hoven.
23.00 Sluiting,
• . J
III erzang,
22.15' Planorecital.
21.30 Nleuws en economisch ov·erzicht
11.00 Moderne cither-bespeling.
22.45 ,.A SCottish note-bock", cau~eri'e.
(Eng, DJE, DJQ en DJN. Ned, DJA
12.00 "Twee
jaar Oostersche Omroep·'.
23.QO Dansmuzlek.
en DJB>.
Temgblik op de afgeloopen pe-rio<!'c
23.10 Versla o" cricketmatch.
en inloelding tot het nieuwe radio21.!5 Radiojournaal.
. 58,03 ]\f. en 90.63 1\1.
jaar, causerie.
Z3.25 Gramophoon-intermezzo.
22.00 "Club of Notiop.s",
12.30 KronlJ'cngprogramma verzo.I.:Q'd door . 23.30 Nieuwjaarsdag in de vier hoeken
23.30 Sluiting.
6 ()J Gramofoonmuziek.
,~
van d·a wereld.
9:00 Lichte muzie':\t.
het Orkest "V.U.P.".
24.00 Nieuws en med·~deelingen.
8. B. C.
W.OO Concert.
14.00 Sluiting.
0.21() Jelly d'AranYi.
11.00 Dap.smuzlek.
Ba{lavla 11 190
0.30 Sluiting.
Zenders: GSO 25.53, GSC 31.32, GSB 3l.55
a.30 Lunchmuziek.
14,30 Sluiting,
17.00 Soendanee&Che li'"deren.
6.30 Big Ben. - ",A Scottish nott':book",
17.0) Thecl1lluziek.
17.40 Gambang-kromongmuziek.
'
causerie.
~
18.0J Maleische Ih;deren.
18.00 Werken van Schubert,
.'::-·.;!er TPA 2. 19.68 1\1.
6.47 tDansmuziek.
18.15 Padvinders-halfuurtje,
18.20 Varil~te,'
7.00 Concert van RUSE~he muzi-ek.
18.25 Vo£kslled.
18.40 Pers.berichten. Op 90 M.: Muzikaal
18.45 Engekche Hawaiianmuziek.
8.00 Causerie van del' leld'cr van den
18.30 Concert' (1"'Clay Radio-Paris).
programma..
Empire-d1enst.
\
Uandoeng 11 103, J'LP ¥1
19.30 Nie'uws (Engelsch).
Dar.smuziek.
.
8,15 Nieuws. en mededeelingen;
'.
19.45 Concert (vel'volg),
Operettes-varia.
17.00 Aurbor.cesche muziek.
8.30 Sluiting.
. :
.
20.15 Nieu\Ys.
Richard Tauber, Martha Egg'crth en
17.30 Javaansche gamc1anmuziek.
2,0.45 • Concert (vervolg).
:lenders: GSH 13,91, GSG 16.86
de Ccmedlan harmonists.
21.30 'Literaire causerie.
llandcen'g II 103, p~lll 45
20.30 Potpourri's.
18.30
Big Ben. "Another night .at the
21.40 Actualiteiten.
Amusementsmuziek.
21.00
~8.00 Kinderuitzending.
Bursts"
2'1 50 Koloniale koersen.
22.30 Hawaiian syncopators.
18.45 Chincesche muziek.
19.30
•.
A Scottish notebook", caus;crie.
22:00 seI'"ctie~ uit OHenbachs opereltes.
23.3'0 Grillnofoonmuz:ek.
1~.45 Piar.omuzlek.
23.30 Sluitir.g.
24.0'0 Bluiting.
Bandoeng 11 103. Bata-via II 190,
19.55 Kinderuur.
P:\lIl i5
20.40 Nieuws en mededeelingen.
(~lalei~ch)
20.58 Verslag cricketmatch.
19,00 Nieuwsbericl1ten.
Golflengie 25.4 l\L Azie-uitzending
21.15 Sluiting.
19,15 Arabische intermezzo.
Batavia II 190
19.;>0 Persoyerzicht.
:lenders: GSII 13.97, GSF 19.82" GSB, 31,55
18.58
Ge'varieerd
programma.
2O.{)(} Javaansche klenengim,
11.00 E<:'n programma va'n diversa soQr20.35 Nieuws.
21.30 Big Ben. Birmingham Hippodrometen Oostersche muziek.
~J.45
Voeaal
programma..
Bandoeng II 103, Batavia 11 190,
Orkest.
14.0() Sluiting.
'
21.00 Nieliwjaarstoespraak.
Pl\lll 45, p:\L"i 29
2l'.45 "Tales of the sea" no. 1.
21.15 Nieuws (Engelsch).
Bandoeng II ~03
.
22.00 Gramophoonmuziek.
22.3'\} Car.toneeoch drama:
21.30 Concert.
;
22.20 ,,,Childreg, of the stars" no. 1.,
11.00 Boendaneesche ketjapl,
22.00 Nieuwjaarsgroeten.
23.00 Soendane'~sche gamelan.
23:00 Verslag ~ricketmatch.
11,450 Hawaiia·n.
22.1:> Vocaal programma,
23.,l'() Siuiting.
23 15 Carroll Gibbons acd the Savoy Ho.
1200 Gambang-kromong.
22.30 Nieuws.
.
tel Orphoeans.
1'./
12)0 Javaansche liederen.
23.!5 Nleuws.
24.00 Nieuws en mededeelingen.
13.00 Krontjong en stambocl.
• 24.00 G·.;varieeni muzikaal programma.
O.2Q Lichte ~rkestmuziek.
14.0J Sluiting.
25.51 1\1.
015 Sportnl'Cuws.
0.30 Sluiting.
Batavia II 190
i30 -LalltsWl nieuws-berichten.
21.00 Wilhe1:mus.
17.0() Scehdarreesche liederen.
21.05 Gramofoonmuzlek.
18.00 Javaansche· muziek.
21.10 Persberichten.
18.40 Chh:eesche Yang Khim.
Zender TPA 2, 19,68 l\L
21.210 Vergadoering Phohi-Club. Beantwoording luisterrapporten,
Batavia II 190, I'Ll' 21.
VOlksli'ed.
18.25
'.
21.45 Phohi-ensemble.
17.(}() Javaanscte gamelan. .
18.30 Concert (relay Radio-Paris).
33.00 Nieuwjaarstoespraak, door Z. .EXc.
17.30 Sumatraansche
liedoeren . yan het
19.30 Nieuws (Engelsch).
mI'. H. R. van Broekhuizen, Ge?iant
Tikam-Toea
K:ein-Orkest.
19.45 Concert (vervolg).
van. de Uni'J YJ:ln Zuid-Afrikaj'.l1aZ0,15 Ni.eu~s.
'.
Batavi:lo 1 126 1\1
mCI19 l1et Alg',meen Nedel'lau<}sCh
Dandoeng II 103, Pl\-UI 15
20.45 Concert (vervolg).
Verbond.
. ,,'
Gymnastiek.
18.00
VOOltzetting
'van
het
Malelsche.
Ti6.:W
"Le
message
de Paris'~, causerie. •
2l.3Q
:,',
23.10 Sluiting.
'645 Luchtige gramophoonmuziek.
k<am Toca-programma.
Jurldische causerie.
7:00 Gramophoonffiuziek (aileen over de
Koloniale koenen.
Bandoeng. II 103 en Batavia II l!lO
5 archipelzend'crs).
212.00 Concert.
P:\lll 4S
8,00
Sluiting.
23.30 Sluiting.•
lenders: DJE 16.89. DJQ 19.63 (van' %0.3Q
19.00 Nieuwsbericht-en.
H.C~ Medische cause~e.
eur), OJD 1''114 eo OJA S1.38
19.1.5 ~ogel-imitatles
en SoendaI).eesche
11.3')
Se·rieU7JJ
muziek.
DJN 31.15
(E.~.
hedjes,
.
12:00 Weerbericht.
19.45 Maleische Hawalianmuzlek. .
12.~3 Matinee Nlrom-Orkest.
1825 Volkslied.
<l~lflengte 25.• 1\1. AJ:!e-ui(zendinc:
20.00 Krontjong-prograJinm~
doot
het
i3.:1I) Persberichten.
18:30 Lichte muziek.
• Bandoeng II-Orkest.
. .
18.58 Gevar!'t;erd programma.
19.30 Nieuws (Engelsch).
13.3:> Dammuziek.
21.00 Radiohoorspe1 door Tikam Toea2'0.35 Nieuws.
1403 Populaire gquriophoonmuziek.
19.45 Lichte muziek.
spel'crs.
2Q.!~ Vioolrecita1.
.. 14)0 Persberichten (herhaling).
20.25 Groeten aan de luisteraars.
21.45
Maleisch
intermezzo,
21.00
Causerie door V. Pignatelli.
.
14.3'()
Sluiting.
20.30 Nieuws en ecor.cmisch overzicht,
21.15 Weekoverzicht.
21.30 Nieuws (HindoestanD.
--~- -~~---------21.45 Lichte muzlek.
22.10 Verzoekprogramma.
22.30 Nieuws.
24.00 Vocaa} en ir.strumentaa1 concert.
0.10 Dammuziek.
0.20 Sportnleuws.
0.30 Laatste berichten.

Zecsen

I

-~-~~-~

krontjongprogramma
22.00 Voortzetting
door de M.V...Bandoeng II"...\
23,00 Gevarieerd
Maleisch 'ope.ra~progralnma.
.
24.00 Slu!l:ng.

Phohi
21,00
21.10
21.:40
21.30
21.!O
22.15

--- ---

Maleische

Zel1dcr~

~irom Bandoeng: 103 meter.

I

Ten o\"erstaan van burgt';meester ~l', $. J. de l\Ionchy is 19 dezer op ·bin llaagsche stadh.ds 'de aanteekening geschied Ivan het Prinselijk huwelijk; ,HnkSPl'inses Juliana ep
Prins Bernha~ met ~en burgemeester In diens werkkamer; re<:hts h~ verh'ek uit het stadhuis.

,.

.

,

NIrom Soerabaja II: 95 meter,
Nirofll Semarang: 111 meter.
Nirom Ojokja: 127 mete1'.
'trl-zender Solo: 36.30 meter.
Vadera. Ojokja: 87.97 mew.

Vorl, Ba-ndoeq I 11'7,11 met.r.
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Het nieuwe jaar door de eeuwen heen

o It d

De Kerk xoiul den Nieuioiaarsdug nlet belangrijk: "
nleuwj aarsgeluk-

"Annum Novum, fellcem faustumque
tibi !" (Ik wensch je een gelukklg en
gezegend nteuwiaar).

De Chrlstenen namen als burgers aan
dergelijke Rorneinsche nteuwlaarsreesten vaak deel en zl] bevorderden daar9001' dat een scherpe actie van kerkelijke ztjde ertegen ontstond, VerschilHet was In dealleroudste tijden voor- lende kerkvaders, Tertulllanus Augusal de natuurlijke wlssellng del' laarge- tinus, Chrysostomus, ijverden er blzontijden, waardoor de lengte van het der tegen. r
pl'imitleve jaar bepaald \Verd en die ook
De kerkelijke vIering van den nleuwop den omvang van het jaar grooten
invloed uitoefende.Heel vaak speelden jaarsdag Is niet oorspronkelijk.
economische verhoudiflgen bierbij een
In het jaar 567 werdvasten voorge...
voorname 1'01. En dikwijls ook beteeken·
schreven
op 'de eerste drle dagen ,van
de voor de menschheid de beeindiging
het
jaar.
Nadat de geboortedag van
van den jaarlijks-terugkeerenden land..
Ohrlstus
op
den 26sten December was
arbeid het af~luiten van het jaar,
vastgesteld,
verplaatste de Christelijke
Maar ook het begin van den nieu\Ven
Kerk het feest del' besnijdenl.s op den
, voorjaarsarbeL:i i was weI de periode,
lsten Januarl, terwijl het Dr1ekoningenwaarin het oude jaar eindigde en het
feest
(6 Januarl)
hler en daar den
nleuwe een aanvang nam.
naam van Gl'oot-Nleuwjaar draagt., De
In Israel begon het' nieuwe jaar in Kerk vlerde ook Marla Boodschap- (26
den herfst (Rosch Haschana): den Maart) als Nleuwjaarsdag. In Engeland
rekende men tot 1752 het nleuwjaar
lOden, lat€r - wegens den Verzoendag- van dezen dag at. ,
op den earsten dag del' zevende maand
(Tisjri). Het ging met £en feest gepaard.
In het begin van de Hervormlng
Men hield dien dag niet aIleen voor vierde men Nieuwjaar nlet, ofschoon hlj
den dag del' goddelijke rechtspraak, op sO~1l1l1ge plaatsen op gezag van de
maar ook voor den scheppingsdag van overheld als een feest<lag gold. De syAdam. Daar het feest door trompet- l~ode van Dordt 0618/1619) stelde hem
of .bazuingeschal werd aal1gekOndigd'i met den Herr.elvaartsdag, toen ook nlet
noemdemen het ook weI trompetten. in eere, gelijk. De prediking gold te
I
,
Dordrecht nlet den Nleuwjaarsdag
of bazuinfeest.
maar de besnijdenls en de naamgevlng
Ook dl6 oude Perzen vlerden Nieuw- van Jezus (Lukas 2. :2~)' .Evenals in
jaar, dat Naurus genoemd werd. Zij Duitschland kwam m t emd del' zekendan dan cen groote feestvreugde, ventlel:~e. eeuw de Nleuwjaarsdag als
waarin ook het Hof deelnam, dat paar- zoodalll o m eer~ met geschenken en
denrennen organi~eerde en giften onder a,l,lerle,l drukte, dle als heldensche prakhet volk verdeelen liet. En het yolk van ttJk werd bestreden. ~edert 1817 "kwam
zijn kant schonk eieren
het "godsdlenstlg begm des jaars meer
.
in gebrulk.
I
De Grieken kenden well.swaar ook een
begin van het jaar, doch van nieuwjaarsfeesten wordt geen gewag gemaakt, In enkele Grieksche staten In
de Oudheid waren zoowel de maand,
waarin het uJeuwe jaar begon, alSQok
de namen del" afzonderlijke l1laJl.lden,
,'else; illend.
De Romeil1en kenden oorspronkelijk
een jaar van tien maanden, waarvan
het begin de Iste l\laart \vas. Ovidius
en andere schrijvers deelen mede, dat
op dezen 'dag de heilige vuren in den
tempel van Vesta opniet}w ontstoken
werden en de openbare gebouwen met
nieuwe laurlertakken venierd werden.
Het jaar van tien maanden werd evenweI niet lang gehandhaafd en vrij spoedig besloten de Romeinen tot een jaar
van twaalf maanden. Zij bracllten offeranden aan den god J.anus en maakten op dien dag gaarne een aanvang
met belangrijke zaken, omdat zij hem
voor een gelukbrengenden dag (dIes
faustus) hielden. Ook waren toen de
nieuwjaarswenschen en nieuwjaarsgeschenken reeds in zwang el1 eerstgenoemde werden op dien dag vooral tot
overheidspersonen gerlcht. In den beginne schonk men elkander v~uchten,
In het bizonder met goud verslerde dadels en vijgen, later kleine koperen
munten, waarbij de rijken nog andere
f,{>schenkell voegden. Geschenken te
ontvangell, was vooral een voorrecht
del' Pa triciers; ledere client bracht op
nieuwjaarsdag aan zijn patroon een
geschenk, dat den naali1 van "Strena"
droeg. De keizer vorderde die schatting
van al zijn onderdanen te Rome. S~rijd
vragen en proce~en bleven rusten. De
l1ieuw in dienst gekomen consuls deden
voor het welzijn van den staat eveneens plechtige offers en gebeden. Maar
het volk kende alleriel zweIg- en genotpartijen, welke dikwijls tot erg.erlijke uitspaWngen leidden.

Thans houdt het nleuwjaar In de
C'hristelijke landen zijn intrede op den
eersten Januarl. Geweerschoten, vuurwerk en klokgelul kondlgen zijn geboorte aan. En duizenden menschen
wl!nschen elkaar geluk! Is er elgenlijk
weI €en andere dag in 't heele jaar,
waaro) zooveel wenschen gehoord worden?
EvenweI beginl1en de Kopten tegenwoordlg het jaar. nog met den lsten
Augustus. de Syrlsche Christenen met
den Isten September en de Jakobleten
met den lsten October.
I
In China valt Nieuwjaar op den dag
van die nleuwe maan, welke intreedt"
\Vanneer de zon In het, tee ken van den
Waterman staat, dl\s t\tsschen 20 Januarl en 18 Februarl. Evenzoo was het
tot 1872 in Japan en tot 1892 in Korea.
welke staten sedert dlen tijd den Gregoriaanschen kalender hebben aangenomen.
In Indle noemt men. zooaLs iedere lezer weet, het eii1de van de poeasa weI
"Inlandsch Nleuwjaar". I
Aan de Nieuwjaarsnacht en dag zijn
cen groot aantal gebrulken verbonden,
welke aHe in het heldensche bijgeloof
hun oorsprong hebben. :Zij nemen te
vee 1 plaatsruimte. om ze te vermelden.
Daarom herinneren we er slechts aan,
dat het gebrulk om elkander schrifte..
lijke nilmwjaarswenschen in den vorm
van vlsitekaartjeS of nleuwjaarsprentbriefkaarten te zenden. in de laatste
jaren sterk is afgenomn. 'Zulks waarschijnlijk weI zeer ten genoege van de
posterijen, die op Oud en Nieuw ~ch
al handen volwerk hebben.
,.,
Een en ander belet ons evenwei niet,
om deze bijdragc te besluiten met een
voor alle lezers bestem<;l: ,,0 e 1 u kk 1 g N leu w j a a r I"

lIet juweliel'sbedrijf Bouman in Den Haag heeft een getrouwe
afbeelding in brillanten gemaakt va.1 dell sluitzegeJ, welke ter
gelegenheid van het Prinselijk huwelijk is' uifgegeven. lIet g'e·
, heel bestaat uit 3517 brillanten; iedere steen is voorzien van
58 facetten,

IV

Het gelaat lonkte hem toe, en de gllmIach was vrlendelijk. De rnetgezel sloeg
de oogen near en Het zijn bltkken gaan
over zijn armen. En nuontwaarde Laurens een vreemdschouwspeI. In dle armen hleld zljll overbuur tal van gestalten gesloten dIe vroeger Laurens bijzondel' na hadden gestaan, Zijn ouders, zijn
schoolvrlenden, allerlel Ilguren ult z1jn
geboorteplaats en uit de steden waar
hij later gewoond had, vrouwen, die hij
met eerbled en llefde herdacht, naast
mannen, van wier wijshehd en deugd hij
profijt had getrokken. Het was een bent
gezelschap, dat zlch daar in die armen
genesteld had, en er ging een merkwaardige warmte van dit gezelschap 'uit. Het
leek een Oudejaarsavondpartlj op zich.
zelf, waarvan de deelnemers pnderling
innlg verknocht en gelukkig waren. :a;n
boven deze wel'€'1d van vreugd~ s<:heen ~
het hoofd van den metgezel als een ZQn.
Welk een teerheid ging er uit van delle
andel'S zoo kou<le en stroeveoogen I

't Nieuwe Jaar, .ddt gaan we wenschen,
't Ouwe Jaar Ugt in ,z'n gral,
't Ging, en met den gaven gulden,
Om een danker hoekle 'a] ,.
tuemana zat het diep betreuren,
Ntemand. plengteen stille iraan,.,
't Liet 'ona weer in een chemise
En op .bloote voeten staan!
't Nieuwe Jaar kijkt naar dievoeten
En dat hoogst summiere hemd,
't Is met zooveel sans-culotten
Ook niet opgew~kt gestemd!
't Wordt weer netals zesender[ig:
't Nteuwe Jaar vindt, ook 'Op bon,
Voor zoo mentg kaal-gephtkte
Zells ntet eena een pan talon !

"Zijn dat uw kinderen ?" waagde Lau..
rens te vragen. Het WM pe eerste maal,
dat hijhet woord tot 'zijn b~geleldel'
dorst rlchten, gelijk het de eerste rna-aJ
was, dat hij zijn 'blikken had durven
wcerstaan. En zooals die blikken tver.
zachtten, wodra hij ze niet meer <lng~
sUg ontweek bleek de S,t.elll zacl\t ell
innlg, waarmee ete metliezel antWQOrdcte,

't Nieuw6 Jaar zet in metzorgen,
't Oztwe Jaar is uitgezztcht.. .......
~ll t o_c h gaan ill stad ell Lande
SirakiJ 'de vlaugen ill de Lucht :
Ondanks zuchten, ondanks zorgen
Blfjft de blfjde ,zekerheid
Dat de Gouden Koels vall I/olland
In dit jaar terbrutlolt rtjdt ! ! !

__
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,Mijn kinderen, zooals gij allen, dl~
nog lQuiten m,ijn annen ronct~er{t".

ken terellfl gettJ• •

Laurens voel<le bij dlt antwoord ~en
pijnlijke steek. HIJ rbegreep, waarop d~
metgezel doelde. En alsof een ander pa,mens hem antwootdde, klonk net woord
van een tafelspreker, die reciteerde:
"Gelijik het gras' is OM kort.stonrdlg Ie-
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fJe I:a((rt op !let Jlerre Oosten ill /ret (,!gelQopell jam'

Dat het afgeloopen jaar In velerlel eerste half jaar op eell zeer laag peil
opzlcht een' kentering met zich bracht stonden, konden na de t{)tstandkoming
heeft vooral ook de scheepvaart onder- del' overeenkomst met de Nanyo Kalun
Als gewoonlijk ,vlerde men oOk dit vonden.
K.K. geleldelijk worden verhoogd, waarjaar den Oudejaarsavond als een. famldoor
danook merle in verband met de
llefeest. Laurens oW<! 'dapper mee: hij
En in weI zeer sterke. mate is dit
groote
toename van den export de rehad smakelijkgelaehen om de flau\ve het geval met de vaart over de "nleuw8
sultaten betel werden.
grapjes van OOm, hll had aan de brldgetatel gezet.en met een ernst. of .het 1wereldzee".
levener ,van: af hing, en :UU de klok het
De importeJ.l van China. bleven zeer
plechtl~ uur sloeg en de tralditlouee- '( ,Oe vex:schlllende gegevens, die wij he- gerIng en praetlsch gelijk aan dIe van
Ie geweerschoten, flulten, ;s1renen en den kondell_ bemachtlgen omtrent het
het vorig jaar. De lag-ere waarde van
claxons haar' (begeleldden, i 1donk en verloop van zaken in 1936 bil de Javaden dollar in 1936 ten opzlchte van
wende en gelukwen~hte Ihij moo met Chlna-Japan-Lijn, die tach van de "In.
den gulden - in verhouding tot 1935
een aandoenlijke hartelijkheld.
dIsche" maatschappijen het .Ieeuwendeel
- was oorzaak, dat de inkomsten aan
heeft in het vervoer van en naar Japan
Toeil allen weer gezeten waren om zich
vracht In guldens omgezet mindel' waaan het nac'htelijk soupertje tegoed te en China, vormen e.en aardige afspiege- ren dan in 1936.
doen, dronk Laurens zijn glas in een ling van de algemeene tendenzen, dIe er
teug uit. De wijn was 't eenlge, dat hem zijn opgetreden. Vooral blijkt hieluit
In het thuisgaande vervaer wordt vernog kans 'gaf den metgezel te vergeten. sterk de invloed, dIe van de devaluatle
deI'
nog steeds sterk gevoeld het verbod.
Ma,ar vanavond :gaf ook dlt middel nog
op
26
September
Is
uitgegaan.
tot
invoer
van OOonen (kedele) uit ManmIndel' dananl1ers: met onverstoorbachukuo, en rijst uit saigon, welke lading
.re klaarheld keek zijn overbuurman hem
Het jaar 193-6 dan is voor de J. C. J. L.
aan en het was,:<>f zijn trekken te
vroeger de bulk van het vei"Voer naar
scherper werden, naarmate zijn slacht- zeer eigenaardig geweest..
Java ,van uit niet Japansche havens uit.offer zioh bedronk. Uit de nevelen van
(
In de eerste heHt llet het zlch aan- maakte.
tabaksrook trad zijn omlijnde gestalte
naar 'voren en Laurens konzlch 'nlet zien, dat het 'f sleclltste jaar wu worDe import van Japan per J. O. J. L.
begrijPen, hoe de anderen pem nlet' za.- den sedert de crisis.
I
nam in omvang too. Ook hier kondtm
g'en, dlen ovelibuur, dIe ~uS$IChen de
stoeIen del' gasten zijn eigen zetel had
Tengevolge van diverse factoran ech- na de totstandkoming van de overeenmeegebracht en 11U daarop troonde als
tel' sluit het jaar zeHs nog mIndel' on- komst met de Nanyo Kaiun de vrachten
een toeschouwer: dIe nlet koUlde, kritlworden verhoogd. ZOOals bekend werd
5<:116 l>Ukken dit sentimenteele sp€l gunsUg dan 1935, terwijl ook de naast op 8 Junj te Ba tavla de overeenkomst
bij zijnde toekomst zich niet ongunstlg met de Nanyo Kalun geteekend, nadat
doorzag..
laat aanzlen.
de onderhande.lingen in Japan op een
Hij 'ha<i Laurens reoos van het eerste
G.ood ipunt waren gekomen. Op grond
De algeheele opleving van den handel yan ~eze overeenkomst werden de
begin
begeleld, ,deze onafscheldelijke
metgezel. Nog herinnerde Laurens. ;z1ch bleef voor de J.O.J,L .. nlet zonder in- Java-Japan-Vrachtenconferentie ' met
heelg'oed, \wanneer de eerste kennlsol1la- vloed. De export van Nederlandscn-In- hoofctzetel te Bat.avIa en de Japan-Java. king 'geweest tWas. Zijn heele leven zou die naar China, dIe reeds v66r de de- Vrachten oonterentle met hoofdzetel te
hij . dat afschuwelijk oogenbllk onthou- valuatle van den gulden In beschelden Kobe ingaande ;1 Juli '36 wedel' opgedell, Hlj was een jongetje van vIer jaar mate was toegenomen, ging daall1a. be- rlcht.
,
I
geweest en er was 'een boer in de sloot langrijk vooruit.
Het passaglersveIVoCr nam toe, doch
verdronken. Bu'urklnde~l troonden hem
De export van 'NederIa~ldsch-rn ook bier was voclbaar de mindere waarmee na-ar het schouwspel. De boer lag
dIe
naar Japan, die van ~en aanvang de van den dollar ten opzichte van den
aan deb wal met eenblauw/opgeZIWoIvan
1936 afzeer belangrijk was geste- gulden. De depr~iatle van den gulden
len ,gezicht. !Ell achter /den drenkeling
bra.cht lllerin slecht.s een g e dee Istond de gestalte, idle van dat uur af gen, nam tegen het einde van het jaar t eo 1 ij k eve l' bet e r i n g.
!log
gloater
afmetingen
aan.
Laurens oriaIscheldelijke metgezeI worden ZOU. E'en z:wljgende figuur met starIn bevoegde kringen kan men echter
De vrachten naar China bleven tot geen enkele voorspelling doen omtrent
re oogen en een bevelend 'g-ebaar in
ultimo September practisch ongeWijzigd. de toekomst. El' is thans een groot aanzijn nauW'e'lijks zlch !bewegende hand.
Daarna werden zij geleldelijk vel'- bod van lading VOOr rverscheping gedul'-ende de eerste maanden van '37 doch
Van dat uur al was de metgezel bij hoogd.
of dit aanb<xi ·zich de volgende maanelke levensgelbeurtenls aanwezlg I geweest. "Dankbare ouders omheIsden hun
De vrachten nu, bel'ekend voor het den zal handhavenis een volkomen onjongen, toen hij zijn einddiplol11la in . vervoer naar Japan, die gedurende het zekere factor.·
ha11lien had. Maar, inaast de ouders
stond, ka4n en' koud, . alsof hlj op iets
wachtte, de 111etgezel. Een be trekking in rende gelaat van den metgezel den ang- hem. aan, dezen· .bederyer vail ane plede maatschapij had Laurens !belang- stigen minnaar aan.
;
zier. Waarom kon hij zijn slaehtofCer nu
wekkenden arbeld bezorgd. M'IJarachter
eens niet een ,wo'n gezelllgell avond
elk interess~nt 'werkstuk wac-htte de
Om hem te ontvluchteil, had Laurens met rust laten ? Maar 't was, of 111j julst
metgezel riiet zijn onaandoenlljken blik.
gereiSid, maar geen 'pIekje op heel de nu zijn tegenwoordlgheld extra goed wou
Met vrienden had de ,jonge man feest
wereld, of de ijzige adem van zija !>ege- laten gevoelen..
I
gevlerd, maar op elk 'feest zag Laurens
Ielder had alleopkomende vreuglde vermaar een verschijning, ZOO hel ,en duidekoeld. Er was nlets mools, nietsbelangLaurens kon geen oog v,an hem aflijk, dat de andere tot ischimmen werwekkends opaarde; ,de dwingende te- houden. Die vreemde, koude oOgenaan
den. Het lied wou nlet over de llppen, de
beenen konden· het rhythme nlet ;yin- genwoordlgheld van den metgezeI ver- den overkant trokken met magLsche
den, het geestlge (W'oord kIonk valsch on- laagde aUes tot schljn. De metgezel was macht. W~rktuiglijkantwoordde Lauder dezen onafgebrOken, ~pdringerlgen de eenige werke1ijkheid en de schame- rens op ,het gesprek van zijn tafeldame,
aallbUk van den steeds rustlg wachten- Ie· rest diende aUeen Jmaar tot afielding werktuiglijk lachte hlj mee met het geom hem te iyergeten. Hem vergeten r zelschap en applaudisseerde, en klonk
den metgezel.
I
Alsof dit mogelljk Ware ook ma.ar een telken.s wanrie~r een van de gas ten een
enkel gelultkig oogenbUk ! ,
s'peech had gehouden ter'verw-elkomlng
Laurens was.getrouwd, maar nQQit was
vall ,het 1 nleuwe jaar. Maar terwijl hij
hij all€en meteij'n vrouw geweest. ZeUs
sprak en lachte, en applaudisseerde en
in.de inn1g~te oog-enblikken stond als
klonk, was zijn aandacht uitsluitend bij
vel'stoonder van genoten geluk de onZoo zat de metgezel ook dezen . Ou- dat raadselachtige koele.dwingende en
afscheldelijke ~erd~,en.:uit het verlangend cog \lal) devrouwbUkte het koude. dejaarsnacht 'weer 'aan LaUl'ens overzij- steeds waChtende ~elaat ail,n den overhartelooze, ~mmer aIs. op zijn prool Ioe.. de. Met wrevelige blikkell kee~ I"aUren$ kant.
I \ I
I
(Nadruk verboden)

dlt ge1a.at

Laurens ; het waagde, zijn overbuur
vastberaden in de oogen te kijken, Iwerd
het. hem; ;a.ls doorzag hi] dit masker.
Achter die hardheld en stroefheld blonk
hem lets toe, ldat aan hartelijkheld her.
lnnerde, Voor het eerst in zijn leven
scheen er lets van sympathle in Laurens'
gevoelens [egens den metgezel gekomen
te 'zijn. rDit was een nleuwe, vreemde ervarlng,
I

't Nieuwe Jaar 'zegt goeie morgen,
't Ouwe Jaar zegt aoete nacht :
Veel gevraagd en niets gekregen,
Niets bereikten veel verwacht .. ,...
Strak$ maar heel gewoon gaan slapen,
Morgen 'dan begint net [aar
Net precies 'als aUe [areti :
.ueu ell zeaen t t - ,had ie rt maar!

\,

De
Romelnsche
wensch luldde :
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leta veranderd was dezen avond, Toen

EIOENWljZE LIEDjES'

Viering isouder dan Christelijke jaartelling
"Neem den nleuweii kalender en hang
hem op de plaats van den oude op;
daarrnee begint het nleuwe [aar", zoo
Iuidde eertijds een oud rgezegde, Doch
z66 eenvoudig is het niet en het heeft
heel wat riadenken en vele eeuwen ervaringen gekost, eel' het gelukte, het
ttjdsbegrtp naar begin en omvang - en
daarmee dus de "grootte" van het jaar
- te bepalen.

Maar het leek, of er

-

i
~

De spreker verwees'lla.ar de doodenlijst v~l.1l het jaar. En hiJ vroeg: "Wle
weet, wie hlerop den volgenden OudeM
jaarsavond zullen voorkomel1. Wie van
ons zaI dan lZijn plaats in die rij heh...
ben gevonden ?"
j
.
Bij de gedachte aan het einde verblookte ,Law"ens en :beklemdsloeg hij de
oogen neeI'. Maar de metgezel nam het
woord.
\
\ I
"GIj noemt dat het eillde", flulsterde
hij. "yoor mlj, loS het het ibegin. ffet is
ma;ar iVan welken kant .men de zaak be.
zl~t. Gij spreekt ,van de vergankelijkheld van het leven. Maar wanneer leven ,\onvergankelijk is, dan ben lk het
Leven en niet ,(Ie Dood. Want een is er
slechts, die blijft en die eene ben ile.
Al het eindige wordt oneindig in mij, en
ik maak· al het tijdelijke ceuwlg. Naar
mij keert alIes terug, maar uit, mij
wordt ook alles opnieuw geboren. Moest
u dat nlet wat ,meer vertrouwen geven
in mij? Waarom angst,aIs de onver~
gankelijke naast u loopt, dIe nlet aIleen
de DoOd maar die tevens het Leven Is?
Maest u· mijn gezelschap n'tet eerder
een gevoel, van velllgheid geven ?"
De geruststellende toon hergaf Laurens
zijn ;tegenwoordigheld van geest. Ge-·
troffen door de innlgheld van des metgezeLs :woorden, keek hij' op. Maar hoo
verraste hem hetgeen hlj nu zag' '

De gedaante ,van den metgezel had
een ,verandering ol1ld€ll'gaan. InplaQ.tS
van den man met de stra.kke en holle
oogen zat pp zijn 'eetel een jonge :vrouw,
betooverend schoonals een fee. Was zij
het, die :had gesproken hetgeen Laurens
den onguren metgezel had meenen te
hoorenzeggen ?
"Kom mee I", voegde de toovel'tee den
ontstelden Oudejaarsgast toe, I "kom
moo en begin uw leven opnleuw. Ge
zult zien, hoe mooi en ,hoe 'belangwekkend de ,wereldlis, als ge haar onder
mijn toezlcht aanschouwt.. ...." I
,»at geloot i ik", rlep Laurens 'uit.
"Maar dat is dan ook heel wat anders
dan haar te doorloopen onderhet oog
van dlen ,vorigen ,metgezel dIe uw ,vader...... ja, wat)s hlj van u en wat zijt
ge zeIt?"
De tee glimlachte geheimzinnlg. "Wat
gij voor twee houdt, Is inderdaa,ct een",
antwoordde zij. '4Gij menochen Jaltijod
met uw onderschelding en tegenstelling! Waar begint het Leven en waar
eindlgt deOOOd I Het is maar uit welk
oogpunt men alles' bekijkt !"
"Maar giJ, wle zijt gij, jhoe heet' gij 7",
vroeg Laurens.
I
"Men noemt mij het GelUlk of oak weI
het Geloot. Het is alles 'hetzelfde. Anderen l10emen mij liefde. En sol1lmigen
spr~ken mlj aan als het Leven. Bij mijn
waren naam noemt men mij noolt".

En 000 toog Laurens na dezen Oudejaarsavond opnleuw op pad. Het Leven
toonde hem telken dage .zijn heerlijkheden. ,En hij genoot ~ag aan d,ag .van de
wondelibare afwlsseling en vall de gesprekken, welke hil hleld ~net .de metgezellin, die hem geleldde naar het doel,
dat hem onder ;de oog'en van zijn voorl1lallgen metg'ezel ~ zoo weerzlnweklkend
g-eleken had, maar dat hem thans lokte
als het vredlg beslult vaneen lan~e en
leerzame rels.
'
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.Het slot. yon . het ..N.. I.O.--G.~cong'res
, Onversaogde cctie .voor duurtetoeslog
steun zal geven aan maatregelen,
\Vaartlcel'illg yo or Yourzitter zijn
welke zullen worden genomen teneinde
I

In den na-avond van Maandag kwarn
het N.I.O.G. bijeen in een hulshoudelijke zitting, meldt onze Bandoengsche
correspondent.
In bespreklng kwamen: de afvloeiing
en terugstelllng in rang; de actle tot
verbeterlng van het onderwtjs : de te
voeren salarlsactle, en het ulttreden van
den Postbond uit het V.V.O.
De algerneene vergaderlng sprak als
haar meening uit, dat in een tijd waarin
zlch merkbare teekenen van opleving
beginnen te vertoonen, het aanbeveling
verdient den tot heden gevoIgden weg
van afvlceiingen en inkrimping te verlaten. De algemeene vergadering meende, dat de t-ijd is aangebroken om, in
vertrouwen op de naast~ toekol11st, te
beginnen aan den opbouw van wat in
de afgeloopen periode moest worden afgebroken. Aan de afvloE'iing, waarbij
dikwijls zeer ervaren leerk1'achten zijn
betrokken, zal dus mede in het belang
van het ond<'rwijs Cen einde moeten ko~
men. Men zal daarentegen juist mee1'
de 1110gelijkheld van werkverruiming
dienen te oYerwegen.
In nauw verband met het vorige punt
werd uiteengezet, dat de algemeene toest.;and van het onderwijs in - NederIandsch-Indie ten zeerste geleden heeft
onder de bezuinigingsmaatregelen. De
onde1'wijsgelegenheid zal weer dienEil te
worden uitgebreld, waarvan de urgentle
weI is bewezen door de toename van het
overstelpende aantal wilde scholen, waar
de kinderen in veE'l gevallen voor hoog
schoolgeld slecht onderwijs, dikwijls door
onbevoegden, wordt geboden. Oak het
aantal leerlingen per klasse dient ten
~poedigs1.e t.e wOl'den verminderd, hetgeen In verband met de werkverruiming
ook van veel belang Is. Dat voor dit
aUt's geld noodig is, werd voldoende beseft, doch de vergadering meende, dat
het sombere geluid over de begrooting
1938, het\wlk door de Java-Bode bij dat
van een roerdomp werd vergeleken, hi
\'erband met de huidige. situatle· op economisch gebied, welke weer glll1stige perspectieven open1., niet gerechtvaardigd Is.
I

I

-.....

Oak bij de bespreking van de te voe·
ren salarisactie kwam herhaaldelijk tot
uiting, dat de sombere inzichten vall de
regeering op fin ancieel gebied 11iet werden, gedeeld. Ten opzlchte van de saIadspolitiek dient men van rlchtlng te
wranderen. Meer en meer is gebleken,
dat de H.B.B.L. een zoodanige chaos op
salarisgebled heeft geschapen, dat men
het geheele salarisprobleem opnleuw op
gedegen wljze in studIe t-al moeten nemen, waarbij' dan evenals dat Indedij<l
bij de voorbereidlng van de B.B.L. ge~chledd(', met de adviezen van de vakbe\\"eglng in belangrijke m.ate ;rekenhlg
zat behooren te wordell gehouden.

vall Douderdug 31 December

spreker erop wees hoe men steeds
meer den heer Van del' WeI is gaan
waardeeren, spreker hoopte, dat hij
niet van een welverdlende rust zou
-gaan genieten, doch dat hij ook in
Holland nog flink werkzaarn zou zijn.
Mede bracht spreker hulde aan den
binnenkort aftrecienden penningmeester, den heel' Van TuinUli, voor
diens beleid. Na deze woorden klonk
een hartelijk applaus.

reeds in 1937 te komen tot een NederIandsch-Indlsch onderwijscongres, dat
De v 0 0 r zit t e r herdacht, terwijl
zich vooral zal bezlg houden met de toelating tot de scholen voor voortgezet de aanwezigen zlch van hunne zetels
verhleven, de In het afgeloopen jaar
onderwlls.
overleden leden. Voorts dankte spreker
voor de waardeerende woorden tot hem
BEIIANDELING VOORSTELLEN
gerlcht. Wij stellen ons voor, zelde spreIn de hlerop volgende openbare bljeen- ker, 0111 het volgend jaar te beglnnen
kornst, welke door den voorzttter, den aan den opbouw van wat door de crisis
heel' Van d e r WeI, werd geleld, is atgebroken.
weI'd de begrooting na eenlge opmerSpreker eindigde met den wensch :
klngen goedgekeurd. Onder andere vroeg
de heer S p r u ij t (Malang] of het "Lang moge het N.I.O,!J. leven". (L u i d
Oeroepssecretariaat commuulstlsch ge- a p p I a u s),
orlenteerd Is en of er dan nog contrlOok dankte spreker de pel's, waama
butie voor moet woraen betaald. (F 80.per jaar). Zulks was hem.. ter oore ge- de jaarvergadering werd gesloten.
komen.
-----~-_._--De v 0 0 l' zit t e l' antwoordde hlerop, dat dit absoluut onjulst was.
Van SOerabala was een voofstel ingekomen om de contrlbut-ie-regeling te
brengen op vijf-zesde percent van het
pensloen,
De v 0 0 l' zit tel' verzocht deze
zaak, die elk jaal' opnieuw aan de o:de
komt, nu eindelijk eens met rust te !lten.
De vergadering ging daannede accoord.
Solo had een voorstel ingediend, luidende : het N.LO.G. betale de loondervlng, die geleden wordt als men langel' dan drie niaanden ziek Is.
Het hoofdbestuur w,ts tegen dlt voorste!.
De heel' Lag e man wees erop, dat
het cen duur mid del Is in bovendien
een lapiniddel, terwijl het ook ncO' prlncipleel onjuist is. Het is de ta~k van
het gouvernement.
Dit voor.stel werd ingetrokken, terwijl
het voorstel van Malang, het te lezen met
de uitbrelding: middels cen verzekering indien daartoe de mogelijkheid
blijkt te bestaan, door het bestuur werd
overgenomen.
Aangenomen werd het voorstel-MalanO'
om te ijveren voor cen meer uniform~
leermiddelenverstrekklng op scholen van
min of meer internen aard.

Bij de rondvraag vroeg de heel' H e ss e 1 s (Solo) of de kranten in hun
kindercourant niet de nleuwe ,!;pelling
zouden kunnen invoeren, want op het
oogenblik komen de .kll1deren hopeloos
in de war.
De heer Cos t e r <Batavia)
memoreerde het keurige werk, door
den voorzitter ook reeds vroeger verrlcht en hoe hij niet In een goeden'
tijd vQ01'zlt ter is geworden waarbij

EEN BOTSING
Op g'cvaarlijk punt te Buitellzorg

Gistermiddag lets over vleren had een
aanrijding plaa1.s tusschen een "Excelslor"-aut<lbus vol passagiers en een met
groente beladen vrachtauto tel' hoogt.e
van waar de Bantammerweg op den
Groote-weg uitkomt.. De autobus kwam,
de helling l1e'mende vanaf de richUng
Roodebrug, de vrachtauto kwam van de
Soekaboemi-rlchting aan. De vrachtauto, een botsing zlende aankomen, week
naar rechts uit, maar werd ondanks dat,
nog in de flank gegrepen, waardoor de
carosserie van het onderstel werd afgeworpen en, het aldaar staallde ijzeren
a.anplakbord gedeeltelijk in elkaar werd
gedrukt. Het mag cen geluk heeten dat
hierbij geen emstige gewonden of_ dooden te bet.reuren zijn. Slechts een buspassagler werd licht aan de kin gewond.,
De .bus kwam er nog het beste af met
e~n ingeramd sl\'atbord en lamp, bene-Hns radiatorschade, maar bij de vrachtauto brak de cardan-as enz. en heeit
deze zoodoende veel meer schade, want
ook de reminrkhting kwam er slecht
af; veel manden met groenten lagen
over den \veg.
'
Lat-er op den avolld kon men de bus
martiaal zien staan op het erf van het
politiebureau, de vrachtauto , met treu·
rende ,vlag voorop, peinzend en inwendig geha,.vend, als een getemde leeuw
van den weg, In een del' reparatie-ateIi ers aU1ier.
.
Het is en blijft een gevaarlijk punt
deze wegensamenkomst, ook ondanks
het vluchtheuveltje dat men er aantreft; eell verkeersagentzou op dat
punt geen overdadlge luxe zijn.
Toen in den avond de van de vrachtauto afgeworpen groentelUllanden werden opg'eruimd viel het ons op, dat julst
op die pIek des onheiIs, hoog aan cell
boom, een verlicht board prijkte, met
het bekende opschrift:
"Let op U Saeck" ! .

Tn arwaehting hiervan sprak de
vergaderi.l1g deh uit voor" bet uit.
oefellen van grooteren aalldrang op
de regeering tot bet verleellen van
den onmiddellijken duu.rte.toeslag in
,'erband met de devaluatie.
Nadrukkelijk werd crop gewezen, dat
de l'egeering de devaluatie niet heeft ge..;
wild en nlet mag t.oelaten, dat op deze
wijze de ambt-enaren nogmaals een vermindel"ing van inkomen moe ten ondergaan. Aan het hoofdbestuur werd opgedragen de actie in dit opzicht niet te
laten verflauwen.
Omtl'ent het uittreden van den Postbond uit het V.V.O. deed het hoofdbcstuur nadere mededeelingen. Unaniem
bet-reurde men den s1.ap van den Postbond en keurde men het beleld vall het
N.I.O.G.-hoofdbest-uur iil deze kwestie
g'oed,

AAN PRlNSES JULIANA DE~ NEOERLANDEN DI] HAAR HUWEUTK U'B't:

PRINS BERN~ARD VAJ.~ LIPPE-BIESTERFELD

Oclttewlvergmle";llg
In de beslot-en ochtendvergadering van
. Dinsdag, welke werd gehouden onder leiding van den algemeen secretaris, den
heer B. Lag e man, kwamen in bespreking de voorsteUen, welke be trekking
hadden op het Mulo.
Ret hoofdbestuur meende redenen te
hebben het geheele complex voorstellen
in hulshoudelijke zltting te moeten behandelen.

:\

Het hoofdbestuurslid, de heel' Schouten, tevens redact-eur van De SChool,
leidde de besprekingen in. In een uitvoerig gedocumenteerd betoog zet-te hij
het stan9puntvan het mulo om de
noodzakelijk geaehte ....erbeteringell in
het leerplan, over de differentiat-ie, he&
maximum aantal leerlingen, de positie
der Icerkracht-en, enz., waarbij de in de
Yoorst-ellen geulte wenschen werden 00sproken, uiteen,
Het resultaat del' besprekingen was,
dat aile voorstellen werden ingetrokken
en het standpunt van het hoofdbestuur
v..erd aanvaard als de grondslag voor de
door het N.I.O.G. t~ volgen gedragslijn.
Het congres kwam eenstemmig tot dit
besluit en betu'igde zijn warme instemming met het door den heer Schouten
naar ....oren gebrachte standpunt van het
hoofdbestuur,
Aan het slott dezer zitting besloot de
algemeene vergad~ring, dat het N.I.O.G.

Ktck aiel doot 't "olle zomcrgioen
De gde pij al no den httflt~
Waat
het .cl1ool1e jut if! stefA ,-{.~

mu.

.2>ut vid weEr, buiten elk sci'l.oetJ,·"Eell nicuwe leGte op Hollinds ert.

'aD

De cr,gto kutdcn licht
JUIt;
De nAchtea flO btlo(te )wod •.'.
llIijo'hart, doot 'a blinde bloed o~t.tU,t.
Al. in ettl c1~JhoCop gn<>t),
'fiatte flU' obgcWete4 dod .<J~ ~
[)U;

ri,

Lttftllddeb in <lei! bot'

Uw ooge,., "luat Tetfange-n slie-PI
Zicb OptnCft tot hloemen dicp Dau 'Fond mijn "-art %ijn :tillgtllS stof,
pau tees het ,temme Meed en ne9:
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"DeuIfde grend, hetzeIfde nMi
\Vaar on. gem«ne doodeD zijo
In huo T"Cthur1jjk,iog 6e6teld",
Oe£ent un u rijn Joet gewdd\..
,Vaille-vens Mei eo hoog(estiini

;,Hoe tijker gij btmi.nnC1l111~t\
'I'e minder Ichic-teo wij tekQt11
Een wedstrijd u1 het l:ijo 'Footgoe,f
In tie£de. cetlijke' o"l'ctTloed,
.Die doot g~codc-e1to mindel wordt I
~Al.at'lftuhoott IijTCll we io~
Me-t u bij Hollands huhguiD; .
Nu in u ze1herwculijkt Weld,
De Zocte zckerhcid van 't hatt;
Dau i. geen Meimaand zonder mi11'~.~

g;,e<r

to Oat he-bt gij
t11 "roont gedun:
'Want die HrtroUWCft baastea niet j ,
Eil diep io 'a hut uw. 1'"olkt 1'ustuli
Het bloeddatkruipt, wut"amet hn~
Totdal Mt bleektW lI~~t to llcd~

De Nede~land~che regeering bIed~ de Hollandsche schooljeugd een
aa.l~ t~r henlU1e~ll1g aan het huwelijk van Prinses Juliana en Prins
W1J ZIJn thans 111 de gelegenheld een reproductie van de pl'ent te

rijmprent
Bernhard.
geven De
t~kst. is van den dichter dr. P. C. Boutens; de druk op imitatie geschept p;pler
geschledde dool' de AIge.meene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage,

,;'

Uit de Provincie
•
Iluitenzorg

Sport en Spel

Patrick -

-~.----

Luchtcuart

st Minen

l'lre League
EEnSTE DlVISI):;

Laatste eel' uun Iuchtheldeu

Bolton W - Brentford
Charlton A - Grimsby T
Chelsea ~ Leeds United
Derby C - West Brom A
Everton - Arsenal
Huddersf'd T - Preston N E
Manchester C - Middlesbro'
Portsmouth - Blrmingham
stoke City - Liverpool
Sunderland - Sheffield W
W'hampton W -Manchester U

2--2
1--0
2--1
1--0

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

3-1

TWEEDE DlVISIE

Jean :\Iernoz, cell del' bekwaamste \'erkeersvliegers van de Air-I'rance die
vermist wOI'dt
'

•

•

In de kerk van st. Louis des Invalldes
le Parijs Iud glstermorgen een herdenKingsplechtigheid plaats voor den ver~nisten Franschen verkeersvlieger Jean
.Ilermoz en zijn eveneens vermiste mak~ers. De plechtigheld weI'd bijgewoond
,toOl' de achtergelaten familieleden van
Je slachtoffers, den minister van Lucht~aart Pierre Cot, den minister van
Landsverdedlging Daladier, de ministers
~an
Staat Chautemps, VIolette, de
J.ess3n, Kardinaal VerdIer, den militaifen gouverneur van Parijs generaal
J-oura'..ld bene\'ens verscheldene genelaals v:m de luchtmacht en buitenlandjch~ luchtvaart-a1.1.ache's. Na de H. Mis
leflleerden de troepen, terwljl twee
eskadnlles de Cour des Inval1des over,10gen.

Over Z.·Athmlic
Maryse Bastie ~s gisteren uit Dakar
voor een vlucht o....er den ZuldehJken Atlantic. Zij hoopte Natal in
Brazilie binnen 12 uren te bereiken.
3es~.al·t

Een nader bericht uit Natal meldt
d.at l\faryse Bastie aIdaar is gearriveerd ;
zlj \"olbracht haar SQlovlucht over den
Soekaboemi
Z.-,\Uantic in U uur en 5 minuten
Gemtel1teraads\'ergaderil1g waardoor zij het reoord van Jean Bat~
(en met 70 miuuten heclt \"erbeterd.

D. Woensdagavond 0111 zeven uur kwam

de stadsgemeenteraaa bijeen onder pl'esi-jium van den bUl'gemeester mr. Van
O'nen tel' behandeling van een vijftiental niet zeer belangnjke punten, waarvan de behandeling nog in dit Jaar moe:st
plaats vinden. Aanwezig waren aIle le(len.
De notulen worden met een kleine
wijziging gearresteerd. De punten 2, J,
4 en ;> gaan onder den hamer door, De
geloofsbrieven van het nieuwgekozen lid
A, van den Berg (V.C.) worden in orde
bevonden en hem is zitt-ing in den Raad
verleend, De heel' Van soe:st wordt aa.lgewezen tot secretaris del' Inlandsche
~choojcommissle. De punten 8, 9 en 1U
worden zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. Punt eH. De heel' Van
Leuven stelt voor, f ;>00 tel' beschikking
te stellcn voor de Ruwelijk::;feesten, hetgeen met applaus wordt aangenomen.
punt 15. Verzoek der Societeit soekamanah om subslctie, gelijk aan de vermakelijkileidsbelasting, voor haar gl'oot
Oranjefeest op 7 Januari 1937, wordt
zonder eenigediscussle vHworpen. Punt
12: begrootingswi~iging voor 1931,
wordt aangenomen.
ROl1dvraag
De heel' Van Leuven stelt voor, met...de
feeslen ook een uitkeering aan de al'll1en
le geven. HlertQe wordt met algemeenestell1men besloten. In de eerstvolgende
vergadering zal dit punt op de agenda
WOlden georacht. De heer Lange zou
gaarne zien dat de hondenbelasting
wordt verlaagd. De burgemeester zeg~
dat de belastmg reeds van f 10 op f ;)
lS tel·uggebracnt. Persoonlijk zou hij
gaal'l1e me belasting veriagen. Zoodl":\
dit mogeliJk zal zijn, kan in 11et nieuwe
Jaar een dergelijlt voorstel van hem
worden tegemoet gezien. De heer Soeriadiredja wijst erop dat de gemeente
geen voetbalterrein bezit. De burgem€cster zegt dat daarover confident1eeie
oesprekingen zijn gevoerd, waarover hij
zicil nie& mag uitlaten. De heer Melsen
mel}10reelt dat dit de laatste vergadering
van dit jaar is. Hij zegt te weten dat
de bUlgemeester meer voor zijn gemeente ilad willen doen, maar dat het
hem onmogelijk was. 1937 begint met
de groote feestvreugde over het huwelijk
van onze zeel' geliefde Prinses Juliana.
Spreker zlet de toekomst niet somber in.
Er is reeds eenlge opJeving en hij hoopt
dat ook Soekaboemi zal meedeeleil in de
voordeelen del' Regeering.
l~ij wenscht den burgem€ester met zijn
gezm en ook zijn groot gezin, n.l. de gemeente, aIle goeds toe en ook alle Ieden
en de pers.
,
.De burgemeester dal1kt voor deze wenschen. Hij zal zlch niet in de toekomst
verdlepen, maar waarschuwt dat hij in
het nieuwe jaar nog weI eens mindel'
aangename voorstellen zal moeten doen.
Hij hoop't' op een goede samenwerking
en tevens dat de opcenten op de beIasting weder verlaagd kunnen worden. AI-'
leen het gemeent-ebelang zal hem leidt'n
en niets andel'S. lIj.erop sluit hij de vergaderip.g.

U~;\GUE

TWEEDE KEHS'IDAG

,

De I1.B.S. is opgerlcht l

In aansluiting op ons bericht van
twee dagen geleden kunnen. we nog het
volgende melden betreffende de Bultenzorgsche H.B.S.
Bij het begin van het schoollaar
19371'38 zal er nu werkelijk een H.B.S.
te Buitenzorg zijn en. wel met een leerplan van een vijfjarige cursus, waar
voorloopig leerllngen voor de eerste drle
leerjaren zullen worden aangenomen.
Deze Hoogere Burgerschool zal werken met volledlg bevoegde leerkrachten
en zal worden ingericht naar de eischen
des tijds in een fraai, rulm gebouw op
Tjikeumeuh.
Het onderwljs aan de school zal staan
onder supervisie van. het bestuur van. de
"Carpentier Alling Stichting" (CAS.)
te Bat-avia, zoooat er niet aan getwijfeld
behoeft te worden of deze H.B.S. zal volltomen. gelijk gesteld worden met een
Gouvernements Hoogere Burgerscl1oo1~
Natuurlijk Is er, nu deze school Is opgericht., eenig geld noodig om haar door
de cerste moellijke jaren. heen. te helpen.; daartoe zullen circulaires worden
gezonden aan belanghebbenden en aan
hen,. die, ook al zijn ze' geen ouders van
H.B.S.-kinderen, het groote belang voor
Buitenwrg voelen van het bezit van een
H.B.S.
Deze circulaires mag men dan ook
weI zenden aan aIle houtvesters in Indie, want deze cathegorle van amblenaren heeft er sp€ciaal belang bij
dat hun mogelijke stanjjplaatsen met
H.B.S. (Bandoeng, Semarang, Malang,
en Medan) met een. vermeerderd wordt
en dan niet een. waar juist steeds veel
houtvesters geplaats'~ zijn (Hoofdkantoren, Bosch-proefstatlon).
Buitenzorg met een H.B.S. heeft weer
kans tot ploe1 en ultbreiding t~ komen.
Wellicht dat menig ambtenaarsgezin
met H.B.S.-kinder~n dan van' Batavia
naar Buitenzorg verhuist, want men
kan zijn kinderen betel' in een koel kUp
maat laten leven en werken, dan in een
snikheete stad. De vader zelf neme
dan maar een trein-abonnement of een
auto.
ZoodQ€nde' is deze H.B.S. ook een
kolfje naar de hand van de in wording
zijnde Vereeni'ging "Buitten:targ-Vooruit I"

SCOT'fISII

TERECUT

Naar uit· Tananarivo wordt geSeinct.
werd na ver.scheidene dag~n .vanongerusthei?- vernome-n, dat de vUegers Laurent ~luge en Lenl~r, dIe 19 dezer 'Uit
M~rselll~ vertrokken, 28 dezer op Reumon zlJn .g'elanct.
i

foetbul
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Voetbal In Engelond
Reuter seint uit Engeland de uitslagen
\,an de op Eersten en Tweeden Kerstdag
5espeelde wedst-rijden.

4-- 0
1- 0

2-3
6-2
2--3
3-D
1-1
1-2

0--3
2--0
2-3

DEnDI'; DIVISIE

Zuidelijkc scctic
2---1
HoumClll0uth - A!dersllut
Brighton & H - Gillingham
4-0
2-1
Bristol Rovers - Millwall
2-2
Cardiff City - Walsall
2-3
Crystal Palace - Clapton 0
1-3
Exeter City - Not-ts County
N'hampton T - Swindon T
4-0
5-0
Queen's Park R - Bristol C
Reading - Torquay Unit-ed
5-1
SOuthend United - Luton T '3-0
3-0
Watford - Ne\vport County

Xoordelijke seetic
Barrow - Mansfield Town
Carlisle U -- Tral1l11ere R
DJ.rlington - Stockport C
Gateshead - Rotherham U
Hartlepools U - Southport
Hull City - Port Vale
Lincoln C - Acclington S
New Brighton - Oldhamtt\
Rochdale - Crewe Alexandra
Wrexham - Chester
York City - Halifax Town

2-2
3-1
1-1
2-1
2-D

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

4-c-O

EERS'fE DlVISIE

Arbroath - Hamilton A
CeltIc - Albion R
Dundee - Clyde
Dunfermline A - Qucen's Park
1<"'.alkirk - Abcrdeen
Hibernian - Rangers
Motherwell - St Johnstolle
Partick T - Kilmarnock
st 1>lirren - Heart.')
Third Lanark '- Queen Of S

1-2

.-0
2--2

2-2
1-2

1-4
'2-2

4-0
.2---2

4-1

~

');WEEDE DlVISIE

2-2

Airdrieoniall$ - Cowdenb'th
Alloa - DUl1del!'United
AYr United - Montrose
Brechili City - MOI·ton
Edinburgh () - Leith At-h
Forfar A - Stenhousemuir
King's Park - East Fife
Rait·h Rovers - East Stirling
St Bernards - Dumbarton

JVeclst,.;j(len t'm"

2-0
3-1
1-3

1-4
3-1
3-2
5-0

4-·0

~(ltenlag

The Leugue

,rile. Leagu.e
Arsenal - Preston N E
, Binningham - Sunderland
Brentford - Sheffield W
Charlton A - Portsmouth
E'verton ...... Derby County
Grimsby T - Mandhester C
Leeds United - Middlesbro'
Manchester U - l3Qlton W
Stoke City - Chelsea
West Brom A - Liverpool
W'hampton W - Huddersi'd T

Aston Villa - Swansea T
Barnsley - NE.,,·castle U
Blackburn ROyers - Bury
BlackPool - Leicester City
Bradford City - Bradford
Chesterfield - SOuthampton
Coventry C - Doncaster R
Nottingham F - Burnley
Plymouth A - Fullum
Sheffield U - Norwich City
Tott€llham H - West Ham U

4-1
2-0
2-1

0-0

7-0
5-3
5-0
1-0
.2-0
3-1
3-1

EEUS'fE DlVISIE
Bolton W :- Manchester U
Chelsea - Stoke City
Derby ,County - Evel"t<ln
Hudders'ld T -- W'h'pton W
Liverpool - West B1'om A
Manchester C - Grimsby T
Middlesbro' - Leeds United
Portsmouth - Charlton A
Preston NE - Arsenal I
Sheffield W - Brentford
Sunderland .....:... Birmingham

0-4
1-0
3-1
4-0
I

1-2
1-1

4-2
0--1

1-3
0-2
4-Q

TWEEDE DIVISIE
TWEEDE DlVISIE

Blackburn R - Tottenham II
Bradford - West Ham U
Burnley - Doncaster Rovers
Chesterfield - Aston Villa
Coventry C - SOuthampton
Fulham - Blackpool
Leicester City ---, Barnsley
Newcastle U - Norwich City
Nottingham F - Bradford ()
Plymouth A - Swansea T
Sheffield United - Bury

0-4
2-1

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

DERDE DlVISIE

ZuideIijke sectie
Brighton & R - Watford
BrIstol City - Cl'ystal Palace
Gilling'ham - Bristol Rovers
• Luton T - Notts County
M11lwall - Aldershot
N'ltampton T. - Newport C
Queen's Park R - Exeter C
Reading -- Swindon Town
Southend U - Bournemouth
TOlq~ay U - Cardiff City
Walsall - Clapton Orient

6--2
1-~

3-1
2-1

2--0
2--0
1-5
1-1
0-1

5--1
1-0

DERDE DlVISIE
1-1
1-0

1-·0
2-1

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

3-2'

Noordelijke sec tie
Accrington S - Port Vale
Banow - Southport
Carlisle United - Oldham A
Chester --'-;- Halifax Town
Gateshead - Darlington
Hull City - Wrexham
Lincoln C - Rotherham U
Mansfield Town - Crewe A
New Brighton ~ Stockport C
Hochdale - Tl'anll1el'e R
York City - Hartlepools l)

Aston Villa- - Ch~ste'rfield
llarnsley - Leicester C
Blackpool - Fullum
Bradford C - Nottingham 1<'
Bury - Sheffield U
Doncaster R - )3urnley
NOrwich C - Newcastle U
Southampton - Coventry C
Swansea T - Plymouth A ,
Tottenham H - Blackburn R
West Ham U - Bradford

2-3
2-1
2-1

1-1
5-0 .
1-0
3-:-0 '
1-4
1--1

2-1

4-1

Zuidelijke sceti9
Aldershot ~ Millwall
Bournemout,h - Sout-hend U
BristQl Rovers - Gillingham
Cardiff City - Twquay U
Cla-pton Orient - Walsall
Crystal Palace - Bristol City
Exeter City - Queen's P R
Newport C - N'hampton T
Notts County - Luton Town
Sil'ldon Town - Reading
Watford - Brighton & H

1-2
I--IJ
0-3
O--~

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

Noordelijke sectie
Crewe A - Mansfield T
. 2-1
Darlington - Gateshead
o-a
Halifax Town - Chester
1-0
Hartlepools U.- York City.
2--0
Oldham A ~ Carlisle U
2-1
Port Vale - Accrington S
1-1
Rotl1erham U - Lincoln C
3-1
So~thport Barrow
nlet gesp.
Stockport C - New Brighton 3--1
Tranmere H. - H~chdale
nlet gesp.
W~'ex11am Hull City
..

.'
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Producten-morktcn
RUBBER

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

Een

tReuler~!aatun)

jaar vol spanning en emotie

•
Het beursver/oop In den po/ifieken maa/stroom

Zal de morkt zich in 1937 iverder gunstig
.
ontwikkelen ? j

•

Nadat het in nlet gerlnge mate zorgvolle [aar 1935 was opgelost, scheen het,
dat 1936 onder een rilstlge aanvangsstemming weinig emotre zou brengen.
Het tegendeel is waar geworden, hoewel,
door de soormen heen, ook de lang verbeide verbetering, zij het door geforeeer·
de middelen, is doorgebroken.
Re<'ds in het begin van Januari verwekten Roosevelts nieuwe financieeIe
experimenten een zekere stoornls. De
vernieUging van de .A.A.A.-wet bracht
verwarring in het Amerikaansche zakenleven, en deze deelde zichook jmede
aan de beurzen.
De tijdelijke Godsvrede, welke in de
politiek heerschte, werd reeds in het
eerste kwartaal verstoord, waarna de diverse spanningen eel' toe- dan afnamen.
DuitschIands bezetting van het Rijnland,
zijn scherpe herbewapening etc. brachten
ontroering, voornamelijk in Frankrijk.
Het uittreden van Japan' uit de \'Iootgemeenschap f3ehlep onrust zoowel in
Amerlka als in Engeland. De bewapeningswedloop werd aIgemeen en dat onder het motto: "Hij, die zieh gereed
maakt voor den oorIog, dient den vl'ede".
Thans, nu het slot daar is, Is de geheeIe
wereld tot de tanden bewapend. Langs
diplomatleken weg heeft men nog !:.teeds
conflicten kunnen voorkomen. De vrees
vaor een plotse11nge uitbarsUng echter
is e'r niet minder op geworden.
De spanning rond het ItallaanschEthiopisch conflict nam gaanqeweg at
en verdween, toen de overwinning del'
Itallanen door de vIucht van den Negus
werd bezegeld en de sanctles, Welk'3 tegen !talie waren toegepa,st, werden opgeheven-.
De Middella11dsche Zee-kwestie, een
gesehU tusschen Engeland en Italie,
schijnt door ,overleg haar oplosslng na. bij. I
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Doeh ook in het oosten bleef gedurende het geheele [aar een ernstlge drelglng bestaan, Allereerst do binnenlandsche oneenlgheld in China zelve, welke
ook alweer berust op den invloed vall
twee groote tegenstelllngen, en waarbij
het Russische systeem van de verwarring gebrulk maakt, ten einde zijn spel
tegenover Japan te volmaken : oorlogsdl'eiging, mogelijk op eenzelfde manler
als thans in Spanje het geval is.
Hoewel eenerzijds de zueht om den
vrede te kunilen bewaren een overwegende rol speelt, blijft de spanning ze13r
groot. Het Chineesehe avontuur eindigde
in een operette-apotheose, hoewel de rus.t
nog ver is te zoeken. De meerdere on'rust verplaatste zieh weer naar Europa,
waar de seherpe tegenstellingen, hlerboyen genoemd, haar ernstlg karakter behouden. De binnenlandsche ooestand der
diver~ landen is deels oorzaak van het
feit, dat de ppwinding eer toe- dan afneemt.
Wat de polltlek derhalve
betreft gaan wij 1937 met
z 0 r g t e g e n1 0 e t.
De' beurs echter trekt zlch hi~tvan welnig aan. Het ontgaat haar blljkbaar,
dat een groot dee 1 der conjunctuurverbetering juist op rekening der polltieke
moellijkheden berust. In tegenstelling
met wat men gewoonte placht te noemen (een zwakke, lustelooze zoo nlet atbrokkeIende stemming), hebben de laatste dagen van het jaar een hausse verwekt., welke zelfs de gevolgen van de
muntherzlening te niet deed. Hel; Pl'ijsniveau zoowel op pro d u c ten- aIs
go e d ere n-markten, en niet het minst
dat van de f <> n d sen mar k t, l1gt
op de topkoersen van dit jaar.
,\pathie ter beurze

Na cen tijdelijke opleving in den aanyang van het ija.ar ontwikkelde zlch
langzamerhand 01> de internaUonale
beurzen, onder den invloed van vele storende en ongunstige fac~oren, €len dusdanige apathlsche stemming, dat het zaDe herhaalde verzekeringen van kenleven vrijwel gebeel op het .doode
Duitschland, dat dit land geen vijandi~e punt kwalli te 11ggen.
plannen heeft tegen FrankriJk, maakten
Tusschen de drle circulatiebanken (Nede verstandhouding een weinig soepeler, derland, Engeland en Frankrijk) tract
echter niet dan nadat 't Fransch-Russi- nauwere samenwerking naar vorell, (;n
sehe !pact nieuwe en niet ongegronde werd ge4amenlijk aUe actie van specu.I::orgen had gesehappen.
latie, gericht tegen de 1?etrokken valuDit te meer toen in April de Fransche ta's, systematlsch de kop ingedrukt,
verkiezingen een Volksfrontregeering Zoowel de Nederlandsche als de Fransche
brach ten, waarblj de communisten in bank gingen voorzicht1g tot regelmatige
}t'rankrijk op de wip kwamen. De daarop dlscontoverlagingen over, waarbij steun
gevolgde financieele4' politiek heeft dit van een zich verruimendle geldmarkt
land steeds .nader bij denafgrond ge- werd ondervonden, waardoor deze door
de gevoerde PoliUek van samenwerking
brach·t.
'.
De verstandhouding, waarbij de werk- opnleuw 'bei'nvloed werd.
gever boven dell werknemer stond, keel'Nadat elnd April de verklezingen in
de zlch ten gunste van den laatste. Sta- Frankrijk een Volksfrontregeering aan
kingen, waarbij de al'beiders zich n1et het bewind hadden gebracht, trad op de
ontzagen dwangmaatregelen te nemen, valutamarkt weer een ernsUge onrust
waren aan de orde van den dag, en hoe- naar voren, welke oorzaak werd van he~
weI men van daaruit tracht den ooestand feit, dat de Nederlandsche Bank zlch
te bemantelen wijzen berlchten uit sehrap moest zetten en oot discontoverpar tic u 1 "i ere bron erop, dat de hoogingen overging-.
toestand erger is daninen oppervlakkig
De binnenlandsche politieke onrust in.
beseft.
Frankrijk, welke eveneens naarBelgla
oversloeg, bood eenzorgvo~ aspect. De
De
handel werd stiller en stiller, niemand
financieele experimenten wilde iets ondernemen.. Een druk lag
over geheel Europa.. '
Het gevaar voor den Franschen franc
del' Volksfrontregeering strekten 'zich
zeUs uit tot het beheer van de Fransche werd steeds gTooter tot op 24 sept. <!e
circulatlebank, welke gedwongen werd de Banque de France een noodsprong deed.
middelen te verschaffen, die noodig wa- Haar dlsconto met twee pl'ocent verren voor de uitvoering van het program- hoogde, welke daad de voorlooper was
ma. del' regeerlng. Het Fransche 31'09t-1 van het besluit van 25 sept.; - zlch
kapitaal, zooal niet gevlucht, repte zich van het goud los te maken. Zwit..serland
verder. Drelgementen, waaronder het volgde reed..s den dag daarop, waarbij belopheffen van het bankgeheim, hebbenden zich aansloten bij het monetair actot dusverre weinig of geen succes Op4 coord met de Vereenigde staten en Engeleverd.· Belastlngen welke in hoofd- gel and.
,
i
zaak het. ka~itaal aantastten, brachten
Gevolg, dat onverwacht Holland aIleen
geen verllchtmg.
soond, en de regeering noodgedwongen
DeS t a a t, die z 1 c h 0 n d e r- het embargo onmlddellijk invoerde, om
h 0 u d t door b u i ten s p 0 rIg e te voorkomen dat de goudvoorraad wegbel a s t 111 g e n, i see n s 0 0 r t vloeide. De directe gevolgen waren het
U g 0 lin 0, die z ij n kin d ere n sluiten der beul's. De kalmte, waarmede
o i> e e tom hen e e n v a. d e r deze onverwachte toestand werd opgenot e l ate n be h 0 u d e 11.
men, was reden dat I reeds va6l'
De slute, weIk,e gedul'ende de 111lan. de.. door de reg~ering vastgestelde terden Juli en Augustus den bovenooon mlJn de beurs :"feel' heropend kOl1 worvoerde, werd dan ook in de maand Sep- den. H~.t beslUlt om zlch .n 1 e t . ontember wreed verstoord door het felt, midde1l1Jk aan te slulten blj de pollt.1ek
dat Frankrijk zich van het goudblok los- van Arne~ika. en Engeland, doch de gulseheul'de. Deze daad werd aanlelding dat den zwevende te houden, !:S later geook Holland het goudembargo moest bleken de j u 1 s t e .te zljn geweest..
De vlucht van het kaPltaalkwam. nlet
doorvoeren, met gevolgen hieronder in
het financieele deel nader besproken.
aileen oot stand, het gevluch~ kapltaal
G€durende Augustus trad de revolut1e vloeldezelfs langzaam terug. Het duiin Spanje op den voorgrond en zij is delijkst teekent zich dit af in den tersindsdien een bron geworden van zorg, mijn-·koers v~n ponden, welke oot 1'1%
wljl daar, weI beschouwd, de strijd tus- was opgeloopeu, zelfs even nog hooger
schen het .fasc1stisch ot nat.ionaal-socla.- was geweest, maar thans oot nul Is gelistisch principe wordt uitgevoehtea te- daald.
gen het in~rnationaal communisUsch
De discontopolitlek van de Nederlandgevaar. Er ontwikkelt zlch ginds een sche circulatiebank beelden wlj hler, voor
strijd, welke berust ,op de haat del' beide w iss e 1 s, in onderstaand jaarstaatje
antipoden.
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Rijstnoteeringen van 30 Dec.
's mlddags

Evangelischc

GelllCCllle

II a n g k 0 k: Ketan no. 1 e.k.
BATAVIA
Batavia aanbod I 5.10 p.p. ot I 8.25 per
100 kg.
Hollandsche Diensten.
30 Dtc. 30 Dec. 31 Dec.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod I 4.25
Douderdag, 31 December 1936.
oven slot open p.p. or f 6.88 per 100 kg.
K raw a n g: Ir, wagon Kran.m. 6 u. 30 Ds. Keers.
Willemskerk
13tH:e t.s spo~
wanglljn (naar gelang V. kwaliteit en
38"/~
3711.
Portugeesche
kerk
n.m. 6 u. 30 Ds, de
" Januart
J::i~if
38
plaats V. levering).
Vreede.
• April/Jun1
38
383/ .
p.
p.
ot
p,
100kg.
• J\llliSept.
Nassaukerk n.m, 8 u, 45 Ds. de Vreede.
3ti3: t
3d
Pet[ah !{: Boeloeh
" f.o.b Jan.
38
383f t
Jan.
aanb,
!
3.15/3.20
!
5.10
IUS
Vrijdag, I Januarl 1937.
Medium blau.kel.a
Lolosan Bceloeh
Dcc./Jan.
373/ 1
Willemskerk v.m. 9 u. 30 Ds Keers. 37
Rolled bark Dec./Jan. 363/ .
36
15 mluten dlenst, waama onbmoetlngsJan. aanb,
,,3.35/3.10 ,,5.42"/5.50" samenkomst in' de pendoppo.
Do markt sleet zeer vast. Dc open- Huller BoeIoeh
notcertngen zij 11 nomlnaal,
Jan. aanb,
,,3.60/3.6:> ,,5.83/5.91
Maleische Diensien,
6lijp· Boeloeh
Londen
Donderdag, 31 December 1936.
Jan. aanb,
,,3.83/3.90 ,,6.23'/6.31"
Haantjeskerk n.m, 6 1I. 30 Hr. Noija.
Petjah K. 'rjerec
(Reuter-Easlern)
Vrijdag, 1 Januari 1937.
Jan. aanb.
,,2.85/2.90 ,,4.6\"/4.69"
Haantjeskerk v.m. 9 u. Hr. Moendoeng.
Lolosan Tjeree
29 Dec. 30 Dec.
Jan. aanb,
, ,,3.0:;/3.10 ,,4.94/5.02
uouanascne Diensten.
open slot open lSlot
Tjiandjoer:
not. not. not. not.
Zondag, 3 Januari 1937.
Willemskerk v.m, 9 u. 30 Ds. de vreede.
da~II" spot tOO!).
11 1/.101/ . IOW18 I(N8 rr, wagon TjiallNassaukerk v.rn. 9 u. 30 ns, Red'tIlt.
1015' 18 - iCfI. djoer :
dlngtus. Radio.
I' J'an,lMrt. k"o~.
1019'1 6 - 109116 Beras Machine
verk.
10;5/16 _ 105/8 Beras Machine
,, ,
.. Apr1l/Jun1 koop.
1013/ 18 - 101/ 2
S.L.R. Jan.
Maleische Diensten.
vuk.
1015116 _ 105/.
aanb.
" 4.30
II 6.96
Zondag,
3 Januari 1937.
lJh6
• JullJSep'. toop
lo
- lO'h6
S.P.A. Jan.
Haantjeskcrk v.m. 8 u. Hr. Noija.
verlt.
1013h6 - 101/ 2
aanb.
" 4.60
" 7.45
• Oet./Dec. koop
1(}i/8 - 10'/8
Terk.
1031. - 101!I8 Beras Kepala
Kinderkerk
V.F.K. Jan.
Na vast te zijn geopend was de markt
De Kinderkerk - zangdienst - o.l.v.
aanb.
" 4.60
" 7.45
zwak gestemd naar aanIeiding 'Van
mej. Legrand zal Zondag 3 Januari 1937
zware winstneming, gebrek aan steun
wedel' worden gehouden in de Aula
(Nadruk verboden).
alsmede het 11iet dekken van "stoploss"
van de Chr. P. A, M. S.
orders. Het slot was prijshoudender.
DE l\IARKT TE BATAVIA

t31ugapor.

•

Slot 1936 betel' duu vorlg juar

DE RIJS'DURRT
nVesselink ell Dljkhuis}.

""a",/ol entrNl)vsrheld
•

ntXn

4

3

2

Promessen, beleenlngen op effecten ell
goederen en voorschotten in rekeningcourant voor alle termijnen een halt
procent hooger,

Het verlaten van den gouden standaard verdlscon teel'de zlch op de beurs
door een wHde l1ausse der aandeelen,
zonder dat echter de
obi 1 gat i e mar k t n 0 e men sw a a r dig e n h 1. n d e ron d e rvon d.
Hlerin we€l'spiegelde zlch nlet enkel
het vertrouwen, dat het publ1ek bezat in
de politick der regeering, maar ook voor
de toekomst een waarborg gat, dat deze
gedworigen maatregel geen nadeel1gen
invloed zou hebben.
NeW-York
De critieken zijn sindsdlen danook toBat a v i a, 31 Dec. <Eigen dienst).
taal verstomd.
Palembang Robusta. Dee./Jan. f 13.50
(Reuter-Eastern)
nom.
De genomen maatregclen om plotseLampong ltobusta f 13.65 vraag, f 14.29 Dec. 30 Dec.
linge opvoering van het prijspeU der leaanbod.
vensmiddelen te voorkomen, en een
4 U. n.m. 4 U. n.m.
Wit te Munt.ok peper Dec.! Jan. t.o.b.
langzame aanpassing te bewerkstelllgen,
or~PI l)lOt koop.
235/ 8
221/ 18 Banka f 21.-- vraag, f 22.- aanbod.
hebben hun invloed niet gemlst.
1
6heeta I~t k~p.
22 / .
2Jl/.
Zwarte Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba.vult.
221 18
2Jl/.
De taxatle van de waal'dedal1ng van
1
., J&.D.jMrt. lwop.
22 / .
213118 tavia) f 14.25 vr., f 14.50 aanb. (e.k. Teden Guld-en Hep aallvankelijk tusschel1
10k Detong) Dce./J·an. f 13.75 vraag,
• Apr./JunJ koop.
22'/ 8
2P/,
de 20 en 30 cent, welke taxat.ie reeds
! 14.10 aanbod.
vuk.
221/ t
2Jl/.
spoedig bel1eden de 25 cent kwam te
Citronella Dec./Jan. f 1.70 vraag nom.
De markt. was flauw.
l1ggell ell sindsdien zich Qngeveer beweegt ,tusschen de,. 20 en 25
cent.
DE ~L\RKT TE SOERA.&\IA
.
De onmlddeUijke stijging op de aanS 0 era b a j a, 31 Dec. (Aneta). De
deelenmarkt was het gevolg van de
29 Dec. 30 Dec.
tweedehands
sulkennarkt bleef onverwaardevermindering van den gulden, J.eet.. spOt koop.
221/.
anderd en stil.
21'/5
maar heeft zich sindsdien verder voortverk.
2'lJhe
2P/t
Koffie ready exportkwallteit 17.gezet onder den invloed van het zefr Gheets A~r./Junl koop.
12%
21
vraag.
goe<ikoope geld, een verruimlng van de
5
nrk.
22'/.
21 /]6
De markt was vast.
Geldmarkt in het algemeen, waardoor
De markt was flauw.
Rubbershcets ro vraag.
een herwaal'deeril1g der g 0 e d e aanCr~pe 41% vraag.
deelen plaats had.
PEPER
De markt was sUI.
Bovendlel1 trad de Con J u 11 cDe Nivas· verkocht voor· consUl11pUe
t u u r - vt'rbeteril1g duldelijker op den
LO.l1d.n
54{}3 tons superieur en 1076 tons browns.
voorgrond, een inderdaad vasts t..a and
De Nivas verkocht later nog voor exfeit.. Niet enke! bl'acht de devaluatle
IReuter-East~rn)
port naar Japan 1'1.000 tons browns en
winst VOO1' de maatschappijel1, ook de
'ioor export met diverse bestemmingen
)latuurlijke. weg oefende zijll invloed
29 Dec.
30 Dec.
14 984 tons superieur.
uit.
Gllute awgapore cll.
1
Deze
Londen DecJJan.
3 / 8 midpr. 3% rntdpr.
'
aIgeheele verbeluillg iVitt.e Muntolt elf.
Londen Jan./Mrt. 5'/~ Ired. 51/ . mtdpr.
Nivas.exporll>l'ijzell
drukt zlch duidelijk af in het koers- .~warte Lampong cu.
verloop en -niveau tegel1 het einde Londen Jan./Mrt. ;N.ied.k. 3'/, ged.
De Nivas heeft aIle exportlimltes ten
van dlt jaar, waar de mar,M ten spijt
derde male met 15 <.:t. verhoogd, seint
van a'IIe storende factorel1, vrijwel op
TIN
Anet.a. uit· Soerabaia. Thalls zijn de exhet hoogste punt goed prijshoudel\d
portprijzen voor superieu'~ als voIgt:
blij it liggCll.
L.o n Ii • n
Naar Aden f 4.60.
Ook voor de
meutu~EastelD)
;productenmarkteu,
Naar ~treken bewesten Suez ! 3.80.
29 Dec. 30 Dec.
Naar de Oostkust van Br.-Indie
speciaal de lndische, is de verbetel'hlg l~JD1~UJc-alaOtnJngen
236
2323/ . ! 4.67".
belangrijk. Rubber, tin. tabak onde.rged./ m1dpr.
JD1dPl
Naar de Westkust van Br.-Indle
236'/3
vinden de gunstige uitwcrking van cje '-umM.-Ierum, P. Us
233'/. f 4.62".
ltd., mdpr, iedJverk,
conjunctuuropleving, terwij1 zelfs qe
Naar Singapore f 5.35.
suikersituatie, In het begin van 19$6
Naar Bangkok f 5.37'.
als hopeloos gekenschet..st, meer opuZILVEB.
NaarPenang f 5.25.
mlstlsch wordt beoordeeld.
Naar HOl)gkong f 5.-.
LOll den, 30 Dec. (Reuter-EastNaar China f 4.90.
Op de intel'l1ationale markten zijn de
Voor brO\\''11S zijn de prijzen als voIgt:
prijzen eveneens scherp verbeterd. Tarwe tm). Cash 21% en termljn 2l"/,~. Br.Naar Singapore f 5.25.
behaalde een hoogterecord, waaraan lndie kocht. Het aanbod was gering en
Naar Bangkok f 5.27".
weersgesteldheld en gedeeltelijke oogst- aIgemeen. Koopers werden bevredigd.
mlslukkingen niet vreemd zijn, terwijl De lllarkt was prijshoudend. Na vast- 'Naar Penang f 5.15.
Naar Hongkong f 4.75.
koper, lood en andere artlkelen, onder stelling van den prijs was de markt sUI
Naar het overige China! 4.75.
invloed van de bewapeningsrage nog' en pl'ijshoudend. Er t.rad iets meer vraag
steeds een stijgende ·lijn volgen. De voor termijn dan voor cash op dell voorschaarschte aan vet ten deed de prijzen grond.
SUEZ KANAAL 1\1IJ.
voor palmol1e en coprah ruim verbeteren, waarvan eveneens india in nlet geCal l' 0, 28 Dec. (Transocean).
ringe m}te profiteert.
r
New Y 0 r k, 30' Dec. <ReuterVolgens
het maandelijksche overzicht
Een en ander Ii in onze wcekoverzich- Eastern). 4:>Y4.
van de Suezkallaal-Maatsehappij beten van de laatste weken herhaalctelijk
draagt het totale aalltal schepen, dat
l1aar voren gebracht.. De staalmarkt
in de maandNovember het SueZkans.3.1
voIgde gedurende het geheele jaar een
B 0 mba y, 30 Dec. <Reuter-East- in 'beide richtfngen passeerde, 511 tegen
stijgende lijll, waar behalve \'oor bewapeningsdoeleinden, oak de industrie r].1l- ern). Cash 52 rupees 7 annas. Verreke- 548 in de maand November 1935.
ning medio Januar1 52 rupees 7 annas.
Ofsehoon het aant,al schepen, dat het
me vraas behleld.
Verr. medlo. !t'ebruari 52 rupees 9 an- Suezkanaal passeerde, in vergelljking
Een en ander schept nas. De markt was stil en prljshoudend.
met verleden jaar Is afgenomen, waren
voor het komendc jaar
de inkomsten in November j.1. belangd e h.o 0 p, d a t h e t v e rrijk hooger dan in November 1935, n.1.
COPBAH .
kregen- resuItaat ;dich
105.240.000 francs regen 79.790.000 francs
n let a I lee n
z a 1 han deen jaar geleden.
.
Lon
den,
30
Dec.
<Reuter-Easth a v e n, doc h 'V e r d erg u nHet overzicht toont voortsaan, dat
s t 1 g III a g o n t w I k k e len. ern). Jan.-versch. 23.2.6 gedaan.
het totale aantal schepen, dat de laatK O-lll t e r g e e 11 w ere I dGOUD.
ste zes maanden het Suezkanaal is gev e r s tor lng, dan i s h e t
passeerd, :>.369 bedraagt ,tegen 5.499 in
slotbeeld van: dlt jaar
Lon den, .30 Dec. (Reuter-Eastvrij wat aanlokkelijker ern). OpenmarktpriJs in staven tljn per hetzelfde tijdvak van verleden jaar.
'De totale inkomsten der Suezkanaal
dan zu.lksgedurende de oz. 7,1.8.
Maatschappij over de laatste zes maanachter 011S liggende ja.den bedragen 840 millioen francs.
r e 11 h e t g e val was. I 11
KATOEN
d a t g e val mag 111 e n a a nn e 111 e 11, d a t d e g ewe 1New Y 0 l' k, 30 Dec.
(Aneta).
NIEUWE FRANSCIIE LEENING
dige c r i s i s voorgoed ern). Mei-verscheping 13:>%.
b e z w 0 I' e 11 I S.
Par iJ s, 28 Dec. (Transocean)·. Het
In aansluiting op ons Iaatste weekTARW&
bedrag van 6 mllIioen Turksche ponden,
overzicht geven wij Zaterdag een voldat aan de Orient Spoorweg Maatschapledige vergelijking der hoogste en laagChi c a. g 0, 30 Dec. (Reuter-East- pij beta aId moet worden voor de Hjn
ste noteeringen van enkele vooraan- ern). Mei-verse,heping 135~a.
Adrianopel-Istanboel volgens de overstaande fondsen en de schommelineenkomst, welke den 25sten December
gen voor pond en dollar op de wissell\I<\IS
weI'd onderteekend,zal bijeengebracht
markt. Tevens voegen wij hleraan ,toe
worden door mlddel van een leening
een staa tje van dividendbetalingen van
B u e nos Air e s, 30 Dec. (Ane- met een rentestandaard van 5% en een
enkele vooraanstaande fondsen.
ta). Fair average quality. (slotnotee- looptijd 20 jaar. Naar verluldt zal Turring in papieren pesos) per 100 kg. Jan. klje op den Isten Januarl het beheer
(Wotdt vervolgd). levering 5.84.
van den SPQOfCW't'g overnemen.

-------
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Gereformeerde Kerl{
BATAVIA.
Kwitanl' 28

:

I

Oudejaal'S-aVOlld
Hollandsche Dfensten

6.30 UUl' n.m.
D.R.V.

Ds. J" Ubels.

Radio

Maleische Diensten.

4.30 UUl'

11.111..Pandita

I. Siagian.

BUITENZORG
(Loge lIospitaaIweg)
7 UUI' n.m. Ds. M. v.d. Bosch.
PINI<S'I'ER-BEWEGING

Bljzondere kerkdlensten in het k~rkge~
bouw Gang Secola Kramat No.4.
llollandsche Dfensten.

OUdejaarsa"ond 11 uur.
NieuwjaarsmorgenlO uur.
zoneJagmorgen 10 uur.
Zonl\Iagavond 7 uur.
Hollandsche Diensten.

Vrijdag 5 uur n,m.
Zondag :> tiur lun.

u.

I{alhoUel~c

Kerk

KathedraaI Waterlooplein.
Pasl-orie Roomsclle Kerkweg 9
Zondag 3 Jan. }t'eest van den Zoeten
Naam Jezus. 5.45 Stille H. Mis -' 7 u.
Kindermls - 8 u. Hoogmis - 9.30 Stille
H. Mis - Om 6 u. Lot.
llulpkerk ChauIanweg 22
Zondag 3 Jan. '1 u. Stille H. Mis.
lIu1pkerk PrinsenIaan 135.
Zondag 3 Jan. 7.30 Gezongen H. Mis.
Theresiakerk
- Pasool'ie Soendaweg 2
Zondag 3 Januari. Feest van den Zoeten Naam Jezus. Onder aIle H. H. Missen schaalcoUecte voor onze kerk.
's Avonds om 6 uur Lof.

========--

Voorverkoopell
A m s t e r d <l. 111, 30 Dec. (Aneta).
De N.V. Rubber Cultuur Mij. "Amsterdam" deelt medc, dat voor 1937 reed3
het volgende werd verkocht:
6.120.000 kg. rubber. Prijs gemiddeld
43 ct. per netto pond.
33.250 tons palmolie (de getaxeerde
produc'Ue bedraagt 40.000 oons). Prijs
14Y2 ct. per netto kg.
.
6;150 oons palmpitten (de getaxeerde
productle bedraagt 8.500 tons>. Prijs 6.6
ct. per netto kg.
DE CLEl\RING MET DUITSCIILAND

Deterdings scheilkillg van 10 m.m.
Met ingang van 1 Januari zullen de
Berlijnsche cIearingsoortingen in Relchsmarken ten behoeve van Nederlandsche crediteuren worden omgerekend
in hun tegenwaarde in guldens, vast te
stellen door het Nederlandsch Clearlnginstituut, en ,wei na ontvangst .van
het advies der Deutsche Verrechenkasse. De koersen I zullen (fagelljks worden gepubUceerd, seint Aneta. uit Den
Haag.
De schenking (loor Sir Henry Deter-·
ding van f 10 )miIlloen om. Nederlandsche landbouwproducten voor Duitschland te koopen gaat buiten de clearing.
om. De hieruit voortvloeiende transact1e .
wordt _aIs Dultsche Import betaald ult
vrije deviezen.

-
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CAPITOL

Al-l .
P
I

T

* '

HE

HEDENAVOND

•

s

-I prijs
1 :"
1 "

OS' or~1IlU'8 SllOI"-

NeJerfllndsch·/ndisch labril"f

schlager

'oel~anI81 ,ertrijl~aal
~'J

~

~ ~"

....-~
- "'~

-."

a f 75.000
.. " " 10.000
"" 5.000

;

BU

.JC

K

ft
V

"Het A'gemeen

Armenfonds

\

het boek van
JAMES OLIVER CURWOOD
met ROC.iEllE HUDSON. PAUL xeuv. ROBERT KENT .

Matinee's: Zaterdag en Zondag 5 uur n.m. "W EN N 0 IE LIE BE MOD E

MACHT" met Renate MUner en George Alexancfer.'

f 150.000.-

o'

de vermaarde Cenadeesehe bereden politic. v:eria.

: ken. ter wille van het meisje, dat hij lielhad '7 U zult
genie ten van het prachtige .. spel" van BUCK, den
inlelli!Oenlen St. Bernard.

vaor

-

Ie Bafavla-C.

Nedetlandsch"'ndie"

757
~-----------

CAPITOL RESTAURANT
1 ~n TERRAS
waarv,:,or

C O'R R Y F
F
___..

_ _ _........_

en zijn Hollandsch orkest U in
de ju iste stemming zullen br enqan

(Aile leeltijden)

Dee chte Russ. C~viGr .8eluga t-111Iasol" - Ver sche Hell, Plllin'J
Zeetongen. Tarbot, RijnZ6lm - Europ. Klllfsvfeesch. Zwe~erikken
Jonge Reebouten. Fllz~nten, Plllrijzen. Kelkoenen. Gansen, P~u'arde~,
Heeft U onze bekende schildpadsoep "Veritablo" reeds gaprobeerd '7
Gebraden speenvarken met zuurkool en pikante saus.

,SYLVESTER BOWL
.
,.

SYLVESTER BOWL

Houdt den moed er in en zet het nieuwe jaa r noolijk in op het
~..4

IVI

a

t.
I

, ,
nee S

Zaterdag 4.30 n.m.
•
Zondag 10 uur v.rn. en 4.30 n.m,

CAPITOL TERRAS
I

"BEYOND BENGAL"

-

•

een uiterst boeiende junglelilm. zlch alspelend in Britsc.hIndie.
(Goed voor klnder en)

78l

Trekken
'-

..

500
100

Bestellingen kunnen nog worden opgegeven op Welt. 3870 en 3296.

Mocht hij zijn plicht als sergeant bij de ,,"1ounli~s"

?II

f 1.000

""
""

DE aangewezen plClals voor een
GElElLIGEN OUDEJAARSAVOND

de pre .hlige St. Bernards-hcnd in
de boeiende 20th Centur y·Fox film

THE COUNTRY BEYOND 2C
ne ar

Ii

"

ten behoeve van

Heden.. en voJgende avonden,

\

10 prijzen
50
"
25'0
"

GEL D LOT E R IJ

GROOTE

CINEMA PALACE

(NIET VOOR KINDEREN)

111. dl)

Elke rnoond zijn de volgende prijzen in de GROOTE GELDLOTERIJ te winnen :

V.rkrlJgballr In aRe breedf. .

dat dele film lats bijzonders
moat zijn; wefnu dlt yoorgeyoal
is yolkomen juist!
IIESKAPADE" is inderdaad e8n
unlcum.
782

U

.t

Totaal 313 prijzen

De.. titel zegt U reeds,

!£5&!!J

-=pn

een tientje uitgafJ-::':~::"";':'~'-"":'en er honderd gulden voor terugkrceg
?
En toch gebeurt dit elke mcond, en komen zelfs nog heel wat sterker staaltjes voor.
En niet bij een, maar bij honderden menschcn
! Want die kochten allen een lot
GROOTE GELDLOTERIJ.

II 11111 lul80 lanlm- ,.

----_.._------
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RENATE
L MOLLER

WARE

&Jll!!S

het vinden a Is

Hoe

vangen . wlj dan met ons blJlonder
verzorud feest-programma

NIEUWSJAARSWENSCH ulfgespro~en door THOLEN en van L1ER
2. Polygoon-opnama van de ONDERTROUW van Prlnsas Juliana en
Prins Bernhard
3.. Uifgebreid H. Mullens' reportage van ons Hollandsch Bruldspaar
Oaarna de nieuwsfe
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