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Wellie Rol de Radiodaarbij speelt.
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Ieder
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der Wijck heeft de radio Jeelijk
geraald.
De rndio-teJegrafist van het
oDgclukkige stoomschip heeft
nog een ~oodsein · kunnen uitzen den. Eer hij tot het- alarmBcin kon ovcrga.an is hij -door
den dood overvallen,
In de buurt waren scbepen,
zelfs pasaagiersschepen,' maar
.zIj bebOOn het noodsem niet gchoard. Het marine~radio-sta
tion van Soerabaja hborde hct
weI. Het stuurde het alarmsein
uit. Maar oak dat werd nieJ op~
gevangen door de all;tomatische
alann-toeatellen van de sche~
pen. .
Toen deze schepen te Soerabaja aan den wnl waren gekomen, werden hun automatische
alarmtoestellen onderzaeht. Ret
bleek, dat zij niet deugdelijk
waren.
Voor
zecvarende
radiotechniei was dat niets nieuws.
Die hebberi genocg over deze
werktuigen gcklaagd. Maar de
reederljen schijnen er veel mee
Op tG hebben, amdat zij een dubbele bezetiing.van de radio-hut
uitsparen. En daaram is er aan
die klachten niet de aandacht
besteed, welke zij verdienden.
Uit de feiten op radio..-gebied
welke ~ieh in verband met de
ramp van de va.n de1. Wijck
hebben voorgedaan, kan ook
zander dat men waeht op de
uitspraak van· den Raad van
Scheepvaatt de conclusie worden getrokken, dat de radiobeveiliging van de meeste in
den Archipel varende schepen,
de allergrootste uitgezanderd,
Diet veel zaaks is,
Men heeft llU gelecrd, dat
als cen sehip des naehts ovel'"
vaUen wordt door cen plotseling, :deh fJnel afspelende calamlteit, de kana, dut andcre
schepen tc hulp kunnen worden
g(weepen, zeer gering is.
Als men daarbij nu nog bedenkt dat, zooals eveneens bij
de jongste ramp bleek, de door
radio.kuststations gealarmeerde hnvens oak geen paraat redd·lngswezen hebben, dan moot
men weI tot de gevolgtrekking
kamen, dat de veiligheid op

Welkom.

I:~~========~~=====;;: groot
Zel! inis, dezen
mindel'
::
dan totArchipel
dusver gedacht
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water het rei~ dat cen passa-
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en voor HeereD. om zakenrelat1es te ontmoelen.
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door wel1te oorzaak dan
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geen tijdige hulp kon bekomen,
omdat van de radio-techniek
Diet het gebrnik kon worden
gemaakt, waartoe zij ter beveiliging

st~

van de scheepvaart in
isciat bleek zoo te zijn in

NIEUWSTEAGFA CAMERA '
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· In verchroomde ultvoering.
6X9 c.M. lens f 4.5 .
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van ontwiiclteling had bereikt!
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De Vereeruging van Radiotelegrafisten ter Koopvaardij
en ·· bl:j de Luchtvaart heeft in
verba.nd met de ramp van -het
·SS. 11an der Wyck een brochtire
uitgegeveu· ·.onder den titel
,,~hijn cn .wezen van de bevei-

met
van de :radio".~iiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii=iiii~il zee
llgiIig
menschenlevens
op.
. Wij '.van
zuUen
.daaraan· h.}.er -het

i

beh~p

XO~~~tD P·IANO·-~I~renJ ODS ~UQ~· ~I Ie
bdibaa. . g~lr ·
~I~D.. ~Il t1rtedeJaUIIim, met garaa~t.
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ting zou men, volkomen t~
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-dan bet oligetwijfcJd za.l kun·

nen \·erantwoorden door tc
verkla.ren : "bet komt veel
\'oor, dat dOOl· techniscbe
oarzaken de alarm-installaties niet ptecie!l op seinen
van 4 sect·nden Iellgte zijn
afges'!:emd, in we)k gevnl de
signaal-inrichting llict aanslaat." Deze zeer eUp'hemistische verldaring blijft zelfs
nog ver beneden de wcrkcIijkheid. Want beh!llve· leehnische, zijn er ook nog fegio
andere oorzaken, die het weI
erg vernuftig gccoDstrueerde, maar daarom nag met
feillo os
functionnecrende
alarm-toestcJ ontregelcll of
geheel onkkHU· m;lken. RlJ.pporten zander tal 20uden de
volstrekte waardeloosheid, de
abSolute onOetrouwbaarheid
van dit apparaat M n de kaa k
kUnDan stellell. Ma:.r wij her-halen wat we daaromtrent
reeds zondet'
ee"d" dat
hebten
iligd,
onzeverkonbeweringen. ooit werden wccl'legd:
de practijk is tilans zoo geworden, dat het overgroote
deel der telegrafisten, overtuigd van de n:Jttelocsbeid

~~.h~.p:;oa:n:e~:oe~~el~
ware, d.w.z. ODgt1l1Stige rOopparten . over het AA.T. h et
reeds lang, zij h et in arran
moede, opgegevc:1 hebben.

~~:: r~~10(~~il~~,"~;n::~

hWl ijzeren collcga \"ullen zij
maar liever de' w:l!l.rheld in
hun dagboeken ni~t meel· ill.
"De heele reis is het ding
goed, hm, hm, maar altijd
net precies den daJ voor binnenkomst raakt hEt pierement weer onklaat' en dan
gaat het maar weer op de
helling! Zoo doc jc dat, you.

~~l D~ed:;~d ;ij~ .'~~id~~
de uitspraak zcoals we die

~~i~:,ne:~~: l~!.~ a~~~r~Ci:!

.rCC:'lt !- den staf -beeken-- -ovzr
een · tclcgrafist. die slapendc
.op zijD. we-cht-weed aange-:
trofIen ! Maar-eeu,."slapende"

autorriaat heeft- bij voorbaat
den al1erhoogsten zege~: En
waarom? Om gcen enke1e
andere reden, dan dat hij
"economiscber", dus: "goedImoper is dan cen rad:otelegrafist. Zulk ~n POOVCl'
o!twaardig argument
schaamt men zich met aan"te
wenden te[' verdediging ...an
dit uiterst gevaarlijke toestel.
't Is weI fraai! Tot :!Oover de brochure, waal'in de wensch tc ke!lnen worat
gegeven, dat ele radio-beveiliging van de scbepen in den
arcbipel terdege zal wOl'den
i::ei,rokkel1 in het Illl ingesteB,e
onderzoek verband houdende
J.llet het vergaan van het S!:l.

van dOT Wy:::k
1faar de brochure stelt oak
nag, wat de radio aangaat,
in bet licht, hoe de beveiliging
van de scheepv::.art in den A rcbipel door de radio benadeeld
wordt door de a:nvoldoende personeele bezetting op de scbepen.
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De pcrsoneele bezelting is,

aldus
de bmchure.
het
roeerendeel
der Ind. vcor
schepen
ti
en met name op de passagiersschepen, onvoldoe&de,
en de diensttijden derhalve ====::::::=:::=:::::::::=:::~::::::=~
te beperkt De veiligheld zou de pnssaglersscbepen de radio-I
er ten zeerste blJ gebaat .zlJn, mstallatle en de radlo-dlenst

uren, zouden worden Ultge~
breld bl] voorkeur door op
althans de passagIel!:lschepen
een tweeden telegraflst te
plaatsen
,

was, sls die maar ,ve
Ret vergaan van het ss van

del Wyck en deze bmchure van

I

av~~~~CI::\f ~:d~~r'sV:or~ ge~~ia. w~~n n~~:~;rrn:a:~

gens half acht geen radio
wacht ge~oopen op sc~epen~
varende lD den Indischen
Archipel, met uitzondering
van de schepen der AfrikaJijn. Deze zijn echter slechts
betrekkelijk korten tijd in de
Indische wa~ren.
De werktiJden. van de
d~otelegrafisten zijn in eUe-

ra-I

~~I~~"Cd~d ~:~:~e~e ~:~~~
.

1

. h

~~d i~~C~~:rd~~~1C

Co

vv~t

I

deskundlgen hebben ODS de
schellen van de oogen en ooren
doen vaUen.

RET 1\'ED. ESRADER
'I'e Singapo;,e
I
EN POELOE SAMBOE.

.

t wet geTeder, die zijn leveu ~a n Indische scbepen toevertrouwt,
hceft , zoo zegt de bed.oelde brochure, zeker .. het ~ht .te eischen, dat zlJn velhgheld beschcrmd worde. op .~e wijze,

~ den morgen "\'an 13 No\".
ll. IS he~ ~ed. In~. cskader bestaan~e mt H.~.S. S~;1tr~, J a va~ W!tte de ~lt~, P.;'e.. ~em ;en
E e~~~~ ~:k~~~~:~. Sm-

gar
z .. ..
krUi~e!~~~~~:~i~~~i&e~~Q~:
d _

I

.. _"' "~

~~;:~::;;~:e~ ::~~e~;U~~~ ~~.a:-,d!~~~~e~a~~~~~bIJd:re~~:= 1~~or;~~~e t~;m~;e e~ok oa~~~.,_~.·~~.

m~.e ~lt een oogpunt van m~K be~er dan OOlt te voren, \ gegaan, dus in Indisch~ ~,:~t:opteekenden, Door geen invelhgheld.
mlts met aan banden gelegd : ren
gewijde wordt dit toestel
Ook stelt de brochure vast, of gel;:ortwiekt, in staat is.
i Dienzelfden morgen na de
meer ernstig genomen, aan dat de technische uitrustin~
Zoo is bel.
.
: saluutschoten, le~den de eskade - taIlooze ongunstige, ja, van het meerendeel de~ IndlEn daarom moet het toeZlc:ht d.er-commandant -C.E.L. Helf-

I

s.c~tse~~~~ :~~0u,,~~~ l~~ege_ ~re ~~ :~::~~;:S~dt~~o;g~~~ i ~~:it:~ d~e~:~~;or~i~e!~~J~I~
e:~ro~~~rh~~~~:::~h~i:~~~ heht:
scherpere clsehen te stellen Ia f . ·
"

ja, vernietigcnde rapporten

een andere dan hoogst
onwelwiUende aaIKIaeht geschonken. Met een hardnekkigheid en "Un-verft'oreohat," waarover wij ons reeds
lang niet meer verbazen, werden alIe dezerzijds gemnakte

~~:'~:J~g~z:re:O!~:O~~

ta I d En
d
·
,
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au ac ge ~g,
ver er
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Wat wil men oak ! Wanneer
St. Bureaucratius eenmaal
heeft - gedecreteerd-en-daarmee-nit: het automatisch
alarmtoeStel is goed, wei, dan
is h-e t gOOd. De feiten wijzen
het dan oak weI nit! ·.....:. .
Zeer zel:er, de reeders, die
behoudens cen enkele gunstige uitzondering, op de. radio
be.knibbelen omdet zij deze,
ondanks de onschatbare diensten die de radio in den loop
der jaren 66k en vooral aan
de sche~pv~ tew~es ,eli
" voortgaat ·te bewijzen. nag
altijd min of meer ala een
; noodzakeliJlI: kwaad besehouwen, - de reeders gaan bier

Het overgroote deel der ten a::wzien van de beveiliging;
schepen is nog met een vonk- van de schccpvanrt in de Indi- !
zender uitgerust. Als ontvan- sche watereD door de radio.
J. V. ;

i

J.~~ILUUJW~
J *.
i
i

~~~~en~:r:,nd~ ~m!:
kortegolf-ontvangst,
.waals tach de bedoeling is.
Ten slolte wijst de brocl1ure
(die oak toelicbt en be-wijst)
nog op · de volgende onvolkomenheden v-a.n het radiowezen
in den Archipe!, welke van fuvloed . zijn op de radio-beveiliging ter zee:
Het ra.dl.overkeer in groote
deelen van den archipel is, deels
door het ontbreken van behoorlijke contrale; deels door het
gebruik van _verouderde zendel'-types (vonkzenders!) een
ware chaos.
Het 'aantal- kuststations in
Indie is -onvoldcende.
Er is in den geheelen arehipel.sIechts een radiopeili;station
(~~-Gonio) · en .gee.n enkel
~dio-baken te -Vlllden _ ten
die~te ~ de scbeepvaart., ter-

i.~

voor

den : Ncde:rlandsehen vee! belang zijn. in
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gewenscht? En ik. dacht n6g
wel" dat men zoo graag zan
zien,- _dat -de gepensionneerden
hier' blljven of naar _fudie terug~

Brood~. B_~chuih Koek~ en_ Banke~bakkenj
•
Vaal' de a.s.. Slnt~NicoIa~ -a;aken Wij prima B.anketl~en-kJeinllpttll_laas
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Aangevuld en Toegelicht.

menschen hoogst-onaangename
zijde van te bebandelen.
Eersf mage bier nog in het I c--o---".- .
kart - warden gereleveerd, dat
de' toelatingskaart uiteraard
.oak in den Volksraad in den

wordt door een groat deel der
burgerlj met wantrouwen beschouwd en met tegenzm_aanvaard. oak al erkent men gaar-

loop. der, jaren meermalen een
ondernrerp van discussie heeft
uitgemaakt, hetgeen, _gezien
de berhaaldelijk gewijzigde en

BLOEMENHANBEL SOEKASARIE
BuUenzurC

Btoemwerken voor elke gelegwheid. Priwa afwerkingenhiJlijkeprijzep
gegarand.:erd, Levett ook nila.. huiten; Anne'" "ersche visch- en
ilevogeltehandd.

~:' m~:~~:::rv~~~~~ t~lf;~~~~ristob~~j:~~d~:.nanam: 's-la~ds belang te dlenen.

HQTEL

Zoo wei'den in- het zittingsjaar
.:....;. 1931, -in verband met

PLEDANG 33

MIDDEN~EUROPA.

De ltallaansche niiniiter van ning van Hongarlje voor de
buitenlandache wen, Graaf Kleine Entente ook is, - want

Weenen en
BoedB.pest gebracht.- om de
oveteenkomst van- 11 Jull j.l.
tuSschen ltalll!, Oostenrljk en
Hongarije. opnieuw te- bevestigen. Kart tevoren _vertoefde

hiervan een remmenden in- :~r, e~v~~ar~:~~~~~o~;
vlooo verwachtten op de Ind
be
strooming van die vreemdelln~ =rva~P~;~erede voo::ra:~
gen, wier toenem.ende getalsbb
zul
sterkte hier te lande meer en
meer eConomisch - gevaar gaat worden, door hen, -die de toe~

een be2:oek Ban.

verhooglng toegejuicht, wijl zij

2al'.vandaag of morgea'da door
Hongaren bewoonde provincies
tel11geischen - zoo Wt;inlg
Men ma.g aannemen, dat vele
bestaat er voor een gemeen- reeds geruimen_ tljd in Ned~
schappelijke aetie der betrokken Indie verblijvende -personen,
staten tegen het pas gevormde daarin tevens een gegronde r&-

ove~gw~~~=n~eu_ ov~r:n::~:,t ~~~~~::
we situatki in -Mldden~Europa nen,en Boedapest, maar oak in

geacliapen, en o!euwe aspecten
voor de Europeescbe poUtiek
bobben deb aeope.ti.d.
TetwUl de vredeaverdragen
'·an SL Germain en Versailles
anptJg de toenadering tus-

Berlijn
betreUende
de bereikt
houdingwerd.
tegenover
het
Bolajewisme. Alle ,vier staten
hebben iich verpUcht, den strijd
tegen het BoIajewlsme op te
nomen. _Zooala bekend, .~~

Mevr. KElJZER..

To' zoover bedoelde ambte-

I

en over

gf'.n as

sche luchtvloot zal mog.en nanleggen. Nu echter de drle buren
van dit land - Duitschland,
Oostenrijk en Hongarije - door
welke Tsjecho-Slownkije van alIe kanten Is ingesloten - ver~
kInard hebben, het Bolsjewisme
te bestrijden, komt Tsjecho-Sloten.rljk gcrow werden, wanr~ waldJe in een moeilijke positie.
Zander eenige kans
bij het krachtlge optrcdon van
ltaUfi den tegonstand der K1ei~ van de
ne Entente direct overwon, kaD
men verwachten, dat de "storm
van protestcn", die btl de sta~ zijn, de
aangelegten der Kleine Entente is ont- de luchthavens tegen een over~
stann, epOed1g weer ZM luwen. maeht van vijanden te verdedi·
Zoo gevaarllJk de herbewape- gen.

ROEMENIC!.
Het is al1es behalve -plezlerig" om Koning van Roemen16
te zijn. Terwt,11 hij met Z\jn zoon
naar Praag ging. om naar aan~
leldlng ' van- Mussollni's redavoenng,over"de herz1ening der
grenien, , _toenadering en bulp
te zoeken bJj het , RussischTsjecb1sche militaire bloc, werd
in , z.ijn land cen manifest ver~
spreid" waarln ieder staatsman
met den dood bedrelgd ,wordt,
die met Rusland een overeen~
komst durft-te sluiten.
, De "Yzeren Garde",:bij welke
bijnn.- alle studenten en de meer~
derheid- der jonge officieren

:~:~~~ide~tn, ~c~~~rt~

boe"n-bv,'lkiog "ertegeowElOr-

last_ vermoord, werd, de meeat
gebe1me' organisa.--:
tie. Niemand twijfelt' craan, of
ze' ha.ar bedreig!ngen ook ,ten
uitvoer zal bretigen .

gevreeBd~,

. WAT

m SINTERKLAAS

HET ZOBKBN

BRENGEN

VAN BBN PASSEND · GESCHENK IS
VAAK MOEILHK

Heeft U aL eellS- gedacht aan , klein meubeIwerk
KRANTBNBAKKEN. . . ( f 4.50)
-CACTUS-STANDAARDS . . (1 7.50)
CAKE-STANDAARDS. . . (I 9.':"')
MIMI-TAPELTJES · ,. •... . (I 11.50)
. ~n "ander klelo_ meubelwerk.

slaagt bij ons altijd met 'eellpassend

.

GESCHENK.

daad een wanproduct is en nergens anders toe dient dan de
menscben te plagen en het le~
yen te vergallen.

meefJt-

~~~~~tel,dii"ld. een mfs..

~
BOERDER... GANDOK
Groote Pos.W'eg.- Bulten.org

-

I

Te1ef. '106

,-

~:::.ctier~~~~e :;;:~~nf t:ll~!:~e~~;e~.O.'Z3

VOOR DE A S PEESTDAGEN K·

p er L. Kilraemelk. en YogGANZEN KALKOENEN

H. W. ANDERSE...'"'if

Dit was in 1930. lotusschen
zijn in de jaren, die._ daarop
volgden, de economlsche toe~
standen in deze gewesten nag
mistroostiger geworden· en
heeft, de Regeering extl'll-bepalingen in het leven moeten roe~
pen am de arbeidamarkt, voor
zoover zulkS mogelijk is; tegen
een al te groote toestrooming
van buitenlandsche werkkrach~
ten te beschermen.

200 vaak het
die zich
t.
getroosten
Wlj komen thana terug op de
een oppervlakin de beteekenis van minder goede zijde van de toevoerachriften te ver- latingskaart. Nederlandera heb~
ben boven vreemdelingen. dit
voordeeI. dat' zij van betaling
Van het zegelrecht zJjn vrijge~
steId. _DesnIettenlin zijn oak
voor ,hen aan het bezit -van eeu
toelatingskaart pUchten verbonden, 'welke door velen ala
een last beschouwd worden.

ONfVLUCHT
Pebaton 17

DE WARMTE - HDTE':-::'LIAIIA
-

Buitenzorg

-

Specillal W eek elnd tarie (,'IIZnterdagsne. d e

Tel. 60 Bz..

I

I

ht
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M

da

h

t

F~~~~h!_5.k.'~:1.~.'~.':.t~~~r%~~~!g:;t:~s;~~2!~'~ p:rpera:""~:;~II~.

Van in lodie binnenlto~
N.Ogl'n~_.~sJ Ontvlucht de Wm"mte.
mende Nederlandel;s
eenentoelatingskaart
te vorderen
hen ~2525252!i~ BB"'i::I..'O..~~~~·~~~'D
te dwingen zich aan een perla"SJ"I::7&71:7s;r&;n::;r&7~
dieke contrale te onderwerpen
IjI)

:etO~: g~~a~~:o:~~:s~~~

lIChen Dult.chland en Oosten- Tsjecho-8lowak\je een mililair bardnekkJge
wetsontduikmg die kunnen worden ontboord.
rijk trachtteD te verhlnderen. verbond met Rusland gesloten bewondering kunnen gevoeloo, nog in het veITe verschiet was
Is nu. tegen de bedoelingen der en beeft .zelfs ~gestaaD, dat wanneer men zich op het stand~ gelegell.

be1de landen ook I~ en Hon..
gartje 10 een verboDd vereenigt.
Zooals tetegraf"JSCh gemeld
werd, zijD deze staten overeengekomeu, de herbewapening

TELEFOON -94

f!~ !~et:jfefdee~~~~;~~ve~ II!~~'~"~SP~E~EN~V~A~·R~K~EN~S~.iiiiiiiiiiiiiii'ii'ii"ii'"ii'iiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiii~iiiii~

aan wetsontduilting. Zij loopen voor de hier aanwezige Eurot~e~::d ~~ h~~:'~~fe~'~::! peesche werkkrachten.
in den VOrni van een vervolging
en zware boete boveD: het hoofd
han~,liever
doch
is h~ :;:;;~!~~m:~tr,~t~~~=!~
nog.
dandat
datr1s~,co.
ZlJ Zlch Vl1lwipig zoude~ onderwe~ aan
aanmer~
een voorschrift, he~elk In hun kelijk zou dalen. Zij wezen er
oogen een onding lS.
~~a~p ~~ite~f:n~~e ~!J;~
Men zou voor eoo dergelijke krachten in Nederlandsch In-

=r:::a~at ~b:e ~:! ~;B!:~h~en!'Bt~~~O~:~~~i: k~~ ~~:' N~~!r~en::!a:~:

...;.-

_

~~~~:~t~:~ t;£~:~~!::::evoor ~;~f~i~1;~~:~:li:::: ~r.;; wJ~:_dt~~~~::; ~"!~~a:~r~;d!~i~e~7~
~=~~r
rijkste vraagstukken dor Mld- kleine Entente ' beslist met
den-Europeescbe poUtiek tot wapenen opnemen.

KEIJZER

BUITENZOIlG.

Vrllllgt

en nadeelen, -van de toelatingskaart _nog eens bellcht, Door
verschillende vooratanders van:
het ontwerp werd genoemde

CIano. heel' _ .ooals bekend het herb.wap.nde Hongarije

_-

Anne'x 'onze_v~nouds hek~d~-brood- e n ~J,:etbakkerij nltIK-KERS··.
Schltterrnd-UiUicl!t op de Salak. Aile kamers VIlD_ eigen gemakken en
ruimr voorgal"rij voar~ien.
on ze IIp eciale we"k-end tIIrleven.
Aanh'evelend;

;t~cl,;tb,"i;k~;u:t,:-;;'· hetVO~!fs$~C::;~~~~~;:r~

DE NIEUWE SITUATIE IN

_

yaor de a •.s~ _~iD.tNIcolaas hebbe~_wij~eD groote:sort~ering
aardig -Speelgoe~ _-e_o- __voor- :~Je:' Kerstd_ageri di\". - KerstboDm~
artikelen., -Dames__te -Buiterizorg, doet-Uwe~_ inkoopen bij
H,W A FO ENG, _ Panaragan 6 en 8
-

I~;:';:'";~::'::;E~~:~:;

kelijkheid van de'-z.g. toela~
tingskaart luopen de meeningen
nogal ui~n. Dit behoeft trou~
wens niet-:te verwonderen. AII~Bi_ wat den burger dwingt am
jets te doen .of lets te laten,

:_-- ______ Bu_He--n.~-org

; Panaragan 6,- en_ 3_ , ___ - _ _ _ _ _

Buitenzorasche Apotbeek
(RATHKAMP aCo•)
G roo t e P 0 s t w e g 30.
tegenover bet Postkantoor.
Telefoon Bzg. 32

dat er oak on-

--N';de~i;;;'de;; minder ge-

I

~

""'i

.

H.•P
&Co•
•
WHITI!
INVALID PORT
Partugee$chewijn

Rathkamp,
van d e zulve.rste
kwaliteit.
goed en secuur.
Overal verkrljgooaT
Helpt U
vlug en niet duur. ' -_ _ _ _ _ _ _~

kunnen
voorkomen, dan gaat het toch
niet aan alle fatsoenlijke, loy~
ale Nederlanders, die naar
lodie komen, te plagen am der
wille van een paar onge- ~ a:€{€{€{a:€(e:€(a:~
wenschten. Er meet een andere
methode worden toegepast om
AUTO - TECHNISCH HANDELSBUREAU
zulke elementen uit lodie te
weren. Dat kan, als men maar
Ir. F. KLINKENBERG'
eischt dat ieder bij zijn pas eeU
Bantammerweg 11
hoek Parkweg,
Tel. 11
politioneele' verk1Rring overChevrolet personenwagens en Trucks
legt (bewijs van goed gedrag),
Reparatte atelier, Olien, vetten, banden.
zonder welke hlj niet aan UOord
wordt toegelaten,
Red. D.P.

L".,,.,.A

RUSLANDVERSTFREROKT ZIJN OOSTELIJK '~,
1',
. , ...r ........c.
NT

dag
'Jan

"""'100M 300 '"", en passagi"'" ""'aangekiImneta" per uur verIwogen,naam veri>1jjlC wordtgegarandeS te meer daar de -dichtheid deerd ,en - dat de motor, Cok in
'il VlIJl, de lucht UP,' - . boogte", d... zuurstof,,-anne Itlchtlagen, '
............... s1eeJrtseen achtst.evan dediCht- voldoende -- kracht 0Irtwikkelt..
heid vIak -hoven. het a8rdop- Maar ookdeze probIemen, zulpervlak bedraagt en de tegen- len binneitkort: door een speIN STRATOSFEER
stand van de lucht dns sIechts ciale eontructie_van de_toestel-

N,11lJ ....

Voorbereidingen voor Strijd tegen'Japan
getroffen. :

de

HONDERDEN KILOMETERS, MILITAIRE WEGEN
AANGELEGD.

Expositie
Gecultiveerde Parelen

'hcid -

~e:rd~~l=L~==

J.rlOOetsk, Eimi Oct. 19SR meer op-dezen naam-aanspra8.k
~; $,Nov.--19_36. _~~~=~ ~~1= =:en~e~ateJi~:V=~
maken. Thans rijden ecbter
In ~e1s~e_Iu~~aart--~_ tig_:zo~
-De:voOJ:'1l~_ om rerder-_ studiemateriaal te
De- Sovjet-Unie houdt - _zich zware vrachtauto's -met grQ9te wetenschappelijke .kringen ~ moeilYldlei_d:. is:_ (i:US,_ ,de_-y~eg:-_ v_~~_e1en.

*,_

cieth~~n ~~~li~81r!~gs= ~~:ee~dd~~~~~;~t?e~~ ~::

_:en!~~::ci!: h~~d: tuigen
gisch wegennet in Oost-Siberie; veerbooten plaats moeten_ ~- stratosfeer °het , luchtverkeer
dat _ aan haar gemotoriseerde ken voo.r moderne bruggen.biedt. Ernstig tracht men delegercorpsen _de mogelijkbeid
Het meuwe wegeusysteem Zal zen nieuwen -tak- van lucbtvaartonherb~rgzame streken worden reeds

hoek Thibaultweg Bat,-G

Noordw'ijk .31

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:

Prima Bollandsche Sigaar

'_

~

(Nadruk

~00de1i) . .

terie van Luchtvaart bestudeeren op het oogenblik de waardevolle gegevens, die kapitein
;F. _D. R. Swain op zijn recordvlucht verzameide. Zooals bekend bereikte hij' bij deze
vlucht een hoogte van 14.990
,meter. Bij de bestudeering van

kwetsbaren trans-Siberischen den aanleg van ren 275 kilom.eter
spoorweg aanvullen en den zich langen weg noodzakelijk.-Tot op
thans in- aanleg bevindenden rut oogenhlik hE!eft _men daarspoorweg tcn-Noorden van het van reeds 227'kilometerin ge-

tInging gelwmen, ~at de voorspelde 'fantastiscbe snelheden.
tot 1_600 kilomet_er per uur-toe
weI nauwelijks bereikt zullen

afgeschei en -ge Ie en z en
verbinden, kunnen niet slechts wen.

over den Oceaan door den stra-

:e

m~e~:g ~~::.ht ded::e~eer ~i~:!~ k~e;or~~~e~~ez~ ~::ia~oofs ~:ri ~e~~~~~:eo=:

In- pakles V'-an to stuks

" " ' 10.60:=
SIGAREN - MAGAZIJN

ttDE AD ELAAR"
Tel. 2607

MeDteng 3

een verbinding met
Ochotsk ~an bet m:er van dien
naam bezlt,.endus_lll geval,van
de verovermg van Wladiwostock,:11 de daaraan verbonden
afslulbng V!:ID de Japansche Zee
door den vijand een nieu:ven
Ultgang naar den Stillen

wege:n' aangelegd en in het bijzander in de omgeving van het
Baikalmeer" waar naar -aIle
waarschlJn1ijkheld in ren eventueelen oorlog tusschen SovJetRusland en Japan de beshsse~de slag zal worden geleverd, IS

I
I

CORONA MODEL

zo(He_-IJ!j~ _datopno:- ' - - ~

~~~~D~:~o~~e!tr:~~~s~~ gee~_ ,~!t g;~~:~;n_v~~~~:!~~~~:~ ;~ _~~~:;::~va~e~~~:

Weiden

der

Maisontlan

~~~~~ord:g _

Verkeersvluehteo
,
len
worden.
ONDERZOEK VAN MQGE. cale winds'troomingen in den dat het Ministerie van Lueht~EN._
_stl'atosf'eer _ zoo- g~--aIs niet vaart dezer dagen:een. aantal

's Zondags Geslolen.

:----------"""'"---------;

~'GROOT DANS-CONCOURS 1936 ~
In MAISON VERSTEEG op
• ZBlerdBIJ 28 November
, Georganl.eerd 'door de "BLACK AND WHITE
CLUB" en de VEREENIGING V AN DANS.
STUDIO'S
100 gulden contant geld en vele andere prijzen
ToegankeJjjk voor iedereen
Entree nlet - Ieden f 0,60
Reserveer tiJdlg U w pIaatsen
Kaarton r.ed. nu verkriJgbaar bij MIlSON VERSTE[6

8BOOTDANDBLStlBEMPLOYBBBDEN
W.a,dt no.. haden lid van de V. O. S. E. C.
t Vereenlglng ODelcrllngcn Strun Europen~hr
t: roo than de lag .. 1! m ploy e erd ell.)

ZlJ nllUDI U mgRclcn en fin .. ntleelen stcun. Indlen U bU/t"n lIw
lebuld cenge"olge YoID de cIJd~om.tandJgbcden bultCD werkkrlng zijt
gunkt en dlnfeD,tvglgt In moellljkJleden verkeert.
I.Jdmubc:bap 11/. VlIn Uw mModelJjueh salaris met een minimum
Vin r 1,- ca ten maslmum-eonUibutle van r 2,50 per m..anel,

V ..... I InUehllng.n

PALMI!NLAAN 5

FEUILLETON
NORA DE VALSCHEERFGENAME
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.
119).
Toen 'bij dichtbij was, zag
-01' eEln morgen, toen zij weer Nora da.t .zij zich niet had verIlaar het_ bosch ' wilden, gaan, gist.
sliep kleine Rob z66 vast, dat
Het 'was derome!
Nora het niet over het hart kon
Nu keek ook hij haal" aan en
brengen, "hem te' wekkeri; ,Zij herkende haar dadelijk.
liet hem achter onder de hoede
Als aan den grond genageld
van {le kinderjuffrollw, ,die zij bleef hij staan.HijzagNora,
mee 'had genomen. Als Rob bloeiend van'-jeugd en schoonWakk,er werd, zou _het ineisje heid. en daarnaast den bleeken,
hen met den wagen achterop Iijdenden. man. _ _
komen. ..
.
Een kreet van onuitspreke~
Vrooluk, pratend, liep Nora lijke smart'kwamvan zijn lipnaaat den stoeI van haar , man. pen.
_
Met volle .~ugen genoot zij van
Ook Nora was blijven staan,
den heerlijke,n m~.rgen.
want. haar voe~e~ weigerden
Opee~s ,zag ZlJ een wande-, den,.dienst. De Zleke werd door
liar, die, den berg afkwam. den_verpleger langzaam verdeI'
;Het was z_eker_ ean toerist, die gereden. Hij merkte_ niets _van
een bergtocht ach-u:: den _rug wat er __ ,voorviel. Nora bleef
had ,.Waarolll ko_n, ZlJ haar, 00- dikwijls even' achter om bIDegen .,met -van dezen man an....en- men te plukken of eemge denden.: _-,_ __ - -,_
-, -. __
__, appeIs' -V()Or -Rob-te:verzameZUn _ ~g en houding waren -len_ -' Daarom kee'k: hij ook nu
haar met-vr:eD?-d. Haarhart nietnaarhaarom.
_
begon ontstuimi~" t~_ kloppen~
~et tweetaI stond tegenover
:HlJ kwam nader, st~.,os 'nader, elkaar.
"
' ,
Zij verbleekte en 'begon'heVig
Zij zagen_e1k1l.al" aan. en'k?Ute beven,
den geen woord uitbrengen.

~:!~a~:ed~i~~!b;~ndn~: ~~~ !i~~~:{t;~:g_~e~ru,~g-~~~~l; kilometer
!:~~~-w~:!en~:~:rdd!;:a::o
per uur bij een vlucht

;.~~~~iSS:!a~tee::ni~o~t~ \'i!e~o~~~e~~e~r~~t~~av~ij 1o~~eral b~nenkort werke1ijkaan de steeds onrustige Mant- !~k~:r~pn7d~~v~!~~r:oJt~0~~~ e~r:f~:;·~. T. R. Hill v~
:t~~r~~~~s- ~t~~~~~!~a~-~e~~ van de revolutie geopend wor- de, uruversltelt te Landen IS

ben oak een meer, vreedzaam
doet _ zij maken enorme oerwonden voor de kolouisatie en
exploitatie toegaukelijk.

den. Door middel van deze brug
zal het wegennet direct aansluiten op bet goederenstation van
den trans-Siberiscben spoorweg te Irkoetsk. Andere groote
Modernste Hulprniddelen. bruggen heeft men nog moeten
slaan over de Belaja, -de BistraDe werkzaaruheden worden ja ell de Selanga,
met den allergrootsten spoed en

de~eb~~~r:mvdd~l~: ~:g:o~~

Niet mindel' dan 10.000 arbei·
deI'S, die de beschikking hebben
over ongeveer 2500 tractoren ell
baggermaehines, zijn hier te
werk gesteld; ongeveer tachtig
procent van den arbeid wordt
met behulp van machines verricht.
In den loop van dit jaar
heeft men reeds 351 kilometer
nieuwe autowegen aangelegd.
Bovendien heeft men 2983 kilometer oude, bijna onbegaanbare
wegen in achitterende autobanen veranderd - voorzoover
tenminste blijkt uit de weinige
cijfers, die ten aanzien van den
aanleg van "voor de regeering
belangrUke" wegen gepubliceerd
zijn. Ook heeft men 338 kilometer dorpswegen verbeterd.
Deze eijfers maken op het
eerate gezicht geen groaten indrult; men moet er zich echter
rekensehap van geven dat er
groote terreinmoeilijkheden te
ovcrwinnen. tientallen groote
bntggen te bouwen en al het
materia aI, machines en duizenden menschen over enorme afstanden te transporteeren waren,
Bove,ndien konden, vel,e kilometers oude "wegen", die eeuwen lang slechts door de voeten
-van de Siberische bannenlingen
werden betreden, nauwelijks

I
I

totdat Jerome zich tenslotte
eenigzins van den schrik berstelde. Hij wees op _den ' zieke.
--.: Is dat ... uw man?: vroeg

z1

van mee~, ,dat de voortdurende evolnt~e ill den m~toren
bouw. het blnne~ den tgd van
twee Jaren ~ogebjk zal maken,
den oeeaan lU zeven uren over
te ste~en. V~Igens hem zal de
gunstigste vlieghoogte .op on:

f:::~e~t2.0~~I~:erto~:t~~~~

De strutegiBche Beteeke- voor twee piloten en vijf paskenis.
sagiers zouden het met:st ge-

Men heeft hier te doen met
werkelijk soliede wegen, waaraan geld nog moeite is ge'paard
om hen aan aIle eiscben van
het moderne verkeer te laten
voldoen. Langs de wegen heeft
men boomen geplant, kilometeren
palen
zijn overal
aangebracht
wegwijzers
maken
een gemak-

~~jk~e o~ft~~::'~te;'~!tel~!;

blokhuis komen te staan, waaraan een reparatie-inrichting
van
verbonden
is,
Bijautomobielen
het hers tel van
den ouden
Toenkinsky-weg werd overigens

:~d:a~~a;::f d~~~t~eoelij~~~
~~~rb~;e~ib:~~ch~~a~:::::~

schikt zijn. Daar de rapporten
van Swam va,ststellen, dat er
op een hoogte tusschen de
voortdurend kraehtige winden
van groote snelheid heerschen,
kunnen de toekamstige stratosfeervliegtuigen bij een goede

12,000 en 15,000 meter gelegen

Het is wonderlijk., hoe moo;
het goed er ga>4t_ uitzien:
gij het aanlrekt, is het
weer' als nieuw I
ProbeerhelmaareenS'<\'-Uzult
verbaasd staan over de ,chltterende resultaten.
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HER EN,

kingsteeken heeft geplaatSt.
Werpt men een blik op de
landkaart van Oost-Siberie, dan

Kan men oak van U zeggen dall
er keurig verzorgd ultziet?
Is zo eenvoudig, her hangt er
slechcs vanaf HOE U GEKLEED is
•
UlTSTEKENDE COUPE
•
LAGE PRIJZEN,

ge
't

grens zoudcn -zij van onschatbare waarde zijn, maar oak bij
een invasie van Oost-Siberie
kUlmell zij belangrijke diensten
bewijzen, speciaal inllien Wladiwostock in handen van den
vijand zou zijn gevallen.
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grepen door dit weerzien. Aeh,
wat_ ,, zag hij er bleek _en verdi'ietig uit! Aan de slapen begon zijn haar reeds te grijzen.

I

ven._ Rob mocht niet opgioeien
Zij- verried haar geheim dus
het gezicht slingerde._ M?-ar zonder de liefde van zijn moe- Diet, maar begon _over iets anwat hielp roij dat? Ik was- un- der.
ders te spreken.
mers aan haar g~etend, hoe- _ _ _-'--'-_ _ _ _ _ _-,-_ _~-==:=-=.::eTV::.O:::lg"_d~),
weI wij claarna leder onzen

iij ;;gemoeds-

hij
~~d::~:.ch::_:ng~~:i ~e~eben7aar moest- hij geleden ei~~u~~t
van diepe smart snoerde baar
Zij voelde niet de minste vol- toestand, weI kunnen voorste1de keel dieht omdat zij, die el- doening omdat 'de man; die len, Nora!. Ik. haat het leven.
kaar zoo innig hadden Jiefge- haar' onbarmhartig yerstooten dat mij mets dan te1eurstelhad, thans als vreemden' tegen- had, thans zooveel verdriet had_ tingen heeft gebraeht!
over elkaar standen. Er storm- Zij had diep medelijden met
_ Arme Jerome, zeide zij
den z66veel gewaarwordingen hem.
_
'diep getroffen, {lat 'deze te1enr-,
op haar in, _dat -zij tranen, in de
Zij strekte de hand naar hem stelling u tenminste Diet beoogen kreeg.
nit.
_
spaard is gebleven!
Jerome staarde' echter nag
- Zijt -gij met gelukkig, Je~
'zij - bOog bet hoafd ~=t
steeds naar den zieke_ Dezen rome, hebt gij verdriet?
hoe verheugd - de _verbI " _ e,
hulpelooze behoorde zij -dus
- Ja, antwoordde hij dof. levensmoede man zou zijn,_ aIs
thans toe!
Ik kreeg wat mij _toeJrwam!_ Ik 7.ij hem thans toerlep:
_ Zijt gij gelukkig met hem, heb ~et ande~ ~erdi~nd!
,,,Uw' leven - ~ Diet zo:! ann
Nora? kwam bet _bijna onbewa~ klonk
bItter. fe tra- als gij denkt, J~me! Gij _hebt
wustvan,zijnjUppen.,
,nen epen aar,over ewan- een kind.,een Heven fliDken
, Slechts',even aarzelde zij met gen.
, , _
jongen, di~_ u over al uw verhet antwoord. Toen keek: zij
_ Waaram hebt gij Florence driet zal Menhelpe~~y'
hem echter anbevangen aan.
getrouwd? vroeg ,zij_ , W~lll:. sprak: ZIJ deze
, _ Ja, ',Jerome", zeer gelukIIij -begon snijdend te -IacheIL den met nit! Waarom _w erd ~
-'
,-:--Waarom'?OmdatikdwaAS op~ zoobIeek_endrukf:e-zg
was _en mij ill de val liet lok-_ de lippen ZOO vast op e1kander~
pen.
,keIL
It: _
,_ alsof zij bang ,was dat het ~_
bij het 'hoofd. Deze __ mooie jonHij wendde:SIlel zijugezicht heim.haar ontmlappen zou?
gevrouw en die lijdende ZWak- terzijde,
overweldigd
door
.,Neen;. riep ,een. waarschu":
keling ge1ukkig sainen?_ nat ~ _
_ _ _ wenie stem: in haar 'binn.ensfI;
was onm~g~1r! -, ',' _
:.,.- Hebt gij uw _dwaling ~ _doe bet Diet!, Zeg het hem.:Diet,
, Weer keken.'zij elkander Z\Vij_ taat ingezien? _ ', ---_ ~ ____-, - want dan ,~ bij uw zoon
gend in, de_ oogen., Ach. zij l~
....:... Ja~ -' ik kwam.: een uur na van u weg! Bij, had,geeD. schuld
<len beiden! - _'
'_ h~t- h~- tot de ' 0!lf;(1elrking aan. de .ecbfsebeidi?g .. J?aai" de
, Hij, Zag de Vl"OUW--VOOl" ~- dat ' ik.-het slaChtoffervan_ een sChuld bU- --u- ~ zouelk,ge;.
aan - wie -hlj flag en nachthad bedr.iegst.er --was - ,geworoen.. recht u ~-_bet ldnd
gedacht,~,_deechtgenoote~' ~·toeri was'zijreeds. op __een vasf&eid.e1den.tijdaan
een ander~ met wien .zij geluk- VlOUW__ _.- ':
- ',- _ -'-:
he:oi af te staan,- - '
ldt;was... Envoor hem was ,',,Nog dienoelfilen dOg had ik
N...., diI: _
2tf vQor aItijd verioreD..!" -_
een-onderbolidmet'haat;'-waa,r.. de,2ij'steneD. dan,JIDr &rQotOok Nora was hevig....&e" bij ik ~ mjjn~ m sleD _
ail _ _ flo go-
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Uw
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en and~re voetllljnen I
In onze pedikuur warde U
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vervaardigea. bet zetsel voor U w
periodieken. brochures en programma's
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boekwerken.

DRUKPERSEN
verwerken de ' grootste oplagen in minimum tijd
Kalenders. posters, folders desgewe'Dscht in

3 OF MEERKLEUREN
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