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HET NIEUWS VAN DEN DAG
VOOR NEDERLANDSCH-INDIË

Nu een dezer dagen het nieuwe
handelsverdrag tusschen Nederland
en de Ver. Staten van Amerika is
onderteekend, waarbij ook verschillende producten van Ned.-Indië de
revue zijn gepasseerd, is' het interessant eens na te gaan, hoe nu eigenlijk precies de commercieele banden z\jn, welke deze gewesten aan
het land van Uncle Sam binden.
(Door Harry W. Frantz, Staf-correspondent van United Press).
Washington, December.
Vereenigde
Staten nemen ongeveer
De
*5% van den uitvoer van Ned.-Indië af,
terwijl zij voor slechts ongeveer 6,6% in de
van deze gewesten voorzien. Wat
*t beteekent, leert eene eenvoudige verge'Üking met Japan, dat in de laatste jaren
*°g geen -i_% van den totalen Ned.-Indi"chen export afnam, doch daarentegen
voor meer dan 21% in de behoeften
het land voorzag.
Deze cijfers hebben bij de besprekingen
°Ver een nieuw handelsverdrag tusschen
Vereenigde Staten en het Koninkrijk der
een belangrijke rol gespeeld.
"e toenemende Japansche invloed op het
Eebied van den handel in het Verre Oosten
voor de Amerikaansche onderhandegeen nieuw verschijnsel: reeds in de
Phiüppynen heeft de Amerikaansche handel aan den lijve ondervonden, wat het zegJ?en wil tegen den goedkoopen Japanschen
"öiport te moeten concurreeren.
Het beeld van den Ned.-Indischen import
heden is niet dat van gisteren. Japan
*>i Amerika zijn eerst na den oorlog als be'atigrrjke leveranciers op den voorgrond geVoordien waren het uitsluitend het
Moederland en Engeland, die den toon aan-

behoeften

van

Nederlanden
laars
van

komen.

gaven.
' Japan importeerde in de jaren 1910/13
ftog maar 1,23% der Ned.-Indische behoeften ; over de jaren 1914/18 bedroeg dit percentage al ruim 10, daarop bleef het ongeler tot 1929, doch daarna begon de groote,
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over 1929 was dit nog maar een kleine 30
millioen. 1933 gaf, met 42,5 millioen, weer
eenig herstel te zien.
Ned.-Indië voorziet voor ongeveer twintig
procent in Amerika's behoeften aan rubber,
terwijl het ook op het gebied van den tininvoer de tweede plaats inneemt (Malakka
de eerste). Het is voor Amerika "de voornaamste bron voor palm-olie, waarin het
voor 60 % in de behoefte voorziet, de eenige
voor kapok, de tweede voor sisal (Mexico
eerste), en eveneens de tweede voor copra
(de Philippijnen eerste). Het is voorts de
belangrijkste peper-leverancier, welke rol
het eveneens vervult ten aanzien van de
Amerikaansche vraag naar tapioca, sago en
citronella-olie.
Beschouwt men de zaak zuiver uit een
oogpunt van kwaliteit, dan dient ook nog de
Indische thee te worden genoemd. Kwantitatief zijn hier echter Br.-lndië, Ceylon en
Japan belangrijker. Ook koffie paraisseert
nog op de lijst.
Een van de belangrijkste Ned.-Indische
import-artikelen is thans nog niet genoemd:
de Sumatra-tabak. Dit product bereikt de
Vereenigde Staten nl. uitsluitend via Amsterdam. Het vindt als dekblad aanwending
in de Amerikaansche sigaren-industrie. Deze invoer beliep in 1933, naar de waarde,
een bedrag van ruim 3 millioen dollar.

Het Amerikaansche
Handelsverdrag.

En de Perspectieven
de Deli-Tabak.

van

Naar men weet, veroorzaakte het bekend
worden van den inhoud van het vorige week
Vrijdag onderteekende handelsverdag tusschen Nederland en de Ver. Staten van
Amerika, op de Amsterdamsche beurs een
hausse in tabaks-aandeelen.
Naar Anip-Aneta thans seint, biykcn ook

—

Zoete herinnering aan de laatste partij.
Begeerig kijken.... dr. Euwe heeft
het meer dan eens gedaan, naar de stukken van zijn tegenstander. Maar den dag
na dc beslissing interesseerden de wereldkampioen en zijn kinderen Elsje, Fiti
en Caro (v. 1. n. r.) zich meer voor het bord, dat van gebak was, dan voor den
daarop aangebrachten eindstand van de laatste party.

de medewerkers der verschillende bladen
voor tabak in Nederland zeer optimistisch Bronzen

Centen met een Gaatje.

gestemd te zijn.
Zij meenen, dat de verlaging van het
invoerrecht in dc Ver. Staten hoopvolle Het Wetsvoorstel tot Wijziging der
perspectieven voor de Sumatra-tabaksculIndische Muntwet.
tuur en voor de Nederlandsche tabaksmarkt
opent.
Zooals reeds eenigen tijd geleden gemeld
17,05% ; 1932 21,24% etc.
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In de Memorie van Toelichting op bedoeld
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"am vóór den oorlog 3,32% van den totalen wordt, juist doordat thans dit groote werk taal wegens zijn hardheid en duurzaamheid,
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seint uit Amsterdam, dat de ten gevolge
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van
goederennaar
rechtbank de vier verdachten in het Haken45,5 millioen dollar aan
1933 reeds tot kruisvlagincident te Amsterdam heeft v r ij- betalingen aan de Landskassen veel meer
Iftdië, terwijl dit bedrag in meengesenromkopergeld wordt gebruikt dan voorheen
gesproken.
bijna 7 millioen bleek te zijn
weer
het geval was. Neemt men voorts in aanmillioen,
Pèld. 1934 gaf, met bijna 10
Naar men zich herinneren zal, betrof het merking, dat de Indische centen voor tweeeenig herstel te zien.
hier den diefstal van de vlag van een Duitsch derde gedeelte reeds vóór 1910 in omloop
schip, dat in de haven van Amsterdam lag. zijn gebracht,
"De Ned.-Indische importen in A""
mag veilig worden aanDe gestolen vlag werd verbrand. Het inci- genomen, dat dan
beliepen naar de waarde tot 1930pergemid
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daarom minder gangbare muntstukken bestaan.
Het zal derhalve noodzakelijk zgn ter
geleidelijke vervanging van de voor de circulatie onbruikbare centen op ruime schaal
nieuwe centen te doen aanmunten. Van
deze gelegenheid ware gebruik te maken
om over te gaan tot het gebruik van brons
als muntmateriaal, hetwelk
zooals boven is uiteengezet — ver de voorkeur verdient boven koper.
Bij den aanmaak van de bronzen centen
zal gebruik worden gemaakt van de stempels van den koperen «ent, terwijl de bestaande luiddcllijn van 23,5 mm en de gladde rand zullen worden gehandhaafd. Echter
wordt het raadzaam geacht den bronzen
cent iets dunner te maken dan den koperen,
waardoor een ook met het oog op den hoogeren prijs van het muntbrons wenschelftke
gewichtsvermindering van 4,8 op 4 gram zal
worden verkregen. Voorts zal ter vergemakkelijking van de latere intrekking van
de koperen centen de nieuwe cent een ronde opening in het midden krijgen.
De invoering van de bronzen centen beteekent een eerste stap in de richting van
de vervanging van koper door brons voor
alle kleine pasmunt. Voor de 2y2 -ct- en
1 {.-et-stukken
zal daartoe eerst kunnen
worden overgegaan, wanneer ook deze t.z.t.
vernieuwing behoeven. Dit tijdstip ligt
echter in een ver verschiet, aangezien voor
beide muntsoorten nog over ruime voorraden nieuwe stukken wordt beschikt.

—

De Fusie

van

B. O. en P. B. I

Dr. Soetomo bij Loting tot Voorzitter
der Nieuwe Partij Aangewezen.
Tot de belangrijkste gebeurtenissen in
het Inheemsche politieke leven van den
laatsten tijd, behoort de fusie van de beide
groote groepen: Boedi Oetomo en'de Persatoean Bangsa Indonesia.
Deze fusie is thans tot stand gekomen
tijdens een te Solo gehouden congres,'waarbij, naar Anip-Aneta uit Solo seint, dr.
Soetomo bij loting is aangewezen als voorzitter van de gecombineerde partij.
Er werd een receptie gehouden, Dinsdagavond, welke werd bijgewoond door ongeveer duizend menschen, terwijl voorts na
afloop van het congres excursies e. d. werden gemaakt.
Wij komen nog nader op dit belangryk
congres terug.

Begrooting van Koloniën in de Kamer.
De Debatten en het Antwoord van den
Minister, Dr. H. Colijn.

De Overname

van

de Particuliere Landerijen.

ile voorgestelde heffing onjuist en Prauw met Kolonisten in den
onredelijk zou zijn, omdat daaraan het j
Storm.
karakter van een winstbelasting ontbreekt, j
kan de minister in dit verband niet toegeven en evenmin kan hij de meening onder- De Prauw Gezonken, Opvarende"
daarbij
Dh(.

niet het minst
schreven, als zou
Uitgeput Aan Wal Gespoeld.
met de bedrijfsresultaten rekening worden
gehouden.
Anip-Aneta seint uit Manokwari
Dit laatste zou alleen dan het geval geweest zijn, indien het uitvoerrecht bij eiken
Bij het oversteken per prauw van Oransmarktprijs, hoe laag ook, zou worden ge- bari naar Manokwari, werd een groep
heven. Zulks geschiedt evenwel niet. De bij kolonisten
van de K. N. G. 22 dezer des
een minimum-prijs van 18 et. per half kilogram ingaande heffing laat integendeel een avonds nabij Tanah-Roeboe door den storm
overvallen.
groot deel van de rubber-opbrengsten onI De prauw zonk, de drenkelingen spoel'
belast.
Een heffing, die op de bedrijfsuitkomsten den uitgeput aan nabij Warmarway (circa
en de draagkracht der onderscheiden onder- vier uur roeien van Tanah-Roeboe).
nemingen ingesteld is, zou een zoodanig,
De Japansche schoener „Daito-maru" lS
gedifferentieerd karakter moeten dragen, gehuurd, om de schipbreukelingen op te
dat zij practisch niet denkbaar ware.
halen.
De door sommige leden gestelde vraag, "
of de Regeering zich wel rekenschap geeft I
De Nieuwe Loterij.
van de werking van het uitvoerrecht ten i
opzichte van rubberfabrikaten, kan bevesDe loten van de nieuwe loterij, welke ten
tigend worden beantwoord. Te dier zake
werd reeds overleg met de Indische Regee- name van het Centraal Comité voor Steun
aan Werkloozen te Batavia staat, zulle"
ring geopend.
vanaf 30 December verkrijgbaar worden
gesteld.
Weduwe-Pensioen Niet-Europ.
Stichting
De verdere deelnemers zijn:
Landsdienaren.
het
Reclasseeringsfonds
het
te
Batavia,
I" Algemeen Armenfonds voor Ned.-Indie>
Aan het verslag van Gedelegeerden inza- het Bestuur van de I. E. V.-vereeniging
ke de ontwerp-ordonnantie tot wijziging de Twee Kruizen (Palang Doewa), te Bavan het reglement op het verleenen van tavia-C, de vereeniging Aldjoemiah al Araweduwe-pensioen aan niet-Europeesche biah al Islamiah te
Soerakarta, het Paburgerlijke landsdienaren is het volgende sar Malem Comité 1933
te Medan, de Stich[
ontleend:
ting het Studiefonds van het I. E. V. te
In de Memorie van Toelichting sub n Batavia-C, Vereeniging Moehamadijah,
wordt medegedeeld, dat tot dusver, wegens afdeeling Batavia, de Eyken Stichting te
financiëele bezwaren, zich nog geen enkel Batavia, het Indonesisch Studiefonds te
geval heeft voorgedaan, waarin gebruik is Batavia, het Vrouwen-tehuis, te Soerabaja
gemaakt van de mogelijkheid dat
■ en het Roomsch Katholieke Weeshuis
Nazkenen zich, ter voorkoming van verlies van ■ areth" te Blindjoe.
weduwe-pensioen,
na het j
aanspraken op
ophouden van hun landsinkomsten en daarMinister Colijn Neemt Vacantie.
mede van hun verplichting tot contributie- j
betaling hebben opgegeven als vrijwillig ;
j Aiyp-Aneta seint uit Den Haag, dat de
contribuant.
' minister-president, minister van
Koloniën
Naar aanleiding hiervan zouden enkele
ij
en
van
Defensie
dr.
H.
C
o
1
a.i.,
n, voor-,
bij
of
ook
weduwenvernemen,
gaarne
leden
nemens
is
de
weken
van
eerste
Januari
pensioenen van Europeesche burgerlijke
1936
vergezeld
zijn
vacantie
te
van
nemen,
ambtenaren tot dusver nog geen gebruik is
echtgenoote,
onlangs
operatie
die
een
heeft
gemaakt van bovenbedoelde mogelijkheid
alsmede of, ingeval van bevestigende bc-, ondergaan.
antwoording van deze vraag, eveneens fiEen Mutatie-Record in Djember.
nancieele bezwaren hieraan ten grondslag
liggen.
j
Weder drongen enkele leden naar aan- ' De heer A. Veenenbos, controleur te
leiding van het onderhavig ontwerp aan Djember, werd verblijd met zijn derde
overplaatsing in deze
op een spoedige regeling inzake de verzormaand, meldt het „Soer. Hbld."
ging der weezen van niet-Europeesche landsdienaren.
I Het besluit van zijn overplaatsing naar
De Memorie van Antwoord hierop ver- Probolinggo werd gevolgd door een tweede,
behelzende zijn overplaatsing naar Sitoemeldt het volgende:
Volgens de bepaling van artikel 12, lid 11 bondo. Intusschen gaat ook deze mutatie
van het reglement voor het z.g. Civiel-fonds niet door: naar Sitoebondo zal een aspiblijven de Europeesche burgerlijke ambte- rant-controleur van de buitengewesten genaren ook na het ophouden van hunne dirigeerd worden, terwijl de heer Veenenlandsinkomsten verplicht deelgenoot in dat bos, die nog steeds te Djember vertoeft,
nader aangewezen is om te Bondowoso de
fonds. In de gevallen, waarin voor Europlaats
te gaan innemen van den asp.-contropeesche burgerlijke ambtenaren het geconleur
dr. N.W. Bruynis, die overgeplaatst is
tinueerd verplicht deelgenootschap ingenaar
Soembawa.
volge evenbedoelde bepaling bij één jaar
achterstalligheid in .contributie-betaling
komt te vervallen, zijn daarvan als regel j
Vereeniging Indië-Nederland.
eveneens financiëele bezwaren de oorzaak.
Met betrekking tot de mogelijkheid van j De Vereeniging
Indië-Nederland te
een spoedig treffen van eene regeling inza- 's-Gravenhage deelt mede dat wegens verke de verzorging der weezen van niet-Eu- trek de tweede secretaris, de heer A. Rropeesche burgerlijke landsdienaren is nog Kuipers, zich genoopt heeft gezien uit
onlangs te kennen gegeven, dat het treffen het bestuur der Vereeniging te treden.
van zoodanige regeling eerst in overweging
Te zyner vervanging heeft het dagekan worden genomen bij het opmaken, in lijksch bestuur,
tot tyd en wijle deze keu1937, van de eerste wetenschappelijke ba- ze door de algemeene vergadering
zal zijn
lans betreffende de baten en lasten, welke
voorloopig
benoemd
den
bekrachtigd,
uit de toepassing van het niet-Europeesch

Besluiten G. G
Bij punt 19 spreekt de heer Cra m e r
s.d.). Hij voert bezwaren aan tegen den
aankoop van particuliere landerijen door
Per jongste luchtpost ontvingen middel van een semi-officieel orgaan, met
wij eenige voor Indië belangrijke behulp van geldmiddelen, die
niet rechtKamerverslagen. Behandeld werden streeks door de schatkist behoeven
te woro. a. de begrooting van Koloniën en den verschaft. Het tusschenschuiven van
het Rubber-uitvoerrecht. Wij laten een financierings-maatschappij bemoeilijkt
de verslagen hiervan, ontleend aan het krijgen van een overzicht.
het „Alg. Hbld.", hier volgen.
De heer Roes t a m (cp.) voert
Bij de behandeling van de begrooting van eveneens bezwaren aan tegen het voorstel
Koloniën spreekt o. a. de heer K. ter om een gemengde commissie op te richten
Laan (s. d.).
tot aankoop van particuliere landerijen. Hij
Hij keurt af, dat onderwijzers, die na meent, dat dit systeem geen enkel perspechet verstrijken van den gestelden studie- tief biedt.
termijn voor de hoofdakte zijn geslaagd, de
De heer Joekes (v. d.) verdedigt
studietoelagen moeten terugbetalen. Dit is het desbetreffende voorstel. De financiëele
des te erger, omdat de menschen hoogst- toestand des lands maakt nu geen rechtwaarschijnlijk zouden zijn uitgezonden, als streekschen aankoop mogelijk. De landerijen zijn nu tegen lagen prijs te krijgen.
er nog gelegenheid tot uitzending was.
De heer Roes tam (cp.) klaagt, dat Als het land ze later wil koopen, kan het
departementshoofden in Indië een vergade- dan koopen tegen denzelfden prijs als de
ring hebben bijgewoond van de Deutscher gemengde maatschappij er nu voor betaalt?
Kan men er op rekenen, dat op het debat
Verein te Batavia, waar Nationaal-Sociaover
de bestuurs-hervorming in de Kamer
listische propaganda werd gevoerd. Hij
niet
zal
worden vooruitgeloopen, door uitpropagankeurt af, dat de Regeering deze
voerings-maatregelen
in Indië genomen,
da voor het Duitsche fascisme toelaat.
nadat de Volksraad zich er mee zal hebben
Verkeerd vindt hij, dat Indische studen- vereenigd?
ten in ons land wegens een vermoeden aanMinister C o 1 ij n antwoordt op deze
gaande hun politieke gezindheid in het
vraag volkomen bevestigend.
laatste
oog worden gehouden.
Er is reeds voor 657.686 ha particuliere
De heer Kramer (s. d.) betoogt, dat landerijen in het bezit van het land. Er zijn
de kosten der staatsmarine ten laste van 222 particuliere landerijen nog niet in
Nederland moeten komen.
's lands bezit, waarvan 119 op Java. De
Nederland en Nederlandsch-Indië behoo- totale oppervlakte der landerijen, nog niet
ren evenveel bij te dragen in de subsidie in 's lands bezit, is 592.215 ha. Directeur
voor het Koloniaal Instituut.
van de gemengde maatschappij wordt een
assistent-resident, commissarisen worden de
De heer Van Boetzelaar van
gouverneur van West-Java, de adviseur
Dubbeldam (ch.) hoopt, dat de be- voor agrarische zaken, iemand van de Javakostiging van het Koloniaal Instituut geen sche Bank en andere autoriteiten.
twistappel worde tusschen Nederland en
Het land kan de landerijen later koopen
Indië. Beide hebben er belang bij.
tegen denzelfden prijs als nu de maatschapMet belangstelling heeft spr. gehoord, dat pij, maar zal wat meer moeten geven, als
vijf jongelui, na een proefverband van zes zij bij de exploitatie verlies zal hebben gemaanden, bij de militaire politie in Curacao leden.
thans ter opleiding voor hun a.s. politietaak
De Kamer neemt het wetsontwerp aan
zijn gedechargeerd bij de depot-compagnie
Uitvoerrecht Rubber.
van het korps politie-troepen te NieuwerBij het punt: heffing van een uitvoersluis.
Van
op rubber, merkt de heer
recht
Spr. huldigt den gcuverneur van Curacao. Kempen (lib.) op, dat de Regeering het
Er gaan geruchten, dat hij van plan is af te uitvoerrecht op rubber rechtvaardigt met
treden, maar te hopen is, dat zij onwaar zijn. een verwijzing naar een hoogeren verkoopsDe heer Van Dijk (a.r.) zegt met be- prijs die mogelijk is geworden voor de ontrekking tot het vraagstuk van de verdee- dernemingen als gevolg van
restrictie.
ling der kosten van de marine tusschen Ne- Maar zij moeten het productie-apparaat inderland en Indië, dat de gedachte van een tact laten. Haar geïnvesteerde kapitalen
Zij
onverdeelbare staatsmarine volledig tot kunnen geenszins ten volle werken.
uitdrukking moet komen. De kosten der kunnen het werkvolk niet naar huis zenmarine moeten daarop primair komen ten den, omdat zij er een verbintenis gedurenlaste der Nederlandsche begrooting van de- de een zekeren tijd mee hebben, en omdat
fensie.
het transport te duur is.
sluit
De heer Van Kempen (lib.)
Spr. herinnert aan het bezwaar van den
zich hierbij aan.
heer Van Sandick tegen het RegeeringsDe Minister Spreekt. ontwerp, omdat dit geen rekening houdt
Koloniën,
minister
van
De
de heer C o- met de uitkomsten van het bedryf, zoodat
-1 \j n zeide, dat de heer Roestam heeft ge- de belasting er een op verlies kan zijn. De
klaagd, dat departementshoofden een os- belasting voorts treft, behalve de winsttentatieve vergadering van de Deutscher boekende onderneming, de verlieslijdende.
Verein te Batavia, waar Nationaal-Socia- De laatste moet dan belasting betalen,
listische propaganda werd bedreven, heb- omdat haar verlies zonder restrictie
ben bijgewoond. Indien dit waar is, aarzelt nog grooter zou zijn geweest.
spr. niet om te verklaren, dat de hooggeSalarisverlagingen, die veel van de werkheer F. G. PutmanCramer, oudplaatste autoriteiten bij die gelegenheid nemers hebben geêischt, hebben menige weduwen-pensioehreglement voortvloeien.
resident
van Bantam.
i
onderneming gered. De werknemers zullen
niet van veel tact hebben blijk gegeven.
De heer K. ter Laan heeft nu viermaal als gevolg van het uitvoerrecht met het
De Semarangsche AmbtenaarsDe Roofmoord te Soemberredjo.
gesproken over studie-toelagen voor onder- verlaagde salaris genoegen moeten blijven
Salarissen.
nemen.
wijzers. Hij aanvaardt de zaak nu als in
„
Het wetsontwerp schijnt spr. wel aani-S
gewijsde.
Anip-Aneta
seint uit Semarang, dat de ' Naar Anip-Aneta uit Semarang seint,
mits
tijdelijk
mits
het
en
vaardbaar,
ware,
verkregen
te
in den roofmoord
Spr. ziet voorloopig geen kans om de
gemeenteraad de volledig gewijzigde bezol- klaarheid
subsidie voor het Koloniaal Instituut te de aanvangsprijs zou worden verhoogd tot digingsverordening 1936 en het maand- ' Soemberredjo.
1ft.74. Er zullen wel eens normale omstanverhoogen.
Er zijn negen verdachten gearresteerd,
digheden terugkeeren, maar zooveel meer loonersreglement heeft vastgesteld.
Spr. heeft den gouverneur van Curacao abnormale maatregelen men nu neemt, des
Hiermede zijn de salarissen in overeen- van wie er vier hebben meegedaan aan
den roofmoord, o.a. een Europeaan uit Segebracht met de H. B. B. L.
laten weten, dat
den heer Van Slobbe
te moeilyker zal het straks zijn, zich weer stemming
marang. Er zijn twee revolvers met kogels
hij bestendiging van diens beleid op prys op den normalen toestand in te richten.
te Salatiga in beslag genomen.
zal stellen, omdat hij veel voor Curaeao
De „Tjisaroea” Opgelegd.
Het slot der debatten zullen wij later
doet.
laten volgen: naar men weet, werd het
Personalia.
Dat de gedachte van een ondeelbare wetsvoorstel zonder hoofdelijke stemming
De „Tjisaroea" van de Java-China-Japan-1
staatsmarine op den voorgrond moet staan, aangenomen.
Lijn is thans in de haven van Soerabaja
is spr. met den heer Van Dijk eens. Er is
Prov. Raad Oost-Java.
De Memorie van Antwoord opgelegd, nadat deze haven reeds geduren- i
op het oogenblik een tijdelijke regeling der
enkele
geen
opgelegd
de
maanden
enkel
van
'
plaats
In de
den heer J. F. H. V e rAan de Memorie van Antwoord met be- schip meer in haar kom had gezien, meldt haeg
kosten-verdeeling tusschen Nederland en
benoeming tot lid van
e
die
n,
zyn
Indië. De kosten der marine zullen op de trekking, tot dit wetsontwerp is echter nog het „Soer. Hbld."
,
den
Provincialen
Raad
van Oost-Java niet
rijksbegrooting moeten komen en de ver- het volgende ontleend:
Lang zal dit opleggen echter niet duren; ]heeft aangenomen, is door het sternkantoor
Ook de minister is van oordeel, dat het
schillende gebiedsdeelen des r\jks zullen
reeds over vijf weken hoopt men het schip ■van den Provincialen Raad als zoodanig
aan de kas van het ryk daarvoor een bijdra- belastingstelsel in het algemeen op een zoo weer in dienst te stellen.
1
de heer J. Visser, oud-inspec,benoemd
ge moeten geven. Hoe groot de verschillen- gelijk mogelijke verdeeling van den belasbij
teur
de
Centrale Kas, thans te Blitar
tingdruk gericht behoort te zjjn. In tegende bijdragen moeten zgn, moet worden vastwoonachtig,
Het
meldt het „Soer. Hbld.".
Kartini-fonds.
gesteld naar gelang de omstandigheden, die stelling met hen, die in afzonderlijke hefzich voordoen. Waarom zou ook Curacao fing als de onderhavige een inbreuk op dat
Z. H. de Mangkoe Negoro.
z\jn
hij
bij
echter
dat
men
schip
beginsel
als
meent
daar,
zien,
Anip-Aneta
geven
wat
voor
het
Haag:
niet
seint uit Den
Naar Anip-Aneta uit Semarang seint
financiëele toestand goed is? De voorloopi- de beoordeeling van de toelaatbaarheid
In de vergadering van het Kartini-fonds - heeft Z. H. de Mangkoe Negoro van den
ge regeling moet worden vervangen door dezer heffing zich geheel moet losmaken werd het aftredend lid van den raad van Legercommandant het officierskruis voor
een definitieve, maar niet in dien zin, dat van de voor normale tijden en normale beheer, de heer J. Th. Gerling benoemd 1het 20-jarig commando van het Legioen
de bijdragen op een vast bedrag zullen blij- omstandigheden geldende maatstaven en
( ontvangen.
eerelid.
ven. Spr. bestrijdt den heer Cramer, vol- zich terdege rekenschap moet geven van tot
De uitreiking van de onderscheiding zal
De heer E. Gobee, de vertegenwoordiger
gens wien alle Marinekosten voor rijks-rede zeer bijzondere verhoudingen, welke van
Indië,
plaatshebben
werd
gehuldigd
op einde dezer voor het front
voor zijn tien- 1
kening moeten komen.
door de met medewerking van de Overheid
werk, terwijl de heer Joekes voor < der troepen, tegelijkertijd met de beëedijarig
De Kamer keurt de begrooting van het tot stand gekomen internationale restric- drie jaar als
voorzitter werd herkozen.
i ging van nieuwe Legioen-officieren.
goed.
tie voor de rubbercultuur geschapen zijn.
departement van

Memorie van Antwoord inzake het
Rubber-uitvoerrecht.

betrok-1
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Koloniën

Het Laatste Nieuws
PhilippijnenGeteisterd.

Ethiopische Aanval.

Zuidelijk Deel van Luzon en
omliggende Eilanden Verwoest

Door de Italianen Afgeslagen

Rome, 24 =- Dec. (United Press):
officieel bericht uit Asmara meldt,
P*»n ill a, 25 Dec. (Anip-Aneta-Havas): Een
dat j.l. Zondag 5.000 Ethiopiërs onder
typhoon heeft het Zuidelijk deel van commando van Dedjazmatch Ailu Chebbeeiland Luzon en omliggende eilanden be, versterkt met troepen onder leiding van
Dedjazmatch Maru en Lacibulu, tot den
De
Ethiopiërs
overgingen.
aanval
verbindingen zijn verbroken.
machinegeweren
vele
moderne
waren met
e schade is aanzienlijk.
bewapend. De Italianen, bijgestaan door
gingen
inheemsche troepenafdeelingen,
aantal slachtoffers is nog niet be- meteen tot den tegenaanval over; zij deden
den aanval mislukken, het was hun zelfs
bijna gelukt den vijand te omsingelen.
De Ethiopiërs wisten zich nog op het
voor Onze Tabak. laatste moment door een overhaaste vlucht
te redden. Tijdens hun terugtocht vielen
nog velen van hen als gevolg van een verHetOordeel van den Heer Crone woeden bajonetaanval van de zijde der

*"

Koest.

DeKansen

seint uit Amsterdam, dat de I
■rr Crone, voorzitter van de Kamer van
verklaarde, dat kansen in
F>erika van de Vorstenlandsche tabak in
«erste plaats bepaald worden door de
in de tweede plaats door
Pakking van belangstelling van deze ta*k in de V. S.
e afzet zal opnieuw moeten worden op-

■T^iip-Aneta

F°°Phandel,

F

f^t-kwaliteit,
!Vwd.

i^oor de Vorstenlandsche tabak wordt
niet direct gunstige uitwerking van
f erlaging van het invoerrecht verwacht,
MaatL^om
v

van de Besoeki Tabak
meent dat eveneens voor de Besoegeen direct voordeel verkregen
v^t, daar zij geheel aangewezen is op

?appij

bij de palm-olie zijn tedoor de handhaving van de proNög-tax', daar zij halveering verwacht

betrokkenen

p-den.

V^
y-

insiders van de Sumatra-tabak hopen,

den nieuwen oogst een grooter perJ^ge naar Amerika zal kunnen
10 a 20 procent. Aan vergrooting
r den oogst wordt voorloopig niet gedaar slechts een gedeelte hiervan
jVrikaansch" is. terwijl de deviezenjrBeling met Duitschland nog steeds een
gunstige factor vormt.

van

plicht

?K

«-*uoLigc

»_.__-_»,.

lav-i-u--

onzen.
Onze luchtmacht stond den infanterieaanval bij, door laagvliegend, bommen
tusschen de vijandelijke troepen te werpen
en hen met machinegeweervuur te bewerken.
Het feit, dat dc Ethiopiërs slechts zelden
wapens en ammunitie achterlaten, ver= t hun overhaasten terugtocht.
De inheemsche troepen drukten op merkwaardige wijze hun dank uit voor den steun,
welken zij van onze vliegers hadden ondervonden; van strooken tentdoek stelden zij
n.l. zes reusachtige letters samen, welke
het woord „Qrazie" vormden — dat beteekent: „bedankt", en legden deze zoodanig op het slagveld neer, dat de vliegers
het woord goed konden lezen.
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3 Zwembassins Tennisbaan
Bandoeng
Mooie rustige omgeving 2 min. buiten
billijke tarieven.
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De gelegenheid voor
een /flrtfirer verblijf.
Billijke tarieven.
Bekende

gerenommeerde
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TJIMINDI
RUSTOORD
Bandoeng.

De vijand sloot het dappere groepje van
zijden in en slaagde er ten gevolge
van zijn overweldige meerderheid in de
positie van kapitein Meynell en zijn mannen te bereiken. Een hevige strijd van man
tegen man ontspon zich, tijdens welken kapitein Meynell doodelijk werd gewond, teral zijn manschappen gedood of gewond
werden.
Kapitein Meynell was in staat voortdurend met het hoofdkwartier in verbinding
te blijven, doch was vastbesloten zijn positie tot het uiterste te verdedigen. Hy
moedigde zijn mannen aan en streed zij
aan zij met hen.
Hierdoor werden den vijand ernstige Verliezen toegebracht, welke hem beletten voordeel te trekken uit het plaatselijke succes.
Twee andere officieren der Guides ontvingen de Distinguished Service Order in
verband met hun moedig gedrag tijdens
deze operaties aan de Noordwest-grens.
GECANCELD.

—

DeMatch Louis
Gastanaga.
New Vork, 24 Dec. (United Press):
De bekende boks-promotor Mike Jacobs
deelde heden mede, dat in verband met het
menschenroof
groot aantal gevallen van
dat te Havana voorkomt, de voor 29 dezer aangekondigde boks-match tusschen
Joe Louis en Isidore Gastanaga is gecan-

celd.

Dir. L. C. SCHOMPER ♦
29aüo «
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is op de gewone manier gewasschen;
het moest geboend worden,
omdat een goedkoope xeep
werd gebruikt; de stof is
s"e' versleten.
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met Sunlight
£rep; de fijne draden zijn
onbeschadigd gebleven.
Het exlra vette top van

Gewasschen

""''

e'
Vlokken zonder
dat liurd boenen noadigwas.

"''

jmafflHßl

4.—
6.—
5.—

7.50
Gebraden Eend per stuk,, 2.—
gevuld „ 4.—
Gebraden Kip per stuk 1,50
gevuld „ 3.—
Gebraden Duif per stuk 0.75
gevuld „ I.—
Hazenpeper met Appelmoes
per portie 1 2.—
Gebraden Konijn met Appelmoes
per stuk 3.50

Goed, dat met goedkoope, harde zeep wordt
gewasschen, gaat rafelen en scheuren, omdat
er hard op geboend moet worden. Het overvloedig schuimende sop van Sunlight Zeep is
extra vet en trekt het vuil er uit zonder dat

hard boenen noodig is. Bekijk de vergrootingen rechts en U zult zelf zien waarom Sunlight
het behoud van Uw linnen is.

_f_-____M9

Plumpudding in diverse prijzen
_n

Kapitein Meynell, die adjudant van het
bataljon was, ging naar de voorste linie
en bevond, dat de troepen aldaar streden
-net een numeriek veel sterkeren vijand. Hij
,_am het bevel over de afdeeling, welke bestond uit ongeveer 30 man, die 2 machinegeweren ter beschikking hadden, over.

Waarom Sunlight
het behoud van
Uw linnen is

j

„

-

Tel. 414

tel. 1489 Bdg.

Geheel nieuw gerestaureerd

i
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laionu

k
Het Agentschap

Beschreven wordt, hoe tijdens de laatste
phase van den aanval op punt 4080 de bataljonscommandant geen inlichtingen kon
krijgen van de meest vooruitgeschoven t roe-

| 37.50
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21.50

beige palmbeach

BADHOTEL

Personalia

♦

J
♦
J

wijzigingen
gratis en binnen 2 uur gereed.

„BADHOTEL

De bovenvermelde onderwijs-uitbreiding
werd uitgewerkt in overleg met den directeur der H. B. S. en den inspecteur van het
O M., die zich beiden ermede konden vereenigen.
Het ligt in de bedoeling, den bovenbouwcursus met het nieuwe leerjaar, dus 1 Augustus 1936 te doen ingaan.

„DU PAVILLON" t
t♦ HOTEL
Bandoeng
Naripan

eventueel nodige

Java
S—
—

meisjes-H.B.S.

Londen, 24 Dec. (Anip-Aneta-Reuter):
In de „London Gazette" wordt bekend gemaakt, dat het Victoria Cross posthuum
werd toegekend aan kapitein Godfrey Meynell van het sde bataljon van de Queen
Victorias Own Guides wegens opvallende
dapperheid en buitengewone plichtsbetrachting
tijdens de operaties tegen de
mand-stammen op 29 September 1935.

"♦♦*♦«»♦+♦♦♦♦«-»♦♦♦ <>♦♦♦♦♦

uitmuntende confectie

.

van de Soerabajasche
Schoolvereeniging zal op 8 Januari 1936 een
ouderavond houden voor de ouders van de
leerlingen van de 3-jarige meisjes-H. B. S.,
waarop de plannen tot stichting van een
driejarigen litterairen bovenbouw op de
bestaande meisjes-H. B. S. ter sprake zullen
worden gebracht, meldt het „Soer. Hbld."
Reeds in den aanvang van het cursusjaar
1933/34, werd aan de ouders van de leerlingen der eerste klasse van de meisjes-H.
B. S. medegedeeld, dat het bestuur een dergelijk plan in voorbereiding* had, met dit
verschil, dat men toen aan een tweejarigen
bovenbouw dacht. Het bestuur heeft zich
thans gericht naar het reeds in Holland
bestaande voorbeeld van een zes-jarige

Het bestuur

,_.

heren avondkleding

per

Soerabaja.

*-,__,_,_*___..

ADVERTENTIËN

linnen

Victoria Cross Toegekend.

te

Resident Matray
Met ingang van 29 Maart 1936 is op
verzoek eervol uit 's Lands dienst ontslagen C. O. M a t r a y, resident van Pekalongan, onder dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem aan den Lande
bewezen.
Kolonel Bongers
Bong
e r s, gewesteKolonel J. C. J.
Atjeh enz.,
van
lijk militair commandant
ongePost"
meldt,
de
„Sum.
zal, naar
dienst
verlaten
en
re1936
den
veer medio
patrieeren.
Pastoor Van Duijnhoven
Naar de „Dcli Crt." meldt, verliet pastoor Van Duijnhoven Pematang
Siantar om de functie waar te nemen voor
Frankrijk en Engeland.
de nieuwe missie in Panai Seriboe Dolok
en Harang Gaol.
Als plaatsvervanger is pastoor Van den
De Samenwerking Verzekerd.
Akker aangesteld, die den 16den December
jl. met de „Christiaan Huygens" uit
Londen, 24 Dec. (United Press): Holland te Belawan arriveerde.
Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat
AGENDA VAN BATAVIA.
heden te Parijs tusschen vertegenwoordiDeca-Park: I'vc been around.
gen; van de Engelsche en Fransche geneCapitol: She marricd-her boas.
rale en maritieme staven der strijdmachten
Cinema Palace: Dante's Inferno.
geheime
van de desbetreffende landen een
City Theater: Der Orloiv.
plaats
gehad,
heeft
waar men
conferentie
Globe Bioscoop: Naughty Marietta.
op alleszins bevredigende wijze over evenCentra leßioscoope: The first World
"tueele samenwerking in geval van een
Europeeschen noodtoestand, van gedachten war.
Rex Theater: RoberVa.
, wisselde.

.;-------

crème

Zesjarige H. B. S. voor Meisjes

Diverse Salades per portie 11.—
Pasteitjes, Croquettes, Risolles,

Spaart WERK-Spaart GELD
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Sneeuwballen, Berlinerbollen,
Appelbeignets, Appelbollen.

Verzoekebes
te geven.
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In plaats van kaarten.
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Het Hotel voor doortrekken-

v/h Station
gerenommeerde keuken
=
Zeer billijke tarieven.
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den, 1 minuut

M. L. MANUSAMA
Djokja, 26 Dcc, 1935.
15959
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DOLLY ZINN
en
B. ASSOU
Pasteurweg 13
, 25 Dec. '35.

Frisiastraat 14.

/^" etrouwd :

J. MOSSEL

Lembangweg 27
Bandoeng.
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M. L. VAN AFFELEN
VAN SAEMSFOORT.

,
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f

Residentieweg 27—29
Telefoon 1526 B'doeng.

Werloofd:

Bandoeng

W»

24 December 1935.
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JWlede

namens nabestaanden
IVI en familie geef ik hierbij
kennis van het overlijden in
den ouderdom van 63 jaren
van mijn geliefden Echtgenoot

JOHANNES CASPARUS
SOET FRIJHOFF
na te zijn voorzien van de
H. H. Sacramenten der Ster-
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HULSTKAMP

venden

ZEEG OUDE CxÊNEVER,

Mevrouw de Weduwe
Ch. F. E. SOET FRIJHOFF
geb. Wasch

Pc Vaderlandsche
Drank.

Batavia-C, 25—12—1935,
1590

IMPORTEURS: JACOBSON VAN OEN BERG I CO
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9171,

ontvingen de droevig-. I
Wy tijding
van het over- I

lÜden te Amsterdam op 24
dezer van onze lieve Moeder,
Behuwd, en Grootmoeder

GARDINA ROELOFFINA
DU BUY geb. Meurs
in den ouderdom van 72 jaar.
J. DU BUY
J. J. M. DU BUY—Reeders
en kinderen

Batavia-C, 25 December 1935.
15962

I
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BEGRAFENIS

I

WEST-JAVA
at 73

ONDERNEMING

Kram
Telef. Wl. 3530

I

I

PATENTEX
is onmisbaar voor de hygiëne
van de moderne vrouw 9173

V. Ph. LEUNISSEN
Arts

Afwezig
van 27 Dec. t/m 1 Jan. '36.
Voor spoedgevallen op te bellen
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Gymnastiek. Heil-gymnasfielc en Massage
JOS. HERBEN; Leeraar M. O. Gymnastiek.
Ned. Diploma voor Heil-gymnastiek en Massage onder

auspiciën van de Mij. ter Bevordering der Geneeskunde.
Clublessen voor kinderen. Indeeling geschiedt naar den leeftyd.
Voor kinderen met lichaams-afwykingen of slechte houding
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privaat-lessen. Tjikini 65, Tel. 623 Welt.
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„OE GELAARSDE KAT"

Opgericht in CANADA in 1887
ACTIVA $ 124.000.000
Kantoor te Batavia: Kali Besai West no. 5, telefoon Bt 10
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Het Nieuws van den Dag voor Ned.-Indiê.

DeBesturshevormingin de Buitengewesten.
De Instelling van de Gouvernementen Sumatra, Borneo en
Groote Oost per 1 Januari 1937.

Benkoelen, Palembang, Lampongs, het
rechtstreeks bestuurde deel van WestBorneo, Oeloe-Soengei (Z. 0.-Borneo), het
overige rechtstreeks bestuurde gebied van
Z. 0.-Borneo, de Balische regentschappen,
Lombok, het rechtstreeks bestuurde deel
van Zuid-Celebes (buiten Goa), Gorontalo,
rechtstreeks bestuurde deel van de Modeelen dezer gewesten rekening te hou- het
lukken (buiten het gebied van den Ambonden met de urgentie van een financieel raad). Sommige dezer gebieden zullen na
bestuur, dat overeenstemt met den eigen overleg met de betrokken bestuurshoofden,
aard en het eigen draag-vermogen van wellicht nog in aanmerking komen voor
de uiteenloopende gebiedsdeelen.
splitsing.
Regeering
De
stelt daartoe eene nieuAl deze gebiedsdeelen krijgen dus als
we groepeering der regionale ontvangware, zij het ook binnen het raam
het
sten en uitgaven op de Landsbegrooting
de Landsbegrooting, een eigen ka:s.
van
voor. Thans komen deze regionale ontvangsten en uitgaven, vermengd met tyIn deze kassen zullen als inKomsten
pische centrale ontvangsten en uitgaven,
vloeien ongeveer dezelfde middelen welvoor in onderdeden der Landsbegrooting
ke zelfbesturende landschappen geniedie betrekknig hebben op diensten. De
ten, d. z. inkomsten-belasting, personeele
bedoeling is nu om deze regionale uitgabelasting, landrente, en enkele kleinere
belastingen, voorts de inkomsten uit het
ven en ontvangsten uit deze bestaande
onderdeden te splitsen en daarna samen
domein (zonder den ondergrond), verte brengen in nieuwe onderdeelen van de
der de inkomsten uit heerendiensten. In
begrooting, die betrekking zullen hebben
het totaal van deze inkomsten wordt het
regionale draagvermogen weergegeven.
op regionale ontvangsten en uitgaven in
bepaalde gebiedsdeelen.
Uit deze kassen zal de geheele arbeidszorg voor zoover van regionalen aard
Binnen het raam van de Landsbegrooting
bekostigd moeten worden. Ook hierbij zal
komen dan de regionale ontvangsten en uitgekeken worden naar de zelfbesturende
gaven van elk gebiedsdeel tegenover elkaar
landschappen. Het begrip „regionale
te staan en alzoo wordt de basis gelegd
overheidszorg" heeft aldaar in den loop
voor een regionaal, saneerings-beleid als tevoren bedoeld en waarin aan de betrokken
der jaren een vaste beteekenis en omvang gekregen. Daartoe behooren tot
bestuurs-hoofden een passend aandeel zal
op zekere hoogte alle welvaartsdiensten,
worden gegeven.
maar ook in zekere mate de diensten die
Geen Navolging van Javaorde en rust zorgen.
voor
Voorbeeld.
Het zal natuurlijk niet mogelijk wezen
Dit regionale saneeringsbeleid voltrekt
om
van den aanvang af aan al deze kaszich derhalve binnen het raam van de
precies dezelfde inkomsten toe te legsen
Landsbegrooting en blyft dus, hoeveel inSlechts ten deele en geleidelijk zal
gen.
daarop
moge
ook
en
vloed men
moet toekennen aan ambtelijke regionale orga- naar één maatstaf voor allen toegewerkt
nen, geheel onderworpen aan den Lands- kunnen worden.
begrootingswetgever, hetgeen een onvermijKarang
Het bestaande locale ressort
delijke eisch is zoolang in den vorm van Asam is reeds op dezen voet ingericht.
zelfbesturen of raden geen zelfstandige re- Ambon en Minahassa zullen eveneens op
gionale organen geschapen zijn.
dezen voet gesteld worden.
Het groote belang van dergelijk gedeInstelling van zelfbesturen of raden bebij
regeling
geen omstandige centraliseerd saneeringsbeleid springt dahoeft
deze
voorbereiding meer, aangezien de basis delijk in het oog.
voor de afzondering van geldmiddelen en
Regionale Uitgaven circa 30 Millioen.
de opdracht van taak voor deze lichamen
bij voorbaat gereed is gelegd. Hoe vereenMen schat de bestaande Landsuitgaven
voudigd de technische instelling van raden van regionalen aard in het rechtstreeks
bij deze werkwijze ook moge zijn geworden, bestuurde gebied der buitengewesten op
het ligt niet in de bedoeling 30 a 35 millioen gulden. Voortschrijdende
ominde buitengewesten het versoberingseischen kunnen bij het geschetsJava-voorbeeld na te vol- te stelsel gesteld in den vorm van mindegen door heel dat gebied of een groot deel ring der regionale middelen, welke aandaarvan binnen korten tijd met raden te vankelijk zullen worden aangewezen om
overdekken. De Regeering denkt zich onder deze uitgaven te dekken. Nu geldt het hierdc bestaande benarde omstandigheden de by overzichtelyke gebieden met een eigen
instelling van raden voorshands alleen daar, karakter en een eigen sociaal, economisch
waar onder de ingezetenen wezen 1 ij k en levenspeil. Binnen dergelijke gebieden
de krachten aanwezig zijn kan aan zulke versoberingseischen voldaan
om in raadvorm aan moeilyken saneerings- worden op wijzen, die regionaal het
arbeid mede te werken en waar nog plaats billijkst gevonden worden en het minst
is voor het scheppen van eigen middelen. pijnlijk aanvoelen. Een centraal
kan
In de bevoegdheidsverdeeling tusschen den ditzelfde resultaat niet zoo goedbeleid
slechts
of
raad en het uitvoerend orgaan van de gebereiken. De eisch van evenmeenschap zullen voorts waarborgen ge- onvoldoende
wicht tusschen middelen en uitgaven, wellegd worden voor een sober beleid.
ke bij dit saneeringsbeleid zal gelden, voert
Als gebiedsdeelen, waarbinnen op de ge- ook vanzelf tot ijveriger middelen-inning
schetste wijze een regionaal saneeringsbe- en trouwer belastingbetaling. Immers versobering die anders onvermijdelijk is,
leid zal worden ingeluid, worden in de eerste plaats genomen die gebieden, welke la- wordt daardoor beperkt.
Voor ieder
ter evenals Minahassa, Ambon, Karang wordt nu het onmiddellijk verband tusAsam en Goa een eigen staatkundige orga- schen de belastingen die men uit eigen zak
nisatie zullen krijgen. Met inbegrip van betaalt en de regionale zorg die men daarhet onontwikkelde deel der buitengewesten voor geniet, duidelijk. Dit verband is thans
wordt hierbij dan voorloopig rekening ge- in de buitengewesten buiten zelfbesturend
houden met de volgende gebieden: Groot- gebied zoek. Deze financiëele inrichting zal
Atjeh, het Batak-gebied, Nias, Sumatra's er dus toe voeren dat de ontvangWestkust, Riouw, Banka/Bil-liton, Djambi, sten sterk gestimuleerd

Ontwerp-Ordonnantie Volksraad Aangeboden.
Voorloopig Uitsluitend Ambtelijke
Decentralisatie.
In aansluiting op het bericht van Dins-

dag jl. meldt Anip-Aneta ons nog het
Volgende:

Het voorstel tot doorvoering van

de
in de Buitengewesten
is door de Regeering bij den Volksraad
ingediend. Het heeft den vorm van een
ontwerp-ordonnantie, vergezeld van een
aanvullende begrooting met toelichting. Het
strekt om de gouvernementen Sumatra,
Borneo en Groote Oost in te stellen met
ingang van Januari 1937. Een beslissing
omtrent de hoofdplaats van Sumatra is
Uitgesteld tot afloop van een nader onderzoek. Voor Borneo wordt niet dadelijk
rekening gehouden met aanstelling van een
gouverneur. De gouverneurs-functies zullen
hier voorshands opgedragen worden aan
de residenten van Bandjermasin en Pontianak ieder voor zijn eigen gebied. De gouverneurs van Sumatra en Groote Oost zullen reeds met ingang van November 1936
aangesteld worden om voorbereidende maatregelen te treffen. Voor 1936 wordt voorts
dadelijk eenig personeel aangevraagd om voorbereidend werk te
doen voor het regionaal financieel beleid,
dat de kern dezer hervorming zal vormen.
De kosten der hervorming worden begroot voor 1936 op 80 duizend gulden, voor
1937 op 280 duizend gulden. In volgende
jaren zal dit bedrag stijgen tot 425 duizend
gulden 's jaars. De daartegenover staande
indirecte baten der hervorming zullen naar
de schatting van de Regeering deze kosten
Deze baten
„aanzienlijk" overtreffen.
vloeien voort uit decentralisatie
Van het saneerings-beleid
Waartoe eene eenparig over ge
heel Indië tot stand gebrachte stelsnel en sterk
selmatige
doorgevoerde decentralisatie in staat zal
stellen.
Anip-Aneta had omtrent deze voorstellen
een onderhoud met den Regeeringscommlssaris voor de Bestuurshervorming, dr. F. H.
Vis man, die daarbij de volgende toelich"

bestuurs-hervorming

-

ting gaf.

Doorvoering van de bestuurshervorming
komt neer op doorvoering in het staatsbewind van de beginselen van zelfwerkzaamheid, zelfverantwoordelijkheid en vooral van zelfbekostiging van lagere organen.
De wyze waarop de hervorming op Java
is doorgevoerd, heeft deze beginselen ietwat verduisterd. Van zelfwerkzaamheid is
hier slechts ten halve sprake, omdat de
overdracht van Landstaak halverwege is
blijven steken. Van zelfbekostiging is op
Java nog minder sprake, omdat een stelselmatige l»nancieele regeling nog ontbreekt.
Het ligt in het voornemen om in de
buitengewesten aan deze beginselen van
meet al aan vo 11c gelding te verleenen.
Onder deze beginselen treedt by de bestaande benarde financiëele omstandigheden dat van de zelfbekostiging vanzelf
sterk op den voorgrond. In het algemeen
trouwens is de stichting van zelfstandige
regionale kassen, waaruit overgedragen
Landszorg gefinancierd wordt, de wezenlijke kern van de hervorming. De staatkundige en de financiëele strekking van
de hervorming, gelegen in: ontwikkeling
paar eigen aard en naar eigen draagvermogen, komen op dezen grondslag het
best tot ontwikkeling.
Van wezenlijk zelfstandige, d.z. los' van de
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worden, en dat in het algemeen een
sober beleid gevoerd

wordt, dat op de kleintjes past en woekert met de beschikbare middelen.
Door dezen prikkel, die thans in het

rechtstreeks bestuurd deel der buitengewesten totaal ontbreekt, ziet
de Regeering de aanzienlijke indirecte ba-

ten opkomen, welke onder een centraal saneeringsbeleid onbereikbaar zijn en die
haar aanleiding zijn om voor te stellen
wegens de benarde tijdsomstandigheden ten behoeve van deze hervorming de
kosten uit te trekken die nu eenmaal altijd
voor de baten uitgaan. Tot deze kosten behooren in hoofdzaak die voor de aanstelling der gouverneurs en de instelling der
gouverneurskantoren, welke voor de goede
werking van het stelsel volstrekt onmisbaar zijn.
Met het oog op deze indirecte baten is
het noodzakelijk om de regionale begrootings-inrichting zoo spoedig mogelijk haar
beslag te geven. Men stelt zich daartoe
voor om de noodige gegevens in den
loop van 1936 te verzamelen en om het
stelsel daarop reeds in den loop van 1937
volledig voor heel het gebied der buitengewesten in werking te brengen.
De staatkundige hervorming met haar in
het stelsel van regionaal saneerings-beleid
zoo hoogst nuttige medewerking van ingezetenen en haar regionaal belastingrecht,
volgt in daartoe passend gebied daarna.
Verdere Overdracht naar de
Provincies op Java.
Van eenparige decentralisatie in g e h e e 1
Indië zou geen sprake kunnen zyn zonder
afronding van de taak der zelfstandige gemeenschappen op Java door overdracht van
deelen van 's Lands zorg voor Inlandsch
Onderwijs en voor gezondheidszorg, en zonder een stelselmatige regeling van de financiëele verhouding op Java. Ook hierbij zit
de bedoeling voor om te profiteeren van
een regionaal saneerings-beleid dat resultaten kan opleveren die voor het centraal
bestuur onbereikbaar zijn. Deze afronding
en vervollediging van de hervorming op
Java maakt dus in strekking één geheel uit
met de doorvoering van de hervorming in
de buitengewesten. Ook in andere opzichten
is eenheid tusschen de hervorming ginds en
hier onmiskenbaar. Zij zal Indië nl. eindelijk
verlossen van de tweeslachtigheid welke
Indië's organisatie thans kenmerkt en welke
onvermijdelijk voert tot complicatie en duurte.
De Regeering ziet niet voorbij dat het
voorgestelde gedecentraliseerde saneeringsbeleid een wissel trekt op provinciale en
andere zelfstandige bestuien, maar er zijn
gegronde redenen voor de verwachting dat
deze wissel gehonoreerd kan worden.
Aan de Memorie van Toelichting is tenslotte nog het volgende ontleend:
Zelfs afgescheiden van het stelsel der
bestuurshervormingswet, waarbij de staatkundige
hervorming tot ontwikkeling
wordt gebracht binnen het kader der amb-'
telijke organisatie, zoodat met de doorvoering der ambtelijke hervorming moet
worden begonnen, brengt het stelsel van
regionale rekeningen gebiedend mede, dat
zoo spoedig mogelijk wordt aangevangen
met de instelling der gouvernementen Sumatra, Borneo en Groote Oost. Om bij den
opzet en de werking van dit stelsel onontbeerlijke leiding en toezicht te geven, om
eenerzijds te zorgen dat regionale eigenaardigheden en inzichten tot hun recht komen, om anderzijds er voor te waken dat
onvermijdelijke centrale eischen regionaal
ingang vinden, kan een gezaghebbende instantie als de gouverneurs hierby vormen,
onmogelijk worden ontbeerd.
Cok overigens zal de taak van de gouverneurs aanvankelijk voor een goed deel
bestaan uit de gewestelijke doorvoering
van de hervorming, daaronder begrepen
de staatkundige hervorming, de administra-

Landsbegrooting staande regionale kassen,
kan natuurlijk alleen sprake zijn in gebied

bestiering
met zelfstandige organen ter
bestaanhet
van deze kassen. Waar buiten
geen
nog
of
geen
gebied
de zelfbesturende
zelfvoormalige
gelegenheid bestaat om
Goa
staat
besturen te herstellen, gelijk met
genjK
te gebeuren, of om raden te stellenKarang
in
en
in de Minahassa, Ambon
Asam reeds plaats vond, daar is voor zuiKe
kassen geen plaats.
Het liefst behoort natuurlijk te worden
gestreefd naar dergelijk herstel van zeirDesturen of naar instelling van zelfstandige
gemeenschappen onder een raad. _eorgaen
niseerde medewerking van ingezetenen
hoofden alsmede regionale
nuttige weivoegdheid verhoogen dan de
küig van zulke kassen.
buitengewesten
Groote deden van dc
ambtemoeten echter voorshands zuiver
deden
lijk bestuurd blyven. In andere
buitengewesten eischt
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Te Bandoeng zal, aan den Bragaweg, een nieuw groot kantoorgebouw verryzen van twee verdiepingen, ten behoeve van de N. V. Denis. Hierboven een perspectief-schets van het fraaie gebouw; op
pagina drie van het Derde Blad vindt men nadere bijzonderheden.

e decentralisatie en de bestudeering van
Verassching A. E. Dinger.
irieest doeltreffende organisatie van gein de plaatselijke sfeer. Wat dit laatunt betreft zij hierbij aangeteekend,
Zeer Groote Belangstelling
iet geenszins in het voornemen ligt
op Westerveld.
ier zake in de naaste toekomst eenijziging te brengen in den bestaanden
Onder zeer groote belangstelling is onuid. Het wordt evenwel noodzakelijk
langs
in het crematorium op Westerveld
t de vraag, of, en zoo ja, welke voorte
Velsen
de verassching geschied van het
op
bij
dit punt
ügen
voortschrijdende
stoffelijk
overschot van den heer A. Ed'.
ikkeling in een verdere
toekomst
Dinger,
oud-directeur en president!zakelijk kunnen worden, reeds aander
commissaris
Internationale Crediet- en
Londs door de gouverneurs te doen bestuHandelsvereeniging
„Rotterdam".
eren, opdat bij deze bestudeering met
.Mtselijke en regionale omstandigheden
Van het college van commissarissen der

gegeven, nl. om den overledene ook te dan-'
ken namens het personeel van de Indische
en Nederlandsche kantoren. Wij zullen blijven denken aan hem als een man, in wien
vele facetten waren, zoodat we hem niet

DE BOOT UIT HOLLAND
Veel Prominente Passagiers per

m.s,

„Sibajak” Aangekomen.

Het blijft toch. ondanks den regelmatigen terugkeer van iedere week, een aardig
licht zullen vergeten.
Ten glottc hoeft do heer Wil 1 o ir. en pakkend gezicht, de boot uit Holland te
zien aankomen.
Ru y s gesproken als president-commissaris van' de N. V. Mij. voor assurantie,
Passagiers langs de reeling, uitkijkend
disconteering en beleening der stad Rotter- naar familieleden, vrienden en kennissen
dam anno 1720.
aan den wal, en omgekeerd. En als men elDaarna daalde de kist onder het spelen kaar dan gevonden heeft, de blijde lach van
■
van „Wenn ich einmal sol! scheiden" van herkenning, het wuiven, de woorden die
Bach, waarop de schoonzoon, mr. W. A. men elkaar toeroept en welke eerst vrijwel
Pannenberg, dankte voor de groote verloren gaan door den afstand, om dan
volle rekening worde gehouden, waar- Int. Crediet- en Handelsvereeniging waren belangstelling en dankbaar memoreerde wat
j voortdurend het oog zal moeten zijn ge- aanwezig de heeren A. A. baron Sweerts de overledene voor de familie was, nl. de echter verstaanbaar te worden, naarmate,
het schip dichter bij de kade komt
icht op de gelding en den uitbouw van de Landas Wijborgh, W. Broese van Groe- patriarch in het gezin.
het beginsel, vervat in art. 118 der Indi- nou en W. Suermondt. Van de directeuren
De „Sibajak" was goed bezet, vooral in
sche Staatsregeling, en waarbij geen enkele waren aanwezig de heeren Th. G. H. Stibbe
de tweede en derde klasse, en ook het aanBegrafenis V. de Leeuw.
gebondenheid zal bestaan aan te dier zake en A. Hombrink.
tal afhalers en afhaalsters was, in verband
vroeger opgestelde schema's.
met den vrijen dag, groot.
Haag
Duynen
en
Den
Op
Eyk
Nieuw
te
Van de andere, bekende Indische figuren,
Om de gouverneurs voor deze veelomAan boord bevonden zich tal van prodie
aanwezig waren, noemen wij: jhr. L. H. is dezer dagen ter aarde besteld het stof- minente passagiers.
vrijheid
noodige
vattende taak de
van beV. d e
weging en tijd te verzekeren, wordt het M. de Roy van Zuydewijn, directeur dei- felijk overschot van den heer
Wij noemen in de eerste plaats prof. F.
Leeuw,
oud-resident.
Mij.
„Modjo
Ardjo",
Cultuur
A.
E.
F.
!
bepaald noodzakelijk geacht hen niet aanL.
Engle d o w, omtrent het doel van
Onder de aanwezigen op de begraafplaats
stonds te belasten met de volledige admi- Muntz, Den Haag, W. Labohm, directeurwiens
komst wij in een apart entrefilet in
der Koloniale Bank, L. Coster van Voormerkte het „Vad." o.m. op de heeren A.
nistratie der gewestelijke bestuursvoedit
blad
het een en ander vermelden.
hout, H. W. de Monchy, Den Haag, H. B. Mühlenfeld, oud-directeur Binnenlandsch
ring.
gep.
H.
resident
Snell,
De suiker was door twee administrateurs
Wijl naar het stelsel der hervorming de N. Ledeboer, Ph. Marcella, Den Haag, F. Bestuur N.-I.; E. H.
M. van Panthaleon baron van Eek, Sche- van Besoeki; J. A. Donk, gep. 0.-I. amb- vertegenwoordigd, met name door den heer
gouverneurs hun bevoegdheden voornamelijk zullen ontleenen aan het centrum der veningen, A. T. van Wijngaarden, W. J. tenaar; A. H. Neys, oud-gouverneur van A. W. H e r k 1 o t s, administrateur van de
G. J. van Delden, ouds.f. „Padjarakan", en door den heer J. F.
Regeering, en de tegenwoordige hoofden Wilkens, oud-gezagvoerder der Batavia-lijn ; Midden-Java; E. A.
Koesveld,
jhr.
hoofdambtenaar
M.
N.-I.;
mr.
C.
H.
N.
de
navan
Villeneuve,
mede
administrateur van de
Kloppenburg,
van gewestelijk bestuur zooveel mogelijk
oud-planter;
oud-administraAcket,
mens
de
Beniso
en
den
V.
L.
J.
s.f.
„Djombang".
Bond
B.
0.,
in hun tegenwoordige bevoegdheden zullen
Klampok; A. A. van
worden gelaten, ligt in het voornemen een G. Kerlen, C. H. J. van Haeften, Den Haag, teur suikerfabriek
De
oud-resident;
J.
F.
G. C. I. Kloppenburg, had firma Jacobson van den Berg en Co.
Metzelaar,
Vloten,
Pekalongandirecteur der
wetsontwerp aanhangig te maken om ar- -1
eveneens een dubbele representatie in
oud-planter; W. H. Philippo, leeraar Kopersonen
tikelen 128 en 129 van de Indische Staats- sche Cultuur Mij. en Vereenigd Bezit van ningin Wilhelmina
de
der heeren dr. E. R. Ja c o bSchool te Batavia; M.
regeling met deze gedachte in overeen- ! Indische fondsen, H. Blok Wybranda, direcgedelegeerde der firma, en Chr.
son,
| teur der Dordtsche Petroleum Industrie J. Mollen, oud-lid van den Provincialen R u e b, firmant.
stemming te brengen.
| Mij., E. W. Scholten, voorzitter der Kolo- ! ,Raad van Oost-Java en H. Hemken, oudIn dit wetsontwerp zal nl. de gelegen- niale Export-vereenigingen
Voorts debarkeerde de heer ir. M. C.
[ directeur Mulo in Ned.-Indië.
enz.
heid moeten worden geopend om de in die
b, directeur van de N. V. „Madoera
Rue
Op uitdrukkelijk verzoek werden geon
artikelen genoemde bevoegdheden onder
Allereerst sprak een broer van den over- I toespraken gehouden.
Maatschappij".
Stoomtram
Een zoon van den
toezicht van de gouverneurs te doen uit- ledene, notaris Dinger te Lutern, aldus
de
dankte voor
betoonde beOok de heer J. M. Schiermeyer
oefenen door de residenten.
het
Vad." Als broer die den overledene overledene
langstelling.
van
het Accountants-kantoor V o o r e n, en
Ook artikel 40 van de Indische Staatsrehet meest na stond, wilde spr. een afde
heer
ir. H. Tuln e r, hoofd van het
geling zal in deze wijziging moeten worden scheidswoord spreken, gelijk de overledene
klapper-proefstation
te Menado, kwamen
Export-Quotum
Kapok.
begin
jaar
bij
van dit
een woord sprak
het
betrokken. Evenzeer als artikel 39 van de
per
„Sibajak"
aan.
overlijden
jongsten
delegatie
benoemingsrecht
I. S.
van den
broeder, dien
van het
Bepaald is dat het oorspronkelijk op 20
Tot Belawan is deze reis meegemaakt
van den Gouverneur-Generaal toelaat, zal hij noemde den man van het gouden hart.
artikel 40 I. S. dergelijke delegatie moeten Maar- als er een woord toepasselijk was op millioen kg kapok netto gewicht vastgestelde door den heer A. Verschoor, die' den
onder hoo- hem, dan zeker dit, want ook hij bezat een expo.rt-quotum voor het licentie-jaar 1 Juli heer F. C. Bouman als vertegenwoorditoelaten t.a.v. het recht óm
ger van den „Rotterdamschen Lloyd" in
t.a.v. hart van goud. In zijn jeugd in het ouderlijk =, 1935 tot en met 30 Juni 1936 wordt verger toezicht
de bezoldigingen
hoogd
kg
kapok
bepaalde groepen van lagere beambten
huis Was hij reeds zoo.
tot 21.500.000
netto ge- Ned. Indië opvolgt.
j
wicht.
vast te stellen.
Toen hij wegging naar Indië, dachten wij
In het evenuiteengezette overgangssta- hem voor altijd verloren te hebben, doch
Van de reis valt overigens niets bijzondium tot de gewestelijke doorvoering der toen hij terugkeerde en zijn hooge positie
ders
te vermelden.
hervorming komt het nog niet noodzake- had verworven, kregen wij een nog veel
prachtige Kerstboom legde getuigeDe
lijk voor om de gouverneurs reeds aanhartelijker broer terug. Spr. herdacht
nis af, dat men natuurlijk aan boord het
stonds te doen bijstaan door Radsn. Wel dankbaar de vele gelukkige jaren, die daarBATAVIA, 26 DECEMBER.
Kerstfeest geenszins' vergeten had, en dat
ligt het in het voornemen in een niet ver op zijn gevolgd. Hoe zullen wij hem allen
men in de Golf van Biscaye zwaar weer
verwijderde toekomst tot instelling van missen.DE GROOTE LOTERIJ.
heeft gehad, zoodat het schip erg slingerde,
adviescolleges
geraken;
zulke Raden als
te
In onze opgave der prijs-nummers van is ook geen nieuws. Gelukkig is de „SibaVeryolgens
sprak
zwager
een
van
den
voorbereiding
de
daarvan zal made een
deel van de taak des gouverneurs uitma- overledene, de heer De Kanter. Deze deed ' 's .100 is abusievelijk het nummer 23074 jak" er zonder de minste averij doorgekodit namens de broeders en zusters van de "dubbel vermeld, terwijl het nummer 28346 men, in tegenstelling tot de „Baloeran".
ken.
echtgenooten van den overledene en namens is weggevallen.
Ten slotte kunnen wij wellicht nog verDe voor 1936 te maken Kosten ■ hunne kinderen. „Wij
danken", zeide spr.,
dat de intérieur-verbouwingen met
melden,
Tevoren werd toegelicht dat de kosten „onzen zwager voor alles, wat hij deed, en
AANKOMST ROY W. HOWARD.
reis
deze
naar beslag hebben gekregen,
in
hervorming
van de administratieve
vol- dat was veel. Eerst deed hij het als onze
Vergeefs Wachten aan de K. P. M.-kade.
:
doordat
thans
ook het groote, centrale kangroeiden staat'rand
4.25 ton 's jaars zul- vriend, later- als zwager. In elk opzicht, mozevenen
Gisteren-morgen
tegen
toor
der
administratie
in gebruik werd gestonden
len zijn. Voor 1937 wordt
283.771 hoo- reel en materieel heeft hij gesteund en veel
verscheidene personen te Tg.-Priok te wach- nomen.
;
dig geacht; dit bedrag zal in volgende ja- goeden raad gegeven. Dankbaar zijn we
op de „Melchior Treub", waarmede Roy
ren geleidelijk stijgen tot het eerderge- voor alles, wat er aan warmte van zijn ten Ho
war d, de president-commissaris van
4,25 ton.
= :f=emde bedrag van
groote hart uitstraalde. Onze herinneringen j WHANDIG IS ANDERS
de „Scripps-Howard Dagbladengroep" en
Voor 1936 behoeven slechts gelden be- gaan naar zijn gastvrije woning en naar het zijn gezelschap zouden aankomen, o.a. was
Driejarig Dochtertje maakt waarde
\baar te worden gesteld om de nieu- onvolprezen Dennenhorst, een schepping aanwezig de
Foote,
consul-geneheer
Walter
van
300 Zoek.
>ouverneurs en eenig aan hen toe te van zijn scheppenden geest. Verder voor raal der Vereenigde
Staten.
Een Chineesche bewoner van de Oude
en personeel aan te stellen, teneinde het gevoel van saamhoorigheid, dat hij nog
Bij binnenkomst van het schip bleek even- Tamarindelaan, die met zijn gezin op Priok
vanaf 1 November te wij- uitte op 23 November in een familie-samenaan voorbereidende werkzaamheden, komst, toen een onzer uit Indië terugkeer- wel dat de heer Howard en de zijnen te was geweest, beging de onhandigheid, een
Semarang van boord waren gegaan.
taschje —. waarin voor
200 aan bankpat sluit aan bij het voornemen om er de. Wij danken hem voor zijn voorbeeld als
pier,
werd
man
van
recht
Later
en
verschillende
sieraden
inzicht,
kracht,
ontvangen
rechtschatelefonisch
bericht
tot een waardat
eind
mogelijk
zorgen
ccl
voor te
I de regionale rekeningen voor de Bui- penheid en goede trouw. Met weemoed en uit Djokja, dat het gezelschap per Eendaag- de van ongeveer 100 — aan zijn driejarig
dochtertje in handen te geven, om het te
sche te Batavia zou aankomen.
ngewesten in eersten opzet klaar zijn. groote dankbaarheid staren wy hem na."
En
W.
bewaren.
Roy
kwam de heer
HoHet gevolg is geweest, dat men
De nieuwe gewestelijke besturen kunnen
Hierna sprak de heer T h. G. H. S t i b b e, ward, inderdaad
vergezeld
politie
naar
de
echtgenoote,
zijn
van
kon loopen, om van de verwerking
zijn
"ich dan dadelijk wijden aan de
■ directeur
der Int. Crediet- en Handelsveren
missing
taschje
zoon
van
schoondochter,
zijn
dochter
en
met inhoud aangifte
regionale
rekeningen.
zijn
an dit stelsel van
eeniging „Rotterdam". Spr. zei, dat met den
heuveltje
de
Het
secretaris
heer
ditmaal
Het
te
doen.
kan zich natuurlijk
Foster,
gunstige
finanaan.
Oe daarvan te verwachten
heer- Dinger een edel mensch was heengeciëele resultaten zullen zich alsdan reeds gaan. Hij ging van ons slechts eenige gezelschap heeft intrek genomen in Hotel niet herinneren, waar het 't taschje heeft
neergelegd of niet neergelegd, en aangezien
in den loop van 1937 beginnen te vertoo- oogenblikken verwijderd van een nieuw lus- des Indes.
de familie geloopen en in een taxi gereden
nen.
trum, waarvan wij ons voorgesteld hadden,
valt de zaak wel zeer moeilijk na te
heeft,
LEGER DES HEILS.
De eerste opzet van de regionale reke- dat we dien dag voor hem zouden maken
gaan
zal men geld en sieraden wel moeen
ningen zal worden bewerkstelligd onder j tot een dag van vreugde. Spr. zei, dat
Kerst-Demonstratie.
ten
afschrijven
leiding van den Regeerings-commissaris de tallooze vrienden, die hier gekomen waHet Leger des Heils had voor de Kerstvoor de bestuurshervorming, die daartoe , ren om voor altijd afscheid te nemen, hem en daaraan voorafgaande dagen een uitgede beschikking moet krijgen over eenige dan hulde zouden hebben gebracht en be- breid programma van verschillende samenLOGE „DE NIEUWE AKKER”
krachten die bestemd zullen zijn op 1 Ja- wijzen van hoogachting en innige vriend- komsten en heiligingsdiensten opgesteld,
Jeugdclub van de Int. Orde van Goede
nuari 1937 over te gaan naar de nieuwe schap. De bloemen, die nu vertolken een dat vlot is afgewerkt.
Tempelieren.
gewestelijke kantoren en die aldus voor laatsten afscheidsgroet, zouden op 24 DeHet hoogtepunt vormde de Kerst-dehun toekomstigen gewestelijken werkkring cember geweest zijn bloemen van licht en monstratie, welke gisteren-avond in de
De handwerkcursus der Jeugdclub van
|
zaal
een gedegen opleiding en ervaring opdoen. I blijdschap, getuigd hebben van warme ge- van het I. E. V.-Clubgebouw plaats had, Loge „De Nieuwe Akker" der Internationale Orde van Goede Tempelieren hield
Het ligt in de bedoeling om de admini- I negenheid en spreken van dankbaarheid onder groote belangstelling.
Maandag-avond
jl. een druk bezochte verstratie der regionale rekeningen niet re- voor het feit, dat hij 55 jaar zijn krachten
Deze demonstratie, uitgevoerd door de
koop-tentoonstelling
van de door haar- gegionaal te voeren, maar te leiden over de en groote gaven in dienst der Internatio kinderen van het Europeesche en het Chigoederen.
maakte
Lands-comptabiliteitskorps,
bestaande
en admi- had gesteld, aan welke zijn hart geklonken neesche
was uit een veertiental numnistratiekantoren. Zulks zal de kosten van was. Wij kunnen hem nu alleen danken voor mers samengesteld, welke alle met groote
Om zes uur in den namiddag opende de
deze administratie zeer beperken. Teneinde j alles, wat hij gedurende een menschenleef- zorg waren voorbereid. Vooral het
ta- voorzitter van „De Nieuwe Akker", de heer
de regionale rekeningen voor 1936 en voor l tijd voor haar heeft gedaan. Lief en leed bleau vivant was indrukwekkend van
P. G. A. Sonnenberg, deze tentoonstelling
volgende jaren te baseeren op uitkomsten heeft hij al die jaren met haar gedeeld en wijding.
hetgeen
voor een haar gemaakt tot wat zij thans is, dank zij
van financieel beheer,
met een woord van welkom tot de vele geis,
regionale
kan
boekopzet
noodig
noodigden
HET I. E. V. TE BATAVIA.
en belangstellenden.
juisten
zijn helder doorzicht. Wij zullen hem voorthouding niet gemist worden, waarmede -1 aan moeten missen als raadgever, die
Een algemeene leden-vergadering van de
Hierna begon de eigenlijke verkoop, die
dan ook reeds in 1936 zal worden begon- steeds gereed stond als wij hem riepen en afdeeling Batavia van het I. E. V. zal Dins- een zeer geanimeerd verloop had, zoodat
nen. Het staat niet vast of, en zoo ja, wel- die altijd uitkomst wist in moeilijke vraag- I dag 7 Januari a.s. om 7 uur n.m. in het meermalen bleek, dat de beschikbare voorke extra-kosten daarvoor op de genoemde stukken. Hij had de gave in de zaken on- Clubgebouw plaats hebben.
raad te klein was en verschillende nabestelLandskantoren moeten worden gemaakt. I middellijk de kern te onderkennen. Wij zulagenda
lingen werden gedaan, zoodat de financiëele
De
bevat
volgende
de
punten:
Wellicht zullen dus de na te noemen voor len niet meer worden geschraagd door zijn
van het Huishoudelijk Regle- resultaten stellig zeer gunstig voor de kas
wijziging
1936, en de vorengenoemde voor 1937 en heerlijk optimisme. Hij zag licht in de toekunnen worden genoemd.
volgende jaren geraamde kosten uit cvsn- komst, ook in dezen tijd. Een heldere geest, ment.
tot
uittreding
kring
voorstel
uit
den
genoemden hoofde moeten worden over- een markante persoonlijkheid was hij.
West-Java.
schreden. Verwacht wordt dat deze evenDE I. E. V. O. L. A
voorrecht
den
overledene
in
voorstel tot het doen van uitgaven in het
Het
was
een
15.000
overschrijding
hoogste
tueele
ten
kwartaal 1936 overeenkomstig de
De heer C. H. C. C r o e s heeft in het bebedragen, zijnde het salaris van 4 zijn naaste omgeving mee te maken en met eerste
zal
in
begrooting-1935
mogen
onder
hem
werken.
Gaarne
stuur
van de I. E. V. O. L. A. te Batavia
afwachting
opte
van het
schatkist-ambtenaren a
250, 2 klerken 1 en
der
begrooting-1936.
zitting genomen.
dan
ook
aan
de
hem
als
commissaris
opdracht,
spr.
voldeed
maken
20.
a
30 en 9 schrijvers a
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Prol. F. L.

Engledow

Studiereis in Opdracht van de
„Indian Tea Association”
heden-morgen
r.de=" de passagiers, die
bedebarkeerden,
m.s. „Sibajak"
L^t zich
rn
ook professor- Frank Leo-

L<* Engledow en echtgenoote. in
t°fessor Engledow, die hoogleeraar
r^bouw-wetenschappen aan de univerP'e Cambridge is, was zoo vriendelijk,

_

ITl^

een onderhoud aan boord toe te

als resultaat waarvan wij omtrent

het volgende kunnen melden.
Engledow heeft op 15 November jl.
T'dge verlaten, teneinde in opdracht
„Indian Tea Association" een stute maken, zulks
Cd°or de tropen werkwijze
der vervan
de
-.ptudeering
proefstations voor de thee, en
om te pogen, tusschen deze proefjes een soort van internationale saf^king op wetenschappelijk gebied in
Lru*msten zin van het woord tot stand

ïoflik

fde
'f

Ven.

f 1eerste bezoek van

den professor gold

.?!]' vanwaar prof. Engledow per „Si' naar Java is doorgereisd. Reeds
?etl zal de professor contact met ons
t&t ation voor de thee-cultuur zoeken.

een week op Java te verblijven,

M het eerste in Januari vertrekkende
?% van de K. L. M. zijn studiereis

Ve zetten naar Calcutta, om van daar£ thee-gebieden in het Noorden van
Indië te bezoeken. Vervolgens zal
u.Engledow eenige maanden in Assam
nlven. uit Assam zal dan de terugreis
Cambridge worden ondernomen, hetil April 1936 zal geschieden.
prof. Engledow ons meedeelde,
zijn opdracht hieraan worden toedat de „Indian Tea Associa*n" het wenschelijk acht, door een des?}% persoon den wetenschappclijken
welke op hel geder thee-cultuur in de vooraanstaanveri thee-verbouwende landen wordt
_**=. te doen beschouwen en bestudee-

,^l
schreven,

„Indian Tea Association" voelt na*.^e
-2%, dat het wenschelijk is, dat de ver-

PÖlende tliee-produceerende

landen ten
z'en van de wetenschappelijke bestuvan de verschillende vraagstuk11
rT ' welke zich hier voordoen, komen tot
y vorm en mate van samenwerking en
voor zoover zulks mogelijk is.
gaat hier dus om het wetenschap"Jke „research work" in het algemeen.
\. 2ljn, aldus vervolgde prof. Engledow

J*et

j'aterview,

zooveel belangrijke probleP Welke om een oplossing vragen, dat
.°nmogelijk schijnt, dat elk thee-produ>d land afzonderlijk een volledige stua l elk dezer problemen kan maken.
hierbij in het
gelijkertijd dient menthee-produceerend
houden, dat elk
proeven moet nemen, voor[
6
J* mannen der wetenschap hun advies
1 uitbrengen aan de mannen van de
'
%, zij die de thee planten.
werk, dat op Jav ftet wetenschappelijk
°ok op het gebied (van de thee-cultuur
gepresteerd, aldus vervolgde prof.
is zoo welbekend, dat de „Inn Tea Association", gedreven door den
P**-**, om uit de eerste hand en ter
.i^tse inlichtingen en gegevens omtrent
J*en arbeid te verkrijgen, mij ook heeft
ii*°cht, mijn studiereis tot Java uit te

Ll*-

J?

A'ledow,

Hken.

eventueel de combinatie en samenging
tot stand zullen kunnen komen,
1 Prof. Engledow uiteraard thans nog
zeggen. Hy heeft echter iets in de■Ln geest voor oogen, dat de verschillenthee-proefstations hun rapporten en
Levens uitwisselen, en verder ook de
y|S's wordt gelegd voor een geregelde
A'isseling van „personal information",
vertegenwoordigers der theeop gezette tijden over en
r^l" elkaar bezoeken.
Iv dit verband verwees prof. Engledow
van het
C het bezoek, dat eenige heeren op
CeyIl fstation voor de thee-cultuur
■i^ttige maanden geleden aan Java heb-

„I"

£t
J-

I^dat
w^t'stations

BOND VOOR EVANGELISATIE
Bond

Ned.hoopt
£aterdag-avond a.s. om 7 uur een Kerstij Evangelisatie-samenkomst te houden
! j[ang en muziek in het I. E. V.-gebouw
L^r.-Cornelis, Matramanweg 147, met
*>Ve 0e uitgenoodigde arme menschen,
is voor ieV samenkomst toegankelijk
voorgaan
als spren. en waarop zullen
EvanWeg,
de
de
!«L heeren G. van
en A. K. de Groot, Zendings-

voor Evangelisatie in

=.>" afdeeling Meester-Cornelis,

C

Cf*ar.1

KERSTFEEST P. K. B.
Bataksche zelfstandige Chnstenente, de Poengoean Kristen Batak hier
l^de, hoopt haar Kerstfeest te vieren
den 26 dezer, om
Kwitang-kerk.
ZeVen in de

rC=)

>lf°onderdag-avond,

DE I. E. V. J. B
Derde Congres te Batavia
Hedenavond om 6 uur vangt-in het I.
E. V.-Clubgebouw aan den VrijmetselaarsSplitsing van den
naar rijn Levensgebieden
weg het congres van de I; E. V. Jongeren
Beweging aan.
is Onjuist.
Dit is het derde congres der I. E. V. J.
B. en de reorganisatie der beweging zal
ditmaal den hoofdschotel vormen.
De voorzitter van het hoofdbestuur van
mensch, een religieuzen mensch, enz. In het I. E. V., de heer F. H. d e Hoog, zal
Lezing-Drs. C. F. H. Braun.
waarheid is hij een natuurlyke, onsplitsniet alleen door zijn aanwezigheid blijk van
stof,
van
en
geest
belangstelling
bare
levenseenheid
voor- dit congres en de I. E.
De afdeeling Batavia der Indische KathoV. J. B. geven doch een openingsrede uitalle gedachten en alle handelinwaarin
lieke Wetenschappelijke Vereeniging heeft
spreken.
gen, op welk levensgebied ook, voorteen leden-vergadering in het receptie-paspruiten.
Wij releveercn, dat de I. E. V. J. I..
viljoen van het Hotel des Indes gehouden.
Synthese der Tusschen-doelen. eenige jaren geleden werd opgericht, om
Tijdens deze bijeenkomst, welke ook bijop wie
De oplossing van het groote probleem den jongeren in het I. E. V.
gewoond werd door Mgr. Wille k e n s, van
van
inschakeling
het
economisch
komen
rusten,
de
straks immers de taak zal
te
hield drs. C. F. H. Bra u n een inleiding
in het groot-menschelijke cultuurdie thans door de ouderen wordt vervuld,
streven
over „Vrije of geordende economie".
de gelegenheid te geven zich in eigen
streven ligt in het opstellen van de synthese der tusschen-doelen of deel-doelen, de veiband zoo goed mogelijk voor deze koDe mensch heeft velerlei behoeften, aldus ving spr. aan. Wijl echter de middelen, ordeLiing van het ondernemingsdoel op het monde taak voor te bereiden.
die ter behoefte-bevrediging kunnen worden maatschappelijk-economisch doel en dat
Wij roepen den congressisten <xxi harteaangewend, quantitatief onvoldoende zijn, weer op het algemeene cult uur-doel van het lijk welkom te Batavia toe, de hoop uitzal er steeds een spanning blijven tusschen volledig mensch-zijn, dat alleen uit de versprekend dat dit derde congres der I. E. V.
houding van het schepsel tot zijn Schepper J. B. ten volle mogen geven wat men er
behoefte en bevrediging.
te bepalen is. En daar de zede-wet op deze
Het is naar de hoogte dezer spanning, dat verhouding steunt, kan de Encycliek v-an verwacht.
wij de mate onzer welvaart afmeten. Het „Quadragesimo Anno" zeggen, dat de menGisteren-avond zijn de afgevaardigden
de
leiders
de
taak
van
van
het
der
afdeelingen buiten Batavia alhier aanbehoort tot
schen, aan deze wet gehoorzamend, alle afgekomen,
waarbij op het station Koningseconomische leven, om de beschikbare bezonderlijke doeleinden van economischen
vredigings-middelen zoodanig aan te wenplein
plaats had door een
de
ontvangst
als
de
maataard, zoowel de individueele
Verden, dat binnen de vervullings-mogelykheid schappelijke, zich zullen zien aanéénrijen in speciale commissie van ontvangst.
geen enkele behoefte onbevredigd blijft.
bolgens had in het club-gebouw der plaatde groote synthese der doeleinden, waarOm deze taak te kunnen vervullen, hebdoor deze afzonderlijke doeleinden voor de selijke: afdeeling va.i het 1. E. V. een druknoodig
ter
zij
bepaling
plaats,
een
norm
van
en geanimeerde réunie
ben
menschen even zoovele trappen zullen wor- bezochte
waarbij
een
Hawaüan-band
de richting, waarin de beschikbare produclaatste
muzikale
doel,
stijgen
het
tot het
den, om op te
tie-krachten moeten worden aangewend. dat God zelf is. ( Prof. Cobbenhagen deel verzorgde. Hedenmorgen kwam het
volledige Centraal Bestuur in vergadering
Deze norm vinden zy in den prijs.
in het Jaarboekje van de Tilburgsche Hanbijeen. Voor morgenochtend staat een
1934-35).
delshoogeschool
Spreker omschreef dan het begrip prijs,
tocht naar- de eilanden in de baai van BaOp deze inleiding volgde een geanimeeren gaf een uiteenzetting van de theorie
op het program,'terwijl morgenavond
tavia
waarna
verschillende gedachtenwisseling,
van de prijsvorming.
om
9
uur
congres-feest plaats zal hebinterne aangelegenheden behandeld wer- ben. Indienhetdaartoe
De z.g. „vrije economie" stelt zich op het de
noodzaak mocht beden.
staan, zal liet congres
standpunt, dat prijsvorming alleen mogeZaterdagmorgen
lijk ii bij ongebonden individueele vrijheid.
warden
voortgezet.
DEN
LANDRECHTER.
VOOR
Spieker bestreed dit. Al is in een econoDe I. E. V. J. B. telt thans ruim 1000
in Black and White
Zakkenroller
De
leden,
mische maatschappij prijsvorming noodig,
verdeeld over 11 afdeelingen, welke
De zakkenroller die met zijn ondoorgron- zijn gevestigd te Medan, Batavia, Mr.-Coromdat zonder prijsvorming het maken van
gelaat op het afroepen van zijn naam nelis, Bandoeng, Magelang, Djokja, Sseconomische calculaties onmogelijk is, daar- delijk
kwam binnenzwaaien, marang, Sidoardjo, Madioen,
de
Landgerechtszaal
Malang en
om behoeft dit proces zich nog niet te voleen zwart slobberhemd en witte Makasser.
gehuld
in
ongeregelde
trekken in een
mededinging der short s, is een zeer handig tacticus óf
markt-subjecten.'
Op het congres zullen 7 afdeelingen vereen dubbel-overgehaalde stommeling. En
tegenwoordigd
zijn.
Aan den eisch van een werkelijke sociale zonder nu hatelyk te willen zijn, wees
behoefte-voorziening voldoet de vrije prijs's mans physionomie onmiskenbaar in
GOEDE VANGSTEN.
vorming niet, omdat de onder dit stelsel laatstgenoemde richting, zoodat men de
verkregen aanpassing tusschen behoefte en veronderstelling rustig mag uitschakelen, De Vader gaf zijn eigen Zoon, Moordenaar,
aan
bevrediging zich slechts uitstrekt tot de dat zyn houding werd ingegeven door de
koopkrachtige behoeften, en minder koopvan
Gisteren
heeft
de politie in Kampong
bedoeling,
op
kosten
vooropgezette
krachtige, doch door haar dragers dringen- den, Lande zoo lang mogelijk „geborgen te Oetan Pandjan de hand weten te leggen op
der gevoelde behoeften, onbevredigd laat.
een zekeren Mian, die eenige dagen gelezijl}".
Prijsvorming en Inkomstenleer.
'mentjoeri
dompet di pasar, hè?" den, bij =een vechtpartij op Karet, een rasJCowe
genoot overhoop had gestoken.
Spreker bestreed verder de stelling, dat refrein-de mr. Evers.
Aan deze arrestatie is een merkwaardige
alleen bij vrije prijsvorming alle productieen hierop volgde
„Boekan. Sa ja"
bijzonderheid
verbonden. Het is namelijk
ve krachten in het behoefte-voorzieningshetgeen
de man
een heel verhaal omtrent
de eigen vader van den moordenaar geproces zullen worden ingeschakeld. De in het zwarte hemd wel en niet had geweest, die dezen bij de politie aangaf. De
practijk wijst nog dagelijks uit, dat immer daan.
zoon kwam by den vader op bezoek, en
een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal en arNu is mr. Evers zeker een geduldig deze
heeft hem toen gelast, daar te blijven
ongebruikt
beid
blijft. In nauw verband met mensch en rechter. Hij blijft onder- bijna
wachten
totdat de gewaarschuwde politie
de leer van de prijsvorming, staat de inalle omstandigheden zijn gemoedelijkheid
zijn
er
zou
komensleer, die een verklaring tracht te geen goed humeur bewaren, maar de man
Een tweeden goeden slag sloeg de politie
ven van de wezenlijke factoren, waardoor in het zwarte hemd heeft toch kans gegisteren-morgen,
de inkomens-vorming wordt beheerscht
toen ze in de Oude Tamazien, den landrechter door zijn even Jom
rindelaan
Inlanders
arresteerde, die
twee
Consequent vasthoudend aan hun begin„wanhoop"
te brenals star ontkennen tot
grobak
4
19 ijzeren pijpen
op
de
een
drums
en
aanhangers
sel, beschouwen
der vrije gen al was het maar voor een moment.
zij
welke
net
ten
nadeele van
vervoerden,
de
inkomens
prijals
eenvoudig
economie
Een laatste poging werd nog aangewend,
wegverbeteringsdienst
gemeentelijken
den
zen van productieve prestaties, welke prijvoorstelling
te
door een aanschouwelijke
hadden ontvreemd.
zen tot stand komen op de markten, waar arrangeeren. De bezitter van de „domobject
zijn
van ruil. Het pet" moest zich opstellen, de man in het
deze prestaties het
DIEFSTAL MET BRAAK.
prijsvormings-proces, zooals zich dit open- zwarte hemd kreeg een plaats achter den
baart op de gewone producten-markt, zou gerolde aangewezen, en de landrechter Gouden polshorloge en
500 buit gemaakt.
zich dus ook op dezelfde wijze, bijvoorbeeld stelde zich terzijde op.
Europeesch
Een
bewoner van den Djokjaop de z.g. arbeidsmarkt, voltrekken.
Maar de man met het zwarte hemd hield weg heeft in den nacht zeer ongewenscht
Waar de Menschelijke Waardigvol: met een frenesie èn een hardnekkigen kostbaar bezoek gehad.
heid zich tegen Verzet.
heid, welke den grooten man van het
Dit bezoek heeft zich, door verbreking
Spreker toonde in den breede aan, dat zwarte hemd te Rome alleszins waardig der jalouzieën van een der vertrekken, toeafgezien van het feit, dat de menschelijke zou zijn geweest.
gang weten te verschaffen. Uit een onafgeEvers
aan
dit
onwaardigheid van den arbeider zich verzet
maakte
mr.
Toen
sloten schryftafel werd een gouden damesvruchtbare verhoor maar een einde.
tegen zijn vergelijking met gewone kooppolshorloge gestolen, doch veel erger was
waar, het ook theoretisch-economisch niet
„Brani soempah ?" — tot den gerolden ge- het, dat de dieven ook een bankbiljet van
verantwoord is, om het arbeidsloon cenvou- tuige.
500 buit hebben weten te maken.
dig-weg aan te merken als resultaat van de
En deze had ternauwernood met een
De politie speurt ijverig naar de daders
vrije prijsvorming.
langen uithaal bevestigend geantwoord, of van dit peperdure kraakje.
Spreker wees hierbij in het bijzonder op snel, bijna zegevierend, kwam de man in
de ongeoorloofdheid om, zooals de vrije het zwarte hemd er tusschen: „Saja biaTHOLENEN VAN LIER.
economie in haar_prijs-theoretische verkla- iü soempa djoega"
En toen explodeerOptreden
in „Des Indes”.
ring blijkbaar doel, individueele bepaaldheOm dan weer
de de landrechter
beschouwingen
uit
te schakeDe bekende Hollandsche cabarettiers en
den in haar
lachend hardop te overdenken, hoe merkvertolkers van de klein-kunst, Herman
len, terwijl zij toch om haar nauwe verbonwaardig het is, dat al die kerels als beTholen en Jaap van Lier, zuldenheid met den persoon van den arbeider, klaagden willen „soempa".
len
in Hotel Des Indes optrehet economisch-wezenlijke omvatten.
Met al zijn gelieg en gedraai draaide de den hedenavcnd
dansant, dat daar na
tijdens
diner
het
Een Ongeschikte Leidraad. man in het zwarte hemd er voor drie maanafloop van het vooravond-concert zal worSpreker kwam tot de conclusie, dat de den achter: de maximum-straf, naar men den gegeven.
weet, welke de landrechter kan opleggen.
prys ongeschikt is om bij de sociale behoefte-voorziening tot leidraad te dienen.
Verwonderlijk-stil, na al zijn gewurm
HOTEL DER NEDERLANDEN.
De aanpassing tusschen behoefte en tijdens het verhoor, liet de zakkenroller
Groot Vooravond-Concert.
bevrediging geschiedt het beste door bein het zwarte hemd zich wegleiden
Heden-avond,
aanvang 7.30 uur, concert
wuste ordening. Het economisch welzijn
in
Hotel
der
Nederlanden
door Foormans
is slechts één der bijzondere cultuur-goeCENTRAAL MISSIE-BUREAU.
leiding
van
Julien FoorEnsemble,
onder
deren, waaraan de mensch behoefte
Naar „De Koerier" verneemt is Pastoor man.
heeft. Er zijn ook andere cultuurgoedeG. Th. Driesen, Capucijn, aangewezen om
Programma.
ren, die zyn natuur noodig heeft, en waar t.z.t. aan
Centraal Missie-bureau in
het
1. Egmont Ouverture
L. v. Beethoven.
hij dus naar streeft. Voor teen harmonifunctie te treden.
2. Rosen aus dem Süden
sche inrichting van zijn leven moet hy al
Pastoor Driesen, die in 1893 te SchoonWalzer Joh. Strauss.
deze bijzondere doeleinden ordenen tot hoven werd geboren, was van 1924 tot 1932
3. Aus Mozart's Reich Selection C. Urbach.
een evenwichtig geheel.
in Indië werkzaam, als Missionaris op
Pauze.
Het is onjuist om den mensch te split- Sumatra, Vicariaat Padang. Een tijdlang
sen al naargelang de levensgebieden, redigeerde hij het Vicariaatsblad „Veritas".
4. Zoo zingt Holland Potpourri J. Sluiter.
waarop zyn handelen zich beweegt, in In Holland teruggekeerd werd Pater Drie5. Een ouderwetsche Feestdag
een economischen mensch, een wetenPolonaise W. Ciere.
sen sinds eenigen tijd verbonden aan de
schappelyken mensch, een
6. L'Arlesienne Suite 1
G. Bizet.
ethischen Missieprocuur. .
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..':-. wil niet meer liggen in at ouder:ho ding vader. Geef me liever een
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MOTEL „A STO R"
Sari 60
Telef. 109 Welt.
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Goenoeng

GEHEEL NIEUW GERESTAUREERD
Daglogé's vanaf f 4— per persoon
„ f 7. 2 personen
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Centrum Weltevreden
Van ouds bekende schitterende keuken onder beheer van eigenaren.
J. F. BEHRE.
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23 Soorten biscuits van de bekende
Verkades kwaliteit . . ! Een veilie
gevoel is dat, zoon blik Verkades
Royal Mixed in de goedang. Dan
weet je tenminste dat je altijd versche,
goede biscuits in huis hebt
En als
er onverwacht bezoek komt of men gaat
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geurig, brandt noort

in pakjes

en blikjes

In pakjes van 20 stuks 25 cent
In tins van 50 stuks 65 cent.
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T7ven als vorige jaren z-.il in

GEEFT

onder leiding van een vakkundig EÜROPEEBOH
ATELIER-CHEF, goede, billijke en vlugge afwerking

KONINGSPLEIN WEST Ne.
Telefoon 1770 en 405
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ln ieder blik bevinden zich 2 plaatjes voor het nieuwe Album "Hans de Torenkraai"
,

van 31 December a.s.
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Verkade vind
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nood, in het blik van
je altijd de heerlijkste versche biscuits.
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PREANGER
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beste en billijkste pdres
voor
DAMES-ARTIKELEN
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Onze ruoriek NIEUWTJES is
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NACHTVEILIGHEIDSDIENST

Grootere

annonces worden

berekend

naar evenredigheid

van

bovenstaand voorbeeld

„DE NACHTWACHT"
Koningsplein Noord 12 (paviljoen)
(Hoofdgebouw Huis van den Leider)
Telefoon Weltevreden 874 en 875.
Huis v/d Leider toestel II van 875.
Volvoeren alle opdrachten op Detectieve gebied,
zooals: opsporing van personen, onderzoek
diefstallen, interne familie-aangelegenheden,
inlichtingen over personen en zaken enz.
Succes in vele gevalleD, geheimhouding ten
allen tijde verzekerd.
33a Do
De Leider: W.J. KELDER

Datum van

mk

ok

inzending

uiterlijk

30 December a.s.

Daarra ontvangen adveitenties worden i n
geval van gebrek aan tijd
of ruimte, geplaatst op 2

_f

Januari 1936.
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NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPLI N.
GEVESTIGD TE AMSTERDAM
Opgericht in 1824.

<

Hoofdkantoor te AMSTERDAM
Agentschappen te ROTTERDAM en *s-GRAVENHAGE
,
Hoofdkantoor voor het Oosten:
S
FACTORY BATAVIA
'34»
Vestigingen in de voornaamste plaatsen van
Nederlandsch-Indië en voorts in de Straits Settlements, Britsch-Indië, China, Japan en Arabië.

Voor alle Wissel- en

SAFE DEPOSIT

Bankzak^

KOFFERKLÜI^

Donderdag

We Jaargang

dagelijks, Zon*
]jWl_j_t
feestdagen uitgezond.

**.Abonnementen

per

(Stad)
ï^-rtaal
H-Indië
„„

Bn«enland

’

7.50
8—

12.50
„d'Oriënt" resp.

, Met
10.50,

'

’

11.50, f 16.50
Uitgeefster
wto V. HANDEL MIJ.

26~Decemk»er 1935

HET NIEUWS VAN DEN DAG
VOOR NEDERLANDSCH-INDIË

ALBRECHT & CO.

Directeur-Hoofdredacteur W. G. N. DE KEIZER

Lyautey, de Organisator

van

De meest Treffende Karaktertrek van den
was zijn Hevige Afkeer van

Marokko.

Grooten Maarschalk
Ironie.

Veel Studie gewijd aan het Nederlandsche Voorbeeld.
Een Groot Soldaat.
pierre Lyautey, een neef van den groomaarschalk H. Lyautey, den organisa;* van Marokko, heeft enkele dagen gele*l voor de Alliance Francaise te Den
_"

gesproken over het leven en werken

111 den grooten Franschen . maarschalk-

*olondsator.

■^an het „Vad." ontleenen wij
°.ende bijzonderheden:

hierover de

ook een leider in den volledigen zin van het
woord voor zyn manschappen. In het begin
van de jaren zeventig laat hij in de Revue
des deux Mondes een opstel verschijnen over
de sociale rol van den officier. Mooie gedachten, zeggen velen, maar de tijd is er
nog niet rijp voor. Zijn generaal geeft hem
den raad voor een paar jaren op reis te
gaan. Hij vertrekt van Marseille naar Madagascar en naar Indo-China.
En zot) komt het vierde element in deze
grootheid: de koloniale belangstelling; in
Madagascar treft hij generaal Galieni aan.
Een groot meester: Galieni heeft zoo pas
de „ „politiek der rassen" " aanvaard. Dit
wil zeggen: hij heeft besloten rekening te
houden met het eigen karakter en de eigen
cultuur van de volken, waarover zijn Regeering heerscht.
Als Lyautey dan na twee jaren in Frankrijk terugkeert, is hij bereid voor het groote werk. De groote taak wordt hem spoedig gegeven. Hij wordt naar Marokko uit-

goed spreker is iemand, die
sprekende aan het publiek een dviMj-tt omlijnde, een krachtig geteekende
fersoonlijkheid doet „beleven".
Zulk een persoonlijkheid is ongetwijfeld
lerre Lyautey. Een zeer groot spreker!
Wiet alleen bloed, ook traditie, dit laatz6 bijzonder sterk, verbindt hem met zijn
oom, den maarschalk van
ïankrijk en organisator van het moderne gezonden.

*-en

[

Roemden
"^okko.

*n een causerie vol leven en afwisseling

l

?e6lt

spreker de groote deugden getoond,
de kracht van maarschalk Lyautey's
6rk
hebben uitgemaakt. Hij toonde de
v
Schillende elementen van ontwikkeling
i*ll dit prachtige soldaten-karakter, waarde soldaat tot bouwer, tot sociaal grondester van orde en cultuur is uitgegroeid.
het land, de „Heimat": die Ooste3*® landstreek van Frankrijk, het rustigLotharingen, dat zooveel groote man-6,1 aan Frankrijk geleverd heeft.

ftlke

?

Knerst
ste

Maarschalk H. Lyautey I
Familie van Soldaten
de familie-traditie. Een familie van
De overgrootvader al generaal;
grootvader en zijn beide broers ook weer
dienden in Napoleons grootsche

ban

Be

|

militaire traditie blijft steeds geëerd

met zijn
wdc familie. Als de kleine Lyautey wandelt,

*tfer door de straten van

vntmoeten

Nancy

ze maarschalk Canrobert. De
van Napoleon 111 kent de fajon."ie-traditie der Lyauteys: Geeft uwvader,
n eens hier, zegt hij aan Lyautey's
zal hem wellicht geluk brengen als hij
e« met zijn achterste op den rug zit van
JT11 paard, dat aan een maarschalk van
behoort.
er is nog een derde element in de
vr
>ning van het groote karakter: het geLof. en dit geloof in verband met den sociaPlicht. Als Lyautey nog jong was, begon
Pa af De Mum zijn groote predicatie van
3
katholieke sociale actie. Spreker vertele van den indruk,
die De Mum's welspree*ide woord op Lyautey maakte,
officier wil dan ook een sociaal ofCl«r zijn, niet alleen een instructieve, maar

K^arschalk

f£
J

l°

,s

l

J

fi^e
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BOLS

Tang Yu Yen vermoord.
Op ex-Minister 10 schoten gelost,
waarvan Drie Treffers.

LIMERICK No.

8

Anip-Aneta-Reuter seint uit Shanghai,
dat Tang Vu Yen, gewezen onderminister van Buitenlandscht' Zaken, vermoord werd, toen hij voor zijn woning uit
zijn auto stapte. Op hem werden in totaal
tien schoten gelost, waarvan drie treffers.
De aanvallers wisten te ontsnappen.
De moord wordt met de onlangs plaats
gehad hebbende studenten-demonstraties in
verband gebracht.
Met het oog op de gespannen situatie heeft de
Ecn Yankee, _oo"n rasechte Kwekker.
geheele politie-macht van
Kwam In Amsterdam: 't kon niet gekker.
dc
internationale nederDaar deed hi| teil dols,
gekregen,
bevel
zetting
Hij dronk drie glaasjes BOLS,
zich op alle eventualiteiEn hl} tprak i Yes. indeed, very lekker!
ten voorbereid te houden.
Bij een botsing op den Nanking Road
werd een buitenlandsch politieman zwaar
Eenige Importeurs :
gewond, terwijl twee buitenlandsche politieN.
V.
Borneo
Sumatra Handel Mij.
dienaren licht gewond raakten.
indertyd
tegelijk
met
Tang Vu Yen trad
Volgens een later telegram van United
zijn chef, minister Wang Ching Wei, af. Hij
Press
Berlijn wordt gevreesd, dal
deelde den smaad, «elke Wang Ching Wei mééruit dan
twintig personen
ten deel viel wegens de zoogenaamde prozijn gekomen,
om
het
leven
Japansche politiek.
daar zich vermoedelijk nog vele dooden onNieuwe Studenten-relletjes. der den vernielden trein bevinden.
Naar wordt vernomen, w erden alUnited Press seint nog uit Shanghai:
passagiers van het laat-le
belegering
het
van
Ten aanzien van de
Noorder-station, alhier, wordt gemeld, dat ste spoorrijtuig op slag
gedood.
tenslotte twee treinen met studenten, nadat de politiemacht voorzien van machineVoorts wordt nader gemeld, dat in totaal
geweren was gemobiliseerd, naar het Noorslechts 15 passagiers zwaar, en 50 passagiers licht werden gewond.
den van het land zyn vertrokken.
Toen de autoriteiten hadden gedreigd
het station te zullen „schoonvegen", tenzij
Kerstrede van den Paus.
de studenten in den trein zouden stappen of
geval
zouden verlaten,
het station in ieder
Vaticaanstad, 24 Dec. (Anip-Anewerd tenslotte hieraan gevolg gegeven.
ta-Reuter) : De redevoering, waarmede Z.
Een zwaar gewapende politiemacht bleef H. de Paus het huide-adres der kardina'vvenwel geposteerd, terwijl voor de aan len ter gelegenheid van het Kerstfeest behet station grenzende Chineesche wijken antwoordde, wordt besloten met de woorilc staat van beleg werd af
den: „Wij hebben onze uiterste best gegekon d i g d.
daan om bij te dragen tot het werk van
den vrede en tot voor kort hoopten wij.
dat deze boodschap een woord van hoop. en
Vreeselijk Trein-ongeluk.
van bemoediging zou bevatten,* doch dit
is onmogelijk door de jongste gebeurtenisExpress reed op Locaaltrein in
sen.".
Zijne Heiligheid zegt voorts nog: „Wij
meer dan 20.Dooden.
hebben het Kerstfeest bereikt langs een
Naar Anip-Aneta-Reuter ddo. 25 dezer weg, verduisterd door sombere, dreigende
uit Berlijn seint, zijn 20 personen gedood wolken en zelfs roodgekleurd door menschelijk bloed". Als voorbeelden noemde
en 80 gewond bij een treinbotsing nabij
de
Paus de anti-God-beweging in Rusland,
Gross-Heringen in Thüringen, toen de ex- welke
zich over de geheele wereld uitpress uit Berlijn op een stilstaanden locaalen de vervolging van het Katholicisbreidt,
trein inreed.
„United Press" seint nader, dat by deze me in Mexico.
botsing twintig personen gedood en 80 gewond werden, van wie 30 ernstig.
Gemeld wordt, dat het ongeluk Dinsdagavond om 7 uur nabij het plaatsje GrossHeringen (Thüringen) plaats had, waar de
sneltrein uit Berlijn, welke op weg was
naar Frankfort, bij een kruising tusschen
Halle en Erfurt, recht op een locaaltrein
inreed. De locaaltrein werd geheel vernield.
Het aantal dooden en gewonden bestaat
grootendeels uit passagiers van den locaaltrein.
Een aantal reddings-brigades is onmiddellijk naar de plaats des onheils vertrokken, terwijl de president van de Duitsche
Spoorwegen zich eveneens derwaarts heeft

Wijlen Maarschalk H. Lyautey
In breede trekken schetst spreker dan
het grootsche werk van zijn oom in Marokko, wylen maarschalk H. Lyautey. Zijn
eerbied voor het geloof en de tradities van
het volk en zijn pacificatie door het laten
werken van sociale en economische factoren. Hij toont hoe de maarschalk het vertrouwen van de bevolking weet te winnen
het is intusschen
en hoe die politiek
meer dan een politiek geworden —■ bezegeld wordt en voor immer bevestigd door
het mooie gebaar, recht naar het hart der
Mohammedaansche bevolking, waarmede
de maarschalk om een graf in de Marokkaansche aarde vraagt.
Er komen dan nog eenige karaktertrekken van den grooten man. Het meest treffende, wat spreker in dit verband vertelt,
betreft Lyautey's grooten afkeer voor de
ironie. Uit ironie kan er niets grootsch gemaakt worden en Lyautey is voor alles een
bouwer, een die het spoor van zyn geest
en van zijn sterk geloof in deze aarde wil
nalaten.
Spreker was begonnen met het citaat
van een Nederlandsch document over de
hooge taak der koloniale politiek uit
1830: heerscht door een kracht, die
eerbied afdwingt, en weet de zeden en het
geloof van de volken, waarover gij
heerscht, te eerbiedigen.
Aan het slot zijner rede keert spreker
terug tot het Nederlandsche voorbeeld,
waaraan zijn oom veel studie had gewijd.
Hij herinnert ook aan het Nederlandsche
paviljoen te Vincennes en aan het onderhoud dat Hare Majesteit daar met maarschalk Lyautey, hooge commissaris der
tentoonstelling, over de koloniale problemen gehad heeft, alsmede aan
de begeven.
samenwerking van zyn oom met mr.
Fock, die daar de Nederlandsche Regeering vertegenwoordigde.
En het slot is een woord van opwekkend
optimisme; een allerminst lichtvaardig optimisme overigens. Wie echter, zooals Nederland en Frankrijk, groote dingen heeft
gedaan in de wereld, die heeft het recht en
den plicht sterk te zijn.
Op die woorden volgde een warm ap-

—

Advertentiën: Per

-

plaus.

Het was een groote avond: volle zaal en
enthousiast publiek. Hare Majesteit had
zich laten vertegenwoordigen door adj.generaal De Jonge van der Halen
Ook
graaf Dumonceau en jkvr. gravin Dumonceau waren

aanwezig. Verder de gezant van
Frankryk en baronesse De
Vitrolles,
de Belgische gezant en mevr
Zijne Excellentie mr. Fock, jhr
Beelaerts
van Blokland, generaal jhr. Röeli, prof Van
der Bilt, enz. enz.
Jhr Van der Berch van Heemstede, lid
van het bestuur der Alliance,
had den
spreker in een alleraardigste speech
ver-

Maskens'

welkomd.

Op de binnenplaats van den Tower heeft de Prins van Wales de Weish Guards,
Bij de oefeningen met een machinewaarvan hy kolonel is, geïnspecteerd.
geweer.

—

Anthony Ëden's Carrière.

Kerst-Amnestie

in Oostenrijk

Londen, 23 Dec. (Anip-Aneta-Havas):
Weenen, 24 Dec. (Anip-Aneta-HaDe nieuwe minister van Buitenlandsche vas): Kanselier Schuschnigg hield hedenZaken, Robert Anthony Eden, werd in 1897 avond via de radio een Kerstrede tot het
geboren.
Oostenrijksche volk, waarin hij den wensch
Hij studeerde te Eton en te Oxford, nam om in vrede te leven van het nieuwe Oosdienst in 1915 en verliet het leger in 1919 tenrijk opnieuw bevestigde en er op wees,
dat Oostenrijk thans voldoende sterk is om
als kapitein van den generalen staf.
In 1922 ging hij in de politiek en werd in eiken zin vreedzaam te kunnen zijn.
Ter gelegenheid van het Kerstfeest werd
in 1923 gekozen tot lid van het Lagerhuis
President Miklas een amnestie-besluit
door
voor het district Warwick.
onderteekend, als gevolg waarvan 154 der
In verband met de belangstelling, welke
170 nog gedetineerde socialisten in vrijkapitein Eden tentoon spreidde ten aan- heid worden gesteld.
zien van vraagstukken betreffende het
De overige zestien socialisten kunnen
Nabije en Verre Oosten, koos Sir Austen niet in vrijheid worden gesteld, aangezien
Chamberlain hem tot zijn parlementairen zij zich hebben schuldig gemaakt aan

secretaris.
In 1931 volgde de benoeming van kapitein Eden tot staatssecretaris voor Buitenlandsche Zaken in het Nationale Kabinet,
terwijl hij in 1934 werd benoemd tot LordZegelbewaarder en vertegenwoordiger der
Engelsche Regeering bij den Volkenbond.
In 1935 volgde zijn benoeming tot minister

voor VolkenbotLdszaken.

TurkscheVliegtuigbouw.
Ankara,

24 Dec. (Anip-Aneta-Ha-

vas): Turkije zal overgaan tot het bouwen
van eigen vliegtuigen.
De Kamer heeft credieten ten bedrage van
22 millioen Turksche ponden hiervoor gevoteerd.

Onderhandelingen Paraguay

Bolivia.

—

Buenos Aires, 23 Dec. ( Anip-AnetaHavas): De deelnemers aan de vredes-conferentie tusschen Paraguay en Bolivia hebben zich naar Asuncion begeven, ten einde
het vraagstuk betreffende de door Bolivia
aan Paraguay te betalen schadevergoeding
tot een oplossing te brengen.
Paraguay eischt een som van 1.000.000
dollars, terwijl Bolivia bereid is 100.000
pond sterling (d.i. dus ongeveer 500.000
dollars) te betalen.
Een nader telegram dd. 24 Dec. meldt uit
Asuncion: Ondanks de stilzwijgendheid,
welke wordt betracht, meent men te weten,
dat de vredesvoorwaarden, die werden behandeld, de volgende zijn:
1° Paraguay eischt een schadevergoeding van 2.600.000 Argentijnsche Pesos;
2° Bolivia verbindt zich de voorloopige
demarcatielijn in den Gran Chaco te eerbiedigen, totdat de vredes-conferentie is ontbonden, het Internationale Gerechtshof te
Eten Haag een uitspraak heeft gedaan, dan
wel totdat het vredesverdrag is onderteekend ;
3° De als bemiddelaars optredende staten verbinden zich op plechtige wijze de naleving van bovenstaande clausules te waarborgen ;
4° De Parlementen van Paraguay en
Bolivia zullen hun goedkeuring hechtens
aan deze clausules.
In 'officieelé kringen is men optimistisch
gestemd.

Britsche Kerstmail.
L o n d e n, 24 Dec. (Anip-Aneta-Reuter):
De Kerstmail, welke door vliegtuigen naar
verschillende deelen van het Britsche Rijk
werd vervoerd, omvatte ongeveer 500.000
brieven.
Het gewicht van de zendingen op den
Engeland
Britsch-Indië
Australiëdienst en op den Engeland
Zuid-Afrikadienst was in totaal 17.572 lbs tegen 12.807
lbs in 1934. Dit beteekent dus een toename
van 37%.
De Kerstpost naar Zuid-Afrika was 73%
grooter dan die van verleden jaar, terwijl
die naar Britsch-Indië een toename van 25%
vertoonde.

—

——

Ontwapening der Politieke Bonden
in Frankrijk.
Parijs, 24 Dec. (Anip-Aneta-Reuter):
De Senaat heeft met 207 tegen 84 stem-

Thomas D. Schau
Washington, 23 Dec. (United
Press): Senator Thomas D. Schall uit Minnesota is heden het slachtoffer van een
auto-ongeluk geworden en aan de bekomen
verwondingen overleden.

Japansche

Vloot-Eischen.

T o k i o, 23 Dec. (Anip-Aneta-Rengo)
De minister van Marine, admiraal Osumi,
verklaarde ten aanzien van de vloot-conferentie te Londen: „Het zal moeilijk zijn tot
overeenstemming te komen, tenzij de Engelschen en Amerikanen hun superioriteitsdoodslag.
complex laten varen en de besprekingen
Het proces tegen 19 leden van het be- op een billijke en openhartige wijze voeren".
stuur der sociaal-democratische partij werd
De minister verklaarde nadrukkelijk, dat
afgelast.
Japan „Ja" of „Neen" als antwoord verGratie werd eveneens verleend aan 16 langt ten aanzien van zijn eisch tot instelnationaal-socialisten, die veroordeeld wa- ling van een gemeenschappelijke maximumren wegens deelname aan den staatsgreep limiet.
van Juli 1934.
In 955 andere gevallen veranderde de
Regeering administratieve straffen in boeKerstfeest in Duitschland
ten.
In de concentratie-kampen bevinden zich
Berlijn, 24 Dec. CAnip-Aneta-Reuter)
nog 170 geïnterneerden en 125 veroordeelKerst-editie der Duitsche bladen haden, die hebben deelgenomen aan den aan- lenDevoorbeelden
van onrust in andere deeslag op kanselier Dollfuss en die daarom
len
der
wereld
aan
en vergelijken deze met
niet onder het amnestie-besluit vallen.
den
in
die zij uiterst
Duitschland,
toestand
In totaal zijn 1100 personen bij het amvreedzaam noemen.
nestie-besluit betrokken.
gegratieerden
Onder de
bevinden zich de
De plaatsvervanger van Hitler, Rudolf
vroegere opperbevelhebber van den Schutz- Hess, zinspeelde in een radio-toespraak tot
bund generaal Körner, de vroegere burge- de Duitschers in den vreemde op den „bemeester van Weenen dr. Seitz, de vroegere schermden vrede", die Duitschland geniet.
= directeur van financiën van de gemeente
Hess verklaarde, dat hij een jaar geleden
Weenen Breitner, en de vroegere hoofden nooit
zou hebben gedacht, dat Duitschland
van den staf van den Schutzbund, majoor
te
midden
van de opgewonden wereld in
Eifler en kapitein Löw.
zijn vreedzamen wederMajoor Eifler en kapitein Löw waren staat zou zijn
opbouw voort te zetten, daar hij toen niet
destijds wegens het organiseeren van den had kunnen
zien, dat het lot den Führer
Februari-opstand respectievelijk tot 15 en in
stellen zóó spoedig de vrijheid
staat
zou
18 jaar dwangarbeid veroordeeld.
der Duitschers en der Duitsche bewapening
bekend te maken en dat hij deze herbewaWagner-Arbeidswet.
pening met zulk een krachtige energie zou
opvoeren tot het thans bereikte toppunt
Kansas, 23 Dec. (United Press): De van perfectie.
Wagner-Arbeidswet, welke tijdens de laatHess besloot zijn redevoering met
de
ste vergadering van de vorige zitting door woorden: „Onze gedachten gaan uit naar
het Congress werd aangenomen, is heden hen, die in verre landen strijden voor
door de plaatselijke Federale ArrondisseDuitschland, niet in het minst naar de
ments Rechtbank als strijdig met de Grond- Duitschers in Oostenrijk, die voor hun
overtuiging moeten lijden".
wet verklaard.
Genoemde wet voorziet nl. in een uitbreiding der bevoegdheden van het Congress,
Wiggin.
om op industrieën, welke niet den handel Zelfmoord van Kanselier
tusschen de Staten onderling raken, controle uit te oefenen.
Shanghai, 24 Dec. (Anip-Aneta-ReuAanleiding tot deze uitspraak was een ter) : Een passage in een ongeadresseerd
zaak betreffende vier meel-fabrieken, welke schrijven, achtergelaten door den kansedoor rechter Oths werd aangehouden, in lier der Britsche ambassade te Tokio Wigverband met de beweerde ongrondwettig- gin, die zich aan boord van het s.s. „Preheid van bedoelde wet, waarnaar in bedoeld sident MacKinley" van het leven beroofgeding werd verwezen.
de, luidt: „Die vreeselijke oorziekte, waarDe Nationale Raad van Arbeid zal de vol- voor geen hoop op genezing bestaat, maakt
gende week Maandag bijeen komen, ten ein- mij gek. Na weken van pijn, zonder slaap
de de uitspraak van de Federale Arrondis- doorgebracht, ben ïk aan het eind van mijn
sements Rechtbank van Kansas-City, om- uithoudingsvermogen".
trent de ongrondwettigheid van de WagnerDe lijkschouwer verklaarde, dat er geen
Arbeidswet, nader in beschouwing te nemen. twijfel bestond dat Wiggin ten gevolge van
de pijn niet meer wist wat hij deed en
als doodsoorzaak: zelfmoord
concludeerde
Lindberghs
Engeland.
naar
De
gepleegd ten gevolge van een tijdelijke krenking der geestvermogens.
New Vork, 24 Dec. (Anip-Aneta-Reuter) : Naar aanleiding van het vertrek van
de familie Lindbergh naar Engeland zegt
de „New Vork Times": „Een schande voor
Amerika", terwijl het meerendeel der ande(Nadruk verboden.)
re bladen op soortgelijke wijze uiting geeft
aan Amerika's vernedering en verontwaardiging.
Onze abonné's
kunnen
Gratis
schriftelijke adviezen inwinnen
Ongeluk bij de Lufthansa
inzake Juridische aangelegenheden.
Men adresseere de brieven aan:
B e r 1 ij n, 24 Dec. (Anip-Aneta-lw.Het Nieuws van den Dag voor N.-I.
ter): Een nieuw zeer snel Heinkel-vliegJURIDISCHE VRAGENBUS,
tuig van de Lufthansa is, even voor het op
het vliegveld te Breslau zou landen, neerBATAVIA.
gestort.
Alle inzittenden
de piloot, de mécaniAbonné6ss 8. De berekening voor de
passagier,
werden gedood.
cien en een
door U bedoelde huurwaarde is honderdmaal de verponding en daarvan =■= 7y2 %
Sikorsky-Vliegboot Gekapseisd.
per jaar. Dit is echter de berekening voor
Fort de Franee (Martiniparticulieren, bij de belastingen wordt b.v.
q u e), 24 Dec. (Anip-Aneta-Havas): Een
iets andere berekening gevolgd, waarSikorsky-vliegboot van de Pan-American een
Airways, komende van Fort-de-France, is over de Inspectie van Financiën U uiterop de reede van Port-of-Spain (Trinidad) aard beter kan inlichten.
omgeslagen.
A b o n n é 9 5 0 9. Het door U aangehaalVerscheidene inzittenden werden ge- de artikel is juist. Dezelfde regeling geldt
wond.
eveneens voor Ned.-Indië met ingang van
1 Januari a. s.
Hegemonie in de Oostzee.

Juridische Vragenbus

——

men de drie wetten betreffende de ontwapening der politieke bonden, het verbod
op het dragen van wapenen en een strengere controle op de pers ter voorkoming
van het aanzetten tot misdaden, aangenomen.
De eenige wijziging, welke in de wetten
werd aangebracht, is dat het Kabinet verantwoordelijk is voor de ontbinding der
liga's door middel van een presidentieel deDe
creet inplaats van den minister van BinnenLonden, 24 Dec. (Anip-Anetalandsche Zaken en den Raad van State.
Het wordt waarschijnlijk geacht, Jat de Havas): Gemeld wordt, dat de SovjetsKamer van Afgevaardigden haar goedkeu- Unie en de Baltische staten der Britsche
Regeering hebben gevraagd, wat de houring aan deze wijziging zal hechten.
ding van Engeland zou zijn ingeval van
een
Duitsche hegemonie in de Oostzee.
Grieksche Onderscheiding
De inhoud van het Britsche antwoord is
nog niet bekend, doch H a v a s vervoor Laval.
neemt, dat het onbevredigend werd geacht,
Parijs, 23 Dec. (Anip-Aneta-Havas): vooral door Sovjets-Rusland.
Engeland heeft hoogstwaarschijnlijk geDe Grieksche gezant Politis overhandigde
weigerd
een definitief antwoord te geven,
preII
aan
George
Koning
uit naam van
vraag slechts betrekking had op
daar
de
Laval
versierselen
van
de
Orde
mier
de
mogelijke
en hypothetische situatie.
een
van den Verlosser.
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Sportnieuws
VOETBAL

Het U. M. S.-Jubileum.
De Inzet der Jubileum-Wedstrijden;
U.M.S. —Oliveo 3-2.
Het is U. M. S. in dezen wedstrijd met
veel moeite gelukt de overwinning te behalen. Waarschijnlijk was onderschatting
van den tegenstander hier niet vreemd
aan. In het begin toch was Oliveo vrijwel
voortdurend in den aanval, en het smaakte dan ook het genoegen, een tweetal goede doelpunten te maken.
Toen begon echter U. M. S. na de rust
te bemerken, dat er harder moest worden
aangepakt,
hetgeen ook prompt geschiedde. Oververmoeidheid van de tegenpartij was oorzaak, dat de Oliveanen met
den oneven goal de vlag moesten strijken.
Oliveo heeft hardnekkig tegenstand geboden, en had met een beetje méér geluk
de overwinning kunnen behalen. Het was
voor de mannen van Den keiaar
een hard gelag, een 2 —O-voorsprong in een
nederlaag' te zien eindigen.
Door een inzinking na de rust, en gehandicapt door het uitvallen van den ,goalgetter" Belle, waarbij nog kwam dat
de stedelingen alles op haren en snaren
zetten om de overwinning te behalen, sloeg
de schaal in het voordeel der stadsmenschen over-, en de jubileerende vereeniging
behaalde de overwinning, zij het ook eerst
n& de verlenging.
Het winnende doelpunt viel reeds kort
n;L de eerste hervatting, dus nadat besloi ten was tweemaal zeven en een halve minuut te laten doorspelen.

**
*■*

Over den wedstrijd zelf het volgende:
Scheidsrechter was Prins, daar de
aangewezen scheidsrechter (Wattimena) verhinderd was, den wedstryd te leiden.
De publieke belangstelling was matig te
noemen. Beide partijen telden invallers.
De eerste aanvallen waren voor Oliveo,
waar men direct goed aanpakte. De Chineesche verdediging werd bepaald overrompeld, en de aanvallen, alle van goed
gehalte, volgden elkaar snel op.
Bij één dezer aanvallen raakte Belle geblesseerd, en hij kon hierdoor slechts op
h;L)ve kracht verder spelen.
Bij een U. M. S.-aanval kopte Gi ö k
Se n g uit een voorzet van Kek B o
dtn bal naast het doel.
Hierop nam Oliveo den aanval over; De
Willigen, die rechtsbuiten
speelde,
plaatste den bal goed voor het doel, en
Belle had het eerste doelpunt maar
voor het inzetten, wat ook prompt geschiedde. Er was nauwelijks vijf minuten
gespeeld.
Een vrije schop werd door Eckhardt
hard naast het doel geschoten.
Denkelaar trad verscheidene malen
doortastend op, en zuiverde op keurige wyze zijn terrein.
Oliveo was een tijdlang voortdurend in
den aanval, en het trapvaste backstel van
U. M. S. had het zwaar te verantwoorden,
evenals de keeper. Bij een der vele Oliveoaanvallen plaatste De Willigen den
bal wéér goed voor het doel, en nogmaals
zag de hardwerkende Belle zijn kans
schoon, 2—o voor Oliveo. '
Dat vond U. M. S. toch wat al te bar.
Het Oliveo-doel werd geweldig onder schot
genomen, doch de Oliveo-verdediging was
goed op dreef, en daar stadsmenschen het
spel te kort hielden, bleef succes uit, en de
rust ging met den stand 2—o voor
Oliveo in.

*

Na de rust bleek Belle vervangen
door Badaroeddin. De Willigen speelde middenvoor.
De U. M. S.-ers bleken nu uit het jubileum-vaatje te gaan tappen, en een serie
keurige open aanvallen volgden elkaar verrassend snel op. De Oliveo-verdediging
kreeg de handen vol werk; men hield nog
een tiental minuten stand, dan kreeg T e k
Han een kans, en de stand werd 2—l.
Nog feller dan tevoren vielen nu de jubilarissen aan. Slechts sporadisch zag Oliveo
kans een tegenbezoek af te steken, doch
dan vond men de back-linie van de Chineezen in topvorm.
Zoo ging het spel geruimen tijd van doel
tot doel. De Oliveo-back Haar voorkwam
een bijna zeker U. M. S.-doelpunt op het
nippertje.
Aan den overkant trachtte De Willigen met een listigen omhaal doelman
Ki o e Se n te verschalken, die echter
juist op de goede plaats stond.
Dan passeerde Chin Hw a t handig
dc Oliveo-verdediging, en met een tam
plaatsballetje in den linkerhoek maakte hö
den stand gelijk (2 —2).

,u begonnen

de U. M. S.-ers eerst goed = Dit vonden de
weef te geraken. Aanval na aanval kampioenen te bar.
r e op het Oliveo-doel. Men raakte hier Ze brachten een teDe n- genbezoek en na vijf
,fenatijd geheel ingesloten. Zoowel
de
wist
in minuten
echter
ja r als de doelman waren
vorm, en tot doelpunten kwam het Kolf f-linksbinnen met
een welgericht schot
f*eHierdoor moest tweemaal zeven en een
de
volgens
den stand op 5—2
minuut verlengd worden,

J*^

gingen.
werd van doel gewisseld, en reeds
a
hervatting zag Eng Sia n g
de
,n8 het winnende
doelpunt te scoren.

te brengen.
Dan volgden enkele Rest-aanvallen,
doch de Kolff-achterspeelde nu verder een verloren wed- hoede gaf geen krimp.
wèl deed men nog eenige verwoede
In een periode van
Val'en, ten einde den stand weder gelijk Rest-overwicht wist
doch U. M. S. gaf geen krimp de Kolff-linksbinnen
f ook niet na de tweede terreinswisse>
door te breken, en
met een onhoudbaar
gelijkspel had beter den uitslag schot den laatsten
Vgeven.
goal te scoren.
M.
S.
a.s.
U.
deze overwinning komt
J°r
Toen scheidsrechkg tegen den winnaar van den heden
uit.
ter
Zerb inrukken
wedstrijd
V.
B.
B.—Hercules
"felen
S.
hadden de kamblies,
TE
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VOETBAL
een welverpioenen
Sidolig-T.N.H. 4-2.
diende
6—2-overwin6 voor Zaterdag vastgestelde wedning bevochten.
van
L. A.—Sparta werd op verzoek

"*"'

"
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£■ uitgesteld.
gisteren-middag gespeelde wedstrijd
_\
?llg—T. N. H. uit Cheribon was een
omzijn van Sidolig, zelfs in de tweede

DE

COMPETITIE-STAND

NIEUW

KANTOORGEBOUW AAN

REGENTSCHAP BANDOENG

BRAGA.
van Bandoeng
De regentschapsraad
in vergadeMaandag
30
December
komt
DeBouwplannen van de N. V. Denis
behandeling
van
een agenda
ring
bijeen
ter
een Overdekte Winkelgalerij.
groote meerderheid van T. N. H.
waarvan
de
voornaamste
punten,
van
11
een 4—2 overwinReeds lang beraamde de directie van de zijn de verzoeken om subsidie van de verN. V. Denis om hare zoo gunstig in het eeniging Madjapahit en het Roode Kruis
Sidolig.
zette
wedstrijd
centrum van Bandoeng gelegen eigendoms- Bandoeng, de wijzigingen van vermakelijkaanvang van den
(den
olig aardig op, doch de voorhoede
perceelen door verdiepingsbouw rendabeler heids- en reclame-verordening, en een aanwerd
te maken. De steeds grooter wordende tal financiëele maatregelen als overschrij}"- er niet veel van terecht, er
behoefte aan kantoorruimte heeft de direc- vingen, financiëele uitkomsten 1934 enz.
en slecht geschoten en ettelijke
11 gingen daardoor verloren, zoodat
tie er thans toe gebracht aan die plannen
Het college van gecommitteerden verni
de
T.
N.
H.
van
uitvoering te geven. Zij stelde zich in ver1 et verwonderde dat
leende
aan Tjeng Kong Liem het recht tot
midbinding met eenige bekende architecten en inzameling
jpnheid gebruik maakte. Toen dezette,
van eetbare- vogelnestjes in de
dat
doel
ontving een aantal ontwerpen, waarvan
k «iet een hoogen bal voor
Tjipatat voor
midvoor daarop toe. De keeper liep
van den Bandoengschen architect A. F. grotten van het onderdistrict35.
bedrag
1936 voor een
van
A a 1 be r s werd gekozen.
Dorst trachtte den man af te houden,
was.
af
juist
vlug
perceelseven te
DE POST TE BANDOENG.
echter
Naar dat ontwerp zal op her
n klein tikje naar het ledige doel was
waarop nu nog het kantoor(7
Gedurende
de Kerstdagen is de regeling
gedeelte,
a°ende om de zwakste ploeg de leiding
gebouw en eenige kleine toko-lokalen staan, /oor de postkantoren te Bandoeng als
KEGELEN
Salz'&ven. Lang duurde dit niet, want
een imposant gebouw verrijzen, dat aan alle rolgt:
500-BALLEN-WEDSTRIJD.
gaf kort daarop den bal aan Marjoen
eischen zal voldoen en een bijzonder cachet
De telegraafdienst heeft aan het hoofdKegelbond.
:f ' die zich niet lang bedacht en er" I—l
Bandoengschen
zal dragen.
postkantoor op alle 5 dagen, dus van 25
Door
Eftiaakte.
Het bouwwerk bevat op den beganen tot en met 29 December een loket open van
De door den Bandoengschen Kegeldat moment bek* Partijen wogen vanaf
Kegel-sociëteit
geder
grond winkel- en étalage-ruimten met aan 9 tot 11 en van 3 tot 5; eveneens voor de
elkaar op, doch aan beide zijden bond op den banen500 ballen werd gewon- den
wedstrijd
Bragaweg voorts nog de hoofdentrée verzending en uitbetaling van telegrafische
tal van kansen verloopen, meest houden
Odik,
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dat
in
van
tonaar de op de verdiepingen gelegen kannen door het le team
7 slecht schieten, waarbij T. N. H. toch taal
yan toorlokalen. Met uitzondering van de
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dus
een
punten,
De postdienst sluit het hoofdpostkantoor
3008
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een score van 2952 haalde, de Bragaweggevel 15 meter achter de rooiderdag
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van post- en zegelwaarden,
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2728.
wordt,
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een
30
meter
aanbieden en afhalen van aangeteekende
tlg minuten ver in de meerderheid, doch in de afdeeling der 2905, 4e Gooi Om vormd
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welke
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met
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nooit"
met
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van
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zendingen waarvoor een bewijs van
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en
het
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met
van
was de achterhoede van de Banzijden een .erpostbezorging wordt verlangd, expressewaarop
deze
aan
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vier
Hartung
van
speler
weg
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De
en
punten.
ligt
te hecht. De voorhoede van Sido- voeg haalde den len prijs weg in de perzal worden aangebracht, die iendingen en luchtpostpakketten.
<leed haar best, doch bracht er niet «neele prestaties, nl. 650 punten in 100 lichtreclame
groote
hoogte op verren afstand
Op Zaterdag is het kantoor geopend van
door haar
laatste kwar:' Van terecht. Eerst in hetMarjoen
zijn.
richtingen
zichtbaar zal
7 tot 10 's morgens voor de diensten, hieruit alle
open- b. illen.
beter aangepakt,
;
genoemd.
voren
Onder het gebouw loopt van de hoofdgelijkmaker
;t de overwinning met den
bijkantoren
Tjikoedapateuh en
aan
den
De
winkelgalerij
met
entrée af, een
doorbraak, kort daarop zette Salzdagen gesloten. De
5
zijn
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en
aan
Riouwstraat
alle
geheel
glazen
eenen kant
Marjoen aan het werk en no. 3 ging
hulppost- en telegelegen
n
den
omtrek
eigenlijke
winkellokawaarna
kant
de
doelman,
den anderen
iP* den uitgeloopen
zijn
op Donderdag en
alleen
graafkan toren
len. Deze winkel-galerij is overdekt, hetr voor het einde uit een hoekschop en BANDOENG
van
9
10 uur v.m.
zonvrij
Zaterdag
geopend
en
tot
tty ee vergeefsche schoten tegen paal en
geen het mogelijk maakt om
Tjimahi
is
voor de teleHet
kantoor
doorloopendroog te winkelen. Een breede
het 3e schot succes had
5
' salzmann meteen
geopend
dagen
ARBEIDSBEURS
BANDOENG
is
alle
van 9 tot 10
graaf
en
het
de luifel beschaduwt de vitrines
wel wat geflatteerde
met
morgens
mr
's
en
voor
de
alleen op
post
te
af
zonlicht
tegen
weggezonden.
noodig
dus niet
deze
In November jl. bedroegen de invan 4—2 werd
Donderdag
Zaterdag
van
9
tot
10, terprijs
en
sluiten, hetgeen winkeliers zeker op
schrijvingen aan de gemeentelijke arbeidsgelegenheid
10
vijl
op
Vrijdag
DE B. K. V. B.
er
van
9
tot
beurs
te Bandoeng: 80 Europeanen, 449 zullen stellen.
Destaat tot het afhalen van de mailstukKolff
Rest: 6—2.
Inlanders en 25 Chineezen, in totaal 554
De op de verdiepingen gelegen kantoorloken.
kamde
speelden
Mandag-middag jl.
personen tegen 714 in October, 480 in Sepkalen worden bereikt via de hoofdentrée
De postbestelling geschiedt voor Banvan Afdeeling B een eerewedstrijd t:mber en 612 in Augustus. Gemiddeld aan den Bragaweg, waar een breede marloeng:
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag alde Rest.
heeft het aantal inschrijvingen over 1935 meren trap naar boven leidt. Doorgaande
een
's
avonds 7 uur, Donderdags in ver567 per maand, waarvan gemidlange smalle glas-in-lood-ramen zorgen oand met de mail des middags 3 uur, Zonheeft een goede ploeg, die ook in bedragen
deld per maand 82 Europeanen.
voor een goede verlichting van de trapLoting A een goed figuur zal slaan. De
dags geen bestelling; voor Tjimahi WoensAan het einde van November waren nog hall.
verscheen met enkele invallers. De
lag 11 uur v.m., Donderdag n.m. 3 uur,
De eerste verdieping wordt ingenomen Vrijdag, Zaterdag en Zondag 11 uur v.m.
L^g berustte bij scheidsrechter Zer b, van kracht 211 inschrijvingen van Eurodoor een directeurskamer met nevenverpeanen, 1018 van Inlanders, 47 van Chieen goeden wedstrijd floot.
1275.
een wachtkamer en een ruimte voor
trek,
of
totaal
Ze neezen
Op Zondag 5 Januari.
Cet begin was voor de kampioenen.
publiek,
het
welke door loketten afgescheiop
de
151
aanvragen van
Er konden
|sen enkele aanvallen te ondernemsn, v/arkgevers
ruimPreanger
De
Motor Club organiseert op
6 Europeanen en 65 Inlanders den is van een groote personeelszaal,
persohet schot was voorloopig zoek.
100
man
Zondag
5 Januari a.s. een betrouwbaarte biedend aan een kleine
aan werk worden geholpen.
reids-rit naar Pengalengan. Er wordt een
neel.
spel was tien minuten oud, toen
s t van Kolff met een onhoudbaar
N. I. FABRIKAAT.
De loketten liggen tusschen twee door craject uitgezet van ongeveer 80 km, dat in
"t zijn vereeniging de leiding gaf.
van de personeelszaal en de ongeveer drie uur moet worden gereden,
glaswanden
Vergadering van Preanger-leden
afgescheiden vertrekken voor ioch zonder gebruikmaking van speedomezich
(i^t lieten de Rest-mannen niet opRestPreanger-leden van de Vereeniging publiek-hall
De
procuratiehouders.
de
ter of horloge.
k**. Direct na den aftrap trok de
Fabrikaat hebben onder voorzitNed.-Ind.
vergaderOp de tweede verdieping is een
De afrit zal plaats vinden 's morgens om
ten aanval. De rechtsbuiten terschap van den heer Den Hamer uit Soegeprojec- halfzeven van het Norton-houseop Katja''volgde,
zaal
met
enkele
nevenvertrekken
J^g den bal, een goede voorzet
Bandoeng eene vergadering geteerd, waarbij een lunchkamer voor het = vetan en het punt van samenkomst is Penmaakte met een kopbal gelijk. rabaja te
houden, waarin o.m. werd voorgebracht het
personeel. Het niet ingenomen gedeelte sion Vesta op Pengalengan, waar den deelwaren de kampioenen weer in den stichten van een permanent tentoonstelhet dak-terras.
nemers — ook niet-leden, die den tocht
val, en reeds na vijf minuten gelukte lingsgebouw der vereeniging, tevens secre- vormt
opgetrokken wenschen te maken, — een onthaal wacht.
geheele
gebouw
wordt
Het
v den linksbinnen, door een misverstand tariaat, localiteit voor lezingen
e.d. in in staal-skeletbouw met betonnen omkleeden Rest-keeper en back den Soerabaja, Semarang en Batavia.
ding en binnenmuren van baksteen. In de
0 p 2—l voor Kolff te brengen.
uitvoerige
discussie
uitwendige
Na
hechtte de verarchitectuur is er naar geT
later waren de kampioenen weer gadering, welke door een twintig-tal leden streefd het gebouw als een karakteristiek
r het Rest-doel te vinden. De linksbin- werd bijgewoond, haar goedkeuring aan de modern kantoorgebouw te doen spreken.
De ligging is bijzonder gunstig, omdat,
Lt loste van korten afstand een hard stichting in 1936 voorloopig eerst van een
ten
gebouw
in Soerabaja. Later zal dit wanneer door de gemeente Bandoeng gedergelijk
en de Rest-keeper kon slechts
hoekschop
De
uitgebreid tot gelijke projecteerde wegen zullen zijn aangelegd,
redden.
worden
dan kunnen
van een corner
Batavia
op.
Semarang.
in
en
gebouwen
I 6rde echter niets
het gebouw aan een knooppunt van vijf
wegen
zal liggen. De in de buitenwanden
minuut later verknoeide de KolffAUTO-ONGELUK.
aangebrachte
voor
ramen worden om den meter
door
CSbinnen een mooie kans,
doorloopende luifels, die
te
naast
met
nog
Wagen
rijdt
tegen
beschaduwd
Verkeers-toestel
doel staande, den bal
aan de onderzijde zullen worden bekleed
Even later maakte hij zijn fout
van
een
De
chauffeur
auto
Semarang,
uit
een geluiddempend materiaal, zoodat
door met een tam schot, dat den die in Bandoeng toerde, reed des nachts met
rustig
werken verzekerd is.
UW RECEPTEN GEREEDMAKEN
volkomen verraste, het derde tegen een verkeers-toestel op, naar zijn bedraagt
een
inwendige
De
architectuur
C'pünt te scoren, terwijl hij enkele mrnuweren, omdat hij verblind werd door de streng zakelijk karakter. Wat meer luxe
het vierde doelpunt voor zijn re- groote lichten van een tegenligger, waarJtsf
zal worden besteed aan de hoofdentrée
-^
KWIXANG
nam.
door het verkeers-toestel aan zijn aandacht en de traphall.
een
a
Rest-mannen
de
openden
C de rust
ontsnapte.
TEL w.ELTy^°; M
Indië wordt een monumentaal gebouw
en
reeds
Kolff-doel,
op
het
offensief
De auto kreeg een beschadigd rechter' rijker en Bandoeng mag zich gelukkig achenkele minuten hadden ze succes, toen
voorwiel
en spatbord en ook het verkeers ten dit binnen haar grenzen te zien verrijÜrpaoeng met een plaatsbal den toestel werd tijdelijk
TOaDo B
buiten werking ge zen. En last but not least krijgt de N. V.
ff-doelman geen schijn van kans gaf. steld.
Denis een mooi beleggings-object meer.
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De stand in de le klasse van den V. B. B.
O geeft aan Uni tot nog toe de beste papieren : uit 10 wedstrijden 17 punten, tegen
Soarta 15, Sidolig 14, Velocitas 12, T. N.
H 10 en Y. M. C. 10. De andere 4 clubs
taan op 10 wedstrijden beneden de 10 punen, zoodat die voor de eerste plaatsen niet
nedetellen.
JONG AMBON IN BANDOENG.
De wedstrijden van het Bataviasche
Tong Ambon te Bandoeng zijn thans de"initief als volgt vastgesteld: Donderdag
egen Sparta, Vrijdag tegen Sidolig, beide
wedstrijden op het Sidolig-veld en Zateri.ig tegen Velocitas in Tjimahi.
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jCINEMA
Heden

"

en volgende avonden:
ALIGHIERI'S Meesterwerk verfilmd

DANTE

"

| DANTE'S INFERNO
1

met

„Dante's

2"

—

Inferno"---

het

machtigste

schouwspel

der

Matinees:

"
"

„THE

AFFAIRS

met FREDRIC MARCH
Alle rangen f 0.50

OF

—

"

RP

-_■■
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Vanaf morgenavond:
REPRISE VAN DE GROOTE HOLLANDSCHE SCHLAGER

♦

CELLINI"

Cor Ruys, Louis Da Bree en Dolly Mollinger
Een oerkomische film. Ook voor kinderen goedgekeurd.

W

♦

2

CONSTANCE BENNETT
Niet voor kinderen.

"-"'^
j[ in an epic race for lifel

WORLD WAR"
„THE FIRST
WERELDGEBEUREN)
(30
JAREN

—

—

SALLY BLANE.CHARLES STARRETT
NARDIE ALBRIGHT
'
WILLIAM
FARNUM.
Actie.

„RAIN
_-__—

wonder

Oe

beroemde Egyptische Magiër, hypnotiseur, illusionist, diabolist»
Ongewoon mystiek bovennatuurijk !
Ook voor kinderen toegankelijk.

—

Regen of Zonneschijn
nut JOE* COOK

Vertoont vanaf

ezer»

W%LwmmmWÈWÈ&

e

—
—

—

HEDENAVOND

amusante

en

a Universal Picture with
K J. X.'. .'. X V V\ X V V\A t M

GLOBE

„

her

WÈÊËÊÊL

met

j

de charmante

CLAUDETTE

ZZZZZZZZ «<U*i£
|
ia2|

COLBERT

in de hoofdrol.

1

SPOEDIG:

VV\A=V. X V\A X\AX V

IA % I

Zatfrdag- en Zondagmiddag 5

Matin,GL A M O U

(BETOOVERING)

met Paul Lukas en

j

beste film

van

V.OOR KLACHTEN]

______ .

per

K. L. M.

2. Polygoon-opname lERLAND-HOLLAND 3— 5
3. Onze speciale Kerst-verrassing: HOLLIDAY-LAND.

LIANE

HAID

Lln

het Restaurant Speciaal Menu en A la carte

€-_______sa_» gwiiMUiMm mam

FILM

IWAN PETROVICH
—
VICTOR DE KOWA — THEO LINGEN

hrulijke Balalaika Muziek en Russische zang

I

MATINEE
Donderdag, 5 uur n.m.

a

CHU CHIN CHOW
met

ANNA

MAY WONG

31 DECEMBER

I

-

met

Denkt eraan! Elke bezoeker krijgt zoolang de voorraad strekt
de keurige filmsterren-kalender voor 1936, gratis ter beschikking
gesteld door Gong-Film syndicaat!

MATINEE: Heden en morgen 5 u. n.m.:
GRACE MOORE in „ONE NIGHT OF LOVE"
Volwassenen 50 ets.
Kinderen 30 ets.

PV . A
_L
c

(DER ORLOW)

Fox-Journaal (wordt

vertoont op 27 dezer)

\J____
___________>______
_■_______■---__■_■I
_■_—*—-_■

DE DIAMANT VAN DEN CZAAR

deze week.

ontvangen

over de bezorging van ons blad.
gelieve men na 5 uur n. m.
O
uitsluitend op te bellen
WELTEVREDEN 4750

DE GROOTE GAMISCH

Voorprogramma:

1. Actueel

Constance

L

15952>

N.___________
\—WËL\
£_■____
______-_-MMM_-_____-___-----W^Mfc=-==.
fMJMMJMjtMMM—^—

31 DECEMBER

GROOT CABARET

|
9

m «p» aarow «_««■»» ***S
15954

met ZANG

en

DANS;

NA

AFLOOP

BAL

NIEÜWJAARSWENSCH uitg<sproken

door J,

R"

Zondagmcrgfn: IC.SO uur
Kindervoorstelling JOHN WAYN*'
in de spannende iitm :
UCKY TEXAN", voorafgegaan
917"
door uitgezochte extra's.

vw

ff

uur.

Cummings.

818

I

Wij garandeeren U, dat deze film U in de juiste
feest-stemming zal brengen. Uitgesproken de

w

_

ROCHELLE HUDSON- ISABEL JEWELL
RALPH MORGAN " GENE LOCKHART—

ondeugende

-de ONMISBARE
PRI.É-SECBETARESSE"
(She Married
Boss)

——m

9177

filmschlager

mrt-ZjÈ

I W€Ê
Wjl_''

g

>:xxxyyyyyj_____te

,A I. F ZEIDMAN Pro.uc tio n

te bezoeken. Honderden belangrijke
MATINÉE'S Zaterdag 4.30 n.m. Zondag 10.15 v.m. en 4 30 uur n m.: getuigschr. zijn positieve bewijzen
OPTREDEN VAN DE_ MAGIËR PROF. MARVELLY met een speciaal vo r de wonderlijke voorspellingsvan dezen Mysticus.
15957
programma. Vooraf: Een uitgezocht filmprogramma. Ook voor kinderen.
Spreekuren 8 1 v.m en 4 8 n.m
Gewone prijzen.
15951
ooi 's Zondags
Senen 179
Tel. 35ÜG Welt.

jf\H|

CHESTER MORRIS

spiritist/astro'oog

Prof. A. A. BUK

,

_____

$&. '- -i
CARL lAEMMLE pres"■ git tl

or SHINE"

federeen die zijn geluk wenscht
te weten late de gelegenheid niet
voorbij gaan

OPTREDEN VAN PROF VICTOR MARVELLY
dc

I

♦

Offreert Vanaf VRIJDAG 27 tin ZONDAG 29 DEC. 1935:

intrige, en een overweldigende
climax!
Daarna als onze dubbele attractie:

—

■

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
CENTRALE BIOSCOPE «R-cornelis

...

rttivlTMSÊSmmm

LOVEI

wif

en GINGER ROGERS.
Geen fantastische boelden, doch authentieke opnamen uit de bloedEen uitstekend amusementsprogramma, voor alle leeftijden
1918.
moddei: en vuürpoel van de jaren 1914
Toegankelijk voor alle leeftijden.
Kinderen beneden 16 jaar betalen in
Vanaf morgen: HET GEHEIM
Loge en le Kl. f 0.50
Fastest train"! VAN DE DIESEL-EXPRESS
Balcon
(SILVER STREAK)
©n earth
GROOTE MATINÉE'S voor jong en oud
en hoogst boeiend verhaal met
■__=!§
_r_r_*__>_-_t
op ZATERDAG- en ZONDAGMIDDAG, 28 en 29 DEC. om 4.80 uur

■■£-■ .
|a^||^Mk

Y&

FOR

▼

Ronald Colman en Loretta Young. Ook vcor kinderen.
15950

X

FRED ASTAIRE

met

¥M^^Mm9^^r*^rZ
:IP^-I_^__-EW_s_st'

■

♦
▲

Matineé's Zaterdag 4 30 n.m. Zondag 10.15v.ni en430n.m.
CLIVE OF INDIA een schitterend drama met

♦

"

SPITE!

▼
▼

met

▼

"
"

$I**

♦
„DE KRIBBEBIJTER" ♦

♦

Heden laatste voorstellingen
van Remaco's muzikale comedie:

„ROBERTA"
_.

—

♦

"
"

Zaterdag en Zondagmiddag 4 uur.
Zondagmorgen 10 uur van

*▼

Profiteert van de laat-te gelegenheden. Niet voor kinderen.

" ♦
£

schouwspelen, dat zooals liet onsterfelijke werk cnuitwischbaar in Uw geheugen, in Uw ziel gegiifd zal worden.
9178

"

X

%

\l

(OE HEL VAN DANTE)
SPENCER TRACY
CLAIRE TREVOR

-

♦
♦
♦ G LOBE HEDEN VOOR HET LAATST: ♦ DECA PARK
Hedenavond:
„NAUGHTY MARIETTA"
PREMIERE
Metro's schitterende zangfilm met
▲
..£ MARRIED FOR
+ JEANETTE MACDONALD en NELSON EDDY

G. Lindenblad en Partner.

Niet leden f 1.50
Leden f I.—
Plaatsbespreken ELKEN DAG van 10 1 uur v.m.
6— 10 uur n.m. h f 0.10 per plaats.

—

15958

Bet
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Nieuws van den Dag voor Ned.-Indië

DR. EUWE'S WERELDKAMPIOENSCHAP

De Spanning Tijdens de Laatste Partij.
„Leve de Nieuwe Wereldkampioen, Leve Schaaklievend

Nederland!”

De Eindstrijd in de Tjokvolle Bellevue-Zaal.
Mevrouw Aljechin Leest Haar
Krantje......

Per jongste luchtpost ontvingen
wij de verslagen van de laatste
partij Euwe
Aljechin. Wij laten
hieronder I een dergehjk verslag
volgen, voorts een enkel woord
over de huldiging na afloop.
De zaal ziet er
Amsterdam, Zondag:
uit of er een bokswedstrijd aanstaande is.
Er zijn zelfs touwen voor het podium gespannen!
In alle hoeken en gaten van Bellevue
zit het publiek. Hoevelen zijn er gekomen
voor het zuiver geestelijk genot van het
kunst-wetenschappelijke spel, dat schaken

—

—

heet?

Hoevelen zitten hier om der sensatie
wille? Laten we geen enquête gaan hou-

den
Er heerscht al spanning vóór een der
beide combattanten zich heeft vertoond.
Luidruchtige gesprekken gonzen door de
ruimte. De atmosfeer is geladen.
Aljechin moet zich voelen als een

dreigd bankier, wiens reputatie van
allés-beslissend onderhoud afhangt.

beéén

En hij moet zich meten met een toon-

beeld van

zelfbeheersching.
Aljechin—Euwe:
koel verstand.
Onbeheerscht genie

—

Het is nu negen uur. Op het podium
heerscht de rust van de studeerkamer.
Aljechin ijsbeert vanavond niet. Met een
verbeten trek om den mond tuurt hij naar
de stukken. Hij staat slecht.
Het is, of de stand van zaken zich weerspiegelt in de gezichtsuitdrukking van de
secondanten der beide meesters. Landau zit
te analyseeren, zijn kaakspieren bollen zich
op onder zijn vel. Maroczy daarentegen is
volkomen rustig. Zijn maskerachtig gelaat
verraadt niet de geringste emotie.
Mevrouw Aljechin leest 'haar krantje en
zit er bij, of het heele geval haar niets aan: de strijd om het wereld-kampioenschap Is
gaat.
Aan het slot van de dertigste partij
De inspiratie brengende sigaretten smeulen nog na, en houden eenige
Zou Euwe..., zou de bescheiden prettige voleindigd.
bij den slag gevallen stukken gezelschap...
grootmeester?
't Ware tè schoon, tè alles overtreffend
heerlijk! Zelfs de koelste analytikers dreivervolgt dr. Euwe
Ik dank u
dat phenomenale genie !
gen hun cerebrale kalmte te verliezen.
Deze grootsche geopkomst.
voor
uw
Eindelijk zoover !
Als een bloedgolf stijgt de spanning.
beurtenis kon in de eerste plaats tot
Men smeekt in stilte Euwe om de overHet ongelooflijke, bang verbeide is een
stand komen door den steun van al die
winning.
heerlijk, stralend feit geworden.
schaakvrienden.
konden ze nu maar eens schreeuO
dringt men naar voren.
In
één
extase
Hoofdzaak is, dat het schaakspel door
voetbal-match!
bij
een
wen, zooals
Maar Fotografen, filmmenschen, journalisten,
dezen wedstrijd heeft gewonnen.
hier moet ieder zijn aandoeningen bedwinde haag politie-mannen
zich
door
worstelen
gen, opkroppen. De hoogopgevoerde bewoKen nevenverschijnsel is het slechts,
heen om vlak bij het podium te komen.
ik wereldkampioen ben geworden.
genheid vindt geen uitlaat.
dat
Aljechin zegt iets onverstaanbaars tot
Een snelle strijd ontwikkelt zich. PionEn naai' mijn idéé, zal ik dat wel niet
nen, dames, en loopers sneuvelen. Hevig het publiek.
!"
lang zijn
De heer Levenbach sust het enthouleeft het publiek mee. Het gansche comité
Een vrienden hand hangt den wereldkamkomt er bij te pas om de stilte zooveel
siasme. Hij wil, dat de geestdriftigen de pioen een krans om de schouders.
mogelijk te bewaren.
precieze toedracht weten:
Geestdriftig gejubel omstuwt hem.
„'t Is niet te houden!" fluistert een
heeft dr.
„Dr. Aljechin
zegt hij
Het gemeentebestuur huldigt.
heesche stem.
Euwe remise aangeboden. Dit heeft Euwe
wringt
Wethouder De Miranda
Of Aljechin's positie dan wel de siddegeaccepteerd en daardoor is hij wereld- zich door de officials heen en complimenkampioen geworden.
rende spanning bedoeld wordt, blijft een
teert den wereldkampioen als plaatsvervanonbeantwoorde vraag.
Dr. Aljechin heeft tot het publiek ge- ger van den burgemeester.
Hoeveel zetten is Euwe nog van het
zegd
deelt de heer Levenbach voorts
Onder luide toejuichingen drukt onze
wereldkampioenschap af...?
mede —: „De wereldkampioen leve! Maar wethouder dr. Aljechin de hand.
De menig„Zou 't vanavond nog afloopen... ??" is
ook: Leve heel schaaklievend Holland!" te heft het volkslied aan, gevolgd
door de
bange
vraag.
nu de
Daverend bravo-geroep volgt op deze Marseillaise.
't Lrjkt wel, of men het over een hopew>oorden. Men juicht dr. Aljechin evenEn hierbij blijkt, dat dr. Aljechin geensloozen patiënt heeft.
zeer toe als dr. Euwe.
zins een verpletterd man is.
't Is bij half elf.
zegt de
„Ik heb er behoefte aan
De Marseillaise wordt hem veel te langDrie-en-dertigste zet.
heer
Levenbach
verder
om
dr. Al- zaam, veel te „Hollandsch" gezongen. VoetEuwe staat twee pionnen voor.
jechin hulde te brengen voor zyn spor- stampend en met aanvurende gebaren proDe uitslag kan niet twijfelachtig zijn.
tieve houding (weer juicht de zaal). En beert hij het tempo op te voeren, terwijl
Maar of binnen een uur de beslissing al
thans wensch ik dr. Euwe van harte ge- hijzelf uit volle borst meezingt.
zal vallen, betwijfelt men met recht.
luk met de verovering van het wereldNog maar vijf zetten
Lang zal ie leven!
kampioenschap!"
Wanhopig worstelt zwart om aan den
Namens
het
feliciteert
wedstrijd-comité
juicht,
Donderende
ovaties.
Men
wuift,
ijzigen witten greep te ontkomen.
huilt, lacht van vreugde. En de nieuwe de heer Van Harte dr. Euwe van harte.
Nog twee zetten
wereldkampioen
glimlacht een beetje „Lang zal ie leven", zingt het publiek.
De stemming in de zaal wordt wat losser.
verlegen
bijtende
in
het
licht van de
De heer Van Trotsenburg behangt
Het krampachtige wijkt.
filmlampen.
wereldkampioen met een krans van den
den
„Hoe laat is morgen de voortzetting?"
spreken.
Euwe
moet
N.
S. B. en nu krijgt ook mevrouw Euwe
K.
vraagt een dame.
Nu moet hij spreken, de man, die zooveel een hartelijke ovatie. De Wereldschaakbond
„'t Zal wel 's middags wezen", veronderuren
zwijgend achter het bord gezeten vindt zijn vertolker in mr. Rüeb; de Zaanstelt haar buurman.
heeft.
Met
een wanhopig gezicht voldoet damsche, Haarlemsche en Amsterdamsche
Maar wat is dat... ? !
hij
aan
bevel en zegt:
het
SchaakboLid bebloemen en bespeechen dr.
.\ljechin zegt iets tot Euwe en Euwe
nog
dames
en
heeren
ik
ben
-—■
„Mijne
Euwe
en de heer C. van Leuven schenkt
iets tot Aljechin.
heelemaal beduusd door het plotselinge hem een prachtig antiek, met de hand geAljechin staat op
einde van den stryd. Afbreken was t i sneden Chineesch schaakspel van ivoor,
Aljechin schudt Euwe de hand.
verwachten en de stelling was nog zóó hetgeen dr. Euwe blij verrast aanvaardt. =
Euwe is
? !
ingewikkeld,
dat we vast nog twee a
Dan wordt het een handjesgeven zonder
Ja !
drie
spelen,
uur.
hadden
moeten
eer
we
eLid.
Er spelen zich waarlijk ontroerende
Euwe is wereldkampioen !
gekomen.
tooneeltjes
tot
een
waren
resultaat
af.
?
Maar
paar
Een
dr.
geleden
Aljechin
zetten
heb
ik
AlDr.
verdwijnt.
adem
der
De
opgepropte honderden
jechin remise aangeboden, hetgeen deze
Een groepje menschen staat bij den uitstokt Eén seconde heerscht er een beweigerde. Maar nu heeft hij me door zijn gang aan de Leidschekade en brengt deh
klemmende stilte. Maar dan barst het
rémise-aanbod
de rust geschonken, die ik verslagene een ovatie.
gejuich, het lang bedwongen gejubel,
eenige
maanden
moest ontberen. DaarVerdraaid sportief.
uit alle keelen.
voor mijn hartelijke dank! (ToejuichinEn buiten valt de sneeuw.
Euwe, ónze Max, heeft gewonnen van
gen).
Hier heeft „wit" gewonnen

—

—

—

...

—

—

—

——

Do aardewerkfabriek „De Porceleyne
Fles" te Delft heeft dr. Euwe een blauw
Delftsch bordje aangeboden, ier eere
van zijn wereldkampioenschap schaken.
!
Daar is Euwe
Plotseling klatert luid applaus op. De
hooge figuur van Euwe wordt zichtbaar.
Hij bezweert met de hand een ovatie.
De laatste partij begint onder een bijna
eerbiedige stilte.
I
Het Begin.
De vele honderden toeschouwers begrijpen, dat er iets belangrijks gaat gebeuren.
Mevrouw Aljechin zit, uitgedost in
avond-toilet, achter haar man en een odeurfleschje.
Dat laatste is noodig. Er wordt zoo
zwaar gedampt, dat de spelers straks geen
zwarten pion van een witte dame kunnen
onderscheiden.
We wandelen eens door de achterzaal.
ledereen zit met een schaakbordje of portefeuille voor zich, aldus het verslag in het

...

„Volk".

...

...

...

Tijdens den beslissenden strijd: de trouwe schaaklieihebbers, die zich verdrongen in „Kellevue" te Amsterdam, waar dr. Euwe en dr. Aljechin den titanenkamp streden om het hoogste goed in de schaakwereld. 1. Aljechin's wereldkampioenschap loopt op zijn eind. 2. Wethouder Vos schaakt mee. 3.
Een dienaar van de openbare orde, die het gevecht op een afstand volgde.

—

Radio-Nieuws.
Donderdag,

26 Dec. 1935.

BATAVIASCHE KADIO-VEREENIGING.
Batavia I 157,89

m/— Batavia II 86.46 m
Buitenzorg 156.25 m — Soekaboemi 142.25
5.30
(J
7.:i0

8
9

9.30
10.15

—

m
Cheribon 163.04 m.
Piano-recital door Irene Scharrer
Aansluiting met de Portugeesche
Buitenkerk
Aansluiting met dc Bandoeng-stu<lio. Concert d. h. Orquestra Tipica 0.1.v. Daniel Mas
Kerstmis in de Literatuur
Orgel-concert uit de studio
11 Tot slot enkele Kerstliedjes

N. I. X. O. M.

—

ARCIIIPKL EN

WEST-JAVA.
Archipel-zender 50, Batavia I 126, Ban-

doeng I 120, Buitenzorg 182,

ruso
Op verkenning
mofoonmu
Nirom-nieuw sberichten
Vibraphoon en Xylophpon-concert
mofoonmuTusschen
ziek
Zang-recital
weekAlgemeen buiteu'

18.45
19
19.10
19.45
22

20.30

overzicht

Elck wat wilS

21.15

0.1.v. Carel v. =1. Bijl
Kerstmis in de Poëzie
Optreden van het Niiom-Sihram-

<i. lt.

Nirom Orkesl

mel-Ensemble
Hongaarsche muziek door

21.45

leden v. h. Nlrom-Orki
22 22.30 Concerl door het Niron
N. I. R. O. M. OOST- EN MIDDEN-JAVA.
Soerabaja, I 31, .Soerabaja Ii L 96, Semarang 122, M_lang 191, Djokja, 181, .Solo 188,
■ ;;n
/.= if=i
oma van We: ! Java
P. M. Y.

—

BANDOENG.
Golflengte 5.5.03 m.
Len muzikaal Kerstkransje bij de
thee
Ken tocht door Vcrdi's opera
Jean Lenscn en zijn orkest
Werken van Schubert
Concert d. h. Orquestra „Tipica"
. n.l.v.- Daniel Mas
Tokkelliedjes door Delos
Een reisje langs den Rijn

17
18

18.30
19
19.30

21
21.30
22 23

Air Force

24.00

Nieuwsberichten
piano-recital
Langrish
Sluiting

00.15

Avondklanken .

00.30

Zenders DJB 19.74 en DJN 31.45.
18.30
Lichte muziek
19.30
Nieuwsberichten in het Engelsch
19.45
Sluiting
Zenders DJB 19.74, DJA 31.38 en DJN 31.45

20.30

Golflengte 25.57

m.

21.40
21.50
21.55

De Oudgast spreekt

22.05
22.10

Gramofoonmuziek'

Kerstmis in de Poëzie

Gramofoonmuziek

-

Gramofoonmuziek
Mr. DftPie, .\ice-p.resident van de
rechtbank te Rotterdam, wordt
, geïnterviewd
Gramofoonmuziek
. Vervolg voordracht Kerstgedichten dooi" Paul Huf
liet Lyra-Trio
Gramofoonmuziek

22.25
22.45
22.50
CarUlon-c.oncert
Uiting, Wilhelmus
23.00
LONDEN B. B. C. VIA DAVENTRY.

..

Transmission

2.

GSQ.l6i.Sr> : m en GSF 19.82 m.
Big Ben. „This Great Family"
18.30
Het B. B. C.Northern Ireland-Or19.05
kest 0.1.v. E. Godfrey Brown
19.45
20.30

20.45
21.15

..Christmas Cabaret"
Nieuwsberichten
Het Argyle Theater-Orkest 0.1.v.
W.* iH. i Sitlnay Jo=nes
Sluiting

FEUILLETON

PETER

RUFF

DEKONINGDER DETECTIVES

door E. PHILLIPS OPPENHEIM.
NEDERLANDSCHEBEWERKING :
C. C. BENDER
51)

Opening. Duitsch volkslied. Programma-overzicht
Het Stamitz Kamer-Orkest speelt

20.45

Kerstmuziek
Nieuwsberichten in het Engelsch
over DJA en in het Nederlandsch
over DJB en DJN
Vijftig jaar Zigeunerbaron. Potpourri uit de operette van Johann

21.15
21.30

.Strauss

Nieuwsberichten ia bet Duitsch
Actueele gi
reportaj
Liedjes en v i
ondi r dcii
Kerstboom
Nieuwsberichten in het Engelsch
over DJA en in het Nederlandsch
DJB en DJN

22.45

23.00
23.15
23.45

27 December 1935.

BATAVIASCHE RADIO-VEREENIGING.
Batavia I 157.89

m

m

—rn

Batavia II 86.46

-

Buitenzorg 156.25

Soekaboemi

142.48 m — Cheribon 163.04 m.
11
Gramofoonmuziek
Halfuurtje vnor zieken en ouden
12
van dagen
12.30
rieerd gramofoonplat

4

Krontjong-Muziek (alleen op Ba-

5

tavia t e
Vervolg krontjongmuziek (op al
le :

5.15
6

Gramofoonmuziek

Gramofoonmuziek
Cinema-orgelsoli door Terance
Casey
Die
Csardas-Flirstin. Operette
E.
Kalman
van
Aansluiting met de Lobby van
het Hotel des Indes. Vooravondconcert d. h. Orkest 0.1.v. Phil de
Boers
11 Speciaal Gevarieerd vroolijk programma d. h. Krontjong-orkest
„Lief Java"

6.30
7
7.30

N. I. R. O. M.

—

ARCHIPEL EN

WEST-JAVA.
Archipel-zender 50 (van 6.30—7.15

uur

op 99 m), Batavia I 126, Bandoeng I 120,
Buitenzorg 182, Cheribon 105, Pekalongan 92, Soekaboemi 193.
Gymnastiek-kwartiertje
6.30
6.45 7.15 Luchtige gramofoonmuziek
Van alles wat
11
11.30
Klassiek programma
12
Uitzending voor de zieken
12.15
Licht-vocaal concert
12.45
Gramofoonmuziek
Lunch-muziek van gramofoonpla13
13.20
13.30—14
18
18.45
19
19.20
20

ten
Nirom-nieuwsberichten
Een populair besluit
Populair vooravond-concert
De Kuban-Kozakken zingen
Nirom-nieuwsberichten
Klassiek programma
Zang v. h. Protestantsch dameskoor te Soerabaja

van

20.30

Tusschen-spel

20.40

ziek
Sport-praatje
Gevarieerd programma van song-

21

gramofoonmu-

hlts
21.45
_L'

NIROM OOST-EN MIDDEN-JAVA.

Reginald Dixon speelt enkele ci-

nema-orgel-soli
22.30 Het Jazz-cabaret „The Tjitjaks"

Luistert Heden-avond :

Soerabaja I 31, Soerabaja 111 196, Semarang 122, Malang 191, Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186.
6.30
Gymnastiek-kwartiertje
6.45—7 Gramofoonmuziek
11

11.30

Ilja Livschakoff's orkest
Uitzending voor de zieken

12.10
12.40

Gevarieerd programma

Om:

Fürn-schlagers

P. M. Y.

—

BANDOENG.

Golflengte 58.03

m.

6

Ochtend-concert
8
-ie van den zender
10.30—10.45 Persberichten
13 15
Lunch-concvrt
17
Film-parade
18
Boston Symphony Orchestra
18.20
Onder den sterrenhemel van Ila-

18.40

waiï
Nieuwsberichten

19
19.15

Würlitzer-orgel
Boek-bespreking

19.45

P. M. Y.-potpourri's
Aansluiting met <le Bata1

20

m.

i».

speelt verzoekjes

y.

„Christmas Cabaret".

—

—

van

hare leden
Klanken uil
de

O]

BUITENLAND.
PHOHI.
Golflengte 25.57

20.30
20.40

21.00
21.15
21.25

Luistert Morgen-avond :

m.

Wilhelmus
Gramofoonmuziek

Om:
ii.

Het laatste nieuws uit Holland

«framofoonmuziek
Het Haydn-Quartet
Graj
i [et

iziek

6.20

Haydn-Quartet

rst en Sylvester
door den heer Joh. van

—

vroeg

yj, uien.

Naar:

(:aus< rie

ii.

!>.

GSC 31.32 m, GSB 31.55 m en GSH 49.10 m.
06.30
Big Ben. Lezing van Dickens'
06.45
07.00
07.45

58.03

m.

Davies.

West-Java7.30 u. Vereenigde
omroep (B. R. V. op
157.89 en P. M. Y. op

ken
zang-recital van Fransche
Carols door Gustave Ferrai
Het B. B. C. Empire-Orkest
Some Yarns about Unusual
Christmases door Jerry Nunn
„The Western Brothers"

58.03

0.1.v. Reginald Redman m.m.v.
Carys Davies
19.45
The More We Are Together"
20.45
Nieuwsberichten
Dansmuziek
21.00
21.15
Sluiting
Transmission 3.
GSG 16.80 m, GSE 25.29 m of GSB 31.55 m.
21.30
Big Ben. Dansmuziek
21.40
Ik ken een man
Alfredo Campoli en zijn Orkest
22.00
m.m.v. Arthur Brough, bariton
„Christmas Anthology"
22.25
Syraphonie-Concert,
uitgevoerd
23.00
door het B. B. C. Midland-Orkest

24.00

Nieuwsberichten

00.20

Het Hotel Metropole-Orkest 0.1.v.
Emilio Colombo

—

□

rj

21.00
21.15

00.30

Sluiting
7EESEN (Azjë-prograroma).
Zenders DJB 19.74 en DJN 31.45.
18.30
Lichte muziek
19.30
Nieuwsberichten in het Engelsch
Sluiting
19.45
Zenders DJB 19.74, DJA 31.38 en DJN 31.45.
Opening. Duitsch volkslied. Pro20.30

21.30
22.45
23.00
23.15

23.45

gramma-overzicht
jeugd

Voor de

Muzikale juweeltjes
Nieuwsberichten in het Engelsch
over DJA en in het Nederlandsch
over DJB en DJN
Opera-muziek
Nieuwsberichten in het Duitsch
Actueele gebeurtenissen. Radioreportage
Liederen van arbeid en handwerk.

Koorzang
Nieuwsberichten in het Engelsch
over DJA en in het Nederlandsch
over DJB en DJN

24.00

ilï,

„Omdat", zeide hii. „ik niet weet hoe het
\\ an-ni er 11 nii I al te vermoeid is van de
vroeg zij. „Je hebt hiei- zal _floopen
„\Vnarem ca je dan?"
ik begrijp niet, uvaaroi
'ie vrientoch geen nut meer van die menschen. Giste- mij hier ontboden hebben!"
l==
:
komen
.vallen
meer
den
nog
|i
ren zeide je,
dat
„Heb je er heelemaal geen idee van."
aanneemt, die onderzoek in het buitenland
Blanche de Maupassim."
vroeg zij.
noodig maken.".
4
Ruff dronk *jn glas leeg, ging naar
„Absoluut niet", antwoordde hii. „Ik
heb zijn kamer en kleedde zich
Tk moét gaan", antwoordde Peter. „Ik ben
met zorg. Daarna
heusch niet bang' uitgevallen, maar ik durf echter gedaan wat zij mij vroegi n, i n dat met stuurde hij er een piccolo op uit om Violet te
toch niet na te laten om gehoor te geven aan groot succes. Ik heb niets te vreezen."
in, die binnen een paar minuten al b.j
die uitnoodiging!"
De trein reed langzaam het Gare du Nord hem was en gekleed was als een rasechte Pa- \
De reis verliep heel goed, doch zoowel op binnen en zij passeerden de douane. Daarna risienne. Zij gingen soupeeren in het Café de
de boot als in dei trein in Frankrijk bemerkte reden zij met een autobus de rue Lafayette af, Paris, en Peter Ruff merkte op dat alle heePeter Ruff, elat hii scherp bewaakt werd. Hij het beroemde plein over en dc rue de Rivoli ren bewonderend naar zijn vriendin keken.
maakte even een praatje met een van de twee in.
„Moet je vanavond naar hen toe, Peter?"
„Wij behoeven niets te verbergen", rperkte vroeg zij.
heeren, wier vluchtige blikken zijn aandacht

'

m.)

Aansluiting met Hotel
des Indes: het Hollandsch
Radio-toon-orkest o. 1. v.
Phil de Boers.
8.
u. Nirom — Batavia I,
126 m.
Zang van het Protestantsch dameskoor te
Soerabaja.
8.30 u. Terug naar de lobby van
„Des Indes".
9.— u. Nirom — Batavia I,
126 m.
Het jazz-cabaret
De
hits,
Tjitjaks"
(Song
piano-syncopations
en
Hawaiïan).
9.45 u. B. R. V.
Batavia,
157.89 m.
Gevarieerd en vroolijk
programma
door
het
krontjong-orkest
„LiefJava".

08.00
08.15
Nieuwsberichten
Sluiting
08.30
Transmission 2.
GSG 16.80 m en GSF 19.82 m.
Hooge Plekjes
18.30
18.45
Het B. B. C. Western-Orkest

20.45

Populair gramofoonplaten-concert.
Bandoeng,
P. M. Y.

—

Wilhelmus

LONDEN B. B. C. VIA DAVENTRY.
Transmission

I,

Onder den sterren-hemel
van Hawaiï.
Londen, 16.86
6.45 u. B. B. C.
en 19.82 m.
Het B. B. C. Western
Orkest.
Soliste Carys

Hulzen
Sluiting,

Batavia

u. Nirom
126 m.

■

hadden getrokken. De man gaf beleefd antr Ruff droogjes op, „wij kunnen hier toch
woord, maar gaf zich niet bloot. Toen Peter
i voet verzetten, of ■/.',} weten het. Laten
Ruff en Miss Brown in den restauratie-vvager wij maar naar een groot hotel gaan. Dat is
plaats namen, zagen zij dezelfde heeren
prettiger voor je als ik weg ben."
het tafeltje vlak bij het hunne zitten. Peter
Zij namen kamers in het Continental. Miss
Ruff duidde hen aan.
Brown liep den tuin even in. 1 v-ter Ruff ging
„Twéé van dc Dubbel-Vier!", fluisterde hij naar dc hotelbar om een glas whisky-soda te
tegen Miss Brown. „Voel je je niet als
drinken. lemand tikte hem op zijn schouder.
misdadigster?"
„Voor Monsieur", mompelde de man, en hij
alweer verdwenen toen Peter Ruff zich
was
zij
Zij lachte eens en
namen absoluut
beurde de geparfumeerde enhun
omdi
notitie meer van
buren.
kroontje gedrukt
Toen zij Parijs naderden, zeide by
L d on in vrouwelijk handschrift zijn naam
„Violet, ik had jou niet mee moeten nemen!'
„Waarom niet?"

u. P.

8.30 u. B. R. V.
Batavia,
157.89 m.
P. M. Y.-relay van het
Concordia"-Orquestra Tipica.
Om 9 uur: Kerstmis in
de literatuur.
Batavia I,
9.30 u. Nirom
126 m.
Care] van der Bijl c. s.
iv actie!
Ken kwartier optreden
van het Schrammel-ensemble; tot 10 uur Hongaarsche muziek; daarna
concert door het volledige Nirom-orkest.

Radio-Vereeniging
21

Naar:

M. Y. — Bandoeng,
58.03 m.
Een tocht door Verdi's
opera's."
Om 6.30 u. Jean Lensen
en zijn orkest.
7.10 u. Nirom — Batavia I,
126 m.
Vibraphoon- en scylophoon-concert.
7.45 u. B. B. C. — Londen, 16.86
en 19.82 m.

6.

13- 14
Zelfde programma van West-Java
18 22.30 Zelfde programma van West-Java

Sluiting

Vrijdag,

9.30

Wilhelmus
Carillonbespeling
Het Lyra-Trio
Het laatste nieuws uit Holland

Vivian

ZEESEN (Azië-Programma).

BUITENLAND.
PHOHI.
20.30
20.35
20.45
21.00
21.10
21.15
21.30

door

Een

24.00

20.55

21.30

m, GSE 25.29 m of GSB 31.55 m.
„The More We Are Together"
London Counties v. N. Zeeland
The Central Band of H. M. Royal

Cheribon

105, Pekalongan 92, Soekaboemi 193.
18
Een herinnering aan Enrico Ca-

18.15

Transmission

GSG 16.86
21.30
22.30
23.15

I

Sluiting

Peter Ruff knikte.

„Zoodra ik

je naar ons hotel gebracht heb",
hij. „Ik zal waarschijnlijk heel laat
I thuis komeLi en als je het goedvindt, zullen
i wij hier morgen om halféén het déjeuner gej bruiksn. Ik zal een briefje naar je kamer sturen zoodra ik gereed ben."

I

zeide

—

Zij keek hem eens in zijn oogen.
..Als dat briefje eens niet zou komen,

Pe-

ter!"

Hij haalde zijn schouders op.
„jü en ik
„Beste Violet", zeide Hij,
of liever ik. want jü bent er niet bij betrokken,
leef een heel finder leven dan de menschen om
mij heen. Je molt eventueel drie dagen op mij
l&nger niet, en daarna naar
bleven wachten
> Engeland terugkeeren. Daar ligt op ons kantoor een brief op je schrijfbureau, waarin prestaal wat je doen meet."
„Je denkt aan iets", zei ■/..'. „waar je mij
niets van verteld hebt".
„Niet waar", zeide hij op vastberaden toon.
„Op mijn woord, ik heb niets gedaan om hun
vijandschap op mijn hals te halen. Hun uitnoodiging vind ik wèl erg vreemd, maar ik
ga zonder de minste vrees naar hen toe. Je
kunt rustig gaan slapen, Violet. Wij zullen
morgen beslist hier déjeuneeien!"
(

Wordt vervolgd.)

Handel. Financiën. Koersen,

Producten-Markten.

Cultures en Scheepvaart

IN-EN UITVOER VAN ARGENTINIË.
DE LONDENSCHE BEURS.
Londen, 24 Dee. (Anip-Aneta-Reu"en os Aires, 24 De;-. (Anip-Anetaa*): Volgens de statistiek van het mi- ter) :
We van Handel bedroeg de invoer van
De aandeelen-markt sloot met een opgein de eerste 1 1 maanden van wekten ondertoon, doch voor goud-geranl 1.078.979.000 Pesos, de uitvoer den neigden zaken lot stilstand te komen,
'°-fi8 1.000 Pesos.
terwijl de belangstelling voor Luchtvaartaandeelen nauwelijks iets grooter was.
Overigens was de markt onbelangwekAMERIKA'S HANDEL.
r*sh ingt o n, 24 Dec. (Anip-Aneta- kend.
'er): De minister van Handel, Daniel
De producten-markt had geen „features".
r > die 1935 het tweede jaar van onafWallstreet opende prijshoudend op fraczijn
jaar'°ken herstel noemt, raamt in
tioneel hoogere koersen.
overzicht, dat het nationale inkomen
Vereenigde Staten dit jaar 5 tot 10%
is geweest dan verleden jaar, terwij!
Mto-verliezen van den handel, welke in
AMSTERDAMSCHE BEURS.
circa 10 milliard dollars en in 1934
24 Dec. (Anip-*neta):
Amsterdam,
bedroegen,
jaar
bijna
dollars
dit
Jj'liard
'Jl Deo.
'I zijii geëlimineerd.
ÜS Dec.
1 v
'<7
Indie 1980
'■!'="
' = in
Indie
1931
a
'■'<'3 „■.
GOEDEREN-VERKEER TUSSCHEN
97V«
1 "„ rndiß L 934
97

na

Effecten - Markten.

J

NEDERLAND EN DUITSCHLAND.

'('

r 1 ij n,

21 Dec. (Anip-Aneta):
dat het verdrag, «aarbij
Reling is getroffen ten aanzien van
pderen-verkecr tusschen Nederland en
Hland, op 23 Deeemher jl. werd ge-

''-held wordt,
"'nd.

DE GOUD-CLAUSULF.

II aa g, 24 Dec. (Anip-Aneta):
Zn aanzien van de procedure tusschen de
perdainschc Vereeniging voor den Eteenerzijds en de Koninklijke
P*taafsche anderzijds wordt medege"> dat dc procureur-generaal 17 Januari
**I concludeeren.

j(' 11

FTERIM-DIVIDEND HOLLANDSCHE
BETON MIJ.

■>

ster a m, 24 Dec. (Anip-Aneta):
7: Hollandsche Reten Maatschappij zal
interim-dividend van drie procent op de
" Preferente aandeelen uitkeeren.
(I

CLEARING MET DUITSCHLAND.
j? stand der clearing met Duitschland

op

tec* jl. was als volgt:
211.488 m.
in Nederland
vordeachterstallige
.^fvan bestemd voor

’

entedienst en vrije rekening Reichs-1.605 m.
*stemd voor nieuwe vorderingen
149.882

lotingen

L

’

187.632 m.
in Duitschland
nieuwe vordenp
in Nederland

-148.663 m.
-.tand
37.700 m.

’

’

Beurs-Overzichten.
DEAMSTERDAMSCHEBEURS.

{"isterdam,

24 Dec. (Anip-Aneta):
*'ï;ens het heurs-overzicht van het
Effectenblad", noteerden
ïands Dollars en Ponden respectievelijk
L e« 10-. agio.
heerschte een lustelooze stemming en
r'^band met de feestdagen «erden er
en gedaan.
Ec:imklijke Olie had de markt een
i grondtoon. Bij beperkt aanv,,
=,' '.d zoowel door het buitenland als
(uhet publiek een kleinigheid gekocht,
"'ps werd in geringe mate verhandeld
in de laatste „tape" kwam een
L'' r 'ng tot stand, welke evenwel enkele
/*n lager was.
L nilevcr bestond een vrij geregelde
e'- Het fonds was ongeveer prijshou-

Nerdamsch

I"

i

H? '

K. U.'s lagen
f[Ulieren
koers.

verwaarloosd met een

I "Miers waren
!

Amsterdam

Incourante

ongeanimeerd. Dc koers
Rubber brokkelde iets af.

soorten ondergingen nage£ Reen koers-wijziging.
ii. V. \. toonde z«eii prijshoudend en
L^eourante suikers bleven onveranderd.
Jniatigen handel lagen Tabakken vaster
Iq 'narkt. Tegen sluiting werden de
ste koersen van den dag bereikt.
11 ; Scheepvaart-afdeeling had een verladoch fondsen waren ongeveer

(£
kj*->|H'(t,

U**udend.
ferente Citics

werden vrij ruim ver1,,,
en waren vast gestemd in sym§*■ met New-York.
Tidewater is hij vrij veel
\. Koers vanaangetrokken.
verder
w »iarkt voor Redjang Lebong was dood
W l fonds noteerde iets lager.omging, wawaarin niets
=1

ItLT'ü
hj<,!

t-toijshoudend.

'P was meer gevraagd, waardoor de
aantrok.
k.' W. s. Wa:, in lic!;: herstel. Indische
u toonden zich prijshoudend.
4"sehe waarden lagen verdeeld.
St

('(

DE PARIJSCHE BEURS.
a
ij s, 21 Dec. (Anip-Aneta-Havas):
|»
)f,,vei ter beurze vau activiteit niets
|J* bespeuren, heerschte er o\cr het aleen prijshoudende en voor sommige
zelfs een vaste stemming.
)p
Fransche „Rentes" was de tendens

->l' '"

"t\ï*''
f**»
C

1934 a ''=; b
'£-ht
ning
Kettingstukken Young
=*■■" t«
110
I 093
Amsteidamsche Bank
Javasche Bank
Koloniale Pank
,t Indie

,

—

—"

Ned. Bank (Vit.
N.I. Kscompto Cert.
N. I. Handelsbank
N. 11. M. c.-ii.
,\. K U.
Ualvci Gert.

ni
Shell Union
('iiii-s S,

M,

i n ;Y

|

U.S, A. Fc

I'

in.

pref.

Anaconda
Bethlehem

Montgomery Ward

International Nickel

(Jeneral Kleetiïc

Standard Brand*
t ieneral Motors

'2

'-7'»
=" =' b
-ö'/i

23u/

]6

20' 4
'---'. 4

'"

;''

'~'U

Borsumü

IH

Lindeteves

74 Vï
105
382'

!""'

Internatio

Ali.'. Exploratie
Billiton le rubriek

Koninklijke Olie

Java-Ctiina-Japan-Ljjn.

K = ,n. Paketvaart-My.
Scheepv. I fnie
Sem. Stoomt. & Pr. '
Guit. M ii. VorsterJ.
11. V. A. (Amsterdam)

Arendsburg
Dcli Bat. Tabak
Dcli
Oostkust

Senembah
Malahar Thee
Michiels Arnold
Amsterdam RubWr
Hun.Un- Rubber
Sumatra Rubber
Malang Tram
Serajoedal Tram
Spoorweg

MM.

Dcli Spoor

177'
193

IHO

1 -» I :

249
V li

Basilam
Eedjang Lebong
Besoeki Tabak
S, U.
Nederland
Ned. md. 3e leening
ree. H.U
Robaver
Ine issobank
Jav. Cult.
Wai-3umatra
N. I.

Vi=-=.
.iaii.lns.ili

Pangheotan

Pasir Nangka

Continental
Comm. Ainer. Smelting
Chrysler Corp,
Bengkalis
Corporate Tru-=t

Un. Pacific gew. aand.
Jasimiij

Prolongatie

De

■'.' 1
markt, was kiljni.

geil.

—

Itk.

= biedkoers.
laat ki.i-I'S,

nom.
bdk.

2<i'2

,

lul'

.

IO=.V
106'
IJK?

KHf
">
Wi

1

1

Juli/Sept.

=1
"'='-'
ged.

'■ged.
'"'■'<

'II

65' 1
bdk.

fob.
Blankets Dec./Jan.
De markt was lui.

35*

—

7

1

n
1

—
—
—

1625/«
ged.

00
Itk.

193

ged.
B

10T>'
97'

4

Bii*

—

II
g=

—
—
—
—

\

=1.

Reuter)

GO
Itk.
192'/>
ged,
0
M."=l.
98

„

116

81'

—34'/=i
——
—
19

65

:>V;

88
121

1

107

1

—

—

:

NEW-YORKSCHE ZILVER-MARKT.
N e w V o r k, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :
Zilver 49%.

.

l's

—_

2.'1 1 ,
22

1= l.

105»/,
3

108

*,

Ready 48:1 K doll. et. per Eng. pond.
De markt was flauw.

ged

—81*/-i
—
54"/ n
——
—
'.'\''„■,

1 ."=

.*£

nominaal,

markt-prijs

7/1/1.

LONDENSCHE TIN-MARKT.

Londen, 24 Dec.
Reuter) :
De markt was gesloten.

___________

(Anip-Aneta-

DE KATOENMARKT TE LIVERPOOL.
L i v e r p o o 1, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :

Egyptian, sakellaridis, F. G. F. spot 6.40

NEW-YORKSCHE SUIKER-MARKT.
N e w V o r k, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :

-

,
,

*,

M. I
Juli

September

„

„
„

(/>

O

Amsterdam
Leipzig
Boedapest

'.'.'. /-.'

m

»

'

I

'

A

''

Parijs
">l /-.'

;

/*.>

Marseille

.'.

/-.».

*.*.-, /**

Rome
Athene
Mersa M.
Caïro
Gaza
Rutbah
Bagdad
Basra
Bushire
Djask

*.>:;

/*.'

*,=

".'"-' /".'

'.= /*.'

->/ /...

Karachi
Haiderabad
Jodhpur
Jhansi

.",/*.=

23,

■"ii l>

/".'

Allah abad
Gaya

Calcutta

. Akyab

Rangoon
Bangkok

Kolak
Victoria P.
Alor Star
Medan

*''.' /-.'

UI I-i

|

Singapore
Palembang

■
y

is I-.'

i Batavia

(Bandoeng

i

Soerabaja Deivpasar van
De Ki;
Donderdag 20 Dec. a.s. (2e Kerstdag), welke
eerst niet zou worden uitgevoerd, zal op Vrijdag, 27 December a.s. worden onderhouden.
Laatste lichting op het hoofdpostkantoor
Batavia-Centrum voor aangeteekende stukken
Donderdag om 6 u. n.m. en die voor hulpbrievenbussen om 11 u. n.m.

Laatste
toorbus)

lichting voor gewone stukken (kanVrijdag om 6 u. v.m.

LUCHTPOST VOOR MEDAN.

Op Zaterdag, 28 December zal een luchtpost worden gesloten voor Palembang, Djambi, Pakanbaroe en Medan. Stukken kunnen
worden medegegeven voor Penang en overige plaatsen in het buitenland bewesten Sabang in aaLisluiting op het van Bclawan vertrekkende mailschip Kota Tjandi.
Laatste lichting van aangeteekende stukken
Donderdag om 6 u. n.m. en die voor hulpbrievenbussen Vrijdag om 11 u. n.m.
Laatste lichting voor gewone stukken (kantoorbus) Zaterdag om 4.30 u. v.m.

POSTSLUITINGVOOR AZIË

Op Zaterdag, 28 Dec. zal een post' worden
gesloten voor Azië (behalve Japan) en Afrika per m.s. Ophir.
Met deze gelegenheid worden ook binnenlandsche posten gesloten voor de gewesten
Banka, Riouw, Wester-afdeeling van Borneo,
Sumatra's Oostkust, Tapanoeli en Atjeh.
Laatste lichting van gewone en aangeteekende stukken om 11 u. v.m.

LUCHTPOST PER „QANTAS”

Op Maandag, 30 December zal een luchtpost worden gesloten voor Laboeanhadji, Koepang, Port-Darwin en overig Australië.
Laatste lichting van aangeteekende stukken om 9.30 u. v.m. en die der gewone stukken (kantoorbus) om 9.45 u. v.m.

LUCHTPOST VOOR PALEMBANG,
DJAMBIEN SINGAPORE.

„

NEW-YORKSCHE EFFECTEN.
N c w - V o r k, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :
Slot-noteeringen van:
46'
Royal Dutch
Cities Service
2%
15'
Shell Union
United Siates Steel
46%
Anaconda Copper
29V 2
50%
Bethlehem Steel
2.86
Corporate Trust
Intern. Nickel
44%
1041
Union Pacific
General Electric
36%
Standard Brands
15 \ 2
General Motors
56%
Montgomery Ward
Kennecott
29' i
De markt was onregelmatig.

[

.'/ /*.'

LONDENSCHE GOUDMARKT.

Londen, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :
Goud in staven fijn, per ons troy, open-

Slotnoteeringen per pond in dollar-cents.
Termijn- m a r k t.
December-levering
2.30
2.09
Januari
2.10
,„
Maart

gedaan.

>

>

iv

NEW-YORKSCHE TIN-MARKT.
N* e w - V o r k, 24 Dec. (Anip-Aneta-

97'/i«
!04 3/4
88* 1
120

3=

LUCHTPOST VOOR DENPASAR

21 ■
22

Jan.
April Juni

—
~

-t

r-

13%

stemming.
25 Dec. en 1 Jan. gesloten.

f-

~

-Ez

13%
verk.
Er heerschte een lustclooze en inactieve

Rubber-slot:
Sheets „spot"

248';,
13.S

m

I.'s' 1
I*l' m
13"

o

"

70

m

13" m

RUBBER-MARKT TE SINGAPORE.
Singapore, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter ):

Ki.

,

LONDENSCHE PALMOLIE-MARKT.
L o n d e n, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :
Palmolie op basis van 5% vrije vetzuren
cif Londen per ton (in bulk)
Jan. Mrt.
midpr.
22 10/

-'■'" aanbod.

20»/»

'^i 1s

—

Soerowinangeen

—

*-."*-">
üOOVj

Sem. Joana Stoomtran

Ta.akan

4-1

,

—<

m

9.43

9.43

snot

Zwarte Singapore cif. Londen Dec./Jan.
3y8 aanbod.
Witte Muntok cif. Londen Jan./Mrt.
4% aanbod.
Jan./Mrt.
Zwarte Lampong Londen

96'{i,

,

2i'

Sem. Cher. Stoomtram

Nat. Bezit Aniem

——
'**>

<

146

dis F a F.

Reuter) :

34

!»1:P>.

11'

Nat. Bezit Gas Mij.

i-l»/«
16a

W

2

~

Vorige Not. 20 Dec.

Egyptian, Sakellari-

LONDENSCHE PEPER-MARKT.
Londen, 24 Dec. (Anip-Aneta-

-°<'/«

1

.

80et,,11

N. I.

1

34 1*

Kennecott Copper

Reuter) :

Reuter) :
4-uur-notecring:
Crêpe spot koop.
Sheets spot koop.
verk.
Jan. Mrt. koop.
Aprii Juni kbop.

"Vi
229/»
IOO'/i

-K' »

DE KATOEN-MARKT TE LIVERPOOL.
L i v e r p o o 1, 20 Dec. (Anip-Aneta-

THUISREIS

UITREIS

-

"_l'. (

-

GONJE-ZAKKEN
C a 1 c u t t a, 20 Dac. (Anip-AnetaReuter) :
Vorige Not. 20 Dec.
Midden-prijs
Rs. Annas
Rs. Annas
Heavy C'-zakken,
gezoomd,
ready,
vrij langs boord
Calcutta, per 100
stuks:
gestreept
Blauw
21
14
14
10
28, 2- 1 i lb. 21
vraag
middenprijs
Groen
gestreept
09
24
12
43 X 29, 2-i/ 2 lb. 24
vraag
middenprijs

NEW-YORKSCHE RUBBER-MARKT.
N e w V o r k, 24 Dec. (Anip-Aneta-

I*"*'»

'2=V/4
'■<"' ,
2:;u>,
<
101

e

'

,
«ü'/j

-*«-

Philips

Unilever

——'"'

De Postvluchten.

Op Dinsdag, 31 December zal een luchtpost
worden gesloten voor Palembang, Djambi en
Singapore.
Laatste lichting van aangeteekende stukken Maandag om 6 u. n.m. en die der hulpbrievenbussen om 11 u. n.m.
Laatste lichting van gewone stukken (kantoorbus) Dinsdag om 6.30 u. v.m.

DE ZILVER-MARKT TE BOMBAY.
B o m b a y, 24 Dec. (Anip-Aneta-Ha-

vas) :
Prompt Rs. 53.

2.14

2.18
2.22

LONDENSCHE ZILVER-MARKT.
L o n (1 e n, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :
Prompt 20% d.
Er werd iets minder aangeboden, terwijl
de afname iets beter was. Dooi' het buitenland werd weinig gekocht.
Aankoopen weiden niet percentsgewijze

gepubliceerd.

LONDENSCHE COPRA-MARKT.
Londen, 24 Dec. (Anip-AnetaReuter) :
.Tan.-verscheping Straits. F. M. S. basis
havens Europa n. u. g. 15/5/— vraag.

LONDENSCHE RUBBER-MARKT.

1=

ii

Reuter)

n d e n,
:

24

Dec.

(Anip-Aneta-

open-not.
Shcels „spot" koop.

„
„
„

verk.

6%

Februari koop.
verk.
Maart koop.
verk.
April Juni koop.
verk.
Juli Sept. koop.
verk.
Oct. Dec. koop.
verk.
Dc markt opende stil.
De ma^kt sloot stil.
De omzet was gering.

slot-not.
6:: s
6Vui
67/in
6' ">
6' -.
6. ia
(>" ie

6%

6"/i«

6%:

ti'

<>%

-.

SINGAPORE-TIN.

TE LONDEN.

Anip-Aneta-

=*s i '

Reut:Londen

De tin-prijs was 105% dollar p.p.
De markt is 25, 26 en 27 dezer gesloten.

„

Wisselkoersen
A'dam-B'via : middenk.

(Anip-Anel
23 ''

21 Dcc,
|0_»/8

a, ide

bieden
I. i.l
laten
A dam-Londen

|.»

LI

7.27

""

7 ■■;

1.1.
9.72

"

1.47
9.72

"■

Special

Ne

v.'-

New-1

.-

■

:,=

ijjjji

TE NEW-YORK.
V..rk. 21 D.-.-.. (Anip-Ai.
28 Dec.

— Amsterdam

1

11

;:i.

,;

ii

67.77'/s

.

1,

21 Dec.

6.n
r

Te Huur Aangeboden

I'

-Berlijn
—Amsterdam
New-York
Shanghai
Bombay

l =;' :

58"

67.'

|

Japan

11'

Bevr. Gondangdia Ketjil 7.

"*,

AFRIKA-LIJNEN.
Java-Mauritius-Afrika-Lijn (Zuidlijn).
Het vertrek van het s.s. Bontekoe, in
de
58ste reis Jamal-Zuidlijn van Tg.-Priok naar
Mauritius, Lourengo Marques, Durban, East
London, Port-Elizabeth, Mosselbay en Kaapstad, is vastgesteld op Zaterdag, 28 dezer, 12

u. n.m.

__

"___*
Hl

_w-r

_\m

__"

'

71a

i

]_J_

UJ*

Hj

W«

f*-11 *¥
HfII 11
%
II

[Itf

MM

Uil

SPECIAAL

j_m3té§&os "

811

jjweelen.

I

ADRES
voor I.FMON AD E S

Aanbevolen
. Adressen

en

IN

—

i

_______

Artikelen

777

ffnfcé^ooij

DENUO

HET ADRES

voor AER BLANDA

KOOFT NOG HEDEN

NAPOLEON
SIGAREN

Rijswijk

I*
KOPPEN

uit

1

BLOKJES.

BOUILLON

BLOKJE

18 50

vanaf f 4- p. 50 st.

Gemeub. bungalows met vij
licht, water, zwemmen en tennis"

DE TABAKSPLANT

HOTEL DE HOOG
Koningsplein 00-t 6
Tel. Wit. 1933
(v/h Kon.plein Zuid tO)

COLINTH

Wlt-jt

—

Mampang Apotheek
Mampan'jweg 56

Voor geschenken

G ANA

Telefoon Welt. 5150

Sluisbrugplein 1

voor Uw receoien!

■—*]_ _

— IndischeK^

768
_i

Opening Hotel 't Gooi 1 Jan^

Nieuwbo-J*^

Kebon Sirih 31.
Modern.
Pracht paviljocniHebt gij reeds gesmujd vaa ons
voorkamers, zeer billijke Pfflß
CHIN EESCH
ETEN??? Tagelijks te bez, van 10 tot
Voor weinig geld is U dit moscliik bij van 5 tot 6 uur. Tel. 3900 v*<é

J».

RESTAURANT TJOENG GOAN

Molenvliet Oost 26 —Tel. 1002 Wl.
Bestellingen worden zonder
oerhooging thuis bezorgd.
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IND4SCHE LLOYD & 5
laagste autoverzeH^ j

HOTEL PENSION
J
ringstarieven heeft?
SHUTTE RAAF F,
"
Raden Salehlaan 14.
t Inlichtingen Telf. Batavia 8$ !
Ons eten smaakt ais bij moeder
:

$,

*

7(57

„LUILEKKERLAND,!
— WH- *f

In "t Centrum gelegen
t/o Station en Tram
Hel pension voor langer verblijf zoowel als voor door-

778

0

koek, ouderwetsche Koningskroon, oliebollen, sneeuwb»l^»
appelbollen appel- en ananas beignets, petit Jours kaassouf'^
kaassoesjes en/., enz.
Op bestelling!
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yerdelgl tjaplaks en vlooien
♦
l rinp- NEP. APOTH.
813 '
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GLORIA
HYGIËNISCH^}
BATAVIASCHE
MODERNE

WASSCHERIJ

Voor Particulieren, Hotels, Koopvaardij, Hospitalen, Internat |
TELEFOON No. 2696
WELTEVREDEN
i
7&»
Waschtyd 1— 5 dagen.
l♦
Halen en brengen kosteloos.
Zeer Lage Prijz«nV
>d«=>««o«»»«=»666»=9«=S=»o'»<><> C «4«0«0«=><}0«««<>««<>^0^/
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BRUIDSBOUQUETTEN

Sliiisbrug.-tr. 29

tel. 35=14

761

PALMSUIKER
„Goenoeng Soemaragoeng"

prima kwaliteit
Hoofdagente: fa. EIANG O WAN
Badhotel Boerderij Cramer
I
Ketjil, Batavia, Tel, 44 Bat.
Pintoe
799
Soekaboemi

sen per Januari weer be-chikbaai

Inlichtingen Telefoon Welt. 2100

—

Pasar Baroe 69
Telf.
Met Inlandsch Nieuwjaar den geheelen dag open. Verkrijg
diverse Chineesche en Indische gerechten, Complete lofl t
tafel, ketoepat enz. enz.
bragaweg 39 Voi.i Oudejaarsavond:
a
Keurig
opgemaakte
echte
*-?'-,,
oudejaarstaarten,
fijne
telefoon 1183
Indische

PICHEL,

trekkende').

J

voor Uw IJS.
Diverse soorten.
Ook voor zelfben
Telefoon 100 5110 Welt-

1*

thuis.
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J
CAND. NOTARIS
Welt, Kerklaan 2 (Pintoe Be
Bureau Juridische _aken, opmaken ] noordwijk 38
ikten. Opleiding nol uiaat te\
opname kostkinderen. Tol. Wl 5041 telefoon 349
757 | batavia-c.
bandoeng
Mi neraalwaterfabrieh
762
1 best gesorteerd
laagste prijs
779
ler garant =e v. alle uurw. Hor DENUO
PRIEDRIbHS,
ie
Viselires I a U ra n t
Secretarie- MMMMMMMMMWmMmMMMMmmmmMm
5, Telef. il 57 Welt.
775 j
Eiken dag diverse schotels
De Redder vau Uw hond
Postweg N. -2931, Tel. 100-5110 Wl
75!=
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.

k'ieei makelij

„

1

Rijswijk 1 I.TeLWI. 541

O V A

776 A
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Japanner, Kitamoto,

Firma JOH KEMPER FRANKEN
12, Batavia-C. Tel. 1257 Wl.
Voor Hengel- & Schietspost
vanaf II.FQ
is T.i> Tek Hong je beste adres Witte drills
Tussors
L

va

BLOKJE 4
BORDEN HEERLIJKE
KRACHTIGE SOEP.

Graveerinrichting
H. v. ARCKÊN

'"IJ

Aanbevolen Adress en en A rtlkele»-

BOUILLON BLOKJES
INENKELEOOOENBLIKKEN
UIT

I.l!

*./'■'"".

Reclames voor bepaalde artikelen, merke»
of toko's, worden uitsluitend ondergebracht
J
c
,n de
afzonderlijke
rubriek:

**"

In o
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Enk. Bolbegonia's 10 sooi ten f 2.50
Kram at 43, Tel.
'Uoxiniabollen
10
„3 50
DAT IS WAT GIJ ZOEKT!
Achimenes hybr. 10 „
„ 180 Voor goede afdrukken
Wapen- en Ammunitieliandel,Repa- Dwerg-Cacteeën
10 „
150
ratie atelier voor wapens, sch rijf- Zeeuwsche
van Uw foto-opm
Zaadhandel,
Soekaboemi
en naaimach., gramof. enz.
751
P.J. HARTMAN, Secretarieweg 4
TOKO
POPUL.A
Tel. 2819
765
foto afdeeling
Pasar Baroe
BatavlBJjj

HE

|\/lASSAGE :

WWV

Reparatie-atelier
Goud, Zilver en
Uurwarken
Ontwerpen van moderne

OVERHEERLF.JK
ZEER ECONOMISCH

I)o

Colomboraaio

„

B.

H

Sintfaporerafl

Kortegolf-vert»»^

—

.i

CJeiiovai»

"*

voor Uw VISCH
759
Bloemzaden
10 soorten f 2.50
Altijd Versch
weg 89 West, achter Laan Tri vel h Groentezaden
10 „
2.—
Postweg No. 29 —31
kh3 Gladiolenbol'en
„ 1.25 Telefoon 100 5110 Weltevreden.
10 „
„
Dahliaknoilen
10
s.*—
Onderwijs en Lessen
Zeeuwsche Zaadhandel, Soekaboemi Bataviasche Modevakschool
Begin751
Mevr. N. H.W. WESTMAAS
3-is : Dipl. 7Lesg.
f 3.—'lot 6 —Priv Algemeene Notariëele Cursus Opleiding coupeuse als ook eigen
Mei 1086.
gebruik. Uitsluitend privaatlessen,
1. f 10.— Chr. H.C.S.
Tanah Nioi
kr. 4 Mondelinge en scluifLe'ijke oplei- Theresiakeikweg 30 Tel. 156 Wl
ling deel F. \\ m Fli.
758 769
\lr. A, P. G. HENS, Cand. Notaris
Kebon Sirih 115 B-Batavia-Centrum,
Zoo juist ontvangen
een zeer uitgebreide collectie
CRÊPE DE CHINE
CRÊPE GEORGETTE
DAMES KRAGEN
HANDSCHOENEN
BOUILLON BLOKJES
Pasar Baroe No. 76
Nr. 1842 Wit.

,
Tatvali
Kota Tjandi
Laul
Barentsz

Bandoengi*llo
Swartenhondt
Het s.s. „Ombilin" in de 20ste reis in de Tasm
27 1 1
28 De
Saigon-Réunion-Madagascar Lijn zal tusBandm-ugradi» Baiulm
schen Saigon en Bandon extra Hongai Marni..c
Buloeran
Bandoengradiu Bandoeii
(Tong-King) aanloopen.
Dempo
Bandoengradio Baiidoengrao*
In verband hiermede zijn de route en
ril Bandoengradio Bandoengi*".
Bonifaciora* 11
Qenovaradio
vaardata van het s.s.
Ombilin" tot aanTjandi
Kota
Singaporeradi'. Mf'danradi?
komst Tg. Triok als volgt vastgesteld:
Sabnngri
Poelau Ld ut
Sabangra.
V. Saigon
80 December
PoeJati Hratt
Behcveningeimidio Niloi
A. Hongai
3 Januari '36 Bareni
V
4
Houtman
ICI
A. Bandon
9
B
idio B:uiil'>''"Brad
Swarlenhondl
„
10
V.
Tasman
A. Tg. Priok
15
zyn alle iv
Verdere route zal nader worden bekend De schepen
■ningen- en Bandoengradiu, udg*
gemaakt.
derd iii* Tau-ali. A. Tiandi. />. !.,,,,i
I'
Bf-"' .

.— p.m'. Te bcragen Tjideng-

TOKO WELTEVREDEN

—

Oldenbarm

,m,i

ijHI

Hf
Il

{IJ

o bij gebouwen. Huur

*

Ban<loengra<"°
Bandoengrww
Bandoengr-"110

Dempo

LIJN.

_.

ib. Öuurpr. /eer billijk. Te bevr IVAbekwaam maseur. .Ma-sage te
T. Abang West 90, Telf. Wit 2424 gen vetvorming en spierverrekking
of Wit. 47'_<>.
kh 1
Adres Sawah Besar No. 7, Tel. 2693
Welt.
766
Aardig huis bev. 5 kamers grooti
**■

1 '=-'■"

1 ancioengradj"

Marnie
Baloerau

■*

kh2

kantoor of toko, een mod
Vt
ge)?. Parterre lok., lste étage c
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1.41%
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Amsterda m, 24 Dec. (Anip-Aneta):
Op de Geld- en Wissel-markt werden zeer
stille zaken gedaan.
Vreemde valuta's waren iets luier gestemd.
Het Pond Sterling opende op 7,2K::.., a
7.27%, op welken koers het devies bleef gehandhaafd.
De Amstcrdamsche Dollar opende op
a 1.47%.
De Fransche Franc lag iets luier op
9.71% a 9.72'

DENUO

D uimkoel huis, Oud Gondangdia 8,

,.

Scheepsberichten. SCHEEPS-RADIOVERBINDINGEN.

SAIGON-REUNION-MADAGASCAR Roggeveen

Lunchroom
Tegen zeer lage prijzen gemeub.
(uitsluit,
Postweg
kamers
voof dam.
759
N. 29 en 31
huur tegen maand-en dagtarief i/h
Gebakjes en IJsbest-ellingen
1.E.V.V.0.-Kramal. 45. Telf. Wl. 2630 Telefoon 100 en 5110 Weltevre
liw 3
</^\ud Ind. huis 7 kamers met pav
gr. erf. gunstig gelegen. Tel.
ka 3
438 Mr.-C.

24 Dcc
74.79
12.261,
7.27 1/»

DE AMSTERDAMSCHE GELD- EN
WISSEL-MARKT.

EEN NIEUWTJE van 2 regels (50 letterteekens) kost slechts 50 cents; 3 regels
(75 letterteekens) 1 gulden; 4 regels (100
letterteekens)
1.50; 5 regels (125 letterteekens)
2.— ; een Nieuwtje mag niet
grooter zijn dan 5 regels.
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23 D
74.79
12.26
7.27 1/*
t.92'^

Hongkong
—S2 Ps

TE AMSTERDAM.
I e r.I in, 21 D.*=-.

l Anip-Anel
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