
Jong, Johannes Cornelis de. — „Manager" v. d. Interna-
tional Air Freight Ltd. - Geb. te Rotterdam den loden
Augustus 1899 als zoon van Petronclla Johaima Wolff en
Dirk de Jong, stuurman ter koopvaardij. - Den Ssten Aug.
1923 te Rotter-
dam geh. met ^^tfMHHB^^.
Adriana Hagc-
man. - Kinde-
ren: Dirk, gcb.
12 Maart 1925:
Johamia Petro-
nella, geb. 25
Juni 1927 on
Johannes Cor-
nelis, geb. 12
Juni 1930.-Na
te Rotterdam
M.U.L. - Onder-
wijs te hebben
genoten, was hij
werkzaam bij

verschillende
Hcheepvaart- en
Handelsonder-
nemingen en
tenslotte sinds
23 Juni 1937
als Directeur
v. d. Inter-
national Air
Freight Ltd. -
Deze onderneming is de eerste in Europa, die zich uitslui-
tend toelegt op luchtvrachtvervoer in den ruimsten zin
des woords. Zij heeft de beschikking over een eigen lucht-
vloot. De vliegtuigen vervoeren geen passagiers, doch zijn
speciaal ingericht voor de verzending van vrachtgocderen,
zoodat het mogelijk is, colli van groote afmetingen on
zwaar gewicht te transporteeren. Ken enorme verschei-
denheid van artikelen kan met deze vliegtuigen vervoerd
worden, zooals machines, machine-onderdeelen, mode-
artikelen, levensmiddelen, films, antiquiteiten, snijbloe-
men, potplanten, textielgoederen, belangrijke documen-
ten, ook zelfs piano's e.d. - De Intern. Air Freight Ltd.
voorziet in een leemte in ons modern goederenverkeer,
waar snelheid een uiterst belangrijke factor is. Zij zal een
schakel vormen tusschen handel, industrie, land- en tuin-
bouw en veeteelt in Nederland en Engeland en in beide
landen zoowel de im- als de export belangrijk bevorderen.
Algemeen Directeur van deze onderneming is Daniel Mctz,
Nederlander van geboorte, voorheen Directeur der En-
gelsche Citroënfabrieken. Het streven der Intern. Air
Freight Ltd. heeft reeds in vele kringen van Nederland
belangstelling gewekt en de maatschappij tracht haar
nieuwe onderneming te doen bijdragen tot intensivcoring
van het handelsverkeer tusschen Nederland en Engeland.
- d. J. heeft weinig vrijen tijd om zich aan zijn liefhebbe-
rijen, autorijden en het lezen van geschiedkundige werken,
te wijden. - Willem van Beyerenlaan 29, Amstelveen.


