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Het groote' misverstond
•
Polemlek In kranten lijkt het meest
op schaduwboksen ,: men weet bij voorbaat al precles wle het wint. Het is
'niet moeilijk een tegenstander te verslaan die deeigen lezers niet kennen,
en de kracht van wlens argumentatle
buiten hun beoordeeling valt. De haast
on-aardsche objectiviteit welke ~el'eischt
wordt om Integraal en n a a r den
gee s, t het betcog van den opponent
te vel'melden, is een geestelijk goed dat
hoe langer hoe schaarscher wordt. In
het algemeen gevoelen wij .dan ook n~t
vee 1 voor zulk ee.n. steekspel. Zekel' niet
wanneel' onze \tegenstander zich bevindt
in:·..... Amsterdam.
.

MiJi

de 'grootste schade toebrengt 66k aan
het land waaraan Z09 sterke banden ons
blnden, maar dat do~r z Ij n mentaliteit slechts schijnt te worden geleld
tot een vreernde mlskennlng van het
feit, dab Indle groelt en nieuwe elschen
stelt. Laat ons lntusschen nu ook citeeren wat het Handelsblad onder die
"eng-In1ischo" mentaUteit verstaat:

TELEFOON:

EERSTE BLAD

Hoofdredocteur : J. H. RITMAN
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'I'haus is, naar wl]: hooren, elk
cogenblik de beslissing der regeertng
te verwachten, waarbij voor den .
bouw van' het waterkrachtwerk
To-ent.allg aan de Aniem machtlgtng 'I
zal worden verleend,
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Directeur : G. MOLENAAR
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W €!~trnin~ter

Can b err a, 5 Dec. (Reu. ter l . Het Parlement is teqen 9
dezer bijeengeroepen ter bespreki,ng van het statuut van Westminster.
Naar men zal weten bepaal t
di.t stotuut de verhouding tus, schen . de Dominions en Engeland.. Aan de Dominions is door
het statuut van Westminster
feitelijk geheele onafhankelijk·
heid verleend doch onder de
c1ausule, dat de Kroon de band
blijft tusscben Engeland en deze
gebieden.
, Bezien in het Iicht der huidige constitutioneele crisis, bij de
oplossing waarvan men verpl icht
is rekening te houden met de
meening der Dominions, mag
aan dit telegram bijzondere be:'teeke~is worden gehecht (R e d.
B. N.),

\Veit. 2886, 2887 en 2888

~ Goedkooper Luchtmail !

Dn» nummer oun Iredell,
(Zes Bladen)

lIet Ceit, dat men in Engcland overweegt, de gehcelemail voor het Verre
IOosten in de naaste toekomst' tegen geWOOll
porto met de Imperial Airways
mee te -geveu - wij hebben daarover
geschreven
ileeft aaustonds aanleiI ding'
gegeven tot overleg tusschen de
, Nederfandsche en de IIIdisc he posterljen.
,Valluit Nederland is de gedachte opgei worpen de geheele mail aan de
K.L.M.
toe te vertrouwen en daarvoor dan een
tartef te stellen van 1 5 c e n t
voor elke 10 gr.allL

BINNENLA.){l)

I

I
I

Blnnenkorb zal worden overgegaan tot d'J:
ultgifte van goedkoope brtefkaarten,
.
, De besllssing dat de Anlem met den bouw
van het waterkrachtwerk 'toentang zal kun ....
nen beginnen, Is dezer dagen te. verwachten,
Luchtmailtarief wordt belangrijk verlaagd.

Zooals men weet heett de minister
BUITENLAND
Niet lang geleden hebben wit onder het van Kolonlen n i e t overgenornen de
hoofd ,Geen ktnderen meer" aandacht
. Er heerscht nog onzekerheid Inzake de
gevl'aagd voor e'en soort van emancipatie- besllssing van den Volksraad betreffende
Britsche constitutioneelecrisis. - , Btnnenl1eiging die, als gevolg van de crisls, onder T
t
II t
11
ht
I
Mor-golen doen vargeefschen aanval om Pal
het Europeesche deel van de bevolking ill' oen ang. . e co ege wensc e zooa s
Ling·Miao. -,.. Weil~ig nieuws van de Spaan. Ned. O. Indie was ontstaan. Men voelde men zich herinneren -zat dat het groote
sche fronten.
ztch daarglnds nu mansigenoeg om zelt waterkrachtwerk in Midden.;Java 'van
de Indische zaken' te behartigen,. zonder;
.
,
Br.J3LADEN
h'el'haaldelijk de sanctle van het moeder.. ! den bouw waarvan reeds zoo lang spl'ake
land te moeten vragen ,en vool'schr1ft.en· is als Iand~bedriJ'f zou worden uitgeHet Derde .Blad: Villanus over Russische
Voor de familiemail zot,ldit illderdaad
van. hier te moeten opvolgen. Het zljn.
'" .
.
en DUitsche strijders in Spanje. - Hoo
vooral ide conomische en' f.inancieele voerd. Tegen distributie van den strooOl
! cell prachtige oplossing zijn;
thalls be- Franco de. revolutie ontketende. - Geschiemoeilijkheden geweest. die d'cze wrevelige l '
,
I
.
Kort
del' Sint Nicolaas-viering. stemming hebben doen. ontstaan.; men Cioor de Aniem had de Volksraad geen
taalt men voor een gewolle mailbriel den1s
vel'haal. - voor het Kinderb<Yekenplankje.
wees van' Indische zijde voornamelijk oP. bezwaar. Van regeerIngswcge was intu.'S12~ cent en vooreen niet zwaarder dan - Kerkdiensten. --:. Magneetjes.
het ol1miskenbare feit dat Nederland India :,'
....
'
.
•
Het Vierde Blad: Indisch Nieuws. 5 gram wegellde luchtbrief al dadelijk
Wij wlllen ditmaal een u,itzondering . he-eft gel1oopt. d?Or "aanpassing" tot een scheli JUlst blJ de onderhandelingen over.
Buit-mlandsche Telegrammen. - Handels:sluitel1de begrootmg te kom~n. terwijl het een reglonale overeenkomst voor Mid42~ c.ellt.
maken voor een tweetal aaneensluitende I moederland zelf zich op verre na niet zoo
e~ Sportnieuws. Radio-programma's.
heeft "aangepast" als Indiij.
, ' den-Java de eisch gesteld dat de
Vijftle
Blad:
Indie in het Verleden :
Het
entrefilets uit het AmsterdamscheHanVoor de zakenmail echter kan dit ta .. Dezoon van een Nationalen
dichter, door
Nu hebben wij van die malcontente 1 Ani e m dit w~rk VOOl' zijn rekenin~
delsblad. In de eerste plaats is bier een
rlef enorm oploopen. Overlgens moet V.E. - Eigenwijze Liedjes. - Zaterdagsche
stemm1ng dezel' dagen weer een treffende zou nemen
- Bridge- en SChaaknlbriek. vriend aan.het woord, die ons onze fellen
u1ting gevonci'im 1n een weI zeer gemelijk
.
I rekenil1g worden gehouden met he~ feit Acoustlek
Lett·erraadsel. -Personalla. - Jurid1sche
• en geen spotzieke of na-ijve- artikel in "De Ind1schman", de malled1tle
toonen wp,
dat
VOOl" de verzending van waarde:volle Vragenbus.
.
Onmiddellijk na· de vaststelling van
van het '"Bataviaasch' Nieuwsbla,d". Het
Het Zesde Blad: De Renbode en de Kinbetreft de hefting van e~n devaluatie-uit.. net Nedel'landsche ontwerp del' lridische
rige bediller die .ons ten pleziere van' zijn
docwnentc'n ellZ. door vele alzellders
voerrecht in Indie.
lezers de ooren wascht. Maar belangnog altijd de voorkeur wordt gege.ven dercourant.
begrooting, is aa~ Indie bericht dMi de '
rijker nog lijkt ons een andere overweOaarop voIgt een samenvattlng van mlnlsterzich vereenigde )llet het stand- - - - - - - - - - - - - - - - - - ,aall het schip boven het vliegtu.fg. Slow,
but sure!
.'
,ging: uit deze stukken blijkt een mls- het regeeringsvoorstel en Van onze com- punt del' Indische regeerlng en dat dus -~~~=..--.~=~~
verstand ten opzichte van de Indiscl!e mentaar daarop. Waarop wij niet In (le,Ontlasting Politietaak
Van uit Judie is ingestemdluet de getaIls ingaan, want 't is ons te doen om geen bezwaar bestond tegen het verlee,... .
IIerdenl~ing van .COCll
mentaUteit, waarover wij niet zwijgen
dachte de mail zoo vee I m 0 g e..'t groote misverstand" en nlet om klel- nen van de regionale concessie en het I '
Eell studieconun.f.ssie ingesteld
m6gen. Anders ontwikkelt zich een 8feel' nighedell. Welmoeten ,wij even aantee- het ultvocrerl van het oorspronkeI ij k P e r v lie g t u i g te verzell....
In Jalluari te lIoorn
, waarin wij elkander in het geheel nlet kenen dat die SJamenvatting n i e t ge- iijk plan inzake den bouw door de Aniem
den, maar teveus de sugge:sth~ $eopperd,
Offlcleel WOldt uit Bultenzorg gem~ld,
meer kunnen begrijpen.
heel juist is: het Handelsblad schijnt van dit waterkrachtwerk, een milUoenenDe burgemeester van Hoorn, mr. H. C. de mogelijkheid open te laten, zoo dat dat de regeerlng een commlss!e heeft
In het tweede van deze l?elde stukken niet op de hoogte te zijn van het feit
. t
Leemhorst, heeft eeil commissie ,geOinstal- door afzellders nadrukkelijk ~wordt verdat de minister van KolonH~n zich aIleen affaire, dIe ook uit een oogpun van
ingesteld tot bestudeerlng van de vraag,
, wordt dr. R .. E. Smits van <te Javasche met de heffing van een ultvoerrecht werkverschaffing V~l het grootst~ be-~ leerd', welke voor'bereidingen zal treffen
langd, toi v~rzending per schip, doch in welke thans door de. politte verrichte
Bank' verweten dat hlj'ln.zljn bekende heeft vereenigd vaor zoover dlt ult lang ~s.
~r herdenking van. d~n dag, waarop Jan dat geval. tegen, 'j llt e,r nat jon a a I werkzaamheden niet tot haar elgenlijke
"
l'ede voor de Volksunlversitelt gesprok~n bud get air oogpunt noodig was,
,
Pietersz. CoeJ}.350 jaargeleden te Hoorn (ariel (15 cent voor de eerste 20 gl"a1l1
taak behooren, en In hoevene de politie '
heeft over de "in het . b u it e n'l and en dus juist heeft u 1 tg esc h aNa deze publicatie van de beslissing, werd geboren, MinIster Colijn heeft zich enz.).•
zonder belangrijke flnancieele conse..
zetelende aandeelhouders der Indische k e I d de mogelijkheid van een com- van Holland bleef echter het afs~uit,e~ intusschen reeds bereid verklaard, het
lIet luchtmaiItarief wordt in dat geval quenties daarval1, kan wordenonthe
welke d'oor lasten- van de overeenkomst achterwege. Ditt
vennootschappen". Hij bedoelde deze pensatie-politiek,
verI aging tot zekere hoo'gte de nadeelen'
vool'zitterschap vaneen nationaal eere- £Ius aallZiel)Ujk goedkooper, hetgeen in- ven, zoomede aan welke takken vail
kwaliflcatie (in het buitenland) natuur- zou opheffen, \}'elke de devaluatle voor hiel~ verband met interneO'moeUijkhe- com.ite ~e aanvaarden.
derd~d zeer ZOll wordell gewaardeerd, dienst' die werkzaamheden kunnen worlijk ultsluih~nd in technisch-economi- vel e n bracht,. uit de baten die den. men was met S?lO noo, nlet geheel '.. ',';be ,herdenkillg van Coen's geboortedag
de gewonemail zou duurder worden, den Qvergedragen.
schen Zh1, maar - zegt het HbI. and e r"e n ,daarvan genoten. ~at dIe in het reine. Men weet da~ de }~l'~-<'~Qu,,~i~enlljkop8Januarl moeten plaats maar toch. maar zeer weillig.
.,,'anderen in. de eerste plaats zljn de besturen nogal traag werkeil. eJJ ,g!la
1j~';{"i"
In daze commissle zijn beugemd't··
De aan<leelhouders van ondern-emingen Nederlandsche aandeelhouders der Indl.
. '. . a
.
. J ' ,,,. ~,,~.,
')U~b~en,;aldus ,seint Anet~ ui~ Den Haa,g,
die in Ned.-Indie werken, plegen voor. het sche.., ondernemhlgen, Is een felt dat nlet ..hun g,evO€l
ei~~n~a~~x.~~ ~~ar~e~; . :1'.iliaia .deze ~Cl:tum is onge~chikt i~. ver1: tot He}, tev~ns yoorzitter Mr. 11.,"
overgroote deel hier te ~ande te hu1zen en ortderstboven wordt gepraat'door de ta~r monstreerell" d()()Jf~~~~~dan '.' "'. ,~met",t'
da'a:l'i'S-tevoren te voltrekk~il . De "Vatl'~del' \Vijck"-itilIUP
de maatschappijen die daarg1nds opere-ed
h
ht·
k d·t· () d nann
5
'Fi~veZ' de M~li~les 'van Oinkel, :r~~iderit
ren, zetelen eveneens voor 't meerendeel volgende verklarlng van het Han els- tempo. Tans ec er IS 00
1 111. r e huwelijkvan Prhlses Juliana en Prins
van ,Batavia;
in Nederland. Oat heette, tot ,nu toe, in blad, dat het, aanvoeren van dit feit zoadat dezer dagel\ de stukken naar de B
h d
d
dt d
lechtig
Nog drie lijken gelocaliseerd
.A"
e p
I ndi c~ '1h et moeder Ian'-1
...... maar d eze een "vulga ir argumen t" 1s. I n 's h
erneI
s- 'regeering zlJ'n gegaan., Elk oogenbllk k aern
nar
' , en aarom wor
' 1 '
2. .tot lid H.P. Smits, hoofd val' den
econom sch-statistische Indisch-e spedali- naam dan maar! De waarheid Is weI
heid tot een nader te bepa.en datum , Het bebakeningsvaartulg "Castor", dat
Dien,st del' AlgemeenePolltle, hoofd der
te1t leert ons nu dat wij, veor Indiij, "bulhet fiat volgen en met den bouw een
tenland" zijn. Evengoe<l als Italie of En- meer..... , vulgair! '
' . .
verschoven. Alsdan zal in de Groote een week in verband met het duiken
Afde,eling PoUtie van het Departement
geland of Amerika. Allemaal een vat (buiDit. daargel~ten .. Waar wij het groot- aanval1g worden gemaakt.
Kerk van Hoorn een herdenkingsrede naar' het wrak van de "Van der Wijck"
tenlandsch-kapitalistlsch) nat. Zooals men
Binnenlandsch
Bestuur.
ziet: Ook hier weer een denkwijze die ste bezwaar tegen hebben Is de schets
• ••
worden ultgespro~en, welke door ,de radio vertoefde op de· plaats, w'aar dlt schip
is
gezcnken,
liep
Donderdagavond
11
uur
merkwaardige verwantschap vert06nt met vande Indische mentalitelt welke het
wordt uitgezonden.
3. tot lid tevens secretarts Mr. G. Ram..
het Marinebassin In de haven van Soedie van de soeiaal-demoeratie uit tempo ,Hbl. geeft. De groeiende w revel, In
Dc
PellsioeU3korting
bonnet,
ambtenaar ,bulten .werkelijken
doel<Ye. toen alIes "internationlial" werd
rabala binnen.
.
•
gedac.ht en alle motieven naar intel'na- Indie jegens Holland Is misschien, tot
dienst, laatstelijk burgemeestet van Bul..
Naar Aneta uit Den Haag seint,
tionaal-kapitalistischen, maatstaf werden zekere hoogte,. een crlsisverschljnsel. Wie
Dit beteekent echter niet, dat het duitenzorg.
OO.flogs-risico,1
gemeten. En toeh is dr. Smits "een weten- intusschen de zaken' wat dleper bekeronderzoek reeds is beeindlgd; de
is
bij
de
'l'weede
Kamer
een
wetsschappelijk man" dien men (volgens' het
k' ~
1 lIt
t
"Castor" keerde slecht~ terug voor het
"B. N.") f,zeker niet kan verdenken van schouwt, ,an, "",e cone use neon gaan
on twerp ingedlend met de strekLloyd's verzekert niet meer
politieke aandoeningen of vaklJ~wegil1gs- dat men, doot aIleen deze wevrel te zien,
innemen van nieuwe voorraden, zocals
king,
den
huidige~l
toestand
in
zake
sympathieen". Men vraagt zich dUs allich,t ge vol g ',~ 11 0 0 r z a a k v e rvoedsel en zoet water, en' het treffen
.Dc goedkoope hrie~kaal't
af, hoe het er in het dorre hout moet uit- war t.
de tljdelijke korting op de Indlsche
Verzekei'ingen tegen oorlogs- en op- van enkele voorzieningen.
zien als het groene al zoo diep verstrengeld
pensioenen
nog
vier
maanden
t~
bestand";risico
voor
vrachtverveer
uit
hazit onder de rotan van e'en eng-Indische
Het schip zal Zondagavond weer uitHet saamhoorighei.dsbesef in Indie is
'l:ijdens de jongste Volksraadszitting
mental1teit.
'
vens in Spanjo, Spaansch Marokk'o ell varen, opdat het duikeronderzock kan
stendlgen.
groeiende. Dat Is niet oegonnen op 29
heeft
de regeering, nadat de suggestie
Die Nederland tot "buitcnland" ver- OctolWr . 1929; toen de New- Yorksche
de Balearen, waarvoor tot dusver. een worden voortgezet.
klaart. l , .
daartoe
uit den Volksraad was gekomen
Zooals bekcnd, houdt deze'reeds aan- premic van % pct. werd berekend, worbeurs de crisis inleidde. Er is een sterk
Bet schip zal dan vier meerboeien meewij
meenen
van de zijde van den he.er
begrip,
bij
a
I
Ie
verschll
van
meegekondigde maatregel verband' met het den doer Lloyd's niet langer afgesloten, nemen welke boven het wrak van dd
Dit "Ook hier .... :. euz." slaat nu
Wirjopranoto
toegezegd te 'Zullen over..
op hetgeen het Batavhiasch iNieuws- ning, over de noodzaak van een actieve uitstel van de invQering del' herbereke- n1dus seint 'r1'ansocean uit Londen.
"V<ln der Wijck" te waterzullcn worden
bla,d tevoren had opgemerkt in ver- en krachtlge ontwikkelingspolitlek in ning van de Indische pensioenen, noodgelaten.
wegenof'
de
gelegenheld
kon worden
Eike verzekeringsmaatschappij dicnt
band met de voorsteUen :Om over, te Indie. Er Is groote tWijfel of men die
geopend
tot
portverlaging
voor
het aller..
zakelijk geworden door de 'amendeering thans ~lf geval VOOl' geval te beslissen,
gaan tot de heffing van een extra- van het versplintl~rde en verdeelde Ne..'·
De "Castor" zal dan niet, zooals teeenvoudigst
verkeer
door
de
ultgifte
van
uitvoerrecht. Wat wij daarvan zeiden, derland kan verwachten. Er is nog meer van het ontwerp'op hct stuk del' kinder- in 'hoeverre zij een verzekering wenscht voren, aau, vier anI{ers, doch aan deze
eell:
goedkoope
'briefkaart
van
klelner
tWijfel
aan
de
vraag
of
men
In
het
toeslagen.
getulgt volgens het Handelsblad van een
'af te sluiten. Tot ·heden. was dit reeds het meerboeien worden vastg'elegd, waarme_
mentaliteit "welke eigenlijk precies die moederland zeUs weI good en degeUjk
geval voor vrachtverveer naar Spaan- de het euvel van het krabben van de formaatdan de bestaande. De P.'T. T.
ankers zal worden vermeden.
is van de oude sociaal-democratle, waar- begrijpt, dat in Indie andere elschen zijn
heeft daarop het voorstel gedaan om
sehe havens, tel'wijl reizen ult Spaanin alle regeeringsdaden werden uitgelegd ontstaandal1 een kwart eeuw geleden.
over
te gaan tot uitgifte van eell klelne
Priu!;
Bernhard,
'
sche havens door open polissen konden
De . duikerwerkzaamheden vallen meals l1stige streken ten bate van de
briefkaart
met 3 cents frankeerlng en
de
;
,het
is
reeds
sommigen
duikers
geMen loeft daar in kleine, en bovendlen
wo~den gedekt.
ultzulgers". Wij gevcelen ons in gezellukt,
niet
mindel'
dan
50
minuten
op
Prins
Bernhard
is
thans
bij
koninklijk
volkomen
uitgestabiliseerde
verhoudindlt
is
thans
door de regeerlng g 0 e dschap van den heer Smits,' uitstekend
den bodem van de zee te blijven, terwijl
thuls, en /zouden overigens als derd'en gen, die noch'ruimte noch tempQ yer- besluit benbemd tot (fuitenant tel' zee
men daar bij gunstige belichting nog g eke u rd.
"sociaal-democraat" in dit gezelschap eischen. In lndie is precies het oJf{ge- ~ste 1$1asse a l~ suite Oij de}{oninklijke
Schepelingen
~voo.. l\I"rine
vIer a 5 me,tere zicht heeft, zonder dat
aan onz.e lezers nog Zentgraaff kunnen keerde hct gevaI. Bedenkt het Handels- Marine en tot 'ritmeester a la suite bij
kunstlicht behoeft te worden meegenoblad
weI
eens
datJ>nder
deze
lleden
met
introduceeren, die' in de Java-bode ten
De aanllemillg in Jndie
de Koninklijke Landmacht.
men.
H.
I Van
,Nlook
aanzien van hetextra-uitvoerrecht on- "eng-Indische" 'mentaliteit er een groot
aantal
zijn
die
.........
Nederlanders
zljn,
der den titel "Holland wlnt" niet minder
In een tweede koninkIijk besluit is, De regel1ng voor de aanneming van
Er zijn door de duikers nog drie
De met verlof in Europa vertoevende
scherpe critiek heeft geoefend . op het in. het oude land geboren en getogen? aan Prins Bernhard de titulaire .rang Eur~peesche jongelieden .in IndH~ als
lijken gelocaliseerd; deze lijken zuIhcofdambtenaar van Econemische Za..
verloop vanzaken dan wij. Maar wJj Zouden die nu plotseling in een "englen de volgende week worden bovenken, de heer H. J. van' MOQk, Is thans
willen' hierop verder niet ingaan, wadt Indische mentalitelt" zijn verstrengeld? van ritmeester bij het Indische Leger schepeling bij de Koninklijke Marine is
nog bil het betrokken departement in
toegevoegd aan ,de Vorstenlandsche de ..'
gebracht.
het is er deli schrijver uiteraard niet Zou de oniust en het onbehagen, die toegekend.
putaties, die de huwelij'kSfeesten' zullen
bewerkillg.
om te ,doen ons inderdaad. als' roo de het HbI. als ieodanig aanmerkt, mis_. - - --rakkers aan den kaak te stellen, maar schien dan toch weleen dieperen grond
Het ligt in de bedoel1ng, de aan te
Een dezer lijken is vermoedelijk van bij,wonen, tenelnde hen met raad en
,.
"
daad bij te staan, aldus seint Aneta ult
een dame op leeftijd.
om een ,gedachtengang te signa~eeren hebben: het besef van de grootschheid
del' problemen, van de geweldhie taak I z~ken. zeIt te bel~artlgen ...... die hult nemen jongelieden hier te lande een
Den Haag.
die hij als hoogst eenzijdig veroor,deelt.
Tijdens het duikeronderzoek is kome.n
die Indie door zijn besta-an aIleen reeds' z1ch 1n heogmoedlg w.lnbegrip. Oat is proeftijd te laten doormakenaedurende
.
..
••
•
'
0
vast te staan, dat de "Van del' Wijck:', dIe
Maar dan zou hij toch goed doen, met Nederland oplegt, het wijde perspectief de tragedie van het groote misverstan~.
welken
tlJd
ZlJ
z1ch
eventueel
kunnen
op
weg
was
naar
,Semarul1g,
met
den
stevlg~r argumenten yoor den dag te
del' Indische staatkunde e~l van de Ver- t Albert sarra~t heen, tfe Fransche koltadio llolbuul-Indie
komen dan in het stukje van 18 No- pUchtingen diezij oplegt? In Nederland. lc;>niale autorltelt en auteur Pouvourville terugtrekken. De eigenlijke opieiding zal v.oorsteven in de richting van Soerabaia
daarna geheel in Nederland plaat.s heb- ligt; het schip heeft dus' vermoedelijk
vember in het Handelsblad. Daaruit was / de \acht;uren-dag jarenlang he t I toesprekende, eens gezegd:
.
ben.
"
tijdens het zh).ken een draaiende beweNaar Arleta 'uitnen lIaag seint, zijn .
blijkt namelijk nog eens zeer duldelijk vraagstuk del' politiek; thans zijn wij
Het valt nog niet te zeggen, wanneer ging gehad.
" er in de maand November 666 radlote..
dat hij de gezindheld van Indie jegens ai zoo vel' dat "het steun"de belang"De vreugde van ons leven, 's levens
lefeui~che gesprek!ken met Indle geNederland toch weI In veel te eenvoudige rijkste politleke kwes~le is. Alles draalt "schoonste sleraad i~ dat wij de sensatle de ' gelegenheid· tot dienstneming zal
worden opengesteld. Door de betr~kkerl.
voerd, tegenover een aantal '. van 190 in
vormen ziet.
,\
'
daar om b e h 0 u d van welvaart, om "hebben' gekend, welke niet voor iedereen officleele instanties wordt intusschen
PERSCON.~LICT EN DELIC'r.....;.
dezelfde maand van het vorige Jaar.
Eigenlijk is, zijn visie op de Ind~sche verzekering cener ,bevoorrechte ~itle,I,,,ls weggelegd, van te hebben geleefd In
sfeer al voldoende gekenschetst.. ,... en om waal'borg van weelde·...... en al1es I die onvergelijkelijke schoone omgeving, aIle moeitegedaan om de regeling zoo· Men herinnert zich het incident in de
mogelijk, wellicht reeds in ·Javeroordeeld door de woorden waarmee verzet zich tegen wat het paradijs, dat "waar het leven, een schakellng is van spoedig
DE POs'rvtucUTEN
nuari, gereed te hebben.
vergadering van den K.S.B., waar leden
hlj haar ~ in het reeds vermelde citaat Nederland 0 0 k t han s n 0 gis, "daden, van de schoonste, edelste en
van de N.S.B./demonstreerden. Dit inci- .
aanduldde: a-is "eng-Indischementall- kan aanta,sten. W ij 'in Indie hebben "rechtvaardigste in het leven del'
dent is gevolgd door een Volksraadsvraag
Thuisreis
telt". Wij zouden het compliment kun- andere idealen. 'Vij wlllen voorult. Wlj \ "menschen
".
van den voorzitter del' I.K.P., den heel'
nen reciproceeren met min-der kans op moe ten weI. Het typlsch vel'schil in
'regen de N. G.-kolollisalie Kerstens, betreffende een der bij deze De "Kievlet" is gisteren op SChiphol
tegenspraak: de Indische me~allteit is mentaliteit tusschen Indie en Holland
Nuchtere Hollanders noem~n dit opdemonstratle aanwezige N.S,B.-ers, een gelanct.
he~t wat ruimer dan de "b~rompen llgt in rulmte en tijd r in de afmeting I geblazen rethoriek ...... maar vele koloTijdens het congl'es van de "Indische politieman. Deze vraag en een bespreDe "Nachtegaal" is van morgen van:
Hollandsche". dito. ~ij ziet IndH~ als' een del' vraagstukken en in tempo. Wie onze nlale Nederlanders hebbeu, al zouden zij Landbouwweek" dat op het oogenblik king van het gebeurde in het orgaan der Tjililltan vertrokken. met 165 kg }J()st, 4 .
actiever en wezenlijkerelement in het exclamaties en Ol1ze kreten, onze aan~: het niet graag bekeilnen, de diepte van te Wageningen wOl'dt gehouden, heeft I I. K. P. De Nieuwe 'l'ijd gaven de Java- kg pakketpost . ~n 29 kg vracht. aall
tiJksverband dan als de goede trouwe moedigingen ,en onze klachten aIleen dit woordversbian en het ligt in hun eell der sprekers/ ir. M. B. Smits, zlch bode aanleiding tot eenige opmerklngen poord. Er zijn, dertlen passages geboekt
melkkoe die het jaren is geweest. Zij maar kan z.1en a1s "ultingen van wreveI" harten verankerd.
scherp afkeurend uitgelaten over de re- over den heer Kerstens, en deze heeft voor' verschillende. tusschentrajecten"
meent dat een politiek van ego'isme, van "malcontenten", die vlnden dat zlj i
cia me, die . voor vestlging op Nieuw-, nu op zijn beurt een aanklacht tegen terwijl twee passage·aanvragen moosten
verstarring en op zijn ,be.st pal5~ivit~it nu :,mans genoeg zijn om de Indlsche
R,
Guinea wordt gemaakt.
: . den heer Zent-graaff tnge-diend.
worden geweig~rd.
'
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De~ verhuizende

Op tlen Uitkijk

A.-R.

Hoe de bordles werden verhangen•..••

Het lokkende W'ad uwen- poe ns i oe n

De 'horoscoop : Ivan Edwartl

Uit de, .Provincia

'Cassuto's plaqiaet

-

de hoogleeraarontslag ?

Neemt

Het zal nlet veel langer dan een [aar
cInzake het te utrecht voorgevallene,
ottwee geleden zljn, dat drle hoofdwaarbij een college van prof. Cassutto
"
ambtenaren zleh na een stevlg borrelJaarverslag lUaandagcent
niet kon plaats hebben, omdat de stuIn "de Mel.;.afleverlng van "Zuider- uurtje lnstalleerden in een BultenzorgTrieste ueluergrotul oan illa[llllg'svergijtigillgsd"allul
denten unanlem waren
weggebleven,
kruls , of~icie~l ?~gaan van het Ned. Ind. sehe voorgalerlj die ongelukklgerwljs tot
Wij kregen inzage van het j aarAstrologlsch Genootschap, heett de heer het partlculler domeIn van een 01100net
Vaderland
27
NOV~ jL nog verslag van het Comlte van den Maanwist
I
n.
C0t: Gorterd~ horoscoop gepubUceerd, kenden medeburger behoorde. Het werd
dagcent over 1936. 'M;en is daar zeer
..
'Ter aanvulling van hetgeen in dit blad warangan, Vervolgens ging zij lOP zle- het volgende te nielden :
welke getrokken is .op het moment, dat hulsvredebreuk, net parket en zelfs het reeds werd vermeld over de verglftiging kenbezoek in het hospitaal en Uet de
vroeg rnee, want het 'jaar . is hog ntet
de Prins van Wales als Koning Edward hoofdparket kwamen er aan te pas, van den gepenslonneerden brigadier H., Iekkernlj ter tatere consumptle achter.
Na de in het septembernummer van eens om.
VIII de regeerlng van het Brltsche R,ijk maar tenslotte is dle affaire toch met
e~n 43-jarige Eul'opeaan, door dlens wetDes avcnds na het bezoek tracteerde het Leldsche Indologenblad verschenen
aanvaardde : 21 Januari 1936 omstreeks een stsser afgeloopen.
Allereerst wordt daarin de wordingstige Inlandsche vrouw S., kan nog .ver- de 'heel' H. zijn buren in de zlekenzaal, vernietlgende crttlek cp het boek van
5 uur namlddag.
geschledenls
van het Comite vermeld.
meld worden d~t ~aatstgenoemd~ bi] de een tweetal Inheemsche militairen, oil
Nu is het weI buitengewoon merkwaarNiet aldus verging het een voorrnallgen voorber.eiding van haar lugubere .daad de koekjes. De belde laatsten ontvingen prof. Cas~utto, "Handlelding tot de stu- De gemde gelden zouden uitsluitend ten
dig, dat de voorspelltngen, daarln ge- asslstent-resldent van soerabata, die werd bljg~staan dcor twee me~~Phcht1- Ieder een koekje, hetgeen, nadat de' coil- dIe v m het Adathrecht van Neder- voordeele del' T. B. C. bestrijding, spedaan, reeds voor een deel zijn vervuld tempo doeloeh eens in soortgelljke om- ~en, e.en man en een, vrouw, b...Iden I~- sumptle halverwege gevorderd .was, bij Iandseh-Jndle";: he eft het bestuur van claal ten dienste van de Bultenzorgsche
eil voor een ander gedeelte In de steer standtgheden 'verkeerde, Hij werd het landers. Het echtpaar H. woonde op D - hen aanleiding gaf tot braken. Dit was de Utrechtsche Indologenvereeniging in bevolking, worden besteed, en weI 25%
aan het
B. G. onderzook van het
der practische 1110gelijkheden zijn ge.; slachtoffer der wrekende gerechtigheid, nojo aan de peripherie van Malang in hun reddina'
het Novembernummer van
datzelfde schcoJkind, 25% yoor de uitbreidingvan
O'
trokken. Ten bewijze citeeren wiJ de ging de laan uit, en zit nu in Den Haag, een huis, toebehoorende aan dit IlliandvoIgende passages, dIe het begin van waar hij zijli droevig wedervaren .oll,langs sche echtpaar. Ter vergrcot!ng der InDe heel' H. zelf genoot drie kcoekjes en blad de volgende mededeeling doen op- het T. B. C. werk' aan het ConsultatieKoning Edward's regeerlng beschrijven: aan den "Ontmoetlng~n"-beschriJvervan komsten hield "iMevrouw" H. geboren S. ill tegenstelling met de beide mllitairen, ne~en: ,iHe~ bestuur van de utrecht- bureau op Pledang, 25% voor steun aan
"
"de Indische Verlofganger" vertelde. Hier een eindje verder een warong, waar ae die weer gehe-el gezond z1jn, werd hij sehe Indc10genvereeniging stelt er prijs de Sanatoria Tjisaroea en Patjet en 25%
De afmette met heel" 7 Is weI een aan-I voIgt het leerzame verhaal:
komende en gaande man zich laafde.
dien Zondagavond ziek, terwijl Maan- OIl te verklaren, dat het, geleten de re- teo reserveeren om eventueele' onvermo. wijzing, pat hij het al heel spqedlg te
.
gende T. B. C. patienten van Buitenzorg
Reeds eeniga maanden geleden koes- dag de tcestand verergerde en Woens- censle van prof. mr. I. H. Cassutto's te deen, opilemen in een der door het
WiJ kwamen te land in een gezellige
kwaad. zal krijgen met .zijn partners in de
regeermg, ~us met mmist-erie. en verte- drlnkgelegenheid waar het bijna even terde de vrouw des huizes plannen om dagochtend de docd volgde.
boek, bij den wetenschappelijken raad Comite gesubsidieerde Inrichtingen.
genwoordigmg. Ura.nus staat eveneens in
'
De teekenen wez.en op vergiftiging en van het londs t'enbehoeve van de Indoexil In hu1s 10 'en bezet hier weI een zeer genoegel1jk was als in de Soos, waar Jaap haren echtgenoct te vergiftigen.
duidelijk werd het voorkomen van arse- logische studien' aan de RijksunlversiOver het verslag jaar zal de opbrengst
ongunstige plaats. Zijn rege'ctiilg zal zleh ~ de Ridder heer en meester was. Hij had
"l\Iakan pensioen" lliet efgen nicum aangetoond ; een typlsche bijzonbedragen pI. m. f 1200.-. Met deze inkenmerken door bUitengewane moderne daar altljd een eigen "djong6s" ter beteit
te
Utrecht,
de
aandacht
op
,deze
reballglSa
derheld Is weI, dat blj dit :vergif de ultkomsteri is het Comite zeer teVl·eden. De
, ::.~~t1I:tget:et z;:~~x~~~tr~ij~ ~Ud~iet pas- schikking, die heen en weer liep tuswerking
het sterkste aangetcond kan censie gevestigd heeft".
uitgaven, de geregeld maandelijksche,
Dit 1
I id1
.
t'
t1
. schen tafel en. buffet. Het kostte even
Oeruim~n tijd geleden had de giftbedragen daarval1 nog g,een 7%. Het aanfl!cte;a e~a~;a~i~:~n~k:r~~ngesfgt~;I moeite hem-er van at te houden hier een mel1gster een Inlander leeren k~n wordell in nagels en haren.
Nadat ongeveer veerUen dagen late: tal deelnemende scholen bedraagt 20-27.
aanlelding ~ul1en· worden tot zijn a bdl. kellner voor hetzelfde doel te requireeren.
nen, met wien zij het aangenaam QorCOl1front~tie de bekend geworden brochure van de De laatste maanden is de opbrengst wat
, cat I e. En zort ~ni Uranus In exil en in
afflietie 15 een duidelljJtla aanwij2ing, dat
De coliversatle begon natuurlijk. met: deelde te moeten samenleven, waarbij
hand van prof. mr. ter Haar verschenen teruggeloopen. Dit moet veranderen want
De Inlandsche' eehtgenoote van den was, hebben op Woensdag 8 October be~ Re,ode Kruls heeft veel steun noodig
de regeering ongunstlg verloopt en eind1gt. weet je dit en weet je dat nog? En waar het wedliwen-pensioen, dat ~ij zich na
het overlijden van haar wettigen man heer H. werd opgepakt en verhoord; zij
in verband met de vermindering del'
In het licht der Jongste gebeurtenissen is Jansen gebleven en zou Pieters~.n er toegedacht wist, in beider onderhcud
ontkende halsstarrlg, iets at te . weten de studenteIi van het eerate cqllege-uu\- Oemeente subsidle.
aijn deze uitspraKen bepaa~d verrassend. ; nog altijd zitJten? En waar ·zat jlJ het ~ou kuhnen voorz,len. Het nader ondervan verglftiglng Daarna werd zij naar van prof. Cassutto unaniem de college~ijn. ze daarom ook Julst 1 PI:! toekomst Ilaats~ 1 .
~{)ek door de recherche
heert aallge- het Militair Hospitaal geleid en met het zaal verJaten. N~ d,ien tijd heeft prof.
PJaatselijk steuncomite,
zal het le'eren,.el1 weI zeer spoedlg, want . - In SoerabaJa, vertelde Jaap de Rid- toond, dat deze bruidegoiu-in-spe nlets stoffelijk overschot geconfronteerd. Het Cassutto geen college meer gegeven en
volgens dezeltd~ horoscoop zal Engelarid der. Ik heb er nlet zoo lang gezeten. Die afwlst van de booze plannen van "Me- doodsbed ,naderende, hief zi} de handen heeft- prof. Westra de colleges in het
Aan contributles ontving het,- steun,tot medlo 1937 een zeer spannenden tijd lui-in-den-handel. daar hebben er ook vrouw" II., en dus bulten het elgenlijke samenwrlngend hemelwaarts en brak, Adatrecht waargen.omen.
comlte over de ;1fgeloopen maand f 162.50,
beleverl.
slag van! Het was er een tlkje al te ge;. verglfUgingsgeval staat.
onder het slaken van den kreet 'IAdoe...
aan 'bijdragen I. O. ,B. f 70.-, gewone
,
i zelUg. Ik heb er m'n
nek gebroken. Ik
laki saja... !" in een dusdanig angstNaar
nader
vernomen
w.
c.,rd.t
besta.a.
t
bij,dragen J. 4.53, ,'van C. C. J 100q.-; te!n leder geval, hoe wij tegenover deze ,moest· den dienst uit, Het was niet zoo
De uitvoerillg van bet plan wekkend gejammer en gekrijsch los, dat de verwachting, dat pro'!. Cassutto in rug voorschoUen f 2.50 en f 14.40.
dlngen ook staan, merkwaardig blijven erg, ik Z()u .toch noolt resident zijn gemen het geraden oordeelde, haar weer het voorgevalj.ene aanleiding zal vinden
zlj zeker!
worden. Ik heb hier nu een prettig baai1:':'
\Vegens een verlammlng vertoefde het weg te voeren.
z Ij n o n t s 1 a g. 1 n
t e d 1 e- 'Uitgegeven werd aan Europeesche
tje bij het archief van een groot Iichaam. sJachtoffer reeds circa 2 maanden In het
n e n.
st~untrekkers J 920.08, aan Chineesche.
Een beetJe stofUg en stof maakt dorstig. Milita1r Hospitaal te ~alang, waar hij
Na eenigen tijd, toen de zenuwen weer
f 40.-; aarr Inb. Comite J 60.-, aan salk lilis de lui natuurlijk weI...
in een der groote zalen opgenomen was. tot bedaren gekomen waren, werd Zij
In verbal1d met het
bovenstaande larissen, tranStport-. en kantoorkosten
CI le(lueoavel"va1SC Ile.r ge k nipt En
. _ Hoe was dat in Soerabaja'1 vroeg lk Zijne vrouw had dus de handen volko- ten tweeden male geconfronteerd. Dit- wordt van bevoegde zijde het volgende J t}2.71, voorschotten f 15.90. Het saldo
belangstellend.
'men vrij om kalnl en naar zij dacht be· maal had zij zlch blijkbaar vocrgeno- medegedeeld.'
vorlge maand bedroeg f 2111.- zoodat
De Javasche Bank liep' er Diet ill
leldvol tewer~ te gaan.
men om zich kwa;si-bewusteloos ter aardit thans bedl'aagt J 1128.69.
t k
de te storten, doch op het ailerlaatste
Onmidde1l1jk nadat de aandacht geDlllsdagnllddag circa half een kreeg va~aa~a~~ep den kellner~ bestelde,en s a
ZiJ ging eenvoudig aan het werk vol- moment yond zij den afstand tot den vestlgd was op den inhoud van het beoesteul1d. werden 34 Europeesche ged~ Me1ansche politte jbericht dat op
gens een oud, reeds vele malen mislukt, bodem wat te groot en daarom wilde trokken leerboek, Is en doc,rden Iildo- zinnen, besit.qnde uit 58 volwassenen en
de Javasche Bank cen eheque van' f 500
Het was ver na' mlddernacht, .
een welnig-gec()mpUeeerd recept en l1et d~ zij dlen' weg in twee etappes afleggen ; logLschen professorenkring en door de 37 kind,erell.
op ,}1aUIll van dr. B. M. van Driel van Zaterdagavond, dat ik met een drietal rest over aan het toeval.. .... el} a.an een net eerste stadium bracht haar op de Utrechtsche Indolcgenvereeniging, on~
Sceflgei SengKol Werd aangeboden door I trouwe . kameraden in opgewekte stein- ruime dosis grenzenlooze brlltaliteit. De ,knleen, doch omstanders riehtten haal' afhankelijk van elkander, besloten, deFe~st in K. J. O.
eeil Inlander, die op eenige vragen 'van I ming lll'l1 weg ,zocht van de Boos naar Inlands.;ne V.IOUW werd <lP ~keren dag weer Cop en ~oo werd dit verijdeld. Het ze aangelegenheid a'anhangig te maken
dlm
employe der bank plotseUng de I huis. Maar die weg was lang en' de bee-' miar den passer ge'zonden om een kwan- vernoor werd daarop voortgezet en in bij den Wetenschappelijken Raad: de
In het K. J. O. gebouw zal de Kathobeenen nam.
nell waren als lood zoo zwaar. Vermoeid I tum warangan - arsenicum - te koo- den nacht van Waensdag op Donderdag publlcatie van de demarche der Indo- lieke Meisjes Bond Zondag 13 dezer aanliepen wij eindelijk het ert van een der I pen, en thuisgekomen werd haar ~an, volgde tenslotte de bekentenis, na lang- logenvereeniging is stellig niet zonder vangende om 7 uur n.m. een feest~vond
De politie stelde onmiddellijk een on- groote Europeesche huizen aan een of! tius de huisbaas, in <;Ie ~westJe betrQk~en cturig ~i1tkennen en draalen.
Yoorkennis van den voorzitter van dlell geven, waar zang, muziek,en de operetdCl"zoek in en reeds 'te 6 uur in den anderen Embong op, wij lieten ons neel'-I dcol'c,lat deze Qpdracht kreeg 0111 het g~Raad geschled.
t.e "As~chepoeste~" worden gegeven.
mid~ag had men twee daders achter vall.en in de stoolen· van he.t rot.t.an-zitje vaarliJke ~oedje, er on~eveer, ultzleri.de
'D~. da~eres, naar taxatie iemand van
.
.
..- -- slot 'ell grendel. .
iiI de voorgalerlj. En daar kreeg ik. een I als orahje-witte brokjes hars, tijn fe olfgeveer 35
40 jaar zal wegens haar
Uit· den datum van di~' pU.bilc~t1e E '. Oyer dit mooie politiewerk vernant de v.anmijn ongelukkige inyallen. E1r moest malen. "Mevrouw" a. zelye b~reidd.e In~, dqqr het huw.el1jk· verkregen staat van . blijkt op onweerle,gbaie iWijw, datdeze
·sum. Post" naderhet volgende: ' ' . ,ve.rr.. u~Sd. w.or.~en ..,De~e.heele voorga..lerij. tuss.chen Je~~ere.ma.iSkcek.,j~s"en in S..Ulf Europeesche t.z,t.• tereehtstaa:n vdor den aangelege~ltr~iddoor 'de' Utrechtsehe
.\Veernu\cht.verstetokillg •. /0.
",
.
. .'
',mQest door twee man worden leeggehaald.' ker gemengd yeJ'werkte~ij daaJ'biJ de ;Ihfad van Justitie,
hoogleerarenen studenten lbij de beDe employe van. de JaVasche Bank~! Meyer. en : ik ont~u~lden onderttisschen
'.
yoegde Instantle is aanhang,ig ~emaakt
Post vall 17mUlioen op "Kolollien"
die, tie cheque aangeboden kreeg kon de,vqorgalerij v~n ~en.huisaan den,over--- ----'.
v66r en onafhankelijk van de Leldsche
.
aan' de handteekenlng van dr; va,n.Drlel kant"van ,den. Ell1~~~' De .me~bel~ van
. NiEUW ONDERWljSV·ERS.LA,G
SANJ\'rORIU~l VOOR LONGLIJDERS . brocnure'rer iIaaren d~ daarop gebaOp de tegrooting van Kolonien is een
niets vre~mds bekennen. BiJ nadere be'':' lt~t e~~e l~uis :~Qesten de,v90rgalenj van
.
.,
s€er.1e 'cotiranten-artikeIEtP:
b€d.ra~L van 17 millioen uitgetrokken in
schouwing; evenwel ble~ker aah:h~t het ande..,re ,opsieren; Dat zou~ m~enden
Het eerste d~er versclteneil
'. Te Salatiga, geopend
,
,
.
'
v·eaband
met de' versterking tan de InhanAschrift iets teo zljn dat. argwtlan we,voor,de ~woners op d~n vroege~ ZonDe behandeling der' aangelegenheld dische deiensie. In de memorie vall antwekte. Op eel1 vraag voorwie'de f 500 dagmorgen een.opwekkende variatle ge- Verschenen is het e-erste deel van het Naar Aneta uit Salatlga seint, is gls- door
den genoemden R-aad; schijnt
(de cheque was aan toonder)' werden Yen. \
Algemeen Verslag· ,van ,bet Onderwljs in teren het sanatorium voor longlijders eenlgszinsvertraagd, doord,at prof, Cas- WOOi'd deelde minister Colijn 25 Nov. jt
geind, bedacht de Inlander' zich geen
Er werd in dat late nachtel1jk uur Nederlandsch IndH~ over het schooljaar ll~bij :Salatlga onder groote, belangstel- sutto zijn voornemen heeft teo .k~mnen .aah de Tweede' Kamer mede, dat .dit
cogenbUk, doeh zette het op een 100- druk'verhulsd en ....... grondig. Niets blaef 1933-1934, hetwelk het te~tueele gedeeL ling geolWn<i.
gegeven" ult, elgen bewegin~,.()n~lalJ te bedplg is bestemd voor de aanschaffing
pen.
op z'n plaats; zelfsJ de blauwe muur... te ,yan dit verslag hevat. Het tweede
I+emen.!
'
iVan.:' \
bordjes werden ~ verhangen en ook de deel, waarin uitsluitend 'statistische ge-l 'fal.rijkeautoriteiten en artsen uit
Onmiddellijk trokken twee Insp¢cteurs planten in de potten werden verwisseld. g~vens zijn opgenomen, zal blnnenkort Midden-Java . alsmede besturen van
Mocht' echtet; :bij nlet..
'26 groote gevechtsvliegtui.
'"
plaatselijke en provinciale organisaties ~llt voornemen, 'de behan~~~ing'4oor.'~en '., 'g,e~' (iaatste termijn)
van, politle na de aangifte naar SOengel De geheele "omzetting" verllep schltte.- het licht zien. .
f 5.300.000
del' S.C.V.T.. waren aanwezlg~ Na een Raa1· voortgang riem~n, dan'. ~Preeltt 'net
Sengkol en daar bleek dat ult het cheque- rend en het. wachten was nu maar op
Omvang en indeeling. van dit verslag r~de ~an den D.V.O.-inspecteur dr.. Gom- vanzelf, dat ,de' al~dan·"'n.leK·''iu1.sthe~d :2' torpegobootjagers (eerste
. lboekje van den dokter twee cheque's de krant van Maandagavond, waarin we
'termijn)
" 2.000.000
~let decontrolestrookjes waren uitge- zQuden lezen welke gezlchten de respe'c- zijn geheel gelijk aan die van het on- pers verrichtte. mevrouw de Vos, eeht- .van h~t ~weerde" lelt, e~'rst: ()tljeetief
scheurd.
tieve bewoners hadden gezet, toen zij, derwijsverslag over den cursus 1932/33. genOote van den gouverneur van Mid- zal dieneh te worden vastge$teld' en dat 2 c-nderzeebooten, K XIX
. ~n KXX (derde termijn) " 2.400.000
den-Java, ,de
openingsplechtlgheld, den ~t1chte ampel tijd en gelegenheid
. Van'.+elf sprekend w.e.rd alhet . bedi.e- den Zondagmorgen opstaandom hun
waarna
de
aanwezigen
een
rondgang
c.
k'
i
i
i
i
t
d
i'
In
het
eerste
hoofdstuk
wordt
een
tot
verweer
dien
t
.te
,worden.
ge'geven,
en
4
onderzee booten, K XXI
. .'
.
'
nell.d person·e el van dr. Van Driel eell opje koff e n de voorga er j e r n- overzlcht gegeven
van de be;minigings- door het gebouw maakten.
evenzeer, dat, zoolang ,de zaak sub judice
t/lTI. .K XXIV (eerste ~ .
yerhoor afgenomen, diverse schrifturen ken, tot de ontdekking. waren gekomen,
termijn)
• " 2.800.000
van de b€dienden en ander personeel dat zij "niet In hun eigen huls" waren. maatregeledn, welke in den loop.v~n den
Voorts spraken nog de gouverneur. de is, geen nadere rhededeel1ngen kunnen
,
.
, c u r sus wer en genomen en die voor een resident van Kedoe en de dokteren worden verstrekt· en verder couranten- E.en· e-erste groep van 18
v~~ het. hosp'itaal werden onderzocht en I Dat hebben we dan ook gele.zen, tege- groot deel, van personeelen. aard zijn gegeschrijf in striJd is met gbede PefS· .' zeeverkenners Oaatste
Offrlnga, Cox, de Groot en Brouwer.
Verg.eleken ~~t het handschrift op de: lljk met het berlcht, dat de "d.aders" weest. Daarblj ward opgem.erkt, dat.
usantlen.
. termijn)
" 2.500.000
valsche cheque en tenslatte bleek een ontdekt waren.
·
ondanks die maatregelen geen merkbare . be oUd-architect, de. heer Ue Bruin,
.
<;ler kranies van he~ h?spltaal de ver. ".
daling van het onderwijspeil ~hoefde te werd gehuldigd. Het sanatorium biedt
De behandeling door de bevqegde in- Een tweede. groep van 18
zeeverkenners (eerste
dachte persoon te zijn.
.
De resident pemoeide zlCh er mee en, worden geconsta.teerd. Omtrent het .on- ruimte aan 62 patlenten. Het Is een stantie waarborgt du.~ eens1;rlk~ zaketermljn)
" 2.100.000
.
'
...'.
'.
ik ging de laan uit. 't Was toch een derwijzend personeel zegt het verslag: k,eurige inrichtlng.
Hjke en opartijdlge,behandeling.
'Oit het verder mgestelde onderzoek hopeloos geval met me. Het gaat hier
kwam m~h te· weten dat de kranie fa- betel', liet hij er vergoeHjkend ap volgen. ;,Hoowel de Regeerlng; zoo in den
milie had in de, Soengei Kerahstraat. Holland is zoo kwaad nag niet. Lollig je Voltksraad als ldaarbuiten, reeds meer
Onmiddellijk' trok een in.specteur naar zoo opeens te ontmoeten. Sjonge, wat dan eens uiting heeft gegeven aan Hare·
de stad terug en bij de tamille werd de regent het toch !
groote waardeerlng voar de toewijding,
kranie inderdaad aangetroffen en In~ Djongos !
waarmede de leerkracbten ondanks de
gerekend.
. . .'
.
veor hen zoo veel moeilijker omstandig--:
Prompt kwalp de kellner.
heden zich van hijn taak hebben ge-.
Blj onderzoek bleek de 1n3n nog een
Jaap was ook hier reeds een geede kweten, mag in dit verslag een woord
tweede cheque van f 500 op de Javasche bekende.
van. erkentelijkheid voor hun betoonde
~ank in zijn zak te hebben.
...i:iIIR3Vr
_ .__
plichtsbetrachting nlet ontbreken".

Arsenicum moest den weg banen;

I

:r',

I

II

t

I

i

I

I

op

I

a

,

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

•

". .

~ ~

~

uiiv~·rlng.van

I

I

\

..

I

Nu men cen schuldige te pakken had,
Evenals vorige jar~n zijn aan het verhoorde men reeds spbedig, dat er ook
DE BANDOENGSCHE JAARBf~URf
sl<;lg als bijlage t{)egevoegd de r~ppcrnog een tweede was. Ret autoknechtje
tnl'l van' d'e ,betrokken hlspect:es bet.ref. de dokte"
Eell AlitomobieI-Tentoonstellil1g
'"
yan
n
. ...
fende het Westersch lager ond-arwijs, de
Orb 6 uur had lllen te Me:lan de tw~ De Vere,eniglng N. I. Jaarbeurs te BalL I n:ul()sch01e!l, het Inla,ndsch Onderwijs
daders. Heiden bekenden vclledlg en dceng heeftzlch voorgenon:en van 27 1 en de KweekEcholen.
.
vertelden dat zij Maandagnacht, op een t/m 30 M.aart a.s. een Autom.obiei Tcntn llet l·ll~pect.~erapp~rt II1'.U·1Ids·ch ontijdstip dat de dokter niet thuis was, t ?O~lS t e11 ~~g. t e h ou d en, waar bij d e be d oe- derwljs treffen wij een tiitvoerlg cverbeiden naal' de woning van dr. van hng v~odigt de nieuwemodel!en van ii ht an mtrent dewel'klng van de in
Driel waren getogtm.
alle. ~ngevoerde autcmerken op eene ex- 1 ~t Ja ()te voren Ingevoerde nleuwe'
'\
posH:e
te vel'eenigen.
v~ijZe va~r finallcierlnoCT'
van !let volkson- :
. -In e.en 'ppenstaande lade van een
'
schrljfbureau haddenzij achterin een
Da autohandel betuigde .reeds alge- derwijs door instelling van. vol,ksschoclboo ~leutels aangetroffen en met deze I meen il1'3temmingmet deze plannen, fondscommissies. Da resultaten blijken
sleutels .maakten zij een kast open waar tfrwljl de m2~ewerking van de Kon. alle~zins bevredigend tezijll.
men het cheque-boek Yond. Vlak .er N.Itf· Motor Club werd verkregeil voor
l1aast lag een portefeuille'met f 95. Dat I het bij hare leden propageeren v~n
Vcrkeersshemmhlg opgeheven.
geld liet men' echter onaangeroerd. toertochten IT et ~andoerig als eindpunt.
Twee cheques yond nlen safer en na- Vaol' het volbrengen van dergelijke
Naar Aneta tilt Bandoeng selnt, is de
d1t keurig alles was ingevuld en de toertoC'hten fi~elt de K. N. I. M. C. hare
handteekening van den dokter precies bekende tberplaquettes beschikbaar, ter- verkeersstremming tusschen Tjikadjang
W:1.5 nagemaakt, trok de kranie den,dag wijl aan detigene, die hI een t,oerselzoen en Tjilaoeteureun in het Oaroetsche
danfop, het was Harl Besar, naar Me- den langsten tocht maakt, een verguld vcorlcc-pig verholpen, door oinlegging
van. het verkeel'.
dan, waar hij van f 10·00 de' bloemetjes zilveren legrheda1lle w<?rdt toegek€nd.
/
eellS buiten ·1acht te z~tten.
De Vereenlglng Ned.-Ind. Jaarbeurs
za} b<>vendien, nog specIale prij'zen toe11.. A: de Stoppelaar t
De eerste 'bekl~agde heeft zich thana kehnen aan deelhemers van deze tochvoor drie feiten te verantwoordeu. ten '.
De administrateur van de onderneeerste wegens dlefstal, ten tweede we- ten.
gens valscllheld Jngesehrlfte en ten, der.V09rt.$ $taan nog een behendighelds" ming "Slndangwahgl"~ ir. A."de stoppe~ lIet-feit, dat de Italiaansche en de'Duit sche regeerhlgel1 besloten hebbende regeering-Franco te erkennen, is in alfe
de wegens het inne.n 'van een valsche lit., een ~oncour~ d'elegance en andere laar, is, naar Anetault Bandoeng seillt, Spaansche steden, die titans in halllten ' der rechtsche troepen zijJli m~t vreugde ot\tvallge~. Te Salamanca zijn groote
overleden.,
vreugde-betoogingen gehoudell.
cheque.
. .. ',
',-, , '
". attractlesop het programma. ,
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Koopt Weldadigheidszegels

N. S. B.-PROPAGANDA

Doodelijke val

op het

Van 25 meter hoogte

Postkantoor

Een heer bezorgde vanavond een propagandabiljet van de N.S.B. Ik heb het .
gelezen en, lach nlet, me geergerd.
Moeten we nu door zulke heethoofdigheld overtuigd worden? Ik ben gewaarsehuwd tegen "schotjes- en kliekjesgeest", tegen "de beul der massa's", tegen
het "afslachten van nonnen", tegen "vernietiging van alles wat moot en edel Is",'
ettelljke malen tegen het "roode beest"
(Yz dozijn), kortom tegen "ondergang"
en wat niet al!
. Wie heter niet mee eens is, behoort
tot het "arme verdwaasde volk". En wle
net er wel mee eens is, behoort kennelijk
tot de verdrukte onschuld. Het geheel is
.gerllustreerd met een akelig portret van
Jan met de pet (zoodat de kans om van
die zijde succes te oogsten, ook al nlet
aanwezlg geacht kan worden).
;Mijnheer de Hoofdredacteur. Een
vraag. Er mag hier immers geen communlstlsche propaganda gemaakt worden? Werd nlet onlangs lemand gearresteerd omdat hij ~oo communistisch
deed? Maar, mijnheer de Hoofdredacteur, kunt U (of wellicht een abonnentet-propagandtst) eens behoorlijk duldelijk maken, waarom in deze gewesten Van links naar rechts : de heer Catalanl, Chef van het hootdpost- en telegraafkantoor,
bovenbedoelde propaganda wel wordt mevrouw van der iloek, echtgenoote van den gouverneur van West· Java, mevrouw Brugmans, brigadier Lebblnk; tlnancteet-secretarts Ivan het Leger des Hells, de heer van dell
, Broek, sons-chef van het hoofdpost- en. telegraatkantoor.

toegestaan ?
13atavia-C. 2 December '36.
H.

Omdat deze propaganda naar het cordeel der autoriteiten niet strijdt met de
wet en geen risico biedt van verstoring
van rust-en orde. - Red. B. N.

Ilel 'foerislue iu ludie
Stimuleeringsplan in Oost-Java

Naar· aanleiding van een do')r den
heer G. H. von Faber uitgebracht prae. advies betreffendehet toerisme in Indie
en wat ter bevordering daarvan kan
Worde'll gedaan, had in het Simpang
hotel te Soerabaj a een vergadering
plaats van den kring Oost Java van den
lj.bhini, tijdens welke bijeenkomst de
heer Von Faber het onderwerp nader
tpelichtte.
-..

Yerllcs del' ,,'VilHs

1"

Chiueezenmoord te Soeruhaln

Droogdok Priok bouwt Baggermolen

Een drama op Pasar Kapassan

Wij meldden reeds dat de "Willis 4" de
"WilUs 7", de baggermolen, we~,ke tijdens het sleeptransport van Prtok naar
Banka zonk, zal vervangen. De "Willis
4" werd eerst grondig drtderzocht en geIepareerd, en zoit gisteren naar de plaats
van bestenlming. vertrekken,' doch het
vertrek Is uitgesteld tot Maandag aanstaande.
.
De "Willis 4" zal gesleept worden door
de g 0 u v ern e men t s-sleepboot
e.n slibzuiger "Hugo"; de "Hugo" zal
evenwel tel'ugkomen.

Donderdagavond om 9 uur heert zich
op Pasar Kapassan te Soerabaja een dram a afgespeeld waarbij twee Chineesche
handelaren het' leven hebben verloren.
OndankSl het feit dat de moorda~nsla
gen op een druk bez6chten passer geschiedden, zijn de aan.wijzingen welke
de politie \heeft gekregen ontstellend
vaag, zoodat men thans nog geen spoor
van den dader heefl

.

De Koninklijke Shell en
Nederland

Agenda
••
IJATAVIA

Het financieele en eultureele
belang

.Bioscopen hedenavond

G lob e - T 11 eat e r: "De Vrouw va'I)
een Staatsvijar.d".
R
x - The ate r : .,The White
Angel".
C a'p ito I : "Hollywood zoekt een Prinses".
.Dec a - Par k: "Het Arme, Rijke
MeisJe".
C i n 'B m a: "Mystery of _the 39 steps".
Cit Y ~ ,,~lof1da Special".
"
C e n t i' ale B i 0 sc 0 0 p: "Mn-

e'

~u"~".

W A'r IN DEN AETIIER IS
ZATERDAG, 5 DECEMBER

B.R.V.

2'0.00 Hoorspel : st. Nicolaas-prijsvraag.
19.15 Vocaal progsamma.

P ho hi

20.30 Potpourrt's,
21.50 Van, mail tot mail in

Nirom

P.M.Y.

DE IIUWELIJKSFEE~TEN

Holland.•

Zeesen

22.30 Dansmuzlek,

B.B.C.

22.3Q

ma.

Gevarieerd program-

Par i s - Col. 22.00 Kamermuzlek.
Rome
20.40 Vocaal concert.
ZONDAG. 6 DECEMBER

Nirom

In de bladen van 20 November j.l. is
een berlcht geplaatst over het Bloemencorso voor auto's ter gelegenheld van de
Huwelijksfeesten. Daarbij was ats adres
van aanmeldlng opgegeven dat van den
heer L. van Cooten, Logeplantsoen 7.
Daar de heer van cooten dezer dagen onverwachts- naar ~uropa is vertrokken, wordt men verzocht slch aan
te melden bij den heer P. J. van Baarda, telefoon: kantoor WI. 443, huls WI.
5567, Kramatlaan 2.
Reeds werden enkele inschrijvlngen
ontvangen en de hoop mag worden ge,kcesterd dat de deelname, zeer belangrijk. zal zijn. Vernioedel1jk zal ook de
Japansche kolonle zich ten deze niet
onbetulgd lalten.

.Voor de illumiila tie , van Batavla zijn~
naar mel1 oM mededeelt, tot heden
reeds 'meer dall h Q n d e r d d u 1zen d
gloeilampen biJ den. Phllips-vertegenW'90rdiger alhier besteld !

Yarnell dankt den landvoogd

B.R. V.

P.M.Y.
Phohi

20.15 Italiaansch grarnofoonpia ten-concert. '
2:0.00
General
Motors
Symphonie orkest.
8.15 Marschmuzlek,

22.45 Microt~on-debl.itanten.
.
21.00 Hoorspel : "Heute
kommt der Nikelaus".
B.B.C.
22.45 Bachmuztek
Paris-Col. 6.45 Concert (25 -M,).

Zeesen

' ......

'4Q_*'C

.,eerbericht
(VAN ZATERDAG 5 DEC. 1936)
Hooge druk heerscht over geheel China (Tientsin 766;5 1nm., Sian 767.8 mm.,
Hankow 769.1 mm., Sjanghai 767.1 min"
Hongkong 762.1 min.),. Van hier ttit
neemt de, druk over Korea en Japan
Noordoostzvaarts al. (Quelpart 765.3 mm,.
Tokyo 758.0 mm., HakorJ,ate 756.3 ·mm.).
Krachtige Noofdwesten winden in N.:Oost China beantwoor'iIen aan 'deze'drtlkverdeeling.
Een depressie zetelt westelijk van Luzon (Vigan 755.4 mm., Manila 757.5 nun.,
Surigao 757.3 mm.). Bet groote drukverval tusschen Zuiaaost China en de .Noordelijke Philtppijnen geejt krachtige N:Oostenwind in de Noordelijk ZUid-Chineesche Zee.
De drukveranderinge,n in Ned.-l'n:die
warert gering tnaar voor de verdeeliifg
van beteekenis. De druk steeg ap Java
en daalde Hi het uiterste Oosten (Medan
757.3 mm., B,atavia 757.!J mIiL, Koepimg
758.3 mm., Dbbo 75.74 nun., Meraitke
757.2 111,111,.).
ket was in Indie meerendeels regenaclitig:
In Australie is de druk weer gestegen,
VOoral in !tet centrum (Darioin 757.4
mm.l Derby 757.1 lntn.; carnarvon 758.4
mm., Alice ,Springs. 762.4 mm.h .
Hoogtewinden : Deze zijn o~et het ge-heel' zwak en kehterend. Manila N. O.
max 34 km., Bil1ijJkok O. Z. O. mat.· 38
km. per uur, Alor Star O. max. 33 km.
per uur, Medan zwak N. W., Batavia zwak
Z., Semarang zwak 0., Soerabaia, Koepang, Darwin zwak kenterend.
Verwachting: .kenterihg lnet zwakke
·winden.
j
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DATAVJAASCn RIEUWSBLJID
2Z!222

Vall

Zat~rclag, ~5 .December

Ad V e r ten t i 'e n

"..

W. BLOEMKOLK.Hogenh~uf

I

geven hiermede :kennis van de
geboorte van hun zoon

passend

Z. ,I. Djotiroto .

n0

- - - - - , 2 Dec. 1936.
S. O. Semboro
21795

0 .;

d wi)

In sch£tlerende condltle r

geschenk bij

slechls 13.000 ,K.M. geloopeo.
P R IJ S B ILL IJ K.

, Slulsbrugslraat 59.

~

1~51

I

Gezocht .
AFNEMER von CASSA,VE MEEL

P RIM A a 8 J ECTIE y.EN'

van goede kwaliteit. / Monster
op aanvraag.

FL. 24. ~o

117z.

'F. GOUYN
21838

~

TELEfOON 3515

Matramanplant~oen

2182G

~~k~:det ~~

Bctcvlc-Ci, 4 December '936.

21854 de Ind. ~Ioyd
de I a a 9 s t a

Eenige ,kennisgeving.

-

2181H

outoverzekeEenige en alfJ3meene kennisgevi~g. ringstarie~en

,

'
OndertrouwcJ :

Arts

heeft?
Inlichtingen
telefoon Bat.

•

A L G EM EEN E PRAe T I J K

889 \I

M. A. PELLAUPESSY

131z

Spreekuren 7-9 v.m. en 5-7 n.m,
118z

"iNG[Nlrui VOOR. DE W[RKC·[NTRAi[s.-

Batavia-Centrum

-,

7

Res
tau ran t "R 0BUS TA"
naast Cinema Palace, Krekot

,
telf, WI. 22()7'
,
iOverheerlijke CHINEESCliE en EV·
ROPEESCHE GERE<;:HTEN.
!
Billijke prijzen,
Coulante bedlening,
Bestellingen franco huts..:

;~~~5.a;]J v

=
Openbare Verkooplng

218Q6

!

~angeboden~

,Te huur

/
Domus Park 9-14-15 en 17
. 21809 Djati Petamboeran 49
- - - - - - - - - - - - - Gang Tengah 6 en'9
Pasar Baroe' 123
Pintoe Besie 13
NEDERLANDSCII JONOMENSCII Rijswijk7~
van goeden huize, H.B.S.-opleiding, Pasar senen ~92
goed stylist, goede kennis van En- Gang Kenanga 32 en 46
gelsch, als assistent in reclame. Kadjieweg 39 en 46,
afdeeling' v~n groot concern.
ZUi<;lerweg 7,
'
Brleven No. 21842 bureau Bata- Salembaplein: diverse huizen'
vlaasch Nieuwsblad.
",
Laan Wiechert 6-18 en 24
Heveaweg 19 en 21

GEVRAAGD

DEZEN WINTER NAA:ft,,'.J.TALIE!

• .

,

'

'D
Can
t 0 n'"
JJ e
.
Keb~n Sirih No. '13
"
~
Tel. No. 1i90 W~h.
l\ANMAl\K VOLGENS TEEKENING
170z

...

.

"

;

E. N. r. T.'

,},;

7 Dec.
11 "
14 "

? Feb.
30 Jan.

21. "
26 "
4 Jan.

10 "
15 "
23 "

N.S.M.O.

3)
RH~US

KOTA INTEN

PHEMIUS
TAwALI

N.S.M.O.
R.L.
N,S.M.O.
8.M.N.
R.L.
8.M.N.
R.L.

2)

1) 3)

MODJOKERTO
'rANIMBAR ~)
TAPANOELI
THOILUS 1) ~)

3)

I)

N.8.M.O.

I

KOTA BAROE
'TABINTA
GLAUCUS

1) 2)

RL,
3)

"

. S.M.N.
N.S.M.O.
,S.M.N.

f) :

TABIAN

11
18

~

17

1

23

II

,I~

22 Feb.'
10 Maart

Maart

"

30 ;,
12 Apr.
13 ),

I

.....

w"..ni _ _ _

i

Het HOOFDKANTOOR van de

N.V. Koloniala P8trolauinVar~oop

Mi
j
.
is heden overgebrachtnaar: .
Batavia-Centrum

I

.Weak .[yes 1

De Afdeel ing Hondelszoken West-Java, Centrole
Boekhouding, Kasafdeeling en Ce1ntrale Afdeellnq
van' Vervoers· en .Vrcchtzoken der

8e, Wise-

N. V. Koloniale Petroleum VerkoQp Mij.
en N. V. Ned. Koloniale Petroleum ,'Mij.

(le~ielise !

blijven gevestigd :

KONINGSPLEIN ZUID 18
{llle telefoonniunrners blijven ongewij'zigd.

21800

35~aNoordwijkBata~a.C.TeJ,~l4598 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 Raffles Place Singapore.

21833

c.

F A~I Lli SS EMEN, TEN
Ge~ ondheid Is het moolste

geschenk

ZY/EMBAD TJIKINI

Rood van Justitia: Batavia.

Curatrice : Weesk<tm~, Batavia.

UITGESJ>ROKEN bij vo'nnis 2 Dec. '36 (R. Cs. Mr. P. LugtL
',
Joeng Lian Hin, handelaar, handelende o/h merk Lian. 81n, Batavia.
W. V. E. Hoffmal1, Ie. klerk Hoofdkantoor van SCheepva~\l't, Batavia·O.
Lie Slang Eng en Lie Siang" Hoat, kooplieden, handeidrijvende old
benaming Toko Lie Keng Ali, Tasikmalaja.
'
UITGESPROKEN bij vonnis'4 Dec. '36 (R. Cs. Mr. G. W. 'Moose}).
Kie Tjin Hap, koopman, handelende 0/11 merk Kie Tia.m Goau, lfa..
tavia.
Tan Hwab Tjioe, koopman, Tjitjoeroek.

VERIFICATIE V~RGADERING 9 u. v.m. gebouw E. v.,J.Batavia ddo.
6 Jan. 1937 instede van 2 Dec. 1936 Liauw of Lauw Po Tek vd'.
6
1937 instede 'van 12, Dec. 1936 Lauw Llong Doe Yd.
6
1937 instede :van ,2 Dec. 1936 Lauw Kong Loe Yd•
6
1937 lns'tedevan '25 Nov. 1936 K. H. C. Jansen, Bandoeng. '
6
' 1937 instede van 25 Nov. 1936 B.J. F. Klauwers, Mr;-CornelVI.
20
1937 Liong Chin Woe merkKeng of Kwong Ho yd.
20'
1937 Kwee GaulBing Yd. :
~lEDERLEGGING UITDEELINGSLfJST ter inzage ter Griffie R. v. J.
Atschrift bij .de Weeskamer ,vanaf 8 December 1936 gedurende :
2 weken Lie Fay Tjoen merk "Lie Kioen Tjong", Batavia, (Ie: tevens
. slot, ,cone. 0%).
.
'Soelario Koesoemo, Bandoeng (le. tevens slot, eonc. 5.5%).
2
'Lie Sie Tongmerk Seng Hong, Cherlbon <le. tevens 31ot,
2
conc. 9.5%),
,
2
"
H .. E. 'Rookmaker, Djambi (Ie. voor!., cone.' 5%).
BEEINDIGING door\)pheffi~g wegens gebrek aanbaten besch. R. v.
J. ddo.
.
27 ~ov. 1936 Jo Ho Kioo merk "Hap l:(oat Beng", Palemban'g.
BE1UNDIGINO door het verbindend worden der slotuitdeelingslijst.
dd. 25 Nov. 1936 J. J. Thepen, BatavIa-centrum.
dd. 25 Nov. 1936 J.~an Rlet, Bandoeng.
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ORLEANS,:
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"

26 Apr.

,',
VERANDERINOEN VOOnBEHOUDEN ~
1) Via Colombo. ~) Laadt.ook rechtstreeks voor Halifax: f) Laadt ook
rechtstreeks voor NeW-Orleans. 4) Laadt ook rechtstreeks voor ,Jacksonvlllel
Savannah in sebeepskeuze. '
"
Voor aIle sche~en. \Vordt tevens lad~l1g aan~enomen naar Philadelphla,
Baltimore, Norfolk, Newport Ncw$ en U. S. GUlfhavens, terwijl doorvoer..
r:onnossementell ,Wor<ien afgegeven VOOr lading naar U. S. A. en Canadeesche
1l11and Points.' Bovendien bestaat gelegenheid :tot verschepil1~. naar Sayan.
nab, Jacksonville, Cbarleston en Cel1traal~ en Zufd.Alherikaanschehavens
na voorafgaar!li over~eg met Agenten. Alle boekirigen zijn onderworpen aan
de contract-bepalingen en a3n de connossemel~tsvoorwaarden va'n de ver,voerende Maa,.schappij., Voor aIle afvaarten wordt het recht voorbehouden
and~re, n!et in deze t-~bel gencen.de. haWl1..8 aan te loopen;
N.V. Stoomv. Mij., 'Veor R. L. en N. A. S. l\f.
Voor, de N. S. M. O.
"Nederland'"
Agent.e: N. V.' Intern.. Cl~d.-Maclail1e 'Watson & Co:
c: 1804
'en Handels- Verg. "Rotterdam"
No, 71

•

Magnee~jes
,

'

...

,,'

'.

•

BOG 0 R

T,O K 0

PRO V lSI e,N Elf DRAN,KEN.~
Teletoon No; 'l (uven)'

---

. Eers.tvolgende afvaarten :

TON

BATAVIAASCH NjEUWSBLAD

' .
UITOEFENING R.ECLAMEEN PREIt'EREJNTIERECH'f op goederen
van den faillLeten boedel. .Kan Tjian, handelende o/h merk Kong Song Liong in het wlrogebouvt
te Tanah·Lapang Glddok nos; 24-25 aatavia,op Donderdag 10 Dec.
'3Q om 9 uur~.m. Vordeiingen metbew.ijsstukken in te dl~n~n bij de
Weeskamer te Batavia-C., ulterlijk op Woensdag 9 Dec. '36.
fNDIENING' SCHULDVORDERINGEN. uiterl1jk op'
19 Dec. 1936, Kam Ko Lo, Djambi.
:
19
,1936 instede yan ,14 Nov. 1936 Llauw Qf Lauw Po 'fel<, .:re1ok
. Be tong.,
.
,
' '"
"
,!
,
1936 instiBde vari 14 Nov. 1936 Lauw Liong IJQe ml Tiong Hoa
'19
Siong Giap, Telok 'Be tong.
.
19 " 1936 Instede van 14 ~ov. 1936 Lal)w Kong Loe ml Lam Kia,
Telok Betong.
2 Jan. '1937 Liong Chin Woemerk Keng of Kwong Ho, Batavia.
2"
~937 Kwee Gan Bi~g, Palembang.

Te bevragen : REYNS'.r & VINJO,
Kali Besa~ Oost S, Batavia',
Tel. Bat. No. 96.

\,
, I

•

ens. gelleve men ztch te wenden tot

Rijswijkstraat 29 -

Telefoon Welt. f068

13-15 en 17. 10
Kebajoranweg
Tandjoenglaan 41

. TE NEW.
YORK:

Inlichtlngen:
· Rijswijk 15 - BATAVIR-CENTRUM.

enbij de Rei:l-' en Toerlstenbuteaux.

Leonielaan 2-4 en 6
Gg. Gew. makerschool 3-9__H-

VAN
BATAVIA:

21816

•

riFEi'i+op •

~ Bat~e~~t~t~

.-

( Italian, Government Tourist Dep,arfment.)
Instituto Nazionale per i Cambi con l'EsteroPiazto dl'Spagna 1S -Rome.

WekeUjksche Sneldfenst van Ned .•r'ndie via de' Kaap-de:'Goede.'Hoop ~naar
. Boston, New· York en eventueel ar.dere Atlantisthe en Gulf-havens Geza~
menlijke dienst der N.V. stoomvaart Mil "Nederland", N.V. ,Rotterctam:oohe
Lloyd, N.V. Ned., stoomvaart Mij.'"Oceaal1"· ell ,N.V. Ned.·Amerlkaan~h'3
8toomvaart Mij. (Hollar.d.Amerik~ Lijn).
.
I

SCHEPEN:
CITY OF WELLING~

"1,'..-""'.)_;'

Facilit6\ten voor rels en verblljf:
Cheques, en Credietbrieven in Toel1isteJtllres bleden U
een belcnqnlk ,voordeel ,boven den gewo..~en wtsselkoers.
.
,Hotelbons -:. Benzin~,b'difi;,
'
Reductles op d~ Staatsspoorwege·o v~n 50 - 10 % •

Y 0 R K - L IJ' ~1.

JA V A - NEW

•

De Italiaansche Riviera, SiaiUi. de strclende
Golf van
, ;
Napelsgeven U met hun len~e-~Jimaqt ~~U- ideaal verblijf.
Rome. Florenae, Milaan en, de andere, b.eJ9ng rijke steden
bleden U' In het winter-selzoen het cllerbeste cp urtlstlek
,
en mondain gebled.'" "
'
,
-ln de Dolomleten vindt U Wintersport in elken vorrn.

- - - - - - - - - - - - - Kerkstraat. 63 en, 71

M E U BEL M A K ER IJ

fitWl41• •

DANKBETUIGING.
Ondergeteekende Sarnsl, wonende te
Batavia-Centrum, Gang o$amping .aesar. No. 26, betulgt hlerrnede zijn <lank
aan Prof. I{. Hasrut, voor de kundlge
behandeling en genezing van zijn aambelen door middel van kruiden binrren
14 dagen (2 weken) , waaraan hlj sedurende 10 jaren gesukkeld heett, '
Batavia-Centrum. 26 October 1936
.
W.g. Samsi, .

·r' '

op e.s, Donderdag 10 December
9.30 v.m, van een djatihouten
I geraamte
van een bungalow,
I staande op het
terrein van de
11 ste Openbore Ambcchtsschool
_ _. . . Yrijmetselaarsweg 3. Te bezichtiqen dagetijks van 7-12 v.m.

irl

:

Voor abonnementen, klacbten omtrent bezorging van bet

met spectate kennls van bedrljfseconomie; salari; f 300.-1
f 500.-., S~hrlfte1ijke solltcttatles onder overlegglng van coplegetuigschriften te richten tot het Hoofd van het Kantoor van
Arbeld, Datavia-C.
21861
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~ I
1ft

:t:

'TJIBADAK.

INGENIEUR VOOR DE WERKCENTRALES

z
'-

__--""~-=""'"

l

Bij het CENTR~'AL STEUNCOMlTE kan geplaatst worden:

1·3S'
' '
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.~~~~~~~~~~~~~~21~839Reslau~ant, JJIIONG'~O~"

S., E. J. METEKOHY

Bandoeng
KEBON SIRIH No. 11
Huwelijksvoltrekking 17 Dec. te AANMAAK; OP TEEKENING.
Bandoeng, Westhoffweg 8.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

,

Er zijn vera Chineesch:e re~t,,'urants'
Het BESTE is en blijft '

Kebon Sfrlh .2(":' Tell. WI. 550
Ingang Kebon-Slrlh-park.

en '

\

te, Serong.

•

NOORDWIJK 21

lUIJK~

RUURD
I

'5

mel

VAN},F

geve'n hierbij kennis van de ge··
boorte ~an een zoon .

Carolus Ziekenhuis

t

2180}

CATHEDRAL' en MAES·
TOSO Snaren, zijn de
baste Ier wereld. Speciaal
voor
Solisten en Concertisten.
141z

ONGEVAARLIJK

Y. A. KUIPERS·Triebart

Rens

en

Tanah Abang Wes,t 14
Batavia·Centrum.
, Tel. WI. 417~

8A,TAVIA MUSIC STORES,

tf

Hee~ en f"~vrou'N

Fllchs

en

het huls voor geschenken'l

•

T.E K 0 0 p.:

IHILLMAN 20/10TOURING

v. Olis'laeger& CO.

HUGO

,

r

voor . lED ~ R F' E ~r een

De Heer en' l\ \evrouw

De

.

1936 - EERS1'E BtAO

,

Trekken
.,

.

.

.. ~

':" ..-:'- .....

.'

I
,/

BAr-AVIAASCD- NIEUWSBLAD van Zaterrlag
f.'J'"

December 193() - TWEEDE
'~

.

'elL'

De

DIAD

Constitutioneele Crisis in Engeland

Kerk en Staat

WIJZIGING

D~R

VERIIOUDING ?

STILTE GElVENSCIIT

Nederland

Geen toespraken over de crisis

•

Landen, 4 Dec. (TransoceanLDe
onathankelijke Labourpartij gaf heden
ten ccmmunlque uit, waarin verklaard
wordt, dat zij aan geen enkele groep
veroonden is en niet voornemens is in
verband met de constttutloneele crisis
een polttleken wapenstilltand met de
regeering te slulten.
'

Onzekerheid omtrent den afloop

(1'eJegranul1en van het Alg. Ned.
Persbureau Aneta).

DE lIUWELIJKSFEESTEN,
ben Haag, 4 December. tilt
verschillende reeds gepubllceerde ontwerpen blijkt, dat diverse straten in de
restdentle door de zorg van atzonderHjke comtte's tijdens de huwelljksfeesten opzeer arttstleke wijze worden ver...
sierd, zooals o.a, de Hoogstraat, dternonumentale llchtkronen zal ,krijgel1.
Het huwehjksgeschenk van de Neder·
landsche school] eugd zal bestaan ult de
inrichtlng van een bibllotheek tevens
werkkamer voor het Prlnselljk paar. in,
het ;paleis te Soestdijk.

Zol Koning Edward' obdiceeren ?
,ConUllelllllren 'uit- alle deelen-

de« Rijlts

Lon den, 4 Dec. (Reuter). De Koninq was; no
een korten sloop van vier. uren weder vroeq bij de hand:
en maakte in den vroegen morgen een wondelinq door
de tuinen van Fort Belvedere.
V66r de kobinetsztttinq in het Loqerhuis, welke om
, half elf,. een half uur voor de opening van de zi ttinq van
her ,Lagerhuis, aanvangt, was er wederom een groote
activiteit in Downingstreet. '
'
Baldwin ontving den porticulleren secretdris. van
den Hertoq van York alsmede Hoare, en Neville Chamberlain, De hertog von York ging 'zelf om 10, uur naar
het Buckingham. Palace om vijf minuten voor holf elf
terug te, keeren naar her H04se of York.
De Koning bleef in Fort' Belvedere, waar Walter
Monckton, de procureur-generaal van het hertogdom
Co.rnwall, den nacht doorbracht.
I
In den loop van den morgen reed de Hertog van
York naar Marlborough House,.waar hij ~een bespreking:
had met Koningin Mary. Intusschen was dekobinetszltting no twee uren.. kort voor de Iunch, geschorst De
besprekingen zullen woorschijnlijk. den geheelen' dog
· voortduren, daar de. ministers. aile afspraken afzegden.
Kolonel Wedgv/ood, een onafhankelijk lid van het'
Lagerhuis, ontving '50 brieven en telegramrnenj waarin
zijn standpunt wordt on~erschreven,.dot de Koning in
geen geval moet aftreden en dot bij de olgernee~e Verkiezingen geconstateerd zou worden dot hetgeheele
land achter den Koning staat.

.
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Den

H a. a g, 4 Dec. Prlnses JUltanaen Prins Bernhard vertrekken Za- .
terdag voor een twcedaagsch bezoek
naar B€rlijn, waar Prlnses Arrngard ongesteld is geworden.

meenen,

tlat Baldwins ,:erklaring in, het L~
gerhuls de situatie tot- een duidelijk
omlljnd vraagstuk heeft terusxebraeht,

Het is nog niet zeker, wanneer 's Konlngs besltsstng. bekend zat worden gemaakt. Naar verluldt besprak Baldwin '
tljdens het onderhoud vall hedenavond
net standpunt van de regeerlngen der
Domtntons met den Koning.
MRS. ;Sh)tPSON TE ORLEANS
4 Dec. (Reuter). Mrs.
Simpson passeerde Orleans op weg naar
het Zulden.
'

o

I

r 1 e a. n s,

Commentoren uit aile
.deelen des lands
"iUORGANATISCII J1UWELIJK ONVEREENIGBAAR'l\lET GROND..
WE'P'
L o. n den,

4. Dec, (Havas). Uit

de

Zitting van . Lagerhuis

·1

PRINSES ARMGARD ONGESTELD

aIle deelen van het Britsche rijk stroomen te Londen commentaren blnnen
ten aanzien van de constitutloneele crisis. In aIle commentaren wordt blijk
gegeven van, diep leedwezen over het
p1jnlijke conflict en de aanhankelijkheid
voor Edward, doch aUe zijn het eens. ten
aanzien van een' punt: "Den" ,Koning
kan niet worden toegestaaH, ook wan~
'stitutloneele
g'rond- neer dit niet moedwUlig geschiedt,
sl'ag J>estaat voor de instellingen van de Bri t.sche monarchi~
u g g e s t i e, d a. t, , s K o- te schaden".
n in, g s g emali n g e, e n K' o- , Engelsche 'bladen commentarieeren
n i n gin b e' hoe f It t e z ij n. ultvoerig de houding van Koning EdPar ij s, 4 Dec. . (Reuter). l\Irs.
ward en verklaren eenstemmig, dat de
Simpson arriveerde· per nachtbQot uit .To e n h e t, a p p 1 a u s b e- wensch der natie door de ministers
Newhaven in Dieppe en vertrok om tien d a. a. r d,' was, v 0 e g "d~ d e 'N.o~pruitgesproken, die de, door het land
pre m Ie jr ,', er a.,an, t Q ,e. ,,,1 n, gekozen afgevaardigde,n vertegeriwoprnunuten voor drie per auto naar Roua~n, o n z, e w e t 1, S zoo 1 e t s a: l,s digen. De, bladen merken op, dat w;a.~~~
waar zij den nacht doorbracht. Erwa- ee 11 . mO.r.g a 11 a.~1. S ch. h u - ncer een-conflict tusschen den, KorJ;~~i
en de, ministers rijst, tie Koning ;moe~
ren nog twee lnzittenden in de auto van w e 1 ij k 0 n b eke' n d."
I~oegeven, hoe weI de bladen oprecht wenwie men meent, dat een een" vertegenW~deronl steeg e~n luM,. applaus op, schen, dat' Koning Edward Ivan het
woordiger van Scotland Yard is en de
toen' Baldwin:verklaarde,' dat de regee- voorgenomen huwelijk en niet van' den
ander een secretaris. Een later bericht
ringniet bereld is, een wetsontwerp in Tr'oon' zal afzien.
m~ldt h~ar aanko~t te Villa. Trianon
De "Times" wijst erop, do. t de Ko'ning
te dienen om de bestaande wetgevin~ in
vele van Amerika'S' dochtere11 gehuwd
in Versailles. l\lrs. Simpson en de haar
dier voege aan te vullen.
zou kunnen hebben, waarbi} het yolk
vergezellende personen lunchten in een
over's Koning,s geluk ZOll hebben
zich
hotel te Ecreux. Mrs. Simpson telefo-' Diepe indruk werd gewekit dQor de
verheugd, . doc h d e 0 v e tneerde daarna met Louden; waarna zij verzekering, dat' hem' ult' ontvangen me- weI dig end e
m e e r d 8'1''''
'ler auto naar Rouaan ,terugkeerde.
dedeellngen was gebleken dati de Do- h e i d Is t eg e n d 1 t v 0 0 rminions, welk~r; goedkeuring, lloodig is genomen huweIijk met
voor zulk een wetswljziglng~ hierin niet mrs. S 1 m p son, dIe r e e d s
we zullen sWptmen.
Negatief antwoord
t w· e e m a a l i s g esc h e 1 den.
"Oit is een JJezwaar voor elken man,
P a. r ij s, .. Dec. (Havas). De "Petit
Attlee's eenige commentaar, wa,s, dat doch ,een overweldigend bezwaar, voor
Parisien" verneemt uit de beste bron, de verklarlng een zeer ernstt~e. bestu.. een soeverein, alleen reeds, omdat het
deering in, beide Hulzen nOodig maakt.
dat Baldwin deli Koning na. de zitting De zi:ttlng werd: hierl1a. g~hol'st. Naargrootste deel van het Land en ,Rijk hieraan aanstoot, z-ou nemen en daardoor
van het I{abinet van gisteren "het eenig verluidt, bUjtt' de, premier gedurende het aan
de Britsche'monarchie onberekenmogelijke, d. w. z. llegatieve, ~ntwoord weekend in Downhlgstree~in plaats van bare' schade zou worden tQegebracht."
zooals gebruik,elijk een bezoek te brenbracht".
gen aan Cheqtters.
Tot slot verklaad het blad, dat een
morganatisch huwelijk onvereenigbaar
·is'met den grondwet.
• Situotie: opgeklaard}?'
De "Daily Telegraph" verklaart, dat
de
Koning moet kiezen tusschen zijn
Lon den, 4 nee. (Reu~r) ~ VolGespannen Atmosfeer
gens wellngellchte krlngen bestaan aan.- voorgenomen huwelijk en abdicatie.
wijzingen, dat, als' gevolg van de gebeur;.. Het gejuich, dat Baldwin gisterell' in
GEEN BESLISSENDE VERKLARING
tenissen gisteravond, toen de. ~oping het kabinettbegrootte, toont aan, dat de
VAN BALDWIN
me-t. zljn Moeder, en brooders alsmede houding van het ,kabinet door aIle pollmet' dtm: premier confereerde, de sltua- Heke partijen wordt ondersteund evenLon den, 4 Dec. (Reuter). lit
Ue tnans belangrij~ is verbeterd. Men als door de premiers der Dominions.
gelIeel zijn lange geschiedenis is het
me'ent, ?at thans een voor~~l' in over- , Do "Dally Herald" verkla~rt, dati's KoL~gerhuis zelden in zulk een gespan~
,weglng is; datnaar men hoopt' v~r, all,e ningsl;huwetijk met een "comnlolier" de
nen. atm:osfeer bijeengekomen alSo /betrokkenen, n1. jvOOr .den"Kortlng, het Lab0t:tr-partij een groote Jdemocratisch.e
hedenntiddag. AIle ledenwaren aall~ kabinet en de regeenngen. de,I" Domi... satisfactie zdu gegeven hebben, doch
nions; ,aa~vaard~aar is. Baldwin confe- "mrs. Simpson is van twee echtgellooten
wezig om de verklaring van 'den prereer~ heQ€n m~t de Hooge Commlssa-gescheiden ell een groot deel der bevolmier inzakc' den Koning aan te hoori-ssen der DomlllllJns.
king van Engeland 'en de Dominions
reno De verkJaring bleek niet beslisheeft ernstlge bezwaren tegen zulk een
JI
"GREN' YHRKLi;\RING' AB TE· LEGGBN huwelijk."
send te zijn voor zoover zij geen op.1
lossing van de huidige sitllatie be-· , Lon, d e-n, 4: Dec. (6euter). Bij de
De "Daily' Mail" zou het betreuren
vatte. ,
opening van het Lagerhu{s deeldeBald.. wanneer "de abdicatle het gemeenebest
E r 'w 0 r d t
eve n weI i, 11· win, die er bleek en bezorgd ultza~, rou perooven van een heerschet, die ane
hedenmorgen met vermoelde stem aan benoodigde gav~n bezit".
d u· ide 1 ij k
gem a. a k t,
Attl~e , mede ',' "Wij' hebbe"n, momenteel
De "News Chronic!e" handhtlafb de
d a t
b epa a Ide
v 0 0 1"geen verklarhig 'af· te leggen".
.
• suggestie: "De Koning zou mrs. Simpg est e 1 d e
m 0 gel ij k 11 e.. "
son als Hertog van Cornwall of Lancasden v o. 0 r e e, n c o mOp de vr:aag-~, wann:eer pij deze waar· ter kunnen huwen, Hever danha.ar Koschijl111}k\ ZOU; kUl1l)~n geven, antwoord-, ,ningin van Engeland te maken en toete
1) r o'm i s u i t g esc It a k e I d'
de Baldwin, dat IHj: de oezorg<iheid, be;. stemmen in de aanname van een ultmoe. t e 11 w 0 r den.
sefte; doeh momel)teel nle.t$ meer kon slultingsbeslult door het parlement,
De geiJeurtenissen werden door ver- zeggen.'"
waarbij eventue,ele kinderen van troonsscheidene ministers en andere persoon- '
' Q P v o l g i n g uitgesloten zijn".
'
8i\LI)WINi TB, Ji'OR'f BELVEQERE',
lijkheden met aandacht van de perstri;"
IERSCIIE SY~IPATlIIE VOOR KONING
bune af gevolgd.
,,
, L o.nd'e n, 4~ Dec. ,(~u.ter). Bald..
ED\VARD;
Het luid gejulcb, dati Baldwin' be- win, arriv€erde kort na; ~' uur te' FOrt
0 ubI in, 4 Dec.' (Transocean). D'e
groette, toen hil het Huis binnentrad, Belvedere" vanwaar hll·om; tl~n. "minu"" sympathie in Ierland is volgens de blatoonde ~al1, hoe hiJ de- sympathle en ten voor zeven weer, ~e~ttok. ~et; kabi- den in hoof:izaak aan de zijde van den
steun van alIe pal·tijen in zijn huidige .net~ dat. den '8e~e(hen dag In zittlng .Koning. ':Er wordt opgewezen, dat 'de
moelllijke posHle, heeft~ Het' onderwerp was. ge.~eest, komt morgen om 10 uur Koning reeds eenigen tijd met enkele
we,l'd wederom ter sprake, gebracht' in weer blJeen.
ininisters in, conflict is, inzonderheid in
den varm van een 'vraag van maJoor
De besprekingen', met. de vertegen- verband met het vraag'stUk inzake de'
Attlee.
woordigers derOOmlnlons d\l1'en voort soci~Ie. politiek. De Koning is geporteerd
en mogalijk, zaf morgen~ch.tend het 'voor een uitgebreider' en <ioeltreffender
B a. I d win s ton d o n m 1 d.. standpunt der Dominions' ten aanzien steun voor de gebieden, die gebukt gaan
d e'l 1 ij k Q. p e n v' e r, k. La· a. r-I van, de, situatie ver,dar· verduldelljkt, wor.~ onder, ,de gevolgen. van de indus.trleele
d e, d a t e r g e e 11 c 0 n- den.
'.
depressle.
" , !.

Mrs. Simpson 'in'
Fronkrijk
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KON. nOLLi\NDSCIIE LLOYD
Den H a a g, 4 bee. 'Hedenmorgen heett de Ben as als voorschot op
hun vorderingen aan de gepenslonneerden van den Kori. lIollandschen Lloyd
een bedrag uitbetaald, overeenkomende
met ongeveer vier maanden pensloen.

De Branding rondMadrid
De hoofdstod trotseert den 'Storm
Paging tot vollediqe omsinqelinq
De Llano g;spt Eonseil-bljeeuroeping

BEDRIJ"'SREGLEl\IENTEERl~G

D, e n H a a g, 4 Dec. Nu het plan
, van een "eenheidsfabriek" voor de vlieg~
tulg-industrle geheel van de baan is,
wordt volgens de "Telegraaf" de mogelijkheid van een .nrdening" overwogen,
welke zou bestaan uit beperklng van de,
Nederlandsche vltegtulg-rabrlcage wt
Fokker, Koolhoven, Avlolanda. en De
Schelde, en waardoor dus de opr1chting,
van nieuwe fabriekell rou worden geweerd.

Par ij s, 3 Dec. {Trcnsoceonl .' De slag om, Modrid- duurt met onverminderde heftigheid voort en de
aanvallen en tegenaanvallen volgen elkander voortdwrend op, zonder dot destrijd ook maar een oogenblik
wordt onderbroken.
De nationalistische aanvallen op de door de rooden
in ware vestingen herschapen huizenblokken hebben
thons het meest bij nacht plaats, door de nationalistische generaals' hebben' geconstateerd dat zulke aanvallen overdag onvermijdelijk gepaord goan met zware
verliezen, aangezien .de rooden de straten, waarin zich
geen dekkingsobjecten bevinden, voortdurend met hun'
machinegeweren bestrij~en.
Ter voorbereiding van. de' nqchtelijke' a'ClnvdlJetY
worden de roode posities. overdag door de nationalistische artillerie en vliegtuigen aon, een hevig bombardement·.onderworpen.
.
,
'.
De' gemechaniseerde eenheden der nationalistische,
troepen gaven eveneens blijk vangrootere' cictiviteitin
die sectoren van het front, welke,' buiten deeigenlijke
hoofdstad zijn gelegen.
.
.
De nationalistische bevelhebbers schijnen thans te
trachten contact tot stand~ te brengen tusschen de
t,roepen van generaal Varela en de Jroepen van generaal Moscardo, die in de vlakte van Alcala de Henares
opereeren.
I
I,
Wanneer de nationalisten hierin zouden' slagen, .
zouden de roode positiesin de Sierra 'de Guadarrama van
de hoofdstad zijn afgesneden' en zou de ornsingeling der
hoofdstad' dus voltooid, zijn.
Queipo de Llano protesteert, R'ussische 1rroepe.n·~massa'~
.

'\

VOLKENBOND HEEFT MET INTERN
CPNFLI(?T NI,ETS UITSTi\ANDE
S a I a man c a, 3 Dec. (Transocean). Generaal, Ql1eipo de., Llano
protesteerde op krachtige wijze vi~
Radio-Sevilla tegen den eisch van
I.argo Caballero, (tat de Volkenbond
de Spaansche rooden te hulp zal komen. Generaal De Llano noemde de ..
zen eisch belachelijk, aangezien het
Spaal).sche conflict eel~ zuiver interne
Spaansche aangelegenheid is, waarmede de VolkellbOlHI niets uitstaande heert.

VBRDBDIGBN· l\IADRID
po l.\' r· ij 5,

4' Dec. (Transocean).

Volgens een telegram, geplibUceerd
door: ,~Figaro", nemen tbans 20:.000
ma;l S()vJet~Russische t(Oepcn deel
aan d~ verdedlging van l\I.adrid.
In eell artikel hi hetzelfde bla(1
waarschuwt' de bekende publicist
graaf Vladlllur d'Ormesson het
Fran.sche' yolk zich nid te la-ten
beetnemel1' ,,(Ioor het schandalige
bedrog dat wordt gepleegd met de
Z.If., ~paansche' democratie.

IIET' VOLKEN80NDSVERDRAG
Den H a a g, 4 Dec. De Nederlandsche regeering \heeft tegenov~r
Avenal, den secretaris-generaal van den
Volkenbond, haar standpunt in zake de.
herzlening van het Volkenbondsverdta~
gepreciseerd in dezen zin:

j'

1
I

~~
4

/

Collectleve veiligheid Is onontbeerlijk,
tel' verwezenlijking van het Bondsdoel.
In het oog houdend dat, wanne~r da
universalitelt van den Volkenbond niet
in , meerdere mate wordt benaderd J" er
weinig te verwachten is van ',de herzie..
ning van sommige arUkelen, en'dat wij.
ziging van het pac,t, zeUs een nieuw&
hinderpaal voor, de toetredlng van voor..
name staten kan vormen, verklaart de
Necterlands~he·,regeerjn~

loya~1

in.' q~

studie·commissie 'te zullen medewerkeri.
"PERI{OETOET" WEER TIIUIS
.
.

(

,

Den H a ',a 'g, 4 Dec. De "Perkoetoet" is uit Bombay ,op SChiphoI geland'. Plloot te t~ol1er deelde' mede, dat
de' Bri't.sch-Indische autorlteiten enthou..
slast waren over den tocht en tevens
over de machine, waarmede verscheidene proefvIuchtjes werden gemaakt.
(Wij brengen in herinnering, dat de
"Perkoetoet" werd gecharterd om onder':'
deelen' voor een schip met machIll~
schade naar Bombay teb~enge'n: ~
Red.).
~.;

...,......

Tot dusver is nog niets bekend ge ... ~
maakt over de resultaten, behalve dat
een groot aantal manuscripten en dp,:,
cumenten in JJeslag genomen is. .
DESERTIE UIT BELGISCII LEGER
B r u sse I, 3 Dec. (Havas)'- De
invaIlen, welke gisteren door de ,P()"
title werden gedaan in kantoren' der
communistische partij ill aIle deelen van Belgie \alleente Luik 30 ell
te Charleroi 67) too~del1 aan, dat de
orgal1isatie 'foor de aanwervil1g van
vrijwilUgers voor Spanje, volmaakt
was.

Werfagenten maa~{ten lijsten op der
vrijwilligers, die zich hadden aangemeld
Deze democratie is een ,klucht, even- en die vervolgens te Brussel werden s~
De generaal besprak ook de bijeen- als' de z.g" democratieall te Valencia en mengetro.kken .. Van hier werden de vrij- ,
komst te Vaiencia van het "romp-parIe-te Barcelona, aange~ien het revolutlon_willigers III kleme gl'oepen naar de grens
ment" en verklaarde dati de overweldl:.. nalre ~panje In' werkelljkheld geheel in I geleid. waar hUll een spoor,kaartje' ell
gel1~.de meerd~rheid der Spanjaarden de de macht is va'n de Federacion Anar- zakgeld werden overhandlgd.
bijeenkomst te Valencia vijandig is ge- quista Iberica".
zind, aangezien er "uitslultend door misD'Ormesson wijst er voorts op, dat de . Een later telegram meldt, drut de indadigers aan wordt dE:elgellQmen".
'zitJUng van het "romp-parlement" te val~en ~en gevolg ~varen van het feit,
~el1eraal De 4ano we~ erop, dat Valencia ongrol}dwettig, is, aangezlen zij I dat , ~ Ij ~ e
m 1 lit, air e a ummder dan eel~ achtste deel van het sle~hts.Wordt bijgewoond door 62 del' 484 tor 1 t e·l ten vel e g e v aloarspronkelijke aa~tal leden del' Cortes atgevaardigden terwljl' het quorum 162 1 e, n , van , des e r t ie van
aan' deze vergad-ermg te Valencia deel-bedraagt '
,
Be Ig 1 sc h e sol d ate 11 wall€emt en dat de "rom'p" zeUs geen ge- .
,.
r e n g era p ,p 0 r tee r d, w e 1zag heeft in dat deer vanSpanje, dat '
k e sol d ate n. z i c h
n a ar
in het bezlt'der rooden is, waar - aldus
Bel'gische vrijwilligers
Spa n j e had d e It beg eve n,
verklaarde de generaal - Russlsche bol· z0 0 weI 0 m . '& i: c h b Ij d e
sjewisten en roode mllitie, waarvan de
VOLl\fAAKTE AANWERVINGS,t roe p ,e n van g e n era a 1
meesten mlsdadlgers zijl1, den scepter
ORGANISATIE.
F ran c () t e v 0 e g e n a, 1 s
zwaa i e n . :
b lj '. de, r e lI' e e r t' n g s t r 0 e.B~r u,s· 8.'e:l, 3 Dec: (Transocean). De pen.
ZITfING,IIERVOItMINGSCOl\IMISSIE systematischeaanwer.ving; van' vrljwUll~
gers voor het roode leger in Spanja' Uit de' huiszoeklngen' blj het NatlQ"
Uitges:tel(1 wegells ConseU-bijeellwaaromtrent' onlangs in de Kamer en nale Legloen en In de hoofdkwartieretl
Senaat vragen werden gest€ld heeft wt der communistische Ol'ganis~tles ~bleek
komst
resultaat gehad dat· vandaag ih de' dis- dat de vertegenwoordigers der belde
G e n eve', 4 Dec. (Transocean). tricten Brussel, Luik en Gent door de partljen in het Spaansche conf1ictzeer
In verband met de a.s. zitting van den autorltelten huiszoekin.gen zljl1 'gedaan, actief Zijlt geweest. Een der, actiefste
Conseil is 'de hijeenkomst van de com- zoowel in de woningen die dOOr politieke was weI de Spaansche diplomaat De
mi~sie inzake de hervormlng van den partijen. worden geoccupeerd als blJ Par- Zulueta, die vroeger aan de ambassade
Volkenbond uitgesteld van 7 tot 14 dezer. ticulleren.
te Brussel verbonden

was.
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VAN NEUTRALE ZoNE

Internatlonale brigade verdedigt
lUadrid
.

I

Salamanca, 3 Dec. (Ti'ans-!
ocean). De Ohlleensehe ambassadeur te
Madrld heett geweigerd het verzoek
van de bolslewlsttsche autorttetten in
de Spaansche hootdstadjn te wllllgen
om de 200 vluchtellngen, voor het meerendeel Spanjaarden, die in het ambassadegebouw de wij~ hebben, genornen,
aan haar uit te leveren.
i
Radio-Jaca m~ld~dat :'de door generaal Francisco Franco voorgestelde velllgheidszOne,voor vrouwen;,,' klnderen en
andere non-combattanten In, het Noord. o.ostelij k deel van Madrid door de rooden iwordt mlsbrulkt .voor het opslaan
van enorme hoeveelhederi ammunltle.
De Madrlleensche detenste-Iunta heert
volgens hetzelfdeomro€j)station een
schnjven gerlcht aan de lelders der
marxlstlsche partijen 'in alle landen,
waarin opreehte dank wordt uitgesproken voor den steun, dien zij aan de
"zaak der vrljheid" hebbe~ verleend.
In de zen ,brief wordt verder nag' verklaard, dat het to danken is aan de
Internationale brigade, dat men tot dusverra te Ma'drid 'heeft kunnen standhouden.
,
v

Sovjet-vloot 'in Noorsche
'..
::~ . .,:;wateren
,,',J' ,l

De Conseilzitting
GEEN BEKORTING DER BESPREKI.NGEN

Os I Q, 3' Dec. '(Transocean). In een
telegram uit Throndheim aan het dagblad "T'idens Tegll" wordt melding semaakt van oetenlngen van de SovjetRussische vloot in Noorsche territoriale
wateren.

G e n eve, 3 'Dec. (Havas). Het
Volkenbondssecretarlaat ,spreekt offi.
cieel op categorlsche wijze de in het bultenland versprelde geruchten tegen als
zouden het secretarlaat en de' verschlllende kanselarijen een plan hebben QPgesteld ,tot' versnelling en bekorttng' van
de bespreklngen 'van den Conseil op,10' •
dezer,
Par iJ s, 3 Dec. (Transocean). Volgens ontvangen 'telegra~men zijn in
de haven Valencia 51 gijzelaarsdoor: de'
bolsjewisten vermoord. ,
Oemeld wordt . dat deze misdaad is
gepleegd onder voorwendsel van represallles voor een bombardement der stad
door nationalistis,che vliegtuigen en dat
de buitenlandsche consuls vergeefs hebben getracht ten behoeve van de slachtoffers tusschenJ>eide te komen.

Het blad voegt hieraan toe, dat deze
manoeuvres werden ultgevoerd dcor onderzeebooten, mljnenleggers en torpedobootjagers 'in samenwerking met vlleg-

tuigen. ,
.Verklaard wordt dat vlsschers en andere' personen fOP een plaats twintig onderzeebooten bijeen hebben gezien.
De Russen verzekeren, dat zij oceartograflsche studies maken in verband met
den Golfs troom, doch het blad wijst erop, dat in Noordelljk Noorwegen, waar
een Ieder het bolsjewtstlsche gevaar ten
l\Iax d'Ormoy, de nleuwe Fransche 'volle' 6eseft, nlernand geloott dat de
minister van binnenlandsche zaken, ' Sovjet-RussIsche vloot zlch uitsluitend
die naar ;men ,veet wijlen minister
bezighoudt met wetenschappelijke' onRoger Salellgro is ,olJgevolgd.
de~cekingen.
- - - _••......!.

Dititschllllltl

DE lUONETAIRE MAATREGELEN

'. Mad riel, 4 Dee. (Reuter). De: BrItschezaakgelastigde' waarschuwqe nogmaals de te' Madrid aanwe'zige Bdtscne
onderdanen., te vertrekken, zoolang de
m9gelljkheid hlertoe nog bestaat, daar de
ambassade mogeliik instructies zal ontvangen om haar gebouw te slujten.

VERVALL~~

VAN STAATSBURGERSCHAP

\Vegens "verraderlijke

i

SITUATIE TE lUADRID

DE U.S.A. EN

Nog steeds ollgewijzigd

ARGENTINI~

Besprekillgen over halldelsl.>vereeukOll1st

activit~it"

88
OOyt
~~~~e~~~~~~ie& Pr, 198Y2 ,19'l1/i
Cult. Mij. Vorstenlanden 31Yt
303A
,H. V.A.
419
423%
Arendsburg
386
389
Beurs .te Amsterdam
Deli Bat. Tabak
2353A 236
Dell Mlj.
298 '
301%
S lot k 0 er sen (Eigen Dienst)
Oostkust
61
62%
•
Senembah
260
262
4 Dec. Malabar Thee
283
283
Cert. Ned. Hatldel-iMij.
165
168
168';4 Michiels Arnold
Ned. Ind. Handelsbank
269';4 272';4
137% Amsterdam Rubber
Ned. Ind. ,EscornptO-Mij.
197
197~
98';4 Bandar Rubber
Handelsverg. Amsterdam
244% 244%
422~1! Sumatra Rubber
Koloniale ;Bank
55
53Y2
673A Malang Tram
Amsterdamsche Bank
Serajoedal Tram
21 " 21
151
Koninklijke Petroleum Mij.
120';4 121
394';4 Besoekl Tabak
Koninklijke Paketvaart Mij.
135% 136Y2
141% Nisu
Nederl. Scheepvaart Unie
1001/18 1001/ 15
90~ 4% Nederland
Java China Japan Lijn
3% Nederland 1936
98
98
65
Deli Spoorweg Mij.
Robaver
134% 134Y2
101
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
107
107';4
55% Incassobank
Philips
'
"
166
167
268.% Javasche Cultuur
200';4 , 202
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Waisumatra
272
Internatio
208
Vico
I
208%
165Yt
Llndeteves stokvis
94-% Oandasoll
Mijnbouw Mij: Redjang Lebong
212 I Pangheotan
Pasir Nangka-.
Continental all
*
281/1.
28%
72';4
1)
Comm.
Amer.
Smelting
S lot k 0 e r san (Aneta)
Chrysler Corp.
96
97
3 Dec. 4 Dec. Bengkal1s' Expl. Mij.
100% 100% Corp. Tr. (mod. distr.
type)
~
,
1007/ 16 1001/16
.
Union
'Pacific
(cert.
1
1/16
100 / 16 100
97';4
97';4
21%'
gewone aandeelen)
21%
45Yt
45%
150¥:
.
Jasumij,
,
150,~1!
6%, Cities Service
35%
35%
2 29Cert.
8"
67% Cert. Hudson Car.
143A , 15%
, 66%
185
1) ex.-div.
98 '
98 ,
137% 137%
Afgedane t r.a n sac tie s
167% 168
i
48';4
'48%
531/i.)
N. I. S.
55%*)
80';4
81
106%*) ~
106·)
Deli Spoor
265.';4
269
32~*)
32Y4·)
154% 156~4 Sern. Cher~ Tr.
Sem.
Joana
Tl..
15
2%
2 / 18
196%·)
191/16.
1915/16 Gasmij. Nat.
226%·)
9·1:
94%' Aniem
565/16
5613/16 Tarakan
216*)
365/18
36% Soerowinangoen
106·)
BasHam
105*)
1
53 / 16 53%
212·)
Redjang
212*)
48%
De markt was beter.
~6%
46%
38%
3811t6
12~
121t/ 16
*)
gedaan:
U)
525/ 18 .52%
nomina ill.
)
433/16
43i 5/ 16
,biedkoers.
HU)
179~
179%
laatkoers.
165 . -165
93~
94
167
170
PRIJS.INDtX.
506exdiv. Lon d'e n, 4 Dec. (Reuter). Heden
393% 395
166.9. Gisteren 165.5. 4 Weken geleden
63~
65
138
141
i60.6. 52 Weken geled.en 144.4.

Hendel en Nijverheid
•

I

....

RUSSISCII SCHIP OPGEBRACHT

G 1 bra 1 tar, 4 Dec. (Reuter):
Een nationale kanonneerboot hleld een
RVss1.sch,e stoQmer" vier mlj,l van de Europapunt aan; Een officier der national1stenglng aan J>oord van den stoomer,
die' geescorteerd door de kanonneerboot
naar CcU'ta opstoomde.
I
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,----,5% Obi. Band.
Kinlne
100 1/ 2
5% " Solosche El., _

Beurs te Batavia

(Qfficleele koersen, nadruk verboden) 5% ObI.B'mas Eitt.
)'10 ObI. Rembang
Electr.
Na,beurs
6 %' " Sum; Electr.
, ,~','o ObI. VolkshuJ.a.
4 Dec. slot
vesting Soer.
4~% Bat. Verk.
KoI. Bank
,
MY·
68¥.i-68%
5 ~ ObI. Java Hyp.
H. V. A.
417%
I Bank
A'dam Rubber
271
271
41/20/oJava
Hyp. '
Philips' (R. II)
263¥.i
Bank 1001/ 4
Vorstenlanden
. 32Y:!-32 3,4
33
6% Obi Java Hyp.
Internatio
1633,4-164
1633,4
.
Be.nk
Ltndeteves
95
l% ObI. N.I. Hyp.
873,4 ,
'Unle
(
Bank
'4tAa% ObI. N.J. Hyp.
Japan Lijn
63 3,4
136¥.i
'Sank,
Paket'vaart
5% ObI. N.I., Hyp.
Dell ~poor
100
Bank'
Kedir! Tram
76
,0
6 % ObI. N.I. Hyp.
Ser~joedal Tram
2
,
Bank
Kon. Olie '
393
41/'1.°/0 ObI. Oem. Cr.
-,,- a J 100
395
Bank
-'
6% Oblig. Gem;' Cr.
Al'g. Expl. '
168%
Bank
Cities Service
$ 2%
5% ObI. P. Randoe
Shell Union
$ 19%
7% Obi. p. Randoe
U. S. Steel (R. II) $ 56y:!-563,4
70/. ObI. P. Randoe
Gen. Motors (R. II)
$ 53¥.i
6%
.. Carumby
Kennecott (R. jH),
$ 43% 6% 'Obi. Mandaling
Int. Nickel (R. II)
$ 46%
6% ObI.· BOOJ. DatAl
85
Anaconda (R. II)
$ 35%-36¥.i,
6%
Juliana
4~ % obI. G. Bat.
104
BasHam
5 'I" Obi. Gem. Ba'.
,,100'/2
Sum. Rubber
5% ObI. Gem., Mr.
Cur nelIs
5 Dec. o'f., % ObI. Gem. Bu! ...
tenzorg
gedaan:
4% .. Gem. Band ..
(bij uitgifte> ' 1001
4 % ObI. Gem. Band. ,~
41/ 2 % ObI.Gem. Sem.
~
\)S
5% Obi. Gem. Sem,
,
.a
E '
4'f., % Obi. Gem. SOer.
5% ObI. O. Soer.
Jav&SClle Bank
290' 3CO ' 5 % % ObI. G. P'bang - \
166 le8
Certif. N. H~ MU.
6 1h% ObI. Gem. T. en
Pekalongan
H&I1delsbank
_
6% ObI. Hotel des
Eol. Ba.nk
Amst. Bank
1491521/2
Indea
5 % ObI. Pro Hotel
Rott. Balik
100 101
E3compto und.
971/2 100' 6% " Hot. Homann
:.
6%
.. Djocja Hot.
419
B. V. A.
Amat. Rubber
2721/ 4273
6% ObI. Java Hotel . 3[3/t 3~
6%
.. Plantentuin
CUlt. MY. VOla'.
Intematlo
Ie Ieening
163 165
Llndeteve.s
95
I'
JasumU
45 50
Band. Kinin.
380 400
lergde Pro Veer
95 100
3
1
88 / 2 88 / 4 _
Sem. Stb. Pr. Vr.
198
Uni.
1/
J&panlljn
Ind. BI. Vr. Veem
6t
,~g 87 2
Hotel des Indes
Rott. Lloyd
K. P. M.
137lh 1391/ 2 Stroohoeden V€€m46
Woning Mij.
. 30 60 ,
8'. MY. Nedc::rl,
N, t. Spoor '
Dell Spoor .
'0 u 1 t u f.e s
e.m~ Oher. Tr.
Bero. Joana 'rr,
Ardjoena
"9S)/2
Ked11'1 Tt.
Artana
- "
196
~r&joedal. Tr.
1
pre!. Boekit Lawang ,.,j \
)57 h 165
Bat Verk. MU.
BodjopgDatarG~w. ' tOll/.
Malang 'fr.
Ba~Uam "
' 10~1/.
001' Java Tram
Sum. Rubber ,
243 1/ 4
6lmau
750
SoeI:owlnangoen
21P/.
tt
' ,
10.
Taloen
260
RtdJ. LebOng
t'
.. 'ItO
'
Slotkoersen
b1n1
162
"
A. lOt
(T 0 t 1 2. 14 u ll' r)
MouJa Bipoogl
220
Leening '34
100
••
..
• 100
, 3~
vorstenl.
BUllton ,B
Aim em
lt6
1633,4
lnten\atlo
,\
BeIlllkalL9
100
A'dam Rulllber
273
Zuid-Bantam
K.'P.M.
139%
..
, It.
gmni
157-1571,4
BUUton 2e rubriek 681,4
Kol. Bank
Tarakan
Z'.-Bantam
149%
Kon. OUe
3931/23933/ •
H. V. A.
4191/1
395
..
" ~ 100
170, 173 Sem. Cher.
Aig.Expl. MU.
313,4
.
265,1,.
J»h1l1ps
394
K,on.
Olie
_"
Cities Service
213,'16 2 1.5116 Bodj. Datar
101%,
Pret,
.,
100
3e Leening a J 500"
1/3
20
.
20
Shell Un19n $
219%
Soerowlnangoen
1
Id.pref.. ' 95 / t
~/
Cor Tnl.!lt Sh,
(Na 12.14 u u r)
'a 10 sh. $ distr.
CO.fpcJ.1'. 'I'Tust Sh.
Lcenlng:
'34
100%
a 10 sh. $' acc.
100%
-,,- '3~ A a J ,500
Corpar. 1'rust ah.

I i

'.

"

'2-

g,

,

a

S
Bethleh. st. cOrp.
Montg. Ward en Co
100 ah.

Int. Nickel Cy
Gen. Mot'ors Corp.
Gen. Electr. Oy
Anaconda O. M.
Standald Brands
Kennecott Copper

Bellrs te NelV-Yo'rk

46

-52 1/ 2 53

(Van Aneta-Reuoot)
3 Dec. 4 Dec.
Cities' Service
3%
3%
Shell Union
26 ex div. 26Y2
U. S. Steel
75%
741/.1
Anaconda
483,4
48%
Bethlehem
' 72% ' 713,4
Corp. Tr. (Mondlf. Sh,) , 3:78
3.75'
International Nickel
'61%
61~~
Ull~on ,Pacific.
1283,4125%
General Electric
51%
303,4
standcfrd Brands
' 15% ex dive 15%
General Motors
68% I 68
Montgomery Ward
" · 65% '68 3,4
Kennecott -:
, ' 56%
' 56~
Standard Oil,
134%
66,
Hudson Motor Gars,
19% ,'19%.
Stemming: fnregelmaUg.

U. S. S.

Gas Mij.
Gas Mij. Nat. bez.
Aniem
Anlem Nat. bez.
, 8<>10

196 200,
222

,-

MU. '

El~tr.'

37

..

,,1\ QOO
..

40

1001/ 8 '°0 3/ 4

- '10

••

.

1921/ 3 195
32 34

Gebeo
, BanjoemM Electr.
Sum. Electr. Mij.
Bali en L. Electr..
Rembang Electr,
Hudson Motor Cy.
q.-n '10 0 Of. indo L.
. . ' lOt,

l1h% ObI. Ind. L.
,

'II

'.. a 500
..

II

It'

It'
L.
'14
,. 1\ 500
to 10.

;,% ObI. Ind.
..

..

['I

r,, \

:
I
t~-

'>

/ ..
-il.

'"

'

~,

..

t'

BED~IJF

IN DE SUIKER

II

II

"

-

-

in

-

.1

-'

WEF;R EN

Het Proefstatlon der Javasuikerindustrie meldt :
;,
l% ObI. Ind. L.
'
Ook
in
de
tweede
halft van Ndvember
34A
100
was de regenval nog onvoldoende 'ver~
to.1\ 500
1% ObI. Ind. L. I
deeld: naast streken met voldoenden
'34 (3e)
tOO tOOl/s regen kwamen gebieden vaor; waar de
, t 600
hoeveelheid regen nog als on'Voldoenda
3~% ·Obl. Le€p.ing
moet worden beschouwd; totaal geno, 1935
men is
rond tweederde der mogelijke
4% ObI. Ind. L. '35
v'ergeUj'kingen
regertval van' Novem5% sem: Chr. Tr.
~% ObI. Gebeo
I ber gelijk of grooter geweest dan het
veeljarige gemiddelde van die maand.
IQU •
Of schoon hier en.daar niet voldoende
regen 'is gevallen om droogteverschijnselengeheel te doen verdwijnen,' heeft
'de aanplant als geheel goed geprofiteerd van de regens. De nabewerkingell
:erlandSCh
verloopen vlot, behalve, daar, waarde
regenval on voldoende vias of waar fndische
ieer plaatselijk - ware buien de werkzaamheden bemoelli.1kten. Door de saHandelsbank, N.V.
wahbewerkingen is 'de opkomst van het
rwerkvolk niet overal voldoende,
ALLE HANKlA KEN
Behalve het voorkomen van witte luis
wordt plaatselijk een vriJ zware boorM
deraantasting gemeld, terwijl-ratten21817 .vraat in nlet ernstLge ;mate opt,reedt.
..

"

;.

tOO ' 1001/ 41

"I·

de

I

I

/

B eltrs.Overzicht~n

,TABml

,,Producten-mcrkten
.
"

,C hie a ,g 0, ,4 Dec. (R~uter-East:-'
ern). ;Deg.:"verscheplng 124Ys.

RUBBER
"

Vastere \ stemming optIc Beurs
aatavla. sluit nlet onvast

5% Probolinggo monteerde scherp,
Schee'ps- en' pandbrieven waren vast.
Fransche' Leeningen waren betel'.

B a ta V 1 a, 5 Dec. (Eigen Dienst).
Met beperkte zaken en eenlgsalns verdeelde stemming bleet de ondertoon vrlj
gunstlg,
"
'Oltewaarden hlelden alch op vorlgen
prijs.
' I, ,'I
I
Suikers waren .beter, ultslultend voor
H." V. A. /
.
I
l. .! :
, Kol. Bank onveranderd, Vorstertlanden
I

echter zwakker.

r:

.;/" ,

Rubbersproflteerden slechts matlg van
den beteren rUbbetprljs., _' Amsterdam...
Rubber monteerde :2punten;
\
Philips fractloneel hooger en Unilever
op 156Jf.t-158%.',
!
Scheepvaart met llcht herstel. K. P. M.
vast.
Sporen goed prijshoudend.
Bankwaarden zoo goed als verlaten.
Handelsbank gedrukt op vorlgen prijs.
De Amerikaansche Afdeellng bOOd
llchte reactle.
,
Mijnbouw stil, met slechts matlge
vraag voor Zuid-Bantam.
.Leeningen . zwak.
Amsterdam 'sUI, doch ,vast
Am's t, erda m, 4 Dec. (Aneta).
Drlemaandsdollars pede~:% en dlto
ponden 1% agio.
De aandacht' voor' de politleke }>rob[emen op het vasteland: was 'verdwenen.
De Beurs let' nll' slechts op de gebeurtenlssen in Eng.eland, welke echter nlet
zwaar worden o}lgenomen. De markt was
ulterst stil, doch' vast; de vraag was
overwegend; llquldaties, werden g~d
geabsorbeerd.
Schepen ,waren levendlg. K. N. S.' 'M.
monteerde na vastevroegbeurs scherp,
tel~lj1 oak Unles en N. A. S. M. vast waren.
Kon. Qlle was vast. Het, publlek kocht
naast Parijs, onder beurs trokken de'
pr1j~en verder a·an. '. I '
PhlUps werd vroeWbeurs ~ngeboden,
doch van goede zijde fllnk opgenomen,
zoodat het fonds, vast bleef. '
. A. K. ·U. was kalm en 'prljsl\oudend.
Unilever Uep bil matlge affaIre op:,
VOOf sUlkers \vas geen antino, hoewel
de koel"sen lets'lf'ooger waren. vooral
van H., V. A., die op het hoogste punt
sloot;
I, _, '
• Ta'bakken' hadden bij geri~ge affaire
een vasten grondtoon. vooral teg~n het
slot.
'
,
Yankees waren vast, 'vooral Coppers
'en Republlc Steels;, pref.Wnllam Pont
was wll11g in verbalid meti~n verklaring van de dlr~tie.
I
Nederlandsche Staatsleenlngen en
Indische dito waren prijshoudend.
lndl.sche Trammen waren verdeeld.

nee.

Bue nos A'1 re s, 4
(AnC
~,"
tal. Fair average 'qll'allty , tstotnotee...
4 Dec. 4 Dec. o Dec. ~ing in papleren pesos) per 100 kg. Dec.
open' slot ,'opeh levering 5.75.

(Reuter.laaum)
1

'

,

n,

j

i

DE RIJS'nJARKT,
(Wesselink ,en DlJkhuf8J."
~ijstnotee.rlnJetl vail'·i' Dec.

's'li11ddaglJ

J3r~~(: :a~~d~p5.1~ert'~~~,$.~~.~;
10Q, kg. J',

Cr~~ apot koop. "
1~9/16
1198'11tJ/a,id
1&9/16 '
, /s
N e"w Y 0 r k, 4 Dec. (Aneta>. Het Sheets spot koop.
v~rk.
l~h
19,
prijsnl'veau van Wallstreet kwam hoo.. Jan.lMrt~ koop.
189,'t 6 '~81~1t(l
ger, doch binnen nauwe grenzen. Auto'g
9lttl
., Apr./Junlltoop.
18
181511 a
waren lichtelijk verbeterd. Sporen Idem. \
'-.:.erk.,
185/8'
19
Olies waren vaster, in verband met de
DelUarkt
was'
vast
en
actlef;
er
wagunstlgesltmitie der ol1e~industrie.
ren
aankoopen
door
handel
en
fabrlePublics 'waren -'Prijshoudend. Waren- k e n . '
,
huizeil trokken aan.' \
.
'
De 'stemming oP' de mlddagbeurs was
810tnoteerlng~n
onregelmatig. Olies 'waren echter vast
3D~ ..
met een llchte reactle.,
.
.,:'.eettJ
spot
kOOp~
1&'118
/ Nabeum waren Mijnen verdeeld, doch
verk.
, 185,.
Am. Smelting was vast. Later _werden
1891.8 '
Bethlehem. Steels en U. S. S~eels aange- Sheets Aor.l.Tllnl ,koo~.
,felk.
1&5/8
boden.
De marktwas zeervast.
Up. Pac. zakten 3% dollar in.
Kopersen,Rubbers ble'ven vrijwel on...
PEPER
verariderd.. ;: , ' , ,
Deomzet beOroeg 2.150.000 shares.
Londen

3 Dec.

'4DeC.
_,,'
aanb.2'J/. Unb.

",' ,,'

. : ' , .;of ,'\

Ja,va. Ketan 'e.k. Bat~vla ,aanlJOd"'f4.2~

p.p.,

o~

100 k.g~
,
'~
K i" a wa n g :fr. wagon, KIa.·
wangl1jn (oaar gelang s.. kviallt'eIt , en'

I, 6.88

Pel~

phiats v. I~Verli1gh, .
,
, ;,,',
, : ;.,~.
,
p. p. of p. 100 kg.
PetJah. K~ Boeloeh
.'
.
/ .De.c. aanb.' , " f 3.05/3.10 J 4.94/5.02
Lolosan, BQeloeh
Dec., aanb. , u 3.2~/3.3l) ,,5.~6/5.34'
HUli~r B~loeh
pee., a,al1b. • ,,3.50/3.55 ,,5.66s/5~75 ,
J

idem

Ani,t. ,Londen

1CQ9I} 6

9.013 8

!

.

'",3:75/3,89 ,,8.07/6.151

fe,tJahK.TJeree
Qec.: aanb.
Lo16~an TJeree '

" 2.70/2.75, .. 4.37/<1.45'
,
,',
.'
, D~C~ ~anb. I,
,,2.95/3.--:- u 4\.~'ls/4.851
T t{a"fi dloe r :
Beras Machine'

,

~:'

"

ft. '}V~gon'TJiai1~
dJoer :'<~i::'

ae.ras Machine
S. ,t.' R~ ,Dec.
aanp. '
a~p~ j\. Dec.

, . aaijb~,

Beta$ Kepa~a.. '
1/~:r. K.
aj1rtb. "

,;4:30

;,6.96

,. 4.60

" 7.45

,.4.60

,,7.45

Dec.

(Nadru~ verboden).

'DE M4BKT

TE BATAVIA

5 Dec. (Elgen dlenst) ~
13.- ,
.
nom.",
'
tnmpo~'g Robusta ~ Dec./Jan.. 15%
I 13% vraag., "
'
WH te ,Muntok peper D~c.lJ;l;n. f:o.b.
B~nka.. .j ,,; 18;....... · vr., f 18.50 aanb~~. "
ZwarteLampong Dec./Jan.(e.k. Ba>~
tavia) ~f ~ 9.50, vra.ag, 'f· 9.75' aanbod (e.k:·
TelOk'Seoong) Dec./Jan. f 10.15 vraag,
f .10.50 'aanbQd. ", I
"
,
Cltioneila' 'Dec./Ja~. J 1.27% gedaan.
B, at a v I a,

paH~mbang gobusta Dec./Jah. f
.. I

t

"DE "'l\JARKT

t,

TE SOERABAJA

, s,o. r, a, b aJ a,

5,,Dec. (Aneta). De
tweedehands suikermarkt bleef onver..
~n({e;rden stU. ,'
. , . '
, 'De Nivas ~erkoCht voor export 500 tons
SuP¢rl~ur voor consumptle 700 tons su
pet:1eur ~ ,.' ',
'
'
, Rl1bbersheets 35¥4 ,vraag.
\6

4

, ¢r~~" .3631& vraag.
De' fuarkt was vast.

""

KotHe ready eipoitkwallreit J 17.liwarte Bt.ngaPo~ ell.
vtaag.;:
gls~ren nleuwe-oogst J 17.- ge·
Louden Dec.JJan.
23; .
daan.,
.
.
H
New·York 1.~33/4
Witte
Muntok
cU.
Batavia. 5 ,Dec.
II
farlJs
851 1/ .
3
Londen .:('an.lMrt~ 4 / . aan~; 4V~ DUdpll
Berlijn
73.95
i'ac... '!:stomp- Handels~~. NOTB~R1NGBN TB BAtt'AVIA. '
Uwa~ ~mJ)ong ell.
'. roriJ to MiJ. bank' ,i .
Londen
Landen Jari.;M~t. .'21h 'm1d,pr. 2" /16
tlldpr.
.
opgave, van de 'producten-nO~rln.·
r. T. A'uam
(Reuter':'E~tern)
-993/ . Wol.
9'J3jJ
gen
,- der Han(ielsvereenlglng "Batavlai '
TIN'"
Z;~chf, A'dam
993/. OOS/.
99')/4
3
Dec.
4
Dec.
en'der
Ned.-IndJscheVer. voor den Rub·
a mId A'dam •
991/ 2 .....~·p.il1Ja .
be,th~ndel, IQ()pende van 4 Dec. ,1936
105.13
105~13'
3 mid A'dam t
993/8 WI.
Londen
rio BerljJn
12.1~ih 12.181/ 2
l~utir'n.m. tot 5 Dec. 1936 12 uur n.m.
I mid A'dam~
9~/.
Tt. Amsterdam
(Reu~r-Eas~rn)
'9.011/ 4
9.003/.
5 mid A'dam
-.
Atgedaan
laatste
Tt.New·Y~rk
f 49L7 1Il ' 4.{05, 16
l'. T. Londen
8.98
8,98 8.98
gtsteren
heden
mag
aanb.
3
Dec.
4
Dec.
Zlcht Londen
8.98
8.98 8.98
4 Dec.
30 d/Z Londen '
P
al
e
ttl b a it g R 0 )).
1
'14m1dfJa.,-afdoen~en
229 / .
228 '
Londen/Shanghal
1 sh. 2% d.
a m/z Londen
0 f (fa (per. picon
,
aanb.
m1dpt. kE,k.
LOnden/Bombay , I s h . 6% d.
Bat.• Ready: ' _
T.-T. AustraIH!
1.19
11., D.7.19
3/t
t ..mnds':-Ievering P. t~V . 2~Q "
.
?21
Lol1den/Hollgkong ,
, l' sh. 3 d. :
119
Zlcht AustraJ1!
"Deceml?et
7.19
13.500
.
ged/verke
..
ged.lveft<.
.r. T. Amerikf\
1.83112 1.831/ •
LOUden/Singa'pore
2 sh. 4·h. d. •
Januari
Zicht Amerika
1.83 1/ 2 1.831/ .
Fob. .I1~lemb. ,Ready:. Londen/Japan
Ish. 163/ 61 d.
ZlLVEB
'
5
5
T. T. Frankrijk
8 /8
. '. , ,. l>ecemb~t
8 /8
,81otkoer,
Zlcbt· FrankrUk
85 /51
8'1/8
:Janu'arl
Lon d e n,4 Dec.' '(Reuter~gast:'
Zlcht Belgl~ (Belga) 311/4 31,1/,
(Reuter-Ea8tern)
,
~'war~e ~amp.
T.T. Dultscl1land 74
74)/.
ern>. 21\1/16 'en termijn 2P/16. China ver~, t* e:p e r (per' picoU
Zicht DUitschland 14
3 Dec. 4 Dec. kocht. B,'r~-Il!die w, as eel1.klelne koo~r,:,
,741/ .
1ft 1. B t'
R~a dy:
IC.75· 10.60 ,10.75
. ~
I:I.~. ,a..
Reismarken
471/ .
481/ 2
7/
1Jg 2 De markt operide prijshoudend en _was
'
De~ember
2't.
New·YorkJL~nden
4
r0
:
4.90
10.60 10.75
10.75.
16
Registermarna N~.
Januarl.
47"/4' 1~.'New"'Y9rkIPar1Ja
4£6 7/ 16 4.66' 18 sedert de ,offlcieele 'vastsrelling 'van,' d~n "
oh~ques
473/ , ,491h
'r,. Ne".York/Am&tudam 54.~4 5t41 koers s~il en prijshoudend oJ) 1(16 ,h6<F E.~. T. J,3'etohg Ready.: passages,
413/1
10.30 n.geren dan' den vastgestelden' koers, aJs
',DeceMber
Zieht Praag
, 65/8
5
65/ .
6 /s
10.25 1O.~0
3
Zicht Zwitserland, 423/8
gevolg
van
Brltsch-Indischen
steUn."
,
'~a,nuar1
423/ 8
42 / .
JAP.-BRAZILIAANSCII CEMEN'r
f,
Weenen
33
~
Witt. ~ M u il to' k
3J '
Zicnt ItaU~
971
1
',.
P e ~er (per picon
Olfe"'ontginuing
en'
Katoentabriek
9
/8
ZiehL Stockholm 4~/:
•
~.k.. I3a~ .. ReaQY :
463/ 4
'
, ,Zlcb~08lo
451fa
45:.'4
TQkio,3 Dzc. (Domei). De Kamer ,Bombay,' 4' Dec. (Reuter-EasterhL
18 18.50'
pe~mper
Zlc1)1; Kj>penh.
401/,
Cash,
52
rupees
2
annas.
'Verreken'illg
1810 lP.50
~a4uarl
4()lh van' KOOPhande,I en Industrie ,~e, Tokio
Zlcht Salgon
:_.
87
heeft voorstellen ontvangen van den 9 Dece'mber 52 rupees 2 ann as. Verfe~; a 1 t to n' ell a-a lie
T. T. Br.-India
61;~s,
staat
Rio' Grande (BrazilWn, voor de kenlng, 8 'Januai'l,52 rupees' 4' annM. (per J<.G.lr,cl. diwn)
r. T. COIOnlDO
stU.
.
: Contr; A.R\!AdY: I 25
1.275 1.215 1.30
g~ ,oprlchti~g van een Japansch-Bazlll. De markt was'
r. T. Japan
I
1.?5 1 '2';} I. 27~ 1.30
: "DeC6nibet
Z;Icht Japan
5:~3; aansche
cement-fabriek, de. gemeen•
. 'Jari./~rt. 1.25'275' 1.215 l.:n 5 1.30
?iicht Martila
~Wi~: .schappelij~e ontginnlng ~oor Japan.sche
'i Jan,lJunl 1.25/27~
1.27i> 1.30
;r. T. Hongkong
561i. en Brazillaansche belangen van een , New Y 0 r.' ,k, 4 Dec. (Reut~r~
Jtill' / DeC.
1.25 1.275
r. T. Amoy
541/ 2 oUehoudende leisteenmijn, den verkoop Eastern). 45%.
,:'''an./~.
l.
~5
1.30 '
r. T. Shanghai •
54112 van een katoenfabrlek met, 70.000 spd,er. T~ Foochow
ConttactC.
len en 1534 weBfgetouwen naar Rio de
GOUD
I.?O Q.
T.T. Swatow
~eCen\bet ,
Janeiro" waarzij met cen kapltaal van
T. T. 8lngapore '
3
105 / 8
L 0 11 d;e 'n, 4 Dec. '\ (Reuter-East- R u ~ bet (per 1Ji
.'~f5 12 millioen milrels zal werken en aan
B.elsl1res
19.25
ruim 1000 arbelders werk verschaffen, en ern). Qpenmarktprijs in staven fljrtper Matk~Pr~~ ten 12,15 n,m.
per 100
per IOU 'ten slotte 'het ruilenvan Japanscne, oz. 7.1.9%.
' Java Std.
koopwaren, zOQals cement, draad en bUk
. Sheets
Ba.tav,ia (Aneta) , 4 Dec. 5 Dec.
tegen Braziliaansche' p~oducten als hulCOPRAB
Java Std.
, . Crt10e
laatk. bie~k. laatk den, tabak en woI.
In Japan,sche indtistrleele en ,commerL on den, 4 Dec. \ (Reuter-East_Lt. Bat.lSingapou
10 N8 1.05
1-051/ 8
cieelekrin~enheeft men blijkbaar zaer ern).,' Dec.-v~rsch. 21.-.-/'vraag.
L't. Bat./Londen
R.98
~.951/1 89>0(
, (Zie 'verder. Vterde Iilad).
I. ... B.1.t..IN.-York
I 83'/. 1.82 112 I 831/ , groote belang.stelling 'voor de" voorge~
, • I
stelde barter~trallsacties.
•
Anisterdam
8 1 0 tIt 9 e r se n
Fi\ILLISSElUENTEN"
'Mark
73.90-73.93
.
Uitgesprokell\
'Pound sterling
9.001S/10-9.011/s
Op 23 November . 1936 het' fallllsse~
Dollar
1.83*-1.83% i ment van- de n'alatenschapv~n wii.len
Franc
8.56%-8.56% ' Hok Ten Llong, koopman, laatstelijk gePraag
6.47%-6.52% woond hehbende te Sigl,i,en aldaar han- f
Weenen
32.50'-33.00
delgedi'e'ven hebbende onder het merk
3 Dec. 4 Dec.
Ban Jie #00 ; ,
(Aneta)
P/
()P 27 November 1936, het: faUUssePrnlon1lat1erente ' , I I 12 \
2
ment van Jie A Hao, koopman, Wonende
Koera'
lOO7hate Boemboelan, onderdlstrict Pagoeat,
Amst.-B'Vta
" '" 21833
!l
idem
lWIt~.
oridel'afdeellng :Boealemo (GorontalQ) ..
b

WiSSfHkoersen

"

Slijp,B~IQeh

. ':p~c., ,aal,1~~,

3 Dec. '4 'Dec.

(Reuter..BM~rn)
/

4

•

sneeta 8PQt '
31;'/16 j 5!I6 3~6/,'~
Londen eveneens stll en vast
", Januarl
31 8/ s' 3131'1 . 327h6
, ,
"
" . AprUlJunl
319/ 16 3191t 6 32'11
Lon den,. 4 Dec. (Reuter). Op de'
~ JuU/Sept.
315/ 8 31 5/ 8 321tlt~
Londensche Effectenbeurs was, de on- :, " t.o.b 000.
31 /16 JP!t6 a'l.l/a,
dertoon stll doch vast. De prljsbewegln- Medium blanket.s
/
gen gtngen besltst omhoog rot tegen
~c./Jan. ' ,'" ,3013/. \~"
32 '
slot, toen door llquldatles, In verband Rolle? bark Dec./Jan. '29 "/] 8 - , ,';Jl
met het w~kelnde,' het meerendeel. der
~
,
' nom.' \
prijzen ,werd teruggebracht tot het prijs-, Dernarkt sloat Vrildag zeer lusteloos:
pell .van gtsteren. ,
De, markt opende heden seer vast,
, " I '
' ,
. RubJbers weersplegelden de voortduLondeD
rende 'stijging van den prijs van' het
product met uitstekende vraag.
I
(Reuter·Eastern)
Andere producten waren stll, behalve
tarwe, dat zeer vast was, in sympathle
. 3 Dec. -iDee.
met bertchten van over zee, alsmede
door goede vraag, van Engeland en het
open 8Io~ open alo'
vasteland.
not. not. llQt., I\ot.
Wat de ,geldmarkt betreft: Na de dae,'" spot koop.
813A681~ht'813he 9,\ •
seizoensstijging van de gemlddelde noverle.
81~1t6' ~' 91/t~
teering der schatklstblljetumverbeterde
., • Jan.lMrt. koop.
87/s ~'gl!to
het dlsconto scherp.
verle,
81:'114 - 91/.
De Amerlkaansche afdeel1ng' was
,. ApJ1!/Junl koop.
, 87/ a ~ g'/{$
p
vert.
9 ,
,9VJ~
llchtelijk onregelmatig, na prijshoudehd
.. "Jul1IBtP," koop,
.- 8101t~ ~91/R
te zijn geopend.
'yerk.
gIller, ~ ffJ/16
II
Oet./Deo koop:
,9"',91/,
verle.
9 1/ J6 ' '7' 93/ 16
" ' , Berlijn met lIchteverbetering
De markt opende prijshoudend'.,: paa~:.1
B e r I iJ
4' Dec., (Transocean). De na.. ,verbeterde de mar~t t>paankoopen
aandeelenmarkt .opende heden ietwat door den handel en het vermoeden dat
onregelmatig. Er was aanVankelijk wel- de voorraden in Engeland zwaar" zullEm
nlg vraag, dQch later _zet~e een ver:be- afnemen, hetgeel\ later gest1lnule~rd
tering in en trokken de prijzen: aari. De werd door Amerikaansche aankoopen' en
verbeterin'g was o.a. een gevolg van de aankoopen door specuranten. De markt
betere tendenz der Londensche Beurs.
slot zeer vast met omvangrijke zakim.
Obllgaties, buitenlandsche zoowel als
New·York
blnnenland~he, waren zeer stU. Duitsche obllgatleS' waren prijshoudend, bui, (Reuter-Eastern) .
tenlandschedito lets hooger.
t a. n.~.
t U. n.m
Callmoney deed 2% tot' 3~.
New York beperkt hooger
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BAT~VlAAscn

~ater'dag ~5

NtEUWsBLAlJ van

.

•

December 1931) .; TWEEnE D'LAD

;. ~ t .

Spoedig kGlllt
,

A'.OR

•

In REX THEATER!

•

In

I

ZW(MBAU

1IIIhOE£j\P481\'1 111
1

tel. 428
Morgen
MatJnee

'

,Nag sle chts enkele avonden
een spanne o de meesleependa derectleve-Illm

Dansante

. Muzlek van de. Sliverklngr
Vacantle-kaarten: verkrlJgbaas
geldig van .9 December 11m
4 Januarl ~931.
21854

EDrJORfT HOMOLlfl
&

vaa
a ENE ZEN: Ver'raglnG

0111111

en Wegbll }VeII der Maanda \~Iden.
'h'~ s{6UU\.IM. ~u. ~ll1onor4.hri''''I''Apottltktn

-----------HEEREN!
Wilt U een. goedziUend
costuum hebben, laat

SIKI
NICOlAAS~.
,
en

(Fraulein Frau)

HoRBIGER

~

"eden.. en Morgenavon
I a a t s t e voorstelllnqen

.

Z war t e Pie t .zullen Zaterdag 'en londag tlldens aile

(Niet voor klnder en)

g

!SJ

GLORIA STUART, ALICE FAYE,' JACK HAlSY
CLAUDE GILLINGWATER, MiCHAEL WHALEN
Vooraf o.e. "De Lege,rs van alie Landen".

"MEVROUW HEEFT NUKKEN"

all·, PAUL

li~~>· mJ
I· Ex't ra ,. mat i ne8

-SHIRLE'If TEMPL£--

laterdag en Zondag 5 uur n.m.

JENNY JUGO

December
Zoo 6-12 M. Semarang
Gen. van Swieten
Zoo &- 4 N. S~marang en Soerabaja ; overscheep aldaar naar
oost-aorneo, Bali en.Lombok
op ten Noort
Ma. 7-12 M. Singapore en Belawa n-Dall ; overscheep aldaar
naar Lho-Seumawe, SigH, Sabang en' Olehleh ;
" alsmede naa r Langsa
Both
Ma. 7-12 M. Java'sZuidkust
Kidoel
Ma. 7- 4 N; semarans, Soerabaja, Boeleleng en Makasser;
overscheep aldaar naar rde Molukken, West- en
Z.uld-Nleuw-Gulnea
l\Ierak
Ma. 7- 5 N. (josthaven en Merak
Speelman
W,o. 9- 8 V. van Pasar-Jkan (4 N. van Tandjong-Priok) naar
Kalianda Oosthaven en Kota- Agoeng
~Iajang
Woo 9- 8 V. TandjOng-Pandatt en Pontianak
Tosari
Woo 9-1'2 M. Oheribcn, semarang, Soerabaja, Soemen-ep, Ampenan en Boeleleng
Van der Hagen
Woo 9- 5 N. Benkoelen, Padahg en stbotga : overscheep Pa-'
dang naar Noordelijker gelegen havens
.
Van Waerwijck
Ophir
Do. 10- 8 V. Palembang en Pladjoe
\ Do,' 10-12 M. Cherlbon, Semarang en Soerabaja
Pasir
Do. 10- 5 N. Oosthaven en Merak
/
Van Goens
Vr. 11- 9 Y. Tandjong-pandan, Bankahavens, Riouw en Sin..
g~PQl'ie
!\lijer
Vr. 11.-1'2 M. RodrigUez, Mauritius, Reunion, 'I'amatave, Durhan, Lourenco Marques, Beira,. Zanzibar, Mombasa en Seych~lles; overscheep 1 Durban naar
Buenos J\1r.e~, Montevideo, Santos, Rio de Janeiro,
' Bahia en Pernambuco
Roggeveen
Za. 12-12 M. ToboaHv ,Muntok, Palembang, en Sei-Ger?ng;
overseneep Palembang naar Moeara-Saba, Dlam,
bi en Koeala-TQlengkal
Gen.' van. Swieten
Za. 12- 4 N. Muntok, Singapore en Belawan-Dell op ten Noort

Poor' Little,
met:

,

fen . fllin vol' MYSTERIE, IRONI! en PARODIE.

met

to uur

Drfe voorstalllnuen

H[1 {The
AR'M ER-UKRich£. Girl}
MEl SU

!!l

Een Pa}amount.fiIm, waa~in 'Hollywood een loopje
met zichzelf neemt, CAROLE LOMBARD in een
frappante rol als prinses, die Iilrnster wil worden.
(Niet voor· kinderen)
. Voo~af o.a .. .Love rs Paradise" een idylle in.kleure ....

21843

,

van de vro olllke 20th Century-Fox feestfi,lm'

met

LOMBA.RD
FRED MACMURRAY
-GEORGE BARBIER '

GL-.·0" B·- E

DE ZON
U dan kleeden.

Z0 ndaginO rg 9n t;

(tHE P~INCESS COMES ACROSS)

Mat In e e's

. . .."

I. 4.30 n.;] ,.' .fGiZ;l

nHOLlYWOOD 10[11 HN PRINSES"
CAROLE

DAMESDe echte CAP~~.L:~~_ J.t

Zaterdag en Zop<lag,

voorsteilingen
(behalve die te 9.45
n.m.) persoonlljk aan al.fe kinder en een

NIEUWE fOIO VANSHIRUVUMPl[

d

e O~ VROUW VlN ~[N STAATS VIJAHD e

t

ultrelken,
Jongalui t I Denk aan onz en opstellen-wedstrijd, lnzendlngen tot' Zaterdag 13 Dec. 1936.
218H
Aile 'voorstellingen gewone avoudurljzen,

(Public Enemy's Wife)
._
met MAR GAR ET LIN D S /tl. Y en PAT 0' 8 R I' EN,
I

De grimmlge waarheid over het lot der weduwen v.an de
gangsters, die vielen onder de kogels der 'G· t'v1e n' vrouvten, die de finesses weten van wei honderd opzlen-"
barende misdaden - hoort hun opzienbarende onthullingen
in di~ aangrijpend werk I
EXTRA: THE FILM FOLLIES, musical- DONKER AFRIKA reisverhaal. LITTLE bUTCH PLATE, komische teekenfilm.
21.857
Niet voor kinderen,

I-

TE~DAG-AVONDCAf'ITOL..AVOND!
I! r
!!

'I

U kunt 'e( verzekerd van zijn, dot het gezellig wordt; want
wie zou die leuke 'OORSPRONKELlJKE HOLLAN~DSCHE
ST. NICOLAAS' LIEDJES beter kunnen verzorgen dan:

Morgen 'G E EN matinee's.:

I

,

ZA
ST. NICOLAAS-AVONO'!,!!

o 0' R

R· IJ'·F

STEEDS STlJGl DE rOELOOP VOOR

Aardige coupe gegarandeerd~

EUROPEESGHE GOUPEUR"
21819-

Matinee's morgen fO.ts en 4.30 uur:
t;J
Marlene Dietrich eo
Gary Cooper In

DESIRE

, 21858

GEH~Ef..

v

Slechts ,twee opvoeringen op Vrijdag 11 en
Zaterdag· 12 Dec. a.s, in het (lTV THEATER
9.30 des avonds

J1,Ths" Past Is FinJs"eli " •••
Noel Coward.

••

= .,- •
Heden en morgen

,

(Easy ,Virtue)

,

CHERIBON

htm

'/ "411~"/ : 1,

met SALLY, J:llERS

KENT TAY~OR

~,'FL~ORIDA

TH,E· KlN:G\ ~:STEPS OUT·
Naar de bekende Weens~he Operette CISSIJ --:an FRITY KREISLER. Een
"piece de resistance" op muzikaal en vJcaal gebied. GRACE MOORE'S
21727
nieuwe produetie, onder~ kolossale regie van JOSEF von STERNBERG.
, ............ en
. . - - - -......--------------~-

FRANCES DRAKE

SPECIAL~~

t1,

HEDEN EN MORGEN VOOR HET LAATST '
een film, welke U in toenemende spanning houdt

Matinee's;, Heden en Zondag, 5 uur n.m.
:' "ROMAN SCANDALS" met EDDIE CANTOR

,

"MYSTERY
OF THE
39 STEPS"
ROB E R'T DON AT' en
MAD E lEI N E C A R"R 0 L l

' (Niet voor kinderen)""

,met

Kindervoorstellingen: Zondag 8.30 en 11 uur v.m,
"WEST OF THE DIVIDE" met JOHN WAYNE

De geneimz.innige sfeer in deze Gong-detective.fitin zal tot
het taatste moment vat op U hebben. (Niet voor kinderen.)
EEN MEESTERLIJKE MYSTERIEFILM

Vanaf Maandag·: de bijzondere 20th Century Fox film
,THE MAN WHO BROKE THE
21848
·B ~NK AT
MONTE
CARl.O"

.::;:.:

•

CINEMA PALACE·

E8 n .f iJ m me'f tern p0 8 n t 8,m p8 ram 8 nt

A'nd how she sings'
,,: /lWOULD YOU?", YO.YI"
great new love'~~I~I\

en met Zondag: G R A. (E MOO R E
In

amusem'ent en drama in den grooten luxe-trein, welke in
drie dagen van New York naar Florida snelt.
(Niet .voor kinder en.)

.

offreert tot

VOOI h~t

filrlt

•.i .

.

Entree: f 3. -, f 2.10 en f 1.20 (incl. bel.)
Gratis plaa~s b~spreken \oor de f 3. - en
f 210 plaatsen in de BAT, CRICKET CLUB
v~n . 9 '- 12 v.m.,· in het CITY THEATER
vao 6 -1 0 n.m,
21849

'C~DiiordardReBsia ura~J
..CitJ[
.
spanne~d~SlparamouolI
,

And no screen experience will equal this turbulent
romance of old Frisco-with lovely Jeanette sing;inqlove-songs to Clark ..'. finding the meaning of
•
love in his arms!

Hoe licht snijdt gij U niet of krijgt
gij niet een pijIiliike verwonding.
En wat kunt gij nadien niet eeil
last hebben, als er vuH in' gekomen
is en de wond gaat ontsteken.
\Velk een g~not IS het dan in zulke
gevallen een doos Purol bij de hand
te hebhen. Purol de zoo heerlijk
zuiverende, ontsmettende en genezenJe zalt.
Ongevallen komen helaas onophoudelijk voor, doch met een doos
Purol zijt glj er tegen' gewapend,
want Purol helpt schitterend bij
snij- of brandwonden, schrammen,
schavingen, kneuzingen, smetlen of
schrijnen der huid, ontvellingen,
doorgeloopen voeten enz.
En juist tegen ontstekingen bewees
Purol LOo'n Ultstekend middel te
zijn. want de ontsmettende en heelende bestanddeelen dezer zalf dringen diep door in de oppervlakte
der bezeerde plek en verrkhten
daar hun genezende werking.
Houd Purol
bij de hand,
het is een
huisapotheek
op zich zelf.

' (Het: verl~den heeft afgedaan)
"naar hat bekende toone.ehtuk van

, ".

de

GEMODERNISEERDE

"O'L 0&, E·"
tHEIR THR~LL IS YOUR THRilL I
Verwondingen.

2183~

..._ - .. ._

",'

(Begeerte)

Niet'voor kinderen.

BINNENKORT IN DE

{PAsaAGE: WI. 383. Bt. 612. 'fpk. 3ZJ
,
VRACHT : Bt. 611 - 'fpk. 321
~
INLICHTINGEN: Welrevreden No. 1800.
. tcestel 54.
......._ ...._ _~_ _..._QElBIIBI-..

met zijn

.

, Gala- enAvond-kle'eding

,
TELEFOONNUMMERS VOOR:

THE BATA'VIA PLAYERS

U I T G· e S PRO KEN H 0 l LAN D S C H ~ 0 R K' EST ! ! !
.
tev~ns voor het' Restaurant! ! !
Gebrade~J S'peen'Yarken: met Sauce PikQnt; en Z,,,urkool~' .
" Gekookte Tar6ot-"/lLady.Egmond'J met DO'perwten.
" Gegratinl!erd~'"Holi. Zeetong m/Puntasperges 6' D'operwten.
. Kalis Zwe%eri,k BOlsfelaise met. puree 6' Dop,erwten·.
. Gebraden Fa~~nt Souwaroff met Compote.
. J
Gebraden'"H~%enrug
met
Roomsaus
6"
Appelmoes.
,

REX THEATER

I

Matinee',:

Za\erdag 4.30. n.m.
Zondag 10 u. v.m. en 4.30 n,m.

fISt. lOUIS KID"
fen film vol acHe'

MAGNEETJES-TARIEF

met' JAMES CAGNEY·
(Toeg"'inke1ljk voor kinderen)

NAANDAG ~ DINSDA'G, wederom een Gong-schlager

-

PA LO'S BRAUTFAHRT

,

Per 5 regeJs· druks of gedeelten daaryan f 1.- per plaatsing

FifS#

,PSI

N

~

---

(,Jl

3\

. . . .'M'MW,

\

,

Voor annonces, welke niet YOIl %Qkeliike strekkirig %ijn:
Per 5 regels druks of gedeelten daarvan :

::: ~Ia:::~:ln~~~"
Per 3 of 4

:

REX

: ::: : : ~:50') C'APTAIN

bled!' tot en met Zondag :

6

JANUARYfrisch mat
SHIRLEY TEMPLE
verhaal van naasten1iefde en hu-

..) Een mooi .' veredelend,
" 2. - ' manI
t'
tei .

plaatsin~en

-----/
*)

CHERIBON

nrtJiiWWiAMIiPA

e

GIfWIi

lilW.

Shirley zlngt en danst: weer!
De reductie w~rdt slechts yerleend, wanneer bij eerste 8hirley,'s vroolljke grappen en avoaturen'zullen het publlek in een
goede stemming houden.
21728
Qanbied!ng ~e,t aantal plaatsingen vermeld wordt.

-

.+-=

AI'Ni' , _

-

PINE"
"THEG TRAit OF THE lOMESOME
e
zal
•

.

In alle apotheken en' toko's '

. JESSI:E.2'

f 0.40 of f 0.75
doos.

I per

tRALP;H
•.
w: s. Va,. D1k Production
.Q

Produced by rolan

BlttfUOn

,md Be,hard H.

De film, welke U in vervoering"
brengen .door:
sterk, aangrijpe nd spel ~ .. een boeiend gegeven ... en bavena' a~s
de perfecte kleurenfilm, het baanbrekende ,werk naar, aanleiding van
walks succes thans aile-Hollywood studio,'s kleurenfilmsvervaardigen.

HEA·LY
'

Hym~

"
_

21829

2 P~~n

, 21837 J ft1lIWlWIA •

Oe:CA
PARK
. . ., -....,..m

Spoedig in,
•
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Zatc'..dag -,;5 December 193i) - DERDE. DLAO
"'"'"

De dekkende mantel van het non- interventie-pcct

door

va

I

OJ)

Spanje spookt in de Europeesche polltiek. Niemand is er gerust op, Het valt
echter telkens weer mee, omdat- alle
betrokkenen even bang ,zijn voor een
conflict, en niemand al te bang is. Dit
laatste immers zou het gevaar meebrengen dat zij, die op devrees del' anderen
speculeeren, zouden meenen alles te kunnen wagen.

I

I

II

lIet tatercel is
De
e k
t erkende. Belde werden, in theofie tenNu kwam ook een eigenaardiO'e zwak. t
t· z'Jtt.
h ovdere n omds mins'te, op denzelfden voet b€handeld. heid van de natlonalisti.;:cl;e p~rtlj aan
van nQn-m erven :e ussc en e mogen - D·t
.
. h t boO"
I d
..
~
heden bestaat voorl DU verhlndert n~~ 1 was Inlmer~ e
~ol~se
er non-!den dag: Zij zag tich Ineer aangewe-

~at R~SSiS?h~ tanks,

Zooals bekend stamt de Russlsche na'I
tionale dichter, Poetsjkin, van mcederszijde nit prinselijk, Abbessijnz ch bleed.
Hij was eeh directe nakomellng van
den negerprins Peter den Groote. Gezlen dit feit is de Ru ssische dichter
vooral onder de meer ontwlkkelde ne··
gel's van de Vereenigde 3taten bljzonder populalr. De negerin, Miss Edwards,
die in het voorjaar [.l. haar studies aan
de universlteit voltooide en een Europeesche reis maakte, bezocht bij ,1ie gelegenheid ook Rusland en vertelde aan de
persmenschen te Moskou, dat de. Rus
Poetsjkin bijzonder gelierd is onder. de
zwarten van Amerika. De neger-tljdschriften publiceeren . geregeld vertaalde verzen van den dichter. Bij de komende groote . feestelijkheden,
naar
aanleiding ,van z.ijn 100en stel'fdag in
F'ebruari 1937, zal cen bijzondere negerdelegatle vanuit Amerika naar Moskou
worden gezonden, om aan de ieestelljkheden deel te nemen en den dichtel'
op zijn graf te huldigen.
.

I

I

VILLANUS

Poetejkln, de Iievelingsdiehtel' der negers
I

Spucnsch

.

ric

,.

trum van macht in Spanj,e" dan was
het anders, Dan konden .ook de anderen, genceg krijgende va~l al die. anar,
chie en al dat wederzijdsche moordeu,
den wensch gaan :koesteren, daaraan
kend geworden, "Drelgt er nu geen een em
. d e t e ma k en d 001' den
en man, d'ie
oorlog ?" was veelal de a ngstlge vraa g.,
duid
llik
d
t
k
t
'
.,. zoe Ul e lJ
e s e1' s e _ge bl'e k en was,
'
1t t
t
k"
D
Men dacht, dat Duitschland en Italle d
e oppermac 1 oe' e ennen; e verFranco nu uit alle macht zouden
I dll,gmg
.
d ld h ee n.-ec ht er aI.
. hel-, (e
van Man·
pen, wa t de Russen nog verder uit hun 11
I'
'
.
'"
b
ht
H
et
' er ei verrassingen meege rae.
tent zou lokken.
Men
vreesde
zelfs
nog
11noreel
b'j
d
.
t
bl
....
••
!
1
e regeermgs roepen
ell;l{
weer andere mmengmg, van Engeland,! verbeterd, dank zij een krachtige leibezorgd voor de Balearen, en, van! ding en een krijgstueht, die totnogtce
F'rankrtjk, dat dan zou worden meege-I ten eenenmale ontbroken hadden. Masleept. El' waren waarlijk kranten, die ~ terieel bleek .de regeertngspartij op eens
"
Iveel sterker geworden. En niet mindel'
de .~ebe~rtel1ls bUllet.1l1.eerden. In wer- duidelijk was, dat zij over de aanvoel
kelijkheid was er wemig gebeurd. Het iring beschlkte, die zij te voren nooit
was te voorzten, dat de non-interven-! had ~ezeten.. Russische sltrate~ie teeken-!
tie zou blijven voortbestaan. Daarvoor de zlch af m de gebeurtenlssen.
maakte het waarlijk niet vee! verschil,
,
.
De zwakheld der Witten
of men de eene of de andere
regeermg

Russische en Duitsche strijders
'tooneel
. POLITiE;{E BESCHOU\VINGEN

~

I

Prins Bernhard heeft op 2,1 November cell bezoek gebracht aan de werkplaatsen van de N. V.' \Verkspoor te Amsterdam; v.I.ll.r.: Prins Bernhard,
ir. lH. II. Damme, directeur van \Verk SPOOl" en mr. D. Crena de Iongh, president directeur van de Nederlandsche Handel lUaatschappij.
~~._~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~estkuu~d i~~~i~v~~~~ie~nV~~it~~~e~~e~l;~l't~aUa~~na~l~ ~~~n~: h~~aree~:r~~:e:~nscd~et ~~~el~~~

~

te1n deele
I
II
omtre,kkende beweging. Uij Ipn de
FLASH GORDOjN••~AN'rASIE VER,"
oor ~uSkSlksC e mandsc laPtl~en, I' n U - den eenen kant hun 1?teun te verlcenen drid niet met MOOl'scl~e' soldaten z-ou hoofdstad niet omsinO'elen Hlj moet
WERKELUKT?
d en op'vre en t egen e na 10na IS t en, en
d R c::
i
d
k t .
"'.
dat Duitsche tanks de Russische strijd- en
e tL.. sen aan ~.en an eren ..an. mnemen. Hij gebrui:<t echtel' voor de I trachten haar te veroveren door de
wagens tegemoet gaan. Wij lezen hoe ~~~~l~~~ en Frankl'lJk zouden bhJven ~anv~llen Af ~~ Ma;;rid t~?~~za~1ijk grootere aanvalskracht ~an zijn geoeEen onzichtbaar makende straal
De Canadeesche vijfling~n
anti-tank-geschut del' regeering de ~nks'
WOOl'
I d rl
aha~scd
e ? S'wl'lJ rac enk'lfende soldaten. Kennel'S van dat soort
Eenige Parijsche journaUsten zijn in I
del' witten heeft weggespoten" Dl,t geaarom oe t
IJ at .
aarom 00
. . ,
schut, ook weer"van Russischen, oorPlatonische beteek~nis teiste~~ hij. de stad, die hij weld~~ hoopt va.n stnJd hebben te voren reeds voo~- het volle licht", terwijl de voorwerpen
He~ is bekend, dat de wereld~eraemspron'Y ¥erraadt door zijn nauwkeurig
. ' I dat Zlm elgen hoofdstad zal zlJn. met Ispeld, dat het voor de s0ldaten moel-1 ondel' het' b€reik van 'de hand bleven,! de vlJHingen van Canada, de kmderen
schiet~n reeds, wie het bedient. Tijdens
Neen, m€er dan pla~ol1lsche bete~-! beschieting en onophou~elijke 1.?cht- !lijk zou worden, als de strijd in een l getuigen geweest van de werking, die' Dionn~, ondank.s ~aar jeugd (zij zijn
den 001'100' li.ebben wij vaak van de Duit kenis had die erkenmng, voorlooplg. b0mbardementen ? Waarom laat hlj een I barricadenstrijd om de hoofdstad zou I
"
nog 111et eens dne Jaar oud) reeds een
schers ~elloorci, dat de Russen gebOrel~ tenminste, .niet. De mogendheden wil- venHeling. Itoe, alsof hij de hoofdstad' ontaarden, en niet meer een strijd een "onzicptbaar ma~ende straal uit- aal1'zienlijk verinogen hel?ben verworartilleristen waren. En menigmaal heb- den o~~derll11g ~een conflict. Dus zou- van een bitter gehaten vijand bestook- in het open veld zou zijn. Die voorspel-I' oefent. Ze zagen de dmgen allengs zich Yen. Ook de Canadeesche staat, onder
ben wij dat aan het front, door de nauw- den ZlJ alles blJ l~et oude laten.
te? Waarom laat h~j aanval op aanval ling is j'uist gebleken.
,
als het ware dematerialise~ren, .verva- welks toezicht de kinderen .. sta.an,
keuriO'heid van hun vuur kunnen veri-I
.
, d o e n , met de bloedlgste gevolgen, ook
Nu is de groote teteekenis van dat gen, een schaduw worden, emdeliJk zich maakt geen slechte zaken met zlJn vljf:o
•
0
•
. '
Ais het toch l1lets beteekende waar- voor zijn eigen aanhan er ? E n'
t
. 1
EU d b ' ht
V
r
'
fl€Cren. Ole. anh-tank-kan.onnen wor- om hebhen Italie en Duitschla;ld dan hiJ' dat l'uClltbolnmell gensd'e b vetergede Ialles, dat Franco er niet
geslaagd is, oPb~ssdent' b' d e h'~1'1c .tgevlerts °iege~l mgen.
dcn zeker met door SpanJaarden be-.
.
ars n e een aanzienlijk IeO'er op de been te bren- er lJ a
e rog .1. Ul ges 0 en s, '"
d' d
met VIoeJer of later erkend? ,Vroeger granaten met enkel de roo1e bevolking
. h
0
wacl1ten ze zich er eenig'e wetenschapDe kleinen vormen een groote aanlen.
, • \
niet, omdat de ophanden lijkende\ in- van de 'hoofdstad treffen maar dat IgendUldt tetl ~vergdrootte gedeedlte v.an ~~t pelijke toelichting aan te knoopen Een
trekkingskracht voor vreemdelingen
e
b" it t k d
k
:
an, a 11J se er maan en m zlJn
..
t oc ht t e M ,ad'd
1'1 e n zoo IJ U GS e, e- 00 de betrekkingen del' ziJnen erdoor macht heeft Ook de bevolkin van het Hongaar heeft dezen straal...... mtge- uit aBe landen del' wereld, vooral uit
Madrid wordt in hOQfdzaa,k gebommoment was voor de zen stap. worde,n gedood?
d ' t
.
g ,
vonden en wiI ermee hi variete's optrebardeerd met Duitsche, vliegtuigen. Zij, cora1tief
de Vereentgde staten, waar men een
Kwam men te vroeo- dan kr€eO' men
001' hem beze te gebled verleent hem d
I
0'
'"
t
D't
ft
.
die ze besturen, zijn ook weer ge€n de andere moaendheden zeker liiet mee
voorliefde heeft voor "excentriciteiten".
Gebrek aan
I
I geen s eUll.
1 gee
ons een nleuwen en .
Spanji?~rden. De regeeringstroepen zljn K003
men het juiste oogenblik, het
manse lappen kijk op het conflict in Spanje, vooral
Als me,n deze verslagen mag gelo.o.ven,
Mell heeft, berekend, dat 400.000
ook weer op eens veel b€ter van vliegtuioogenbHk waaro!> Franco werkelijk beDe verklaring voar' oit alles is: Fran- wat de toekolnst be'treft .
ddt
d
h
gen voorzien. In het gevecht toonen die
en aal! e goe ..e l rou w van e sc fl.Jvers vreemdelingen in de laatste twee en
Al'm Spanje! valt met te tWIJfe.en, verdween een mkt- een half jaar Canada uitsluitend bevliegtuigen een behendigheid van ma- zit zou hebben genomen van het cen- co. heeft niet de l).1anschappen voor een
Het zal moeilijk zijn Spanje een be~ k?ker, die later weer opdaagde, een hoed, zochten om de beroemde vijflingen te
noeuvreeren, welke men te voren bij
W
• • •''1''
tIM
-wind te geven, dat het land 'trust brengt. dIe.. ~~o,verheen gezet was, vervluchtigde zien. Deze l1lenschen hebben een gede luchtmacht del' regeering niet had
Wij hebben er reeds op gewezen, dat t~l wIJl het andere .yoorwerp zichtb~ar zamenlijk ,bedrag van vielJ mUlioen dolwaargenomen. 1\-1en kan soms den innu een o vel'win ning del' regeeringspartij werd, een menschehJke arm ?ndergmg lars uitgegevell
waar'Van natuurlijk
druk kl'ijgen, of de technische strijd
niet meer tusschen Spanjaarden gedie nog,,$teeds meer dan onwaarSChijn-l~e:z~fdeb'.~~th en h~t Z~ldeJhnge lwas, hoofdzakelijk d~ . stad ottawa, waal'
voerd wordt. De ma'ssa's, die bij hon,
lijk lijkt, ohdanks de RU'3sische hulp, ~h elf t 1J e. oOdren e
a~ een amp de kleintjes wbnen, heeft geprofiteerd.
het land in de letterlij-kste beteekenis ZIC Z,e s andlg 001' de ru~mte bewoog,
derden en duizenden, ~neuvelen, dat i
van het woord aan de heidenen zou uit- allemaal zaken, waarvan wljlen Okhuyzijn Spanjaarden. Voorzoovel' het geen
~
f Jevel'en. Men kan niet zonder huivel'en zen en Schra,made niet gedroomd had- Marokk:ulen zijn. l\f:a~r qe anderen?
~r© ~ ~
'<'. fd~araan p,enken. ·Bij de nationalist-en den.:
I
lIet vernufitg product
I
,
&J
echter is kroote' verdeeldheid. Men zegt,
---~
dat de carlisten zich voor een groot gedeelte uit den strijd hebben teruggetrokDE NATURELLEN IN Z.-.t\FRIKt\ .
Als men dit alles verneemt, moet,
men vol be wondering constateeren, dat
nmlllllnlllllnlllllllllllllllllllfiB
ken. Van de fascistische falanx hoort
"
~
men weinig meet. De bev'Jlking, ook dJ.ar
Op het C01l7res, dat te .JOh~l~nesburg
de non-interventie een wonderbaarlijk
III1Utll UUll
wa:1l' zij anti-rood is - en' d:lt is zij in gehoud~n we.l'd do')l' de vereel1lgmg ,voor
schoone uitvinding is. Zij maakt de inI,IIIIIIIIIIIII III,III1 I1 UllllliII
, ~ het, 1n den beginne reeds door Franco de bevordenng del' wetenschap,. heeft
terventie ohgevaarlijk. Men moet het
bezette ge-bied - vaelt blijkbaar al even- [dr. Donald EI~don-Drew, asslstentvernuH van Blum, die hall' heeft uit1IIIIUIIIIIIIII
11I1111111111111
• min - geestdrift voo~ de
nationalisten. ,patholo~g van het. ZUid-Afrikaans~he
geven(~en, 'bewonderen.
1I111111111/1l1l1illllllll!!
I
W'lre zij zoo vUl'ig in haar par,tijkiezen; Instituut voor medlsche ?av~~schll1g,
Duitschland en l~ta1ie hebben Jlet
•
111111.111l111l1l11l1illlllllllll
•• \ ,
I gev~'€est al3, de anarchistel~ en commu- een referaa't gehOude.~. waUll1 hlJ medebewind van generaal Franco erkend.
11111111111111
~,\.,'t\\)\.,\.l -1
lii~ten en socialisten v:J.n de reO'eerinO' ' 1~elde. d1t een onderzoek van bloedgroeMen kal1 dit vroeg vinden of laat. Wij
11111111
•
V'\ 'a\.'" "'~
\ 'e""l.\1
dall W11'e Franco zekel' sterkel' ;eweest' pen cp 7000 naturellen hem b€wijst, dat
vinden het aliebei teg€lijk. Wij vragen
~\' <1e v
a\.\: ~a
•. in het bleed van de in de mijnen van
ons af, waarom het niet eel' is ge'" 1O\\eu\t?
0\,\0'9"1'
(Nadruk verbodenJ.
den Witwat€rsrand werkende naturel-I
schied. Duitschland en Italie hadden
111111111111I
~--...._.
len het bloed ,van een oud,..Egyptisch ras
II
e1' ree.l.s lang evenveel reden voor als
1111111'1111111I1I1I!.!!!11I1I1I11I1IHIIIIII
SlIII.
vloeit, dat meer dan 4000 jaren geleden
DE NEGUS PROCEDEERT
thalls: Bij gelegenheid van het bezoek
V
--Zuid-Afrika Ls blnnengedrongen. Dr. Els1
van graaf Ciano aan Berlijn was men
1I11111111111 1U1l1il1
don-Drew is van meening, dat Zuidhet er al over eens geworden. Waarom
rrfi/llJHII~~~ ~
Ret gerecht te Brus·sel moet uitspraak Afrika aanvankelijk bewoond werd door
II .I~, ' . ' •
dcen in een zaak, waarin de Negus OP-l' een zwart l'as, da'~ niet de bloedgroepen
heef'b men het zoo lang uitgesteld?
treed~ als eischer t€gen een koopm~n te A en B bezat. Er is toen een ras met
Aan den anderen kant is het vroeg,
Lu!-:{, die belast was met den verkoop bloedgl'oep A binnengedrongen dat zlch
omdat Madrid nog niet veroverd is.
van kofHe, afkomstig van de plantages met het zwarte ras heeft vermengd. Zij
van 'den Negus in Ab~ssinie. 500.000 Kilo waren de voorvaderen van de Boesmans
Plotseling heeft men te Berlijn blijk·
zou reeds verkocht zijn en een mil1ioen (Bosjesmannen). Daarna kwamen de
baar haast gekregen. W:aarom? Wij
fransehe francs moet nog betaald' wor- proto-Egyptenaren, die zich I met het Dr. A. L. C. Palies, zenuwads te Hengelo,
komen daarop nog terug.
van 4711-artikelen bij
van ,30 den. De Negus eischt bovendi€n nog zwarte ras vermengden en Itenslotte het is onlangs benoemd tot geneesheer·diVele krantenlezers zijn geschrokken op
400.000 francs schadevergoeding in ver- Hottentottenras vormden. Dit zwarte ras
dit bericht. Wij werden telkens opge- November tot- en met 6 December
band met de devaluatie van den Fran-, is gemod1flceerd en naar het Zuiden ver- recteur der Rijksasyls voor Psychopathell
te Avereest.
be~d, onmiddellijk nadat het was, be21828 schen fane.
drongen.
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Carruthers tilde \ haar ~op en legdc
"Ik ben erg bIlj, dat je den ,verleden. ,;Heeft !miss Fayrfield ;al (5'ebeld?"
vroeg hij.
haar op de rustbank. Toen nam hij den tijd gebrulkt". .
sleutel uit het slot, ope~lde de deur en
"Dat heb ik gedaan, maar ik ben el'
"Neen, commandant, n9g niet".
wiel'p nogmaals een ,bUR' op haar.
niet zeker van of .ik haal' nlet nog lief
Cal'l'uthel"s wachtte ootdat :de 'man
"Ik g~loof, dat ilet veiliger ii, dat ik je heb. nat is juist het ellendige".
verdwenen 'was en glng teen snel naal'
opslult nu je in een dergelijk€n staat
"rj'€em een,raad van mij aan en ga Peggy's hut. Hij st,a;k den sleutel in het
verkeert. Je bellen 'lal niet voar mor- naar bed", zei sir Charles, terwijl hij zijn slot en draaide hem voorzichtig om,
genochtend beantwool'd worden. Goeden hand op den schouder ,van Carruthers waarna hij naar de offlcierskajuit terug
"lk 'lal je nu maar aIleen laten. lk nacht", zei hij kortaf en gin~ heen.
leg de. "Morgen ziet alles er heel andel'S keerde en ,stevens weer ,bij zich riep.
zou maar in bed kruipen en je roes uitEr brandde licht in de kajuit en met uit".
"Klop op miss iF'aYl'fleld's deur e'n
slapen. We ~tiIlen morgenochtend weI een grimmig, streng gezicht liep hij er
vraag haar of zij iets noodig heeft en
weer zien";' zei hij ,en deed een stap in heen. 'Sfr Charles had zich nog piet in
"lk !Zie njet in, hoe dat kan. Ik zie zeg haar dat ik haal', zoodra het haar
de richting van ide deur, maar zij wan- zijn hut terug getrokken en zat op 'zijn haar nog voor mij, dwaas en sentimen- Echikt, graag zou willen spreken"..
kelde naar hem toe en hield hem tegen. gemak een gelllustreerd ,weekblad te t€el als een drorlkaard. Waarom heb ik
,Stevens kwam terug met de bood,,11<... ik ... zal nooit weelj een woord met bekijtkl!n.
haar ooit ontmoet?"
schap, dat de juffrouw bezig was zich
je spreken", lstotterde 'zij, "tenzij je een
"Waarom VOOl' den duivel heeft u haar, "Ga 11aal· bed, beste jongen, en pro- te k~eeden en over een half uur te spreglas wijn met mij drinkt en gaat zit- lliet tegen gehouden ?" vrc€g Carruthers beer haar te .vergeten. Er zal een dag ken was.
I
ten. lk meen wat ik zeg. lk zal weI te boos.
.
komen, waarop je blij zult zijn, dat dit
Graves, die in een ho€kje zijn pijp
veel gedronken hebqen, maar i~ ben
"Heb je ooit geprobeerd een vrouw als gebeurde. Ret is betel' dat de ontgooche- had zitten reoken, had ,vol aandacht dit
niet ,echt dl'Dnken. O! lieveling, zie miss Fayrfield tegen' te houden, wan- ling in den beginne komt. Goeden gesprek g€volgd. Hij zette zich naast
je dan niet dat ik je lief heb?",
ht
Carruthers neer, want hij .was ,hem zeel'
•
I
," .
..
neer zij vast besloten is om iets te doen ? nac ".
I
"LIef heb. herhaalde .hlJ, vol ver- Beste ker·el, wees verstandig. Ik moet
"Gceden nacht", \ :}ntwoordde Carru- gaan waardeeren.
"Wat is er aan de hand? Is er glsterachting.
. , toegeven, dat het akelig was om aan te thers, en eenige oogenblikken later lag
"Waarom zou een
vrouw nlet een zien, maar de toestand zou €r slechts' hij op de rustbank en trachtte tevergeefs avond iets geb€urd? Kan lk u op de
een of andere manier helpen?"
glas wijn mogen drinken, als zij daar door vere\'gerd zijn a~s ik mij er ,mee be-' den ,slaap te vatt€n.
;,
"Dat geloof ilk niet", antwoordde Carzin in heeft? Jullie mannen mogen moeid had", zei sir Charles cp kalmen
..
alles. Ik heb je weI whisky zien slur- toon
BIJ het aanbr€ken van den dag was ruthers op koelen toon.
I'U vindt mij waarschijnlijk on'bescheipen".
.
." 1
. t k d ht d t .. hij reeds weer aan dek en zocht .met ~ijl1
.
..
.
..
.',Ik begllJP !et me . I
ac '. a ZIJ kijker den horizon af, want volgens Zijn den, maar het is nLet mijn 'b€doeling u
"Dat :s mogellJk, n~a~,l: J~ r:e~t mlJ €r.. de vrouw.met naar was om z~Ch aan berekening meesten zij' nu spo~dig de lastig te ,vallen. ,lk heb tot mijn spijt
nog nOOlt dronken gezIen , vlel IllJ haal' d~ank teo ,bUlten te gaan. Haar belaats- Emerald ontmceten. Inderdaad verlang- weI iets gehoord van wat er gisteravond
1n de rede.
Ultdl.l;lkkmg ---:-, de. heele. toestand was de hij wel'kelijk naar een schermutseling gebeurd is. Een schip als dit is. nu een"Dronkenschap is slcchts een kwestie meehJwekkend , zel Carruthers versla- en hoopte hij dat Grafton zich niet zou maal nogal gehoodg. Ik moet u :toch
van hoev~el je verdragen kunt. Ben je gen.
overgeven, "zonder een poging tot ver- even zegge.n, dat ik miss Fayrfield bij
niet van plan mij te kussen ?" vl'oeg zij
"AIs een vrouw eenmaal 'aan den d€diging. De vijand was nog niet ili verschillende gelegenheden heb meegemet een dwazen vleierigen glimlach.
drank geraakt i3", zei sir Charles, "is .zicht, en na den dienstdoenden luite- maakt in Londen, maar niemand heeft
"lk ga weg. O. Peggy, morgenoch- het meestal nog erger dan' bij een man. nant opdracht gegeven te ~hebben om er ooit een toespeling op gemaakt, dat
tend zul je je over je ,zeU sehamen", Zij \\eten zich nooit te matigen. In dit scherp uit te kijken, gibg hij naar bene- zij zou drinken. Ik begrijp er niets :van".
zei hij op wanhopigen toon.
i
geval is el' natuurlijk niets ergs ~ ge- den. Na een bad genomen €n zich ge,,1k cok niet. Het is een groot raad~el
"Neen, vast niet. Ik zal er veel te suf beurd ...... "
schoren te hebben, ging hij ontbijten en voor mij. Ik dacht, dat 'zij. de liefste en
vool' zijn. Je zult niet weg gaan", riep
"Maar ik had haar lief", ,viel Carru- zoodra de anderen klaar waren, riep hij aardlgst-e vrouw van de -heele wereld
zij en viel tegen de deur aan.
thers hem heftig in de rede.
stevens bij zich.
was", zei Robin zuchtend.
"En waal'om niet?"
"Mijn 'hemel !"
"Geef me een kus', lieveling. He't /lis
nog niet eens zoo lang geleden, dat ~e
me vertelde, dat je me lief had en ,nu
wiI je me ~liet eens kussen. Zoo zijn d~
mannen".

De Gouden Rat
.-~----

50)
"Ik vermaak mij aIleen maar een.
beetje. IVooruit, doe mee. Robin, oude'
jOllgen, ik dacht niet dat je een spelbreker zou zijn", riep 'ze, terwijl zij den
inhoud 'van haal' glas met een teug leeg
dronk en het hem daarna toereikte.
"Schenk het vol ~n neem zelf oak 'wat.
Kijk niet zoo treurig. Ga zitten, 'leg ik
toch".
"Ben je gek 'geworden?" vroeg hij
streng.
l
"Neen, ik heb aIleen maar pleizier";
zij stond op en wankelde naa.r hem toe,
waarna zij 'zieh, (ste,un zoekend, aan
hem vast klampte. "Je lijkt nogal koppig. Waarom neem je ook niet wat? Ik
houd er niet 'van om alleen te 'zitten
drinken".
"Ik kan het niet gelooven. Een vrouw
als jij !"
"Je bent een domme dwaas. Jij kent
de Vl'Ol\wen niet. Je denkt zeker, dat ik
een onschuldig jong meisje ben? Oat
ben ik allerminst. Maar 'ik vind jou weI
aal'dig, lieveling", riep zij ,en sloeg ha~r
armen om zijn hals ep kuste hem, doch
Carruthers maakte zich ruw uit haar
omhelzing los, greep haar bij de artnen
en drong haal' naar de divan terug.
, "Je ,bent dronken", zei hij op kouden
toon.

I
I

o

•

"Wel, je kunt van vrouwen alles verwachten, maar lk :ben even verbaasd alS
u".
I
Sir Charles verscheen op dat ocgenblik en men begon te spreken over de
kansen om het jaeht te vinden. Carruthers keek herhaaldel1jk op 'zijn ho1'loge en toen de dertig minuten voorbij
waren, stond hij op, ging naar 'zijn hut
en klopte op 'de deur. '
,;Binnen", riep Peggy en binn~n tre-.
dend zag hij haal' languit cp de divan
liggen. Zij was geheel g€kl€€d, doch niet
met haar gebruikelijke netheid en nauwkeurigheid. Er lag een natte do€k op
haar voorhoofd en 't rook sterk naar
eau-de-colcgne in de hut.
"O! Ik ,heb zoo'n hoofdpijn. Was ik
erg dronken gisteravond?" vroeg zij
hem en keek hem met onschuldigeQ bIlk
aan. "Heb ik me als een idioot aangesteld? Ik hoop, waarachtig, dat ik niet
te familiaar tegen den ouden man ge'weest ben. Heb ik hem mlsschien gezoend ?"
Er was afkeer op zijn gezicht te Iezen,
toel1- hij naar haar ke€k, terwijl zij hem.
deze vragen stelde. '
,jWil ije niet gaan zitten ?" vervolgde
zij beleefd. "AIs mijn gastheer zou je
me weI kunnen vragen of ik niet iets
'leu' willen drinken. Een glas champagne
zou mij weI goed doen, denk ik". .
"Je' kunt het krijgen, als' je dat
wenscht'\ antwoordde hij op kouden
toon. '
,lWordt vervolgd).

•
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'n wijden mantel,' windt een doek om
het hoord ; in mljn vliegtuig zit kort
daarna een .echte" Arabier.
'
"Hij schljnt bevreesd te zijn, ontdekt te
worden", denk ik. "Wat zou hlj in zijn
sohlld voeren ?'~
,
Ik wist, dat Franco bij de regeerlng
Betrouwbaar en zeker.
van Madrid zeer slecht stond aangehet opnieuw. Tegen vier uur kwam zich schreven, omdat h1j 'zljn rechtsc'he sym21805
een persoon aanmelden, die vloeiend pathleen niet onder stoelen of banken
zz:r
Engelsch sprak. Maar het was een echt stak en ik vroeg ~ij Weer at of de '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Catalaansch type. Na de gebrulkelijke moord op Sotello niet een 1'01 speelde
formaliteiten vroeg hij mij hem te vol- in deze gehelmzlnnlge geschledenls.
.drelgt aan het hoofd van zijn troepen dat viij naar Blarrttz moesten worden
gen.
Plotseling butgt de
generaal zich over te steken en naar Madrid op teo teruggezonden.
Hier
behoefde Jaun
Onder de varanda zag .bij even rond, naar mij toe: "Hoe laat denkt U, dat .rukken". Ontsteld lees ik deze berich- Muarch niet lang te vertoeven, want
toen toonde hij mij een papier waarop wij in casa Blanca kunnen zijn ?"
'ten. .Ik ben mede-plichtlg aan het ge- het verblijf in het gebied langs de
\
de woorden stonden: Breng hem bij
"Tegen zonsondergang" roep ik· naar beurde ; Ik ben mede verantwcordelljk Spaansdhe grens werd hem door de
volksfrontregeering ontzegn,
Toen we kort daarop hoven een stad "zeker lemand".
hem toe, maar hij schijnt het nlet te voor YIlt is voorgevallen.
J.llet politieke geoolgen
vlogen, hoorde ik mijn passaglers verIk hoopte nu den geheimzinnigen verstaan. "Om 9 uur". Met mljn vingers
persoon te ontmoeten, maar mijn gezel geef ik dit getal aan. En het Is inderDe man van Croydon vroeg . mij
Einde van het avontuurseth.illende malen "Burgos, Burgos" uit- kreeg plots een tegenbevel, ik zou mij I d aa d 9 uur wanneer ons t
tl
tl
oes
e op h e t naar Bi arr itz t
erug
e v'regen en mi'j
Ofschoon de Spaan.sche revolutie
roepen. Ik zocht op de kaart. We wa- gereed moeten ' houden voor het ver- I vliegveld van Casa Blanca neerstrljkt, daarna voor enkele andere vluchten
Mijn avontuur was enkele dagen laat eenige maanden oud is, mag
ren nog niet eens op de heltt. Ik gaf trek.
.
I
Een ge'hetmzlnnlg persoon wacht op ons gereed te houden, Van de Baskische tel' ten elnde. Zen van Franco's geonderstaande reportage, welke wij
sneer gas.
.
Den vofgenden morgen om 4' uur : en breng t "ons naar een gebouw langs kust vUeg lk naar Marseille met een heime agenten die juist een rels door
In de Msb, vonden, toch hoogst
•
reeds werd ik gewerkt door den Spa an- , het terrein, waar wij den nacht moeten afgevaar'di:gde van' de "opstandei1nge~.': Europa gemaakt had, wachtte mij in
"Niet landen, niet landen......" klonk, schen bezoeker van den vorigen dag, die doorbrengen. Den
volgenden morgen, aan b~rd. In Marigname neemt hI) 'Pampeluna op. Ik moest hem in mijn
actueel en bultengewoon Interessant
het voortdurend in mijn ooren.
mij waarschuwde mij gereed ' te maken, vllegen wij reeds vroeg naar Tetoean. den trein naar Rome.
vllegtulg naar Burgos' vergezellen, Maar
heeten.
.
.
.
. ' Gelukklg, het geheim zou worden ont- I De generaal schijnt ongeduldig. Hij
. voordat lk Blarrttz verliet, overhandlgIn een pakkende beschrijvtng
In Ltssabon hetzelfde als in Bordeaux, I slulerd. Ik kleedde mij snel en tcen ] kijkt voortdurend naar de aarde en lk
Doch voor llij
hee~gaat,' geeft hij
wordt namelijk door een . vlieger .,wederom stormde een groep Spanjaar- I bracht de vreemdeling mij naar de ka-/' voel, dit het nog veel gevaarlijker zou mij' een speelkaart, die Zig1Zagsgewij'ze '~~c~~:~:~:. m~ijee~C~~~~ ~r: 7~h~lj~
'verhaald, hoe het verzet tegen het ! den op het toestel af en begon een druk ze::ne. :Lan~ behoefde ik niet te wach- I 'Zijn om nu in het ha~t van Asturie te mid~e'n'd90r geschEmrci is. '"Voig geen .toes tel veiliger dan in .zijn auto. Nauten. Om elf uur kwam het bericht: llanden dan den vorigen dag. Ret fatale ,enkeIe order op, wanneet m~n U de an- I welij k's' 'had hij mij 'verlaten of een
wanbeheer der m.arxisten werd in- I gesprek met de passagiers.
.
•
.,Houdt V gereed". Klok~lag 12 uur: I oogenblik was genaderd, Qfschoon ik dit . dere helft ni~~ ~.an... toonen. Wees op 'Fr~nschman, geheim agent der contragetet en hoe generaal Franco van
.
Kort daarop startten we ~oor Casa,' :,Vertrekken".
.
I '
niet aanstonds besefte. Het was de 18e UW hoede...... 15 ZIJ11 ad'Vtes.
~ spionnage, zeide mij met nadruk in
de Ca·nari~he ellanden, waar hij geBlanca. Toen we over Spanje vlogen, r Begeleid door een motor-escorte word J.,!li.
"
. .
\. .
.
'geen geval op te stij'gen, omdat lk er,vangen zat, ontsnapte.
waren mijn zenuwen tot het uiterste lk .naar het vUeg've~d. gered~n. Het toe"Tetoean" roept de generaal plo~seIn Biarntz te~Ugg'€keerd, 0!1tva~g ik I' van verdacht werd. te spionneeren.· Ik
ge.spannen. Ik vloog op dat moment stel stond al gereed.
ling luide. Zijn stem drukt een groote aanstonds- bezoe.{ ~an een SpaltJaard, slaag'<ie el' echter in mij van de geheiko~t ~:~ gnet~~f:~gpe~~~o:~~~t9dp~~s:g~l~I Bever boven de sdhuimende golven van "Alles in orde?"
vrekugde. Uiit·
Ih'd.' I'
d dIe mij. het herkenningsteeken, ~e an- : me papieren te ontdoen, vaor ik mij
d
I venn n d er e sne el, v leg ron ,dere helft van. de' kaa~t, laat Zlen en n!lar den specialen commissaris beg.~f,
.
de Oceaan dan over Navarra of Estrakantoor vatn hMettvliegveld crkoYsdon bll1- " madura. De witte stad kwam eindelijk
"U kunt vertrel{ken" antwoordde de een minaret el~ daal dan langzaam vraagt, of ik hem en drle .~nderen n.aar bit wien ik.ontboden was. lk mo~st hem
nenge:t ap . t h~j k e~f is t ~ll ;aansc h in zlcht. Ik zaO" het innig verlanade doel mecanicien.
I naar het militalre vlleg'veld. Een tal- ~ars,eille wiI. ,br~ngen., MIJn pa.sSaglers allerlet inlichtingen
verschaffen. "Ik
elY e shPrted- na de ingeSpa;nen vlucht.
0
"Daar komt h ii.". d'
.t l.. k k
t rijke menigte legioens?ldaten.. wacht gaan daar mteen, om den ttem, naar be-zit geen enkel document" was mijn
acC
nen vraag d' . a P e n
k e voor een rmgen d e aange egen e .
Een man me t Jeug Ig Ul er IJ
om ons op. Franco stapt Ult in ZIJ11 Ara- ,~erlijn. te nemen,. terwijl twee anderen ~ eenig antwoord,......
•
De bezoeker wordt in de dlrectiekamer
Eerst den Ben Juli verlieten we Ca- met groote stappen naar het vliegtuig. bisch costuum, de hand gestrekt. De nog na;a:t Nice dborvUeogen Om vandaar
•
blnnel1gelaten.
sa-Blanca. Door den staalblauwen he- ,.Generafll Franco" roo stelt hij zich soldaten herkennen hun ouden gene- naar Rome t~ r'eizen. Twe~ dagen later
.
.
mel snelden we naar Las palmas, op de zelf vQor en geeft mij d~ hand.
raal ondanks zijn vermomming. Ste- ~ijn zij te'rug elf breng ik hen weer naat
Twe'e' dagen lang bleef ik voortduren~
Tlen minuteil later, word ik zeIt bin- Canarisc'he eilandet\, het einddoel van
Z k i d " d k ik
vige' handen tlllen hem omhoogj even . Biatrit'z.
onder' bewaking, toen kreeg ik bevel,
n~ngeroep€n. ,;Zoudt U onder de groot- den tocht.
I
e e.~ e~an h en d . ot h'j' een later wordt hij hoog boven de juichen~'om onverwijld naar Engeland te verste geheimhoudinO' een viucht· naar de
p ZIJn roes aren
raa o
1
d
ni t' rondQ'edragen
Kort daarop was ik' nog l'n de gele- trekken. En ik geloot niet~ dat ik er
Canarische
eila~den willen onderne. ., ..
kepi, waarop twee gekruiste staafjes:
e me ~ e o ·
.
,.
men 1" Ik knik beYesti.gend De 'vreemEenmaal geland., gmgen mlJn reizigers het onderscheidingsteeken van zijn
Enkele oogenbiikken later sta ik Iiog g~n~el~ . kennl~. t~. rna.ken . met .rua.~ I' treurig om was
.
..
.
,heen, nadat ze mlj een uitstekend hotel waardl'>'heid.'
~
o;:lechts aIleen Ik eloo! dat ulijn taak ~uarchl de~ . ~llli01?n,alr, dIe ,de ache
,
deling ziet miJ strak aan. "Het is nood- I aangewezen hadden. Ret eerste wat. ik
Naa~ Ca'lsa Blanca I"
lb' acht c' ik ~Iaa{ hie o-ereed viat der na:.tion~listen f.lnanciert. Hij vroeg
Eindelijk, kwa-m Croydon in zicht, ik
zakelilk, dat U S?aansCh grondgebie? deed, nadat m~jn toestel on1erdak was
remand "roept nog:' "Uw uniform, r~;tO tergaan ~emen win nee; plot;elillg mij~ of. fIt .,hom naar IM~totc~ wih;Ie!' gevoelde mij weer vrij en -het avonve.rmijdt en onde:r geen eI)kele VOOl- gebl'acht., was eel1l paar kranten koopen
. I I" •
I
".
.
' . bterigEm. Den anderen morgen vettrok- tl.\ur dat ik meemaakte, scheen plotsewaarcfe moogt U daar landen
" 2ijn
' I genelaa .
Franco weer opduikt en me. toeroept. t
"j"
. :l .
.','.','
.
1
All
it·· . j. .. , bl
want vana! CJ;oydon had ik niets meer
"Onderweg, heb ik gezegd; er is geen We aan naar Li~sabon!"
ken WI" en, l~nuden" ~!l,. pefPlg~~n, om ling vel' achter mij te iggen......
e.s
t
kli kt b . I d
e~e en, u, Zl n
Ii{ van het. wereldgebeuren vernomen. De tijd te verliezen......"
.
"g"
te ta~.~eI}. M~al' d~ ~ransc,he ~~t,ori~~t- schoot nog eens in mljn, gedachte voors ,en, kt n
spree
gezag.
mecaniclen vertelde me aI, dat de mo"Wanneer?,
. ten . hletd~n ons vast. Men WIlde eerst bij; toen stond ik weer op Engelan'ds
"ZOU er dan nog romant1ek1in de we- narchistenleider Calvo Sotello den vorlBoven den Ocea~n
"c?'0genblikkelijkY:.
.
,. pa,rijs. opbelIen,.., ,vijbr WijJ veHiokken: b<>dem, ver van \BiarritJz. ~as Palmas,
reId zijn ?,j vroeg lk m!jzelf af.
.gen dag vermoord was. En plots rees in
ZIJn toon was gebiedend. Even later Ret antwoord kwam spoedlg en luidde, Cas-a Blanca. ,
"Uw uniform ..... /' Wat had men zoemde de propeller door de lucht.
mij de gedachte, dat deze gebeurtenis
~g geen 40 uur l~er zat ik ach~r een rcl zou spe~n in mijn jvontuu~ 'daarmee willen eggen?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
d~n stuurlmup~l. Alles klaar! Draalen.
We vliegel\ boven de golven van den
Nog steeds gehCimen :±=
Het toestel rUde en even later was CroyGroote geheimzinlliglleid Atlantis'chen Oceaan. De generaal ont.
dOll nog '.slechts een vaag-groene vlakte.
kleedt zioh, pakt zijn uniform in een
In Lissabon v~rsc~ljnen ,de ,dagbla.
.
Ret was vroeg In den morgen van den
Nauwelijks was ik gereed met mijn I koffertje, doet alle papieren, die..hlj blj den met groots-dpgemaakte sEmsatiollden Juli.
lunch, of er werd op mijn ,kamer geklopt. I zich 4raagt, er eveneens In, dan werpt! neele koppen: "Militaire 0r:>-stand . ~n
Ik wilde juist een untje gaan knappen hij alles In zee. Hij hult zich daarna in I Spaansch Marokko. Generaal Franco
Vier passagiers ware~ er aan boord. I en een beetje verstoord riep ik: "Bin.
Heeds'
veertiende !eeulv h.el{eil~1
Een Enge~cbman~n ~n dochte~ een: n en!" Een heer kwam onder het ma~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dame en de gehelmzinn}ge Spanjaard. i ken van veel excuses in mijn kamer
Ik voelde hun .blikken in n~~jn hats.: gestapt en begon een uur lang allerlei
Ret gaat met'de geschiederi1s' van het, Deze bisschop was een liefdevol en
"Wel~ die!? gehelln ro~den mlJn reizl-, vragen te stellen: .,Wat ik hier deed,
Sint Nicolaa~feest i!s m€:t zoovele an- vrijgevlg mensch. Uij was reeds spoedig
ge,ts met zlch dragen 1
,
van )\Vie het toestel was, wie mij hierdere traditione~le voik~fees~~n. Iiet is €r, bekend als bes~h2rmer der armen en
en niemand weet precles hee het ont- I kinderen. Toen hij eellS van de armoed ~
Onz;e eerste etappe liep tot Bordeaux. heen gezonden hadden, ellz".
staan is. Hetgeen nJ.tuurlijk niet will van ecn gezin hoor-de; dat vroeger rijk
Nauwelijks had het toestel den grond
"De generaal wil U spreken".
zeggen,
dat
~een g~~chieden:s aan wa.s g~.weest, doc~ de dochters bij haar
geraakt of er kwa;men enkele personen
,,\Velke generaal?"
.
verbonden zou zijn. vast s~aat, dlt ons, huwellJk geen brmdsschat kon meegeven,
naar de cabine gelOOgen en knoopten
. SSs.sstt !"
Sint Nicohiasfeest reeds 'eeu.wen 9ud is, wierp hij des n(\Chts ongezien een bem's
e~n druk ~esprek aan met de passagiers·l Toen stond bij op.
in <JUde iiedjeS is er reed~ sprake van' met gaud in de waning nau binnen.
Aan hun opgewondenheid bemerkte ik'i "Weet U de Kerk 1"
een 'Sint NlcoIa:as, die uit Spanjel komt. : De b~urs viel in een van. d~ scroenen,
dl:\t .het onderwerp van bespreking weI
"De Kathedra:al weI".
Merkwaardig i3 e'chtir, dat ri1en juist in r dIe voor den schoorsteen stond: Dit m'Jet
buitengewoon belangrijk was, maar ik
kon er geen enkel woord van ver.staan
,,'Zo~g dan dat U om 4 uur aan den
cia:t iihd niets van den goecien Sint af- waarschijnlijk de oorsprong zijn van het
out ope eenvoudige reden, dat ik geen: lhoofdmgang bent. Er komt dan een
weet.
neetzetten del' schoenen blj den ~chcori
steen om geschenken te ontvangen.
Spaan...~h ken. Maar ik had bovendien auto en de chauffeJ.l: z.al U ee~ wenk
g6en gelegenheid lang te luisteren: de' geven. Stap dan onmiddellljk in .
I . Waarscfiljrilijk heeft er eeuwen gele- Toch schijnt er veel in het Slnt Nicoreservoirs moesten bijgevuld worden.
Da~ was alles. Even later werd genedeii eel). verwisseling p:aats gehad van }aastfeest afkom-stig te zijn van of
V66r we vertrokken vernam ~k, dat nog raal Orgoz aangediend en ik iWerd opde ge~cli\edenis van' den wer~elijken ontleend aan de oude :heidensche feesten.
een andere Spanjaard de reis zou me-I nieuw ondervraa'gd. Tenslotte vertrouwSint ~ic.olaa~ e? van: den .~~eden bisschop ~eze feesten zijn gekerstend. De voo~
demaken. Wat ging mij dat eigenlijk de men mij toe, dat zeker "iemand:' op
en kl,nde~vrle~d ui.t ~panje~ W~nt de stelling vail St. Nicolaas, die. met zijn
aan ? En ik poogde nlet meer aan lffiijn de komst van een Engelsch pl100t
oorspronkelijke sint Nicolaa~ is de Bls- I paard over de daRen rijdt, herinI1ert
passagiers te denken. Biarrit-z was' de wac'htte en die plloot was ik. Wat een
schop van Myra, b€'kend o~ ~ljn ~ens~.h-I Q,11~ :aan den oud-heidenschen Wodan,
tweede landingsplaats. Ret Spaansche gehelmzinnigheid!
lievendh~id en ~~lf~poffe~m~. Hlj 'Y~rd den .p<>nclergod, die op ~ijn vurige ro...o;:.sigrond~.ebied ab;S0luut vermijden was on-I Weer' even later kwam een Spanop
het e~nde der dude eeuw te Patara nant door het luchtruim reed en dell·
mogel~k. Voor :ons vertrek dee Ide ,!k ~at jaard, die me den raad gaj, alles wat
in Lycie geboren, studeerd~ voor gees- donder veroorzaakte.
aan mljn passagler.s mede. "GO€?- ' ant-, nog te ~ebeuren stond, in 'het vervolg
telijke Em schonk d8 goederen, welke hij
woordde de SI?anjaard, "maar v06r Por- : te vergeten......
.
inmiddels van zijn over!eden ouders had
tugal moogt ge onder geen enkele',
De eerste gegevens van de volksvieI gekregen, weg aah de armen. aij over- ring in ons land dateeren reeds uit 1630.
voo.l'waarda. l~nden". We vlogen over de I Wat nog te gebeuren ston,d! "We zulIleed op a Dec~mber van het jaar 362. Toeri werd n.1. in de oude rekenlngboepl'teneeen, lk keek naar de snelheids-' len zien" dadht ik.
Myr a was een klein havenphlatsje in ken van het archief te Dordrecht al ver-'
De Zwinger te Dresden, zooaIs het gebouw er thalis, na een omvaiigrijke
'meter
onder geen enkele voorwaar-I Ik had nog een nac'ht om erover te
restauratie, uitziet.
de landen.........
slapen. Maar den volgenden dag begon
[ Klein:'.AzitL
meld. dat de schoolkinderen, behaive
vrljaf, ook teerpennirigen kregen op den
6den December.

Willard

Hoe Franco de revolutie ontketende
als
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Een sensationeele vlucht
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, M-ickey's eerste
l

1

ntet ,,1 rekker" -FlcLvikse

De kinderviering in de na-mlddeleeuwen word t in het algemeen zoo beschreven, 'dat de kln<;lerel\ op "st. her
Niclaesdach" vrijaf kregen ·om te spelen
met hun geschenken en versnaperingen,
en dat ook toen suikererwten en gebak,
boeken a's "Floris ende Blancef:oers",
"De 4 Heemskinderen", "Fortunatus
beursje" e.a. aan de jeugd werden ge

()

M.lCKa"1"6,

uoe \5
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4

geven.

ANI:) C'A?'1"UR8
"""~IGGaR""

in Amsterdam was het hocgtt:ipunt der
vieriilg ·in de l6de en l7de eeuw de
Sinterkiaasmarkt op den- Dam. Dagen
t~ voren 'aingen de Zwarte KHzen onder
groo~ rumoer de bUl.lrt-en rond,. terwljI
zi1. met ijzeren kettingen op de straatkeiel1 rinkelden en op de deuren en ramen 'bonsden, terwij1 zij riepen: "Synder
oak. quaje kyeren 1"
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Mickey heeft
tot taak "Trek~er"-Havikse te
achtervolge11, gevangen te nemen
en de ge~tolen
plannen terug te
br€n~en.

Nadat'Mickey dus de laatste ord.ers van majoor Beagle heeft gekregen, gaat hij met het
pOl·tret van den boef in z'n zak de str.aat op'en
weet eerst niet wat-ie doen moet. "Dat is waar
ook", denkt hij opeens. "Ik moet Minny nog
waarschuwen. Di~ zal weI leelijk in angst zitten
n,1 m.iin plotselinge verdwijning"..Terwijl hij zoo
tc_;·,'.'!l (ell nmur gelennd staat te piekeren, viak
l~ij €en to:efcr:lllcel, hoart hij flauw de volgende
~\;oorden tot. zich tloarddngen: "Dus tot strak~
(.1 ,,\ ~l, ik zie jnHie weI bij de dokken".
Maar
Mickey schenkt er uiteraa'rd weinig aandacht
aan.

Mickey is door de hevige
Opeens wordt de deur van de telefooncel met een krachtige zwaai openge- klap verdoofd en als een
worpen en treft den arl11en nfets vermoe- zoutzak in mekaar gezakt.
Nog steeds zict hij de
de~den Mickey met zoo'n geweld tegen
het hoofd dat hij de sterren voor zijn sterren voOr 21'11 oogen,
oogen ziet dansen. En de man, die de maar langzamerhancl bctc:efccnceI verlaat, is. .... .... "Trekker"- gint er iets in z'n beneveld
fLtvik;.:(\ "
b~ein doo'r
te dringen.
,(:'t~chts €2n

glimp heeft hij
van den

L~Hllnf;'n opvan~~en
."

'J

11 :lit d'_'

I.ekfooncel.

•

Waar had: hij dat ge'zicht
tech meer ge'zlen'; MiCKey
probeert uit alle macht w~r
'noruutal te denkeh; de
stNren verbleeken iarigza.;
~i1erhand en
d.an ,w~e~.
hij het opeens. . En dat
maakt 'm klaar wakker. ooK.
Mickey springt van de
f\\'hrik recht

oVI'r~in(t

Zenllwachtig ,tast hij
in z'n 6roekzak tiS-at- de '
fqto en als hij 't portret
van deli boef eindelijk
te pakkeri heeft, is alle
onzek~rheid
uitgeban.;.
Hen: Ifet is "Trekker';;.
H~vikse !! Mickey be-·
eteiikt zich dan ook geen .
seconde langer en looi>t
al~
haas zijn prooi •
achterna.

e-en

De geschiedschrijvers verhalen van de
grOdte belan'gstel1hlg, welke er bij alie
kia~$~n van het yolk voor dit feest bestond, en verhalen dat "een groote menlchte ,van volck uyt aIle hoeken der
stad i ' nadr den Dam stroomde......
Heel dikwijls kwam het in d~ tegen
het ehIde van de 17de eeuw gehotiden
feestvierillg~ll tot uitspattingell. Er wer:.'
dim versch11lende verordellingeii uitge.
. v~~rdigd om het feest uit te roeiE~n,
dit is nimmer gelukt. D~ a-December:'
vieHng bleef echter bestaan. In den looP.
der jaren is het ~eest naar onze htils'7
kamers verplaatst,
het thans nog
glwlerd wonit, zij h~t dan ook, da~ vel en
tegEmwaordig het Kerstfeest iiitkiezEm,
om elkaar gescheilken te geveri.

rna.ar

,waar

•
,x

•
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voordoen. Eigenlljk hoorde zij in dib leVel! niet .thuls. Zij haatte het leven, zij
.zat vol wrok tegen heel haar omgevlng,
waarln ~edereen, sIaagdeen iedereen geiukkig was. Waarom was een mislukke.Ilrig als ziJ eigenlijk geboren ?; ,

•

floor

Kerkdiensten

het Kinderboekenplanhje

•
Evungellsche

Jt7 ijsheid en Schoouheid ult China voor het j(ilU;' -- Utule«
de Dulnkerkers en in de JV otulen tier. Cetilullteu.
I Toosie'« uiotulere TVill ter een [ijne Sproke, £'1 oontuurlijke [ongens- en gezellige
.meisiesboeken ' :

I

GeUleClllc .

BATAVIA

Haar hart klopte zwaar en onrustlg
ttouandscne Diensten.
en eensklaps verfoeide het meisje 'haar
leelijke, zwarte hart, dat hart vol bitZondag, 6 December
door
terheld en ontmoediging, dat hart vol
Willemskerk; v.m. 9 uur 30 Ds. de
H. G. CANNEOIETER
haaten zeltbeklag, dat laffe, afgunstlge,
,,{roc, van de Yangtze-I Nu de Kerstvacantie " nadert en de Vreede. H. Doop.
'booze, )<.wet<sbare hart. Zij had lust, dit
kiang", door' Elisabeth kanosport vook hier in Indie er in be- I Nassaukerk v.m, 9 uur 30 Ds. RedForeman Lewis. Uitg. 'V. gint te komen, bevelen we dit boekje , dingius.
hart ult haar borst te rukken, het op
J.
Thieme & Cle, Zutfen gaarne in de aandacht van iederen knaap I W~Ile'mskerk n.m. 6 uur 30 Ds. de
Op een drullerlgen Novembermlddag straat te .sllngeren en te vertrappen.
aan. Een heerlijke en onvergetelijke va- Vreede. Jeugddienst.
drentelde een oude heer larigs de ~in OnwillekeurLg deedzij een greepnaar
Dat dit werkje bovenaan de lijst prijkt t cantle kan op deze wijze doorgemaakt
kels, welke ter eere van de aanstaande haar borst en het was of zij de .bewe- is geen toeval. Het 'boel{, komt die plaats i worden en zon verbrand zullen de knaMaleische, Diensten.
1
feestdagen reeds vroolljk waren verlicht. ghlg
uitvoerde, waarvan 'Zij gedacht r~chtens tee, want .het is he.t, mooiste '1 p. ,en teru,g kO.men! Pol Dorn illustreerde
klnderccek dlt we tot neg toe 111 handen dit boek zooals we 'Van hem gewend
Haantjeskerk v.m. 9 uur Hr. MoenNieriland vermoedde in den goedlgen had.
kregen.
!
zljn: ultstekend.
doeng.
grijs:aard! ~int iNicolaas, die incognito
0. a.H~nl'i Borel heeft ons doen ken-I '
Tangerang v.m. 9 uur Hr. Noija.
Zij schrok op uit haar vlsloen, doorInkoopen deed.
dat .een wandelaar haar den weg belet- nls maken rhet de "Wijshei,d en schoon- 'I
"n.. e baantjes van Mia Ileits- ;
ma", door 'A. v, Oordt, l.Jit:;.
R. Kathnlieke Kerk
De hellige was op zl'J'n tocht allengs teo':Hetwaseen grijsaard, die zich vlak hetd liit China", maar: tech is het hem '
Va llt~-'
~
t
niet .mogen gelukken om de kern van het I
no II . '.
,inlerst OOh.
ontmoedtgd geraakt ; het was zoo ge- voor haar voeten bukte, alsof hij lets Ohlneesche "probleem" ons zoo lduidelijk I
Kathedraal \Vaterlooplein
makkelijk niet, een passend geschenk te .opraapte. Voorzichtig; en met een bijna te maken en zoo innig voor ons te doen
Een zeer g,eslaagd beek voor oud€lre '
vin~en ,yoor elk zii.ner v.ereerders. OCh, I plechtig gebaar, ,verhie! hij Wch uit zijn leze,n al~ de scbrijfster van dit kinder-l meisjes~een genre d~t veelbeoefend,
Pastorie Roomsche KerkWeg' 9.
21826
,de menschen, die zlch met hem voor de gebukte houding en zijn oude, witte boek het gedaan heert. En dit :dikwijls I maar helaas oak maar aI te vaaJ{ verto b k
en iuitst k t
_.
'.
.. ;met een en~ele zinsnede, een haast Qana-I prut~.t wordt. In het begin schept de', Zondag 6 Dec. 2deZ9u::lag van den
w
on an en
,
al as en verdron ,handen hield hlj gevouwen, alsof hlj .' h beschrijvmg, een los daarheen gewor- I Schrljfster een weI, wat al te sombere "Advent. Om 5.45 stille H. Mis - 7 uur
gen, ,waren maar al te spoedig tevreden. iets zeer kost.baars omklenlde.. Als in; pen." ,wol?rd! Het is zeer Imoei.lijk om i.n ! sfee~ .~oor het aan.eeririjen van al ~ia's !;Klndermis - 8 uUr : Ho.agmis -,- 9.30~'
Zondag, 6 Decemober
ZiJ namen genoegen met al hetgeen de vervoering keek hij het meisje aan, toen ;een paar woorden tel' .recenSle van .dlt I n:oeI11Jkhe~.en waaru~t ze geen Ultweg 'Stille H. Mis. Om 6 uur Lof.
fabrikanten ,hun opdrongen: massa- hij haar Het passeeren.
,
beek .te volstaan zonder de verdenkmg I zret, m,oeihjkheden dIe zelfs een. terug-' Zondag 6.30 Godsdienstlessen, apolo- .'
Onderwerp: God, de eenige. Oorzaak
producten, waarvan het model zich her- .
op ons t~ laden andere recensenten naar I slag geven op de hier en daarwat hor-giecursus voor jongelui ,boven de '18 jaar.
en ISclIepper.
de mond te praten: in vele talen is dit tende verteltrant van d~ schrijfster !
Gulden Tekst: Jesaja 44: 24.
haa1de jaar-in jaar-uit. :Surprises, waar-, Een schok was door 't meisje heEmge- beek vertaald en overal is het met een
Naa:dnate ,het verhaal varde·rt komt
lIulpkerk Chaulanweg 22
Zonda.gschool 8.15 V.m.
van men de verrassing al kende door gaan, toen haar bIlk den ~llk van dell Iaaiend enthousiasme ontvangen. .
ook het zonnetje tUsschen de, wolken
negttlar Services on Sunday.
de ervaring van vorige gelegenheden eer.waarden voorbijgangel" oritmoet had.
"Mijri grootste avonturen", zegt de doarglUren en dilt maakt vanzelf ook de
Zondag. 6 D)ec. Om 6,30 gelegenheid
English Service 11 a.m.
en attenties, :waarmee men telken keer Alles wat et'in ha,ar leef-de w~s van ,scii~iJfsiter in een interview, "waren de lezer(es) opgewekter; die ophet' laatst om te biechterL Om 7 uut Stille H. MiS'.
weer op (Ie gewone wijs verwend werd. haar oogen in ~ezijne overgegaari.E~n ,mens?hen. met wie, ik in aanra;k~ng ~an geen ~ph(md.en weet en het boek),
Sunday December 6
,
.',
'
"
'
\ .' k\vam; met Ide cyclonen, overstroomm- m eenen mt leest.
I
1I111pkerk Prillsenlaan 135.
Wie Iaat z~ch nog bedotten door een w.ee gevoel van lee~~e bevmg baal', ver.- gen, o'ntmoetingen met bandieten......"
\Vat obk prettig aaiidoet is het' feit
Subject: God, ,the only yause and
appel; die van zeep blijkt ~ezijn,en wie bljsterd vervolgde 'z11 haar \yeg, nu Zlj En werkelijk, zelfs de meest alledaag- dat de schrijtster geeri paging gedaan
Zondag 60ec. Om 7 uut gelegenheid
veinst. nog vreugde, als Ihij zijn zakdoe- merkte datzij haar hart had verloren. sche bezigheden van !t'oe zijn voor ons heeft om een dei" sterreil van Sissy van om te bichten. Om 7.30 Gezongen H. Creator.
Golden Text: ISia~ah 44: 24.
keiwootraad ,'of zijn dassendoos weer
avdnturen, wij verslinden ze om toch tef- 'MarX!veldt te cHcheeren 'maar een apar- Mis.
'met een nieuw exeinplaar 'aanvullen
Beter ,geen hart dan een slecht 'hart, kens weer even terug te gaarl: "Hoe I te frLssche
meisje.sfiguur· ge,schapen .
LEGER DES HElLS
Theresiakerk
kart? Nee'l1, van het stereotiepe Sinter- aId us troostte itch/het· me.isje,. Maar stond; (~at er ook weer?" '
.
heert' die weI tot vootb~eld zal mogen
. zonder hart te 1E~v€nvalt·ook niet mee.
Met een citaat van Confucius, "Op 'de I strekken tot menig ijdel type van deSillisbrllgstraat 31c.
Past-orie Soend'lweg 2
klaas-cadeau wou Sinterklaas 'zelf niet De begeerte o'm een 'rileuw hatt te kdF vier zeeen zijn aIle menschen broeders" zen tijd.
,weten I
I
opent deschrijfster het poekie dat de
AIle hulde dok aaii de schrijlster omZondalg, 6 December
gen, werd !e<ieren. da:g sterker, naarma- bedoelin:g heeft den Westerling te lee- da't ze deze "struggle for live" -:- en is
Zondag 6 .December. Tweede Zondag
Ben Sinterklaasvertelling
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Om een echt geschenk, om eell v~aar- : te de feestdag n~derdeo Met een wonlijk blijde. verr.assing man zijn mede- '. de~liJke l1ei~i;ng voelde, het meisje zich
menschen te 'bezorgen, m'oe·t nlen hen' aangetrokken W,.t ;all.e h,a,.rten,' die in d. e
,
' ..' ,
.
kennen. En om hen te kennen moot winkels toe pronk lage~.~~acht~~e.hart~n
" ' . '.
'waren daarbij: schlttererid van zUver,
.
men . de Inoelte ' nemen, zlch
111 hen .. te s·t ra Ien'
d van
'
""k en me t
.
gou'd 0'f' b"esw
verdlep€n. En wie heert m dezen tlJd, flonkerende
edeisteenen. Harten van
waarin ieder aan zijn eigen zorgen en suiker, smetteloos ,wit als de ee'rste
beslommeringen meer d~n voldoonde sneeuw, en harten teeder rose geiint
.
h
eeft, nog g~legen:q.eid,zich te ver- met de aanminnigheld van den ~onsopplaatsen in debehoeften zijner naas~ gang of harten f~l(ood 'gekleurd als
ten? Men kan immers h'et verlanglijst- t\1et bet bloed van de l1efde welke zich
'Joe raad p1eg",l1',
J:>
d an k en t m,en. .
. offert met
!
'
m . een
: on.voorwaa:rdeliJ·ke
wewijt.,ding.
oogopslag'
al
izijn
wens-chen.
Slechts
de
1"
lefde kijkt do,or het verlanglijstje heen {
in het hart, maar wle heert er tegen0, mocht ik zulk een had hebhen I,
wcordig nog lief?
zuchtte het meisje.
.

.

.

.

ren dat de jeugd van het China van niet het leven van ef.kmeisje tus-schen ,. van den Advent. 'l'evens.Eerste Zondag
heden, dezelfde ambitie, dezelfde wil om. de 17 en 20 een stdjd? - beheerscht van de maand.
9.30 utIr v.m. Heiligingsdienst. Leidvoorl,1it te (komen en evenveel pit heeft heeft beschreven zonder toe te geVen
De H. H. Missen jZijn; om 5.45, om 7 ster Adjudant Hamerling'.
aIS de jeugd van de Europeesche lan- aan de helaas maar al te vaak voorko.:. mir Kindermis en om 8.15 de Hoogmis.· 7 uur n.m. Verlossingsbijeenkomst.
dep.
;
mende neigil1lg van schrijfsters om's Avonds om 6 uur Lof.
Maandlg, 7 December
KUl~t Wiese, die efieneens vele jare.n in zielsconflicten tra,gisch
enserltiment verzorg d e d e '1IIu- teel. weer te gaven.,
China ge Iee fd h ee,
GereforUleel"de Kerk
4.30 uur nom. .aezinsbondsamenkom.st
stratie van dit bo.ekje op de hem eigen
WUliBredijk zorgde tensl9tte VOOI"
voor
dames.
s?bere. maar zoo uiterst fijne en kunst- pretti'ge en goeci-verzorgde illustratles.
BATAVIA.
I
•
zinnige wijze.
: Din~dag', 8 December
Eenboek dat iedere jongen met vreug"iii de "oilden det Qer(Kwitang 28)
de in 'zijn kast zal vinden, maar dat
niart~il", dO,or ~ Molt;
i U\lr n.m. Soldatenbiieenkomst.
hierin met zijn andere baeken verschilt
Tip. Top-setle~ tJitg. Van
Ho(landsche Diensten
~ uur v.~ Zangrepetitie.
1I01k~wae~ .\Vaieridotf
dat hij helt zal bewaren tot hij oud en
,t'rij'S is en dan zal hi]' er nog met graagN. V;, 'Amsterdanl
Zondag, 6 December
Woen~da:g, ,9, .Decemb,er
~
iezen en ...... er nog uit leeren.
' ."
~e naam van deh schr.ijver reeds is;
!i.3d uur 'V.m.,Ds. J. Ubels· Radio B.RN., 7 uu,r n.m;Bldst~nd.' og: 'Rlfckmaris .
..Onder dee Duinkerkers", ~ vo~doende om de a'1ndacht te, ~tekkeil
6.30 uur n.m. Ds. 'M. v.q.Bosch. '
i 11.
:
door U. C. Hoogerwerff. Tip van iedel'en jangen dieverwt i$ op geTop-strie, uitg. Van lIolke-, schiedkundig,e werk~neri' in zijn ver;.
Maleische. niensten.
/Donderdag, 10 Dccembel·
llla en \Val'cndorf N. V., ,i\m- wachtingen zal
hij niet teletir~~ste}.j

in

"

_.;

; :

'

I'

I

..
d t erWl'jl
Maar Wle be.schri.J.ft haar. verrassl.n g,
sterdam
worden' ' dit be. e.kJ·. e.. bied.· t boe.
Aldus' m l'j'llle
: r de d e gnJsaar,
" .i ende sto.
, f
7.30 bur v.m. Pandita r. Siagian.
7 uui' n.m. Heil!.gingsdienst.
hij: Iangs de Sinterklaastafel van een toe1'.l ze op )den Sinterklaasavond e e n , '
.
r
",'
.
. •
uit h3t leven enzer vcorvi.,d.~ren ta over.
4.30 uur n.m. Pandita I. Shlg1a~.
spanen doos opel)de,' waarin een' hart! w~t er m ge . . cmedenLbJCkles; nOg?let, Het bc,ek kan als een w~lkome. aa~lVrijdag, 11 December'
banketbakker hep. Daar lagen ,:ze weer".
.
'.
'..
. I staalJ over . de roemruchte Dumker,.i{ers vulling beschouwd worden van de geBUITENZORO
als van ouds; de letters en kransen ,en. Ltg, dat In pracht de schlttermg van: r2:11- rzullen onderwijzers en leeraren w.el in schiedenisbeekjesd.er lagere Echo')! \va~r5u,ur n:~n. Handwerken vear meisjes.
harteil van ,chocola en van suiker, en!, vel', de glans van het g~ud en het ge~ :geu~en en kleuren a'111 hun~e leerlll~ge~ uit de ll'leestekind:reii slechts g~~eerd
(Loge 1I0spitaalweg)
van spekuI~~.s en de bekende Ipoppetjes ~,flonker van edelsteenen overtrof, dat; vert 7!d hebben en 'onget~ljfeld is pi]. hebben dat .pI. ',mi~.,.· 1000 .Ja~r' .v~?r
E!ken Zondag om 8 uur Y.m. Zondags.
..
,'..
..
; smetteloozer dan sneeuw was en aan:' memge knaap het verlan~en ontstaan Christus de Hunebedbouwers in ons land
10 uur v.m. Ds. M. v.d. Bosch.'
school.
en beestJes, Waarblj elk Jaar hetzelfde
. .'
'
.. ,'.
. .om nog wat meer te weten te komen
. Ok
. D
.
W'· 'd'
"t ."
..
.
.
I llunmgerdan de zonsopgang en feller,.
..
,waren. 0 van onar en.. 0 an we e~
rIjmpJe geschreven werd en dezelfde,
.
>'
."
I VUl1 de'?:e pll3.t~n.
! ze het een en ander; maar het gellieenPINKSTER-BEWEGING'
TANGERANG
grap, uitgehaald. 0, h!Je moeilijk is het dan de kleur van het, bloed.Dlt hart .
Daa{~m z31..dlt ~:Jek v:el opgang m::t- schapsleven del' Germanen is voor heh
u
toch, oorspronkelijk te wezen!
I~
a, ,ji~. z.uivere, warme, o~l:echte hart, ken : de .~?hr,1Jver 1'3 er In geslaagd om Inog "terra incognita . ,
'
,
(Jeregelde open bare bijeenkomsten in
(0....11. C.
. .S.)
.. ,
- zou dlt m den vervolge haar hart ,mo- enkel~~ ,llls,orl~che gegevens te, verw~r-, Wat ons in dit ~oekje evehtHs hi de
het kerkgebouw Gang Secola Kramat
."
kb
k k .. . h' . ken '(,at een vlot verha 11 vol ,spannmg
,',
h' d' . b ., , ... d'
.,
.
'Moedeloos den WInkel u).tdrentelend . gen z1Jn? Dan aar
ee ZIJ, In aar ,. "k l"k
k.'d
t a 'd 1
' Imee:ste g~sc Ie C]lis ceke~~ ~~n er aan530 ur n 111 Ds J Ubels
No.4.
. ,. ' "
..
,'.'f " '. . k·'·'t·"·, " " , h'" 't' ). ·t
d';'" .cnp] e 1J f?e lUI me g",zon e 1~lln:)r'l staat is het weerg"even del' g'evoerde ge;. "
u
..
..
.
hep de oude heel' e~en jong lmeisje tegen eenzame arner Je, naar. e 5 a van en
Een aanwlllst voor elke schoolblbUo"
'.
,
, .
.
,"
'
' "',. .' ," . ' "d
'. '.
, "
~pr3kken in het model'ne Nejerlal1dsch.
" IJE KATIIOLIEKE KERK
)lollandsche Diensten.
he,t. Iijf. En. 'het trof hem,: dat di.t:. schoorsteen" Waarmt op. ezen geheml- Jheek en een pr1chtlg Smt- of Kerstge- E.",
'.' t'~ h',,.' . . t"j'.·'·. '1"·' -- h" 't' d ".,
VR
,
. '
.
~ ,'" .; "
d
d l'
t"
'h k
en "ouwerwe . . c
tlll e, a was e an
Zondagmorgen 10 uur..
me.isie. er net z60 moodeloos ultzag als :zmmge~ avond ~:.z0~. er mgs e ge-I,SC en.
.
O.Ok rii~ar 19.e ee~wsch. N.eder.l,an.,~~. ~~,.~?li
'St. Willebrordskerk~ Tanah Abang
Zondagavond 7 uur.
hij. Ditwekte in hem een gevoeI. van ,~chenK~n te voorsc.hl Jn. k.". omen.
".R,'obinson Cr 0""
door 1het boek direct een historisch c~~h. e~ ge~
Oost til
.
.'
".
F.
'..
\.,
'I
' '
us e., / "
ven en de lezers mogen die defhge ouwe
Don<.lerdagavond 7 uur.
belangst~hng, ,v:ant ~e~ goed heil~g man r Zii, ,ontsteld,e, want naal" 09gen o~~-'
l\~.K. ,de JOll?e. Ultg. W.J. taal weI! ovedgens' een hoek dilt geen
Zondag, 6 December
Zondagscho'ol 8.30 v.m.
als ,de kmdervnend IS overgevoel1g voor I' moet~~n den \blik :,van,een ll..1a~. :D~ goe .. f
Thieme & Cle, Zutfen,
voodoopers clicheert en dat iederen jon8 uur v·m. Hoogmis.
Maleische ·Diensten.
all.es w.at leed verraadt! Hij heert g~e. n ;",de.g. ~ljSaa.r~,z~g~t?dd.d.~a.r~.,en hij ke~k.I .. ,.' ,.'
..
..
gen tot het einde toe zal kunrten bezig
nu even vriendtHijk als hij moedeloos , R'e~ds z~~n vljfde ~ruk beleeft deze h d
rust,
voordat
dlt
mt
de
wereld
verdwe
'h'
d
k
k";
r
c~I"""
N'
)
...•.,
,x_.
be
'
·d·-r.
"'.
v,oort.ref,fehj
k,e
bewerkmg
van
de
klasou
en.
,
a . ge e en op a en vvem rml l.lag ...
.."
"
Donderdag, 10 December
Zondagmiddag 5 UUl.
nel1 is.
\
' I
vo6£~at ,hij het ,meisje ontmo'ette.. ZlJji' :sf,eke" Robi~son Crusoe door M.K. de
,,De tweelillg let en MaDinsdagavonu 6.3Q. uur.
...
. . ' ou~e oogen lachten en., ziJn stem trildeJOl)g, een felt dat b?ekdeelen spreekt.
ria!i n e';, door SUlis ~not6 uur 30 n.m. Lot.
Vrijdagavond 6.30 uur.
Slnterklaas 1S een .menschenkenner, van antrdet1l:ig, td&i ~ij' t1ei: meisje toe- : .!n~.e ~i~:uwe spellmg overge?racht en
t~mbelt. (jUg.
J. Thieme
In Bat.-Stad, Pakodjan Tjina - Pewant het oog del' l1etde ziet scherp. 'vo'egde: "He'tr i5 gee'rl gesc"rI'tmk;
is rljkehjk geillustr~erd met framepentee& Cie., Zutfen
CIIRISTIAN· SCIENCE SOCIETY
djagalan 55. Elken Woensdag- en ZaDwars door het Ibontmanteltje ~een e'en ,teruggave. Oit .hart, dat 'tje zoo in keni\1gen, is het ook nu weer een aanQATAVIA
terdagavond om 6.30 uur.
schouwde de heilige in het hart varr,~et verrul{king brengt, het is je eigen har~!" .trekkelijk boekje geWOrde,n.
Een tleurig, opgewekt, vroolijk bcekske.
Laa.n Raden Saleh No. 11
DEPOK
melsje. En de heilige verbleekte. Nooit
. ; " ; . " '. , , ' "
"Toosje's wdi;dere Winter",
De schrijfster ~eet ons ai, dadeHjk
nog had hiJeen z66 zuiver~ z66 warm d "Maar ,wat hlebt hIll er ~a~ aan ge•
door Joh. E. Kui,(ler. Uitg. door haar gezellig gebabbel in te palGang Lambertus 296
en z60 oprecht hart ontdekt als het aan? I", stame de et melSj~.
Gebr. Kluitmall, i\lkmaar
men en ze neerrit ons "troes-door" het
Geregelde Zondagsdiensten.
heele boek om 6ns· pas tla de laat~te
Hollandsche Dienst 9.45 v.m.
H~llandsche' Dienst.
hart, Idat in de borst van dit mbedelo.6".Ik"h.·,eb e,r n. lets" a.'an gedaart..,Het
was
tters Ios te I at en ! D e d·la I0 g en zlJn
.. '
1.
Een boek om er
voor te lezen biJ' 1e.
riM
Zondagmorgen 7.30 uur.
~O()
geweesli.
;Alleen: de schemei"lamp als4 buiten de regen ge- m·t ers t leven d'Ig en OIl geeh en k'
- ~_~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!~~~~
.ze :meisJ'e' klcl.l'"nte. Deze ontdekking ont- ioo.. Hetts altij<i.·
, '
• .
'
a.e bIad.. '\0
:-"'
roerde hem zoo, dat hij. niet nalaten kon, "Jekende het ,rii~~~ AC,h, ,!i0e weinig meil- heirrizinilig' ruischt en dus alles ertoe zij ontbreek..t de gulle huhlOr. Echt een
"De ZOOIl van dell 5ertnlo
'
.schen l;<.enneri. hunefgen hart. Ze stelb k
t Si t
d
.t
.
BUITENZORG
. '''r,'·~,'...t.e,r.'w,'..ijl h,et in- meewerkt om de reis, die de toehoorder- ce om me
het ,melsje te volgen. .
l,en het IZ. ic.. h,. fZ,war, t v..oo
n ca. eall, e geven omleider",
d,oor G. lIoUe, 'rip
.
.'
tjes mal<en naar het l.and van feeen, dat de: gelukkil~e bezitster nog lang
Groote
Weg 38.
Top-sed-e, Uit~. Van 1101. t
...
.
.
,.: <.terda.ad zui'{et .wtlr. is.'.ao~.v.eel menschen
d
. 'e' ", '., 'I:'k 'trl ~n1i"" bI' ·jft
Sm er~laashJd IS een tljd vol gehel- denken te slechi'y:iJ;t iIchieit. 0, kon ik e1fen~ kabouters en ridders, zoo heerlijk aarna In en vrao Ij e s ,,111 llg 1 "
kema. ell Warendorf N. V.
Male~sche Diensten.
men, maar men behoeft geen moeite te ze' a~lemaai lhuri, eigen ~ft maar eenl$ mogelijk te maken.
,~cht leuk~ avont.urEn' bele~.ftde .twee~
Amsterdam
doen, voor Sinterklaas zelf iets verbor- ;laten zteri, oooals het biweikelij~hei1 Boekf1.1 aIs dit zijn er niet veel op de hng op het land~ m.Artis, b~j het fletsen
Dinsdagavond 6.~0. uur.
.'
.'
'{ ,..
kindermarkt terwij1 het kind toch zoo 'Ieeren, in de klas enop het ijs.
Vrijdagavond 6.30 l,lUf.
gen te houden. Sinterklaas ra,adt (elke
Dan zOu ?~,t~?ed ~,ing<,Wijken v~r graag vertoeft in Droomenlan~. Zander
Het boek is gedl'Uktin teil. gezellig
Een boek met een jongen in de hoofdgedachte, Sinterklaas kent ieder gehelffi. m?ed en zelfye~~rouW£~,4e'~aats m:- nochtans de pretentie 'te hebben sprook- groot forma~t .enn:.et. e~t)' pr~~~lg~ Iees- rol wiens verleden door een waas van
En zoo behoefde hij ook riiet lang W nemen v~n ze1fvera c!l mg..'....
jes a la Andersen te ~chrijven, heeft letter: ,jaarhlj 111 !st~Jl ~elllu~t~eerd, dU~: geheimzillnigheid bedekt 'is,. heeft al,
'
J h K'·
t h
gezelhg I
tijd meer dan gewone aandacht·genoten
vorschen, llvoor hiJ' wist "wat, dit ineisJ'e
I'k"
h"b'
d'"
'.....
h"
t
t'
mper ons oc verga.,,} t op een
.
.
van elk kind en daarom zijn we bIlj met
" . ~': us .... ;.,;, mlJl1 ar ...... €- o.
zoo nioedeloos maakte.
rug.. :... E,",U' u·,·hebt..',: in.. ll,·. nlet~ gegeven'?" mag
fijn en
da aangeer zljn
.
en teer
het verteld
lezertje sprookje
nog meni3e
~.i\,~arijke van' de ~lolel1- dit boekje dat
dit verlangen van h e t
',.Ile hebje het'mooiste en 09 k hetname avand kan pezorgen.
liof"~,. door \VillyPetillon. kind ruimschoots bevredigt. Dat dit
, eau f
'SLOAN'S lINIMENJ
Haar leven werd vergald door mls- zeldzaamtse 'g~wpenk~ .• , g~geven, tlat..
.
ve,Iost.U daarven spoedi~
Tip ,Top-serie, Uifg. Van, spannend gegeven gekoppeld is aan een
SlO-,N'S LINIMENJ
troostige Igedachten over zichzelf. Ttis-: iemanct ooit. vanSlnterk,laas krljgen
.,De Kanoc1ub", door G. van
J.I~lk. e,ma. .'en. \V~ren~orf, minstens even interessante ·omstan~i~II een pl,nlll,dl~
p,oduct det 'een' Ite,
Balkolll, Uitg. Gebr. Kluit- .
Anisterdam'
heid, de hoofdpersoon maakt deel mt
schen 'al de vroolijke voorbijgangers kan; lk heb jeo zeif~ennis gegtwen !"
l\eil18"'" werking " .. h
.
man, i\lkmaar.
. .
. . ' '. ". '
"
van een circustroep, maakt h~t boek nog
voelde 'zij zich droefgeestig en trlest.
01' d. sp'ie,en. Houdl
I-"'~' '.:i=..,
)=( !M'OliOIWii
Over het algemeen hebben kindereh \ aantrekkelijker.
SLOAN'S lINlt-IENJ
Jonge mannenmaakten kwinkslagen je- b d Z
.
AIle :tQchten naar buiten, zij' het dan e,en afkeer van door de ~l;l,tuur n~isdeelAlsof dit alles nog niet genoeg is ver.Ilijd bij de h.nd.
gens ieder jongmeisje, maar van haar I
, "
..... ' ;
"
'.
" : te voet; per fHits, kano of auto, zi.1tl aIle det\ en veri?ijdellz.0rgVll~~:J~alOe lectll~r ga~t de schrijver de jeug~ige lezer nog
1- evei~I=rettig. Ditmaal gaan zeven jOli-llda:u<?v~r. ~at deso~ldanks ~it we~~Je op een sch~t van vertel~mge~l, gedaan
nam niemalid notiUe. Zij moest zeker
•
....,.~......-.
I ',,~~ gEms. e,r me~ hun hond in een zelfge- van .~J,llY peli\lonh.~r~ruijt,kOl~ w;~rdEn door allerlel personen dIe relzen naliL<
buitehgewoon
onaantrekkelijk
zijn.
'\\fordibet ~est ~it,
''4 maakt,~ ~ano'..up uit en beleven natuur- b~WIJ~t wei h~t. ta!;,llt van ~e schnJf~~~r Ivreemde streken hebb.en gemaak~. D~~rMaar dit \was haar eigenschuld. Zij had
wendfg beharid~ld.~~~: lijk een mass:.\ avonturen van 9-e leuk- dIe met "Manjke
werkell.1k een JU- naast is o'Jk het kameraadschappehjke
een htstig karakter en een sleclit huWrijf slechts V i c k s ' . " ' ! sUi t:'~ de l'llirist aangename (tenslotte wec'ltje voor de mei8jesboekenka~t ge- leven van den platteland~jongen pretmeur. Door haar gemelijkheid prikkelde
Vap.o~ul? .t~gen
toch altijd met een happy end), toe.. ' bracht heeft;;
.
.,
: tlg geschreven, hetgeen het geheel tot
bedtijd op ke~l ed
.,. "Qit dit boek blijkt oak dat Inen l~iet yeel woorden zUll.eil :~e er ni~t a'll'l een jongen~- en n~eisJe~bo~k maa~t, dat
zij haar ouderS' en vervreemde zij haar
bors~. He.t,. b;~derf~' I
'
dyer de grens heeft te gaan ,om flmk wijden, daar we dlt hJne werkJe ge-; een plaatsJe verdlent m lec:er km::lervriendinnen van zich. Waarom Hep ~ij
de maag met, zooals
P,~~,i,\e.I~.. ~e.·~leb?en ;. de duizen.dell H.OI-, n?eg~a~n~ .~~,k~~~~,.vero~l,de~stel~e~;~ell ~oekel~k. astjc, welk p~aatsje dit boek ill
leeg rond, terwijl iaUe -anderen een baan
innemen doen kan. ,YVAq~llua
landEche .watertjes bleden nog romanhek wIII~n we ons wageri dan een vdorspel- I vele. gezinnen na Smt- en Kerstfeest
11'addel1? Zij wusongeschikt voor haar
• 1 -.
j
en avontuur genoeg, om - zooais Ilier Lling: deze tweede druk zal binnen kor- .ook vast ingenomen'zal blijken te heb21806
218~3 blijkt...e-, er cen heel :boek me? ~e, ~ullen. ten tijd d~or e.e~,l, derde gevolgd worden! beh., "
.. ' " ' .'
werk en kon zich niet a'tUlgenaam
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T e huur . gevraogd

RADrO-AMAT~.URS ~inale. ultverkoop : EEN grGENDOMS PERCEEL te BUi-\
tegen atbraakprijzen vall pnma onder- tenzorg, gelegen III de villawijk Kedong
---~-~-~~.~-_. .~-------~
!deelen ~ (~:llgin), luidS:Jre",kers (Celestlon) , Allan~, ~aan Fock, groat 1170 M2 . , te I---------·~-----DJOCJAWEG 8, bevattende terras, 51 GEMEUBILEERD WEEKEINDHUISJE
DE
VOORNAAMSTE TOEGANGS-l el1 tcestellen .(vanaf J 40.-). Foto-elec- koop a J 1.25 de M2 • Brieven onder No.1 DR. WIS- \ EN NATUURKUNDE werkt
gesloten vertrekken, garage, enz. te huur Tjitjoeroeg of Poentjak ongeveer n~ a i POORT voor de verschillende infectie- trlsche eel (nleuw) , compleat f 25.-. Bij M 4656 bureau Bat. Nleuwsblad.
[Ieerllngen Middelbare scholen bij in
Vaal' I 70.--. 'I'e bevragen Djccjaweg 12, 12uur van Batavia, te huur gevraagd zlekten is de mondholte. Het tijdig ge- 'uankcop boven I 20.-, radiokast cadeau. _ _._..__._.
.
..,lwis-, natuur- en scheikunde. Billijk tateleroon 48,59 wi.
.
_~ 4866 1Vaal' ongeveer 6 maanden. Brieven on- I b~uik van. panf~~vin-pastilles.is de beste De Groot.. & '. Roos, Binnennieuwpoort_.. .
.. ' Il'.iet. Inlichtingen 'I'[ldengweg Oost No.
----.--..
del' No., 141 Reclamebedrijf Preciosa N. prophylaxis, PnJs verlaagd tot / 0.50 per straat2!~~:!avia:~tad.
M 4877
i~.
'
M 4875
Aan de grooten vergeett men niets. V., Batavia-C.
M 4873 tu~e van 15 'tabtetten en / 1.20 per flesch
I1T T
•
r:- I .
1
(De Zakenwereld).
van 40 pastilles.
M 4879 I
R~E-~LADIGE SPIEGELKJ\ST, shaGEMEUBILEERD HUIM BUrS, drie
, . . blcon- ell ba.duurpatronen (voor kus1. V. E. V.. 0., Goenoeng Saharie 84, tel.
"VILLA .F'RIEDA", 'I'osariweg 8, nieu- slaapkamers, per 1 Februari 1937 te
KWALITEIT IS TOCH MA4R ALLES. !SC::S en klnderkarner) , Emma-biljarttaBEER te Depok zoekt geloovige, cen- WI. 909, Batavia-C. School voor Electrowe, modern gebcuwde, geriefelijke wo- huur gevraagd voor gerulmen tijd. Brie- I Election horloges, hekroond met de ret, te koop aangeboden. Adres : D. A. voudlg e, flinke dame voor verzorging 2 & Radlo-Technlsch Ambachts Onderwijs.
ning met paviljoen, complete bijgebou- yen onder No. M 4757 bureau Bata- IGrand Prix en toch gcedkoop. Het 'I'ocrcp, Batcetcelts 53, 'tel. 62 Welt.
jongens 3 en 4 Iaar 'en Vaal' de huis- Eleetro- & Radio-Afdeeling. Ooedgewen en autogarage, te huur. Frisch, keel viaasch Nieuwsblad.
Ooud- en Zilverhuis, Citadelweg 35, teM 4864 hqjidlng. Brieven onder No. M4868 bu- keurd bij Beslult v/d. Dir. Dept. O. & E.
en gezond wonen. Direct te betrekken;
lefoon 4286.
M 4858,
..
reau Bat. Nieuwsblad.
.
dd. '3/4/'35 No. 89821 A. Aanvang nleuw
billijke prijs. Bevragen IJsfabl'ieklaan 16
Vocrdat een oude traditie sterft, moet
.
VLAGGEN. Vlaggcn, rood-wit-blauw, I
.
I sen~ester: 1 Februart 1937. Inschrljvlng
, . . .
•
.
Wolvlaggendoek kleurecht (ldanthren)
"..'
.
(Pegangsaan
Oost) , 11<1 5 uur n.m.
men haar nogvele malen dooden.
GENERAL ,ELEGTRIO KOELKAST,
'
.
.
dagelljks.
Programma enz. gratis op aan_ _ _ _ _~----_- M 4856
met uitstekende kop, zoo goed als nieuw, 2·35 X 1.50 Mtr., compleet met wlmpel
vraag. Schoolgeld f 15.- per maand per
- Inhoud 6.7 kub. voet, tel' overuameaan- eu koord /'15. l~et Woonhuls, Noordwljk
afdeeling. Internaat aanwezig.
I
LOGEPLANTSOEN 11 PAVIWOEN,
geboden tegen nader overeen te komen- 23, telefoon 302 WIt.
M 4863
-----4850
terras, voorgalerij, zit-, slaapkarner, eiprijs. Brieven onder No. M 4871 bureau
TENNlSBANEN VAN DER HOUT·
gen gemakken, te huur pel' 1 Januari
PHILIPS RADIO-TOESTEL, in uitste- LAAN. Nog eenlge avondbanen te huur
Bataviaasch Nieuwsblad.
k en d e can d·t·
ANS SCH 00 L ~ I LVESTER. oevraagd
a.s. Te bevragen hoofdgebouw, tel. 429
1 ie, 331A, ge k ost hebbende t~Ben blllljke prljzen. Ultstekende verD.i.
M 4739
Welt.
ERGERTU NIET! Neemt een goede
TE PATJET, Sindanglaja, te koop f 325.-, tel' overname. aangeboden Vaal' llchtlng \ en prettlg ~ bes~len. BIJ ze~ dames en heeren Vaal' nieuwe dal1sclup.
auto! "Het Centrum", telefoon. 1974 en nieuw modern huis, gemeubileerd, 41 f 100.- cantant. Bneven onder No. maanaen speciale condlties. Inllchtln- Lesgeld f 4.- per maand. Aanmeldlng:
5000 WIt.
M 4852 islaapvertrckken, complete bijgebouwen,! M 4806 bureau Bataviaasch Nieuwsblad'
WI. 336.
M 4862 Oude Tama1'indelaan 69. .
M '4865
lge n
1
._-- ~
ruime garage, annex ca. 21800 M • prima
BOUWp en F'ABRIEKSTERREINEN, .....~..~ ~~~ ~~-:--~~-:--~~"""'""!
KUNSTTANDEN, kunstgebitten. Euro.ALGEMEENE NOTARI~ELE CURSUS,
•
'
grand, schitterend' panorama op de om- zeer guns.tlg gelegen in centrum 'van
peesche techniek. Lage tarieven. Kebon
Mondelinge en schrift€Ujke opleiding
liggende bergen, drcog klimaat. Bevra- BataVia, te koop. Te bevragell bij M.O.
8i1'ih 81A, Batavia-C.
M 4869·
P k
42 B ·t
M 4870
dee! r, II en 111. Mr. A. P. G. Hens
gen ar weg
, Ul enzorg.
II Poublonen, Dr. Liem Djien Sing, tele2DE HANDSCHE OLIE-MACHINES en
Cando Notaris. Kebonsirih U5B, Bataviafilterpers, in gceden staat verkeerende,
BLOEMENHANDEL
BOGORIANA '
,
fa on Bt. 1020 en 391.
M 4857 . DAMES gevraagd door eenige nette C t
GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL
. en rum.
1\t; 4851
gevraagd. Brieven met gegevens en prijs- geeft U service In aUes wat bloemen be- ..
heeren vaal' danslessen in een club
SPOED, GOEDKOOP! Te koop baby, G I l l
. . '
opgave onder No. M 4874 bureau Bat. t r eft Belt 3544 \171t op Slulsbrugstlaat 21tkamer, kantoor, eetkamer, 3 slaapkaI eell esge (. Dansschool SIlvester,
Oude
M
4854
.
mers,
,gedeeltehJk
fabnkaat
v.
d.
Pol,
Austm
tounng,
model,
1930}
Oakland
T
.
d
I
"
6
'
.
PRIVAA'". LES
Eng Hall Ma~1.,.,
Fra'
,
.
29• .
Nieuwsblad.
I ·
.
'.'
,
.
.
amann c aan 9.
M 4fi72
L..",
.
. . ' ,tel' overn~me aangeboden, oll1streeks isedan 1930, F'~a.tlette509, zuinig! Schit- •
Dui.8 lessen f 10.- Boekh. Wisk. Bijw.
. De trotsche zal liever verdwalen dan
GANA voor geschenken. 81Ulsbrug- 1 10 Januan. Bevragen telefoonWelt., terende condltle. Gang Hauber No.7,
Gebrek aan oordeel is vaak een reden lJ. H. B. S. d. -leeraar M. O. Brieven no.
den weg vragen. (De Zakenwereld>'
straat 1. Indische kunst.
M 4855 2807.
M 4859 Batavia-C.
M 4876· tot vrccs. (D'e Zakenwereld). .
4878.
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NORGE. KOELIlAST£.iI
NORGE WATERKO£L£RS
•
.

I

\

'.

NORGE WASOHMACIIIIN£S

,
1,11porleur voor Ned. IndUS

-.
Bat a " i a-C.

Soerabaia

Noordwijk 22

Toendjoengan 55
21810
waDllI,

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

Distributeurs: N. V. Behn, Meyer (;, Co. Handel-Maatschappij.
21821

Als
ie,01ere
vrouw
Wtst •••

Java's~e!iijks~uroord BADHOTEL MOOI WANASARI ~~~e~ v:ee~ I
. Schitterend zwembad met bron·leidingwater.
Inlichtingen telf. Si.' 303, Wit. 2100.

Gereduceerde priizen.·
21138

I

------

L.·
)

FAR EAST~EXPRESS.
Sin ga p ore ... G e n u a i n 1 5 d age n
MODERNE TROPENSCHEPEN
met zwembaden, sportdekken, bars, geluid~films, enz.

EERSTE

KLASSE & TOURISTEN KLASSE

Eerstvolgende afvaarten:

5.5.
s. s.
s. s.

\

Mannen, die whisky.kenners zijn, roer)1en algemeen de
ongekende zachtheid. van Johnnie
Wa"lker. Johnn.ie Walker te koo.;
pen is gemakkelijk. Het openen is
nog .makkelijker. En, het drinken
is het allergemakkelijkst I,
•

"SCHARNHORST,I
31 December
Februari
3
Maart'
6

"POTSDAM"
"GNEISENAU"

'36
'37
'37

Singapore
Singapore:
Singapore

van
van
vall

17 Febr.

s. "STUTTGART"

'37 van Singapore

-

19 Febr.

BATAVIA

,

-

ft
)

'37 van Belawan

f 265.-

PASSAG£S vana! •

Wm,

Bom 1820-Still goirg
Strong!

I

Goedkoope reisgelegenheid naar Europa
met de EXT R A • A F VA ART van het
5.

~

Older and better than ever

HOOFDAGENTEN :

",mm

MULLER & Co., N V"
SOERABAIA

-

t'

21P35

SE~ARAN~:

,;'

•

peES

Als iedere v~ouw wist, hoe een·
voudig het' is dlarme te hebben· ...
Schoonheid wordt zoo verschillend
beoordeeld. Hoezeer sma ken verschillen, de charme von een teere
fijne huid wekt altiid bewondering.
Gebruik Pond's Vanishing Cream
overdog, als onderlao9 voor Uw
poeder, en als een bescherming voor
UW teint. Masseer U 's avonds
met wat Po n d's Col d
C rea m, die Uw huid
verste'rkt en reinigt tot
diep in de porien.

VERZORGT
UW:TE"INT

P"

2 monslelluben deT
beide Pond's Creams
na . inzending van
10 cl. in poslz. VOOI
pOlio. enz. aan:
Pond' ~ Exllacl Co.
A/d.. I, Batavia.
JYaam ..;
IfdreJ

_

:

.
_.."

.
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Het Bestuur op Lombok geeft zich
over het algemeen veel moeite om de
'aaken op aangename en goede wljze. te i
f f
beheeren, Men, tracht leven in de brou-'I
. '
-'
I
werij te brengen. Teen we op Mataram I
'_~
waren, werd daar een Pasar Malem gehouden, die klonk als een klok, Enorme
Ceen. reileti VOOl,' stlejmoederlijke beluuulellng
'
k d a t van llet Vel'I'e Oosten
Toen een afgevaardigde der oppositle
betangs
I
t e 11 mg
van h e t pu blliex,
Frunleriik.
heinde en ver kwam opdagert, om de
Le Troquer, die zelf journalist is ge..
Onze correspondent op Bali schrijft
In; Mataram aangekomen is natuurlijk vele exposlttes te zien. Men woekerde weest, het moreele recht betwistte om
ons:
Ieders eerste gang naar het monument met wat _voorhanden was en het resul"
het wetsontwerp in, te dlenen in, vervoor' onze gevallenen in den Lombok- 'taab Was uitstekend. De openingsterrnijn Bh1nen-Mongoolsche aanvof De
Lucl1tvaCirt band met het feit dat hij zlchzelr en..
Lombok heett het ongeluk vlak naast krijg. Uet llgt in een keurtg onderhou-: mcest op veler aandrang met vele dagen
op Pal- LI-ng Miao
'
kele jaren geleden heeft moeten verSLECIITE PRESTATIES?
'
'dei
antweorden wsgens smaadschrift, ont:yali te llggen 'en Bali staat zoo 'leer in den park. E-en indrukwekkende oprljweg verIeng d 'Wor
en .
.,
stond een ernstig confllct, zoodat sprehet middelpunt eener, zelfs internatio- omzoomd- door Warihgil1S
voert er heen,
Vroeger was Mataram de zetel van de
CIIlNEEZEN SLAAN OFFENSIEF AF
Par ij s; 3 Dec. (Transocean). Tijdens ker genocdsaakt was het spreekgestoelnale; belangstelling, dat Lomook welnlg Een waardig moriument in' een vredige Balische vorsten van Lombok. Thans is
. 'de behandeling van de uitbretdlngs-] te te verlaten en de voorzitter, Edouard
of geen aandacht heeft.
" ' " , '.
.", ' -.
'.,
het de standplaats van den AssistentS han g h a i, 4 Dec. (ShanghaI plannen der Fl'ansche IU, chtmacht door Herriot, moest verklaren dat de vrijen schoone orngevh'ig, een hermnering Resident en den controteur van Westoverlgens .aan een wel heel droeve krljgs- Lombok. De groote' vorstelljke poerf te Radio). Op 3 dezer 's morgens te half de Luchtvaart-commissie uit de Kamer heid van het /woord niet langer in de
Dit is oniulst, omdab Lombok econoepisode...... Niet, ver weg. vindt men het Tjakraliegara, dlcht bi]: 'Mataram, be- zes vlngen de ongeregelde trospen der van. ~fgevaardigden wer~en door de,n ~amer bestaat,
, .
mlsch zeer belangrljk is. Het heeft stett tit
V "~
'n'ini.led-l\:tollgolen~ ter sterkte van, 5000 mimster van Luchtvaart PIerre Cot veerEen nog luidruchtiger contllct ont..
I d
im 10 bom.;. 1geteekenende onthull1ngen gedaan..
stond; dat in een han1gemeen drelgde
lig, recht op een minder stiefmoederliJke grarmonument van, generaal van.. Harli; s ~.a n e meer. ,erschil,eilde lustverdat
weinig
imposant
is
aangedrukt
als
bhJ~en
zij,n
echter
g~lukkig
~espaard
geman,
ondersteUlll
.
oo.r
ru,
In
antwoord
op
de
vraag
we:ke
preste
ontaarden, toen een rechtsche afgebedeeling. Maar zooals de, zaken st-aan;
bleven, zooals "MaJora" blj Tjakrane- menwerpers en arhllene, een teg~naa~-.. taties, de Fransche vl.iegtuigen, tijdens vaardigde de socialisten en communisis er weinig, te weinig, aandacht voor he~ l1gt tegen den muur ,van, een Bali- gara~ Li!lgsar niet de heilige palingen, val aan op Pai Li,ng i\liao. De str_ Ijd het .Spaansche conill_'ct hebben _ ver- ten "lafaards" noemde. E e,n ve c h tt
dit belangrijk deel van het gewest Ball scliell tempel; een, smal, goe~ o,nder- I Goenoeng Sari, doch bovenal ook het
houden pad - helaas ~cp.ter zonder wonderlijk schoone NJrmada aan den duurde tot's middags' half zes. TijdellS richt en of ,de verklaring juist 1s da par t ij w e r d ~ 1 e c h t s d 0 0 r
I
en Lombok.
boomen ~ voert er heeli. We nemen oak grooten weg van West naar 02st. bit dezell twaalfurigen' strijd werden de on- zij niet aan de ver,w~~~tingen de~ Spaan- h e t k rae h t 1 g e' 0 p t red e, n
nog een kijkje op de begr fpl t n i t t i t
'
"
, d'e d door sche roode regeermg hebben be ant- d e r bod e n v 0 0 r k 0 men.
' , '
, aa a,a se, aa s e us verblijf werd' herschapen in geregelde trpepen gecomman e r
woord verklaarde minister Cot dat het .
St!det~t een goe,1e veertig jaar behoort
waarzQovelen onzer dapper€ll' rusten. een ...... pasangtahan, even goed beheei'd ,)fficieren van "bepaalde' kringel~".
herha~ld'elijk is voorgekomen, dat vliegLombok tot deze residel}tie, doch, voor~' Oe' ond~r~erPing: va~ dit laatste hoekje als die in Mataram. Het zijn beide goede
Sociale' onrust
pltHsterplaatsen voor den tourist.
De troepen: dedell twee krachtige po- tuigen in ,de lucht een vleugel verl,oren,
al in de latere jaren kan men op da,t- heeft weI zware offers gekQst.
et
gingen, die ,elk vier tlur duunlell, om de doch dat, ~tit- ~,etWOOh1iJh',kthb ?evolg w as
eHand: blank en bruin hQOt:en klagen
8'.ri\KINGEN EN r..OONSVERIIOO,',.
d 'I be·de malen van het- fel ,da voor e,' egln van, d en
,
GINGEN'
over ,een onmiskenbare 'misdeeldheid.
stad ,te herover~n ,oc l_~.
••
burgeroorlog verouderde vliegtuigen wa~
werdell zij terug~eslagen'. V~JandehJke l;en aangekocht;
Mmb~k wordt achtergesteld btj Bali.
Par ij <::, 3 Dec. (Transocean). De
bOllUnellwerpers bOlllbardeerd'eu' tweeHiei'op'legde de minister een verkla,.;.
Nn ook weer met de 25 milli,ce,n (die ons
toenemenJe sociale onrust onder de
maal
de
Chineesche
posities,
doch
richtrin~
at,
welke
aaIileiding
gaf
tot
zeer
ove;'igens met den dag sterker begin..
iridustdeeIe arbeiders, welke tot uit";
ten Weillig schad~ aan~ Op 5 dezer wor~t v~el comnje?~aa~, Z,OOW~l in ~e cO,rrimisnen te irriteeren·').
drukking komt in de voortdurende' sta'"
'ht doch e- SIe zeU als m., dlplomatl~ke, kringe~.
,
een llleuwe aal1val verwac. '"
"g"
"De prestatfes, der nieuwe machmes", kingen el1.' dert efsch om' hoogere loQl1eh)
Men verneemt- van allerl3i' plannen ot)
meld: \vordt, dat de Chflleesche bevel... zoo verklaarde de minister waren vOI- wordt, hi Fransche economischeo krinBalL Men zal de-bevlbeiirtgsplannen van
hebbers besloten~ om wallneel' wed'e'rom kome'n bevredigend, Ortd-a,l;k~ de' orier- gen met groote bezorgdheid gadege,..
Fini~tl'
de rtookad Balfan gaa'n uitv'6ereh ti: rai'''
eell aanva! zou WOrdell ortd;ei'llonfeh, niet va.'r,enheid! dOer piloten"~
, slagen.
De laatste groep arbeidel's, ~e tot
aileen de posities te zullen verdedigen 'In' h(W, !ap~o~~ ,oni~rent ,de' vorderin~
sQn van anderhalve ton; men gaat de' '
E'en llu,ii,' die zich geesttlrijtig aalt zijn rfiep;,iff geeft
staking heeft besloten, is die der ar,
~
.
gen,
welke
worden
gemaakt
met
de
verr.ebois8at-ie en' d,en aanplant van djati
doch tevens naar 'fa l\bao op te rukken. ' vangmg
' . ' , yah
"''; 0 u'd'~ ,vl'leg
- 't u'1gen- d~·
vvr n'ie u- oeiders bij dezware indl1strieen 'te' Pa'"
in versrield- tempo ter hand' nemen;
Uiterlijk' het type' van d'en~ -:... iet'w~t
we, werd; onthuld;, d'at Frahkrijk tegen rijs; ',~Ue. boven de reeds toe'gezegde
HiJ heeft allereerst gev~hten VOOl' de
waarv()or nien een vee"Ug duizelid' gut',.;. Amerik'aanscheri' ...:... Gidninger': eellVoU- Indische volksgeionaheid: Hij heeft zoo
loonsverhooging, welke zal' worden' we.4
het
eilfde' v'an' deze maand' 890' nleuwe
CONCENTRNflE- DER LUCHT~L\CHT
.
v1i;~gfuigell' zal bezltten, waarvari 107 1n gekend wanneer op' 6: December de' 40"
den gereserveerd heeU; voor ravijnbe- dig, zOlfdet opsclilki, z()nde'r all', nog,al in het voorbijgaan een reusachtig bQek
urige arbeidsweek W6,l'dt h1gevoerd~ rtog
S han g h a i,
<I Dec. (Shanghai den IbOP vail di't j'aar' zljn gebouwd.
bossching is een SQm van tien duize-nd kottaf, nogal' redhstr'eeksch~ met dat van 6 deelen (Kromoblanda) geschreeen verhooging van 15% verlangt.
ietwat strQeve eli' <tat geihis aan voor- veri - en: bekostlg4, over die volksgeEen
iechtscl\'
110
<ie(
commissie
~prak
gulden opzij gelegd (in gedachten dan
koh1endh"el{rsv,ert66h~ ja sorlis- Iifetl den zondpeid, 'n boek dat VOOl- anderen het Radio). Rubn 60 vm~gtuigen van het le- de" nieenirt~{ liit, dat d'eze nfet zeer inVQlgens de stake-rs 1s deze loonsvet..
altijd ,). Vraagt men echter hoe Lom- schijn: van de nelging orit' iets ,onaahge-- levensdoelzou zijn, voor hem slechts ger van l\Iallchukuo en van bepaalde drukwekke.nde~ pr~statJe het gevolg 'Is
hooging, noodzakelijk als gevolg van d~
bok bedacht werd, dan wordt er in alIe naams te'ze'ggen, die' den iO den' r:egel eeii van' zijri levelisdoelen was. En le- krillgen worden te Dolonor geconcen- va'n' slechte' organisat'ie en van de tal- jongste algemeene prijsstijging.
toch goedlgen Noorderlil1g, eigeh z~jn, venpdoel (weI· te verstaan) in niet ma- treerd. Hiervan zullen binnenkort twin- lo'oze: stiHHnge'n' en con'flicten in Franktalen gezwegen.'
De stakingsbeweging oinder de haven..
zoo is' de heet H. F. TiUema, die- door t'e'rieeleh' zhi. Want het boek heeft hem
tiJk.
- arbeiders wint eveneens nog steeds veld'.
eVehzeer
geld
gekost
als
de
advertentietig
ma~hines
naar
Chahal'
vertrekken
Toen we onlangs een kort bezoek aan "Elgen Haard'; in' i1jn Bloemendaalsche
Ofschoon de havenarbeiders te Bordeaux
campa'gne teh bafe van hetielfde doel. om het tegenOffenslef ,t'egen P<ii Ling
Lombok brachten, kregen we de over- villa wetd' g'ernfervlewd.
heden het werk hebben hervat, nadat
tu1ging, dat daar zeer groot misnoegen'
Samen met zijn vJ;l>uw (mevrouw Tille- i\Iiao te olldersteullen.
hun eischen door de wel'kgevers wareh
bestaab over dezen, ongezonden toestand.
Po. r i1'S', 3 Dec~ (I{ava s)'. De' minister ingewilligd, zijn thans nieuwe- stakin,!fU'. li~ert~t:5 .roeping b.~.e J?¢vord~!erl rna - Weehuizen, wij noenlen ook dien
Op, Bali teruggekeerd, deelden we deze Van' het}' welzlJn van rndle en de ver..; naam, omdat hij in het gouden boek van
vall Luchtvaa'rtPi~rre CQt ~af in de gen uitgebroken onder de bootwerkers
bevhldlng te bevoegder ;plaatse niede en meerd'ei.Jihg van; d'e' helalfgst'elling voor Indie eveneeils thuis hoort) heeft hij
DE ITALIAANSCIl-JAPANS'CIlE'
Financieele comm1ssie'tiit de !<amei" van te Lorient en, Honfleur.
daar hoorden we,. dat men volkorilen op Indie in' E4ropeesch ~ederland~ zoowel e'Iiornie soh1men daaraan besteed.
OVEREENSTE~I;i'UNG
Afgevaardigd~il eert uifeenzet'ting van
-,r&"
-de hoogte was van de ontstemming op ten bate van Indie als ten, ~ate van het
De advertentie-campagne -'- jawel.
de situatie der Fransche luchtmacht,
LOnibok over de bedoelde achterstelling, moederIan<t. ,En hil geeft zich' 'aail die Want deze propagandist kent het Yak,
Japansch-colluuercieele krihgen t~wellfe' llij bevr~digend noemde i~l ,verDE \VATERWEGEN-CLAUSU~ESr,oeping:.
.
doch dat daaraan voorloopi~wemi'g
bij heeft het als fabrikant geleerd. In
vredell
',.
gelij~h}g Irie~ de' voorilaamste' bUiteh:'
doen valt. IrHusschen meellen. WfJ; dat
on8' vorig, leven - bij dezen man b e g i n t h l n d s c h e luchtmachteri:.'
Tsjechoslovaaksche teleurstelling -:
sedert dien teekerten gekonien zijn van , ,Heti, i~ dus' een 'van!
Ne(,Ierlanders~ men te denken aan de mogelijkheid van
T 0 k i 0, 3 Dec. (Domel). -In JaDe rilinister' vehtrekte gegevens dmeen- gewijzigde pOlt'tiek. We willen heu die- be'g,rijpen,' da~ !ziy fen' aanzieil yah net zielsverhuizing, aart: verschillendelevens pansche' comluercieele eh in~ustrieele tr~nt de nationalisatie der. vllegt~ig,~a-, P l,a: a g, 2 Dec. ,(Havas), De minfster
VOOf' Lombok' hopen. Onlangs nog', had~ vaderland n,1et- kunnen vQlstaan: met' den du's - is hil rtamelijk in 1896 zijn 10o'p- kringen werd' de Italhiansc}\-J'apansche br.leke~ en verklaarde dat 111 1937 1500 'van, Buifunlandsche Zaken dr. Mllitn
den wegelegenheid' et op te wijzeh,' dat gewonen mUitairen dienstplicht; maar baan als apotheker begonnen, doch spoe- overeenkomst op zeer gunstige wijze vllegtmgen, ge~o,uwd zullen zi~n.
'Krofta heeft den, Duitschen g~zint
deze assohepoester van het gewest bij o.a. ~k- eeli', belangstellingsplicht, ten dig da~\fna werd hij fabrikant. Indie ontvangen en de hoop wordt uHgesproIII de Luchtvaartcommissle uit de Elsenlobe een' nota overhandigd~ waarde instelling van zelfbestuul' wederOlh- opzichte van IbdlE} hebben.' En' aan de had~ VCQr de volksgezondheid behoefte, ken, dat hierdoor d~ pelangen van Ja- K~n:er van ~fgeva~r~i~den verstrekt~ 'in' de T~jeeh03lovaakscheregeerlng haar
verge ten werd.
vervulling, van dien' plichti stelt, hij voor aan -koolzuurhoudend water en zoo pan' in Ethiople zullell worden oe'- mmlster Sot bl~~n~erh,~d,e~ omt~~nt de leedweZen uitspreekt )over het felt <tat
t
zich de allerhoogste eischen. Hi5~ trekt richtte Tillema een groote fabrlek daar- schermd en bevorderd.
v?Or,gel:omen lu?~tverb111dmg. met, de de O'uitsehe regeering op- unilaterale
Wie Bali kent, die mo€t bij een bezoek rond, lezende en een film vertoonende, voor te Semarang op, die vcorbeeldig Was
~~re~mgde state.n, welk,e, n~ar de ra- wijze de clausules inzake de Duitsche
. aan Lombok aanvankelijk wel een1g~ en hij schrijft i'n allerfei: bladen' oni zijn. ingericht en groot succes heeft gehad.
AiD e n
w ij s t
e r 0 p, d a t d' e mmg vanden mmister 60.000.00-0 fr,ancs waterwegen van het Vetdrag van Verteleurstelling ondervihden. Noch: wat landgenooten, in woord en beeld' dat En 'Zoodra deze zaak'in or de was, kreeg u i t v 0 e r
van J a pan n a a r per' jaar zal k:OOfen.
sallles en de andere overeenkomsten
landschap, noch wat cultuul', noch, wat tndie te doen kennen, waaivQ()r hiJ tij- de heer Ti1lema de handen' vrij vOQr an"7 E t h i 0 pIe i' n
tot a a I 1 0 r In ant'woord op een vraag van een der ,dienaangaande heef~ opgezegd. '
religieuze, kunstuitingell, noch· wat d~ns'zlj,n ver~lij( in de tiopen een der werk. In neg een ander leven heeft' mill i 0 e n
yen per j a a r leden. ver,klaaide' d'e mjl}ister" dat de
Uit LOnd'en wordt gemeld, dat de Enkunstvaardigheid en vernuft der"'bevol- warrhe: li~{d~r heaft opge'vat en- dat hij hij toen ongeloofelijk' veel gedaan voor j bed r a a g t,
m e: t
i- n beg rip ill Spanje rieergestotfe Fra'nsche vlieg- gelsche regeerfng, den' Duitschen ambasking- betreft, ka,n Lombok in de schaduw ketlt, als we ill igen, omdat hij er zooveet' den 'gezondheidstoestand ,in. 8emarang, van ,d e 0 v e r s c h e e p U i t tuigeh waren geleve~d ingevolge v66r sadeur een nota heeft ovei!hand1gd,
van Bali staan. We dienen tusschen twee gereisd heert. '
den' ourgel'oorlog geslot'en, cb'ntracferi Qf wa'arin leedwezeri wordt -uit&esj}l'ok.en
zoodtit ,Tillema, wat, hij later als theol'e- B r i t s c h - I n' d i e.
haakjes even een uitzondering te: rna.;.
.
ticus zon schrijven, nu reeds als pracdoor ttlsschenkomst Vilrl andere· mo''; over d~ 'ppzeg~ing van' de waterweg~ll:"
ken. voor het h<logland van den, RinIemand, di~ zoo iets goe,1s doet, ticus deed. Wij heril1heren aan zijn strijd
Verklaard wordt dat,. de- Japansche gendhed~ri.
"
"
,clausules van het Verdrag van VersailleS.
djani-,' dat tot het schoortste hoort wat nhiakt ili oi1ze' m·aatschappij. altijd een voor de verbetering van woningtoestan- overzeesche 11andel ov~ral moeilijkheden
D'~ze' vlierHuigen - zoo' verkla~a'rde d~
Of schoon deze nota ;,persoonliJ.k!,~'ls,
Indie te bieden heeft.
' i~twat malleI)" irtdruk. Bel'angelOcsheid in den en waterverschaffing en voor de en hinderpalen ondervindt; doch de minister' - .waren echter' niet met wordt in officieele kringen v'etklaatd
il:et wei>kelifIte l~ven - d'aar moet een "verplaatsing" van Semarang naar de Itallaansch-Japansche
overeenkomst Frartsch' oodogsmaterHlal uitge't;ust; ter- dat zij isverzonden in overeenstemn'llng
Nadere kennismaking echter leert dat ve'rklarhigvo,6t zijll' ( En z00 iemand heuvels,' Bet ideaal vart dr. W. de Vo- geeft goede hoop voor den Japanschen ViijI' iiJ evenriHn door Fran'sehe ptlotenmet ,de Fransche regeering.
Lombok om vele redenen toch weI zeer wordt al g'auw ihgedeeld' in de rubrlek gel.
handel, in het bijzonder dien in katoe- wehfei\ bestuurd'.
.
d'e moeite van eert bez()~k.waard; is. De monom~ne,ll. Vooral wanneer. hij nu ook
nen manufacturen en k,unstzijden stof..........
Uit die vorig~ leyens weeli Tillema' hee f¢n~
ona,angename schQk, dien.,men ontyangt neg ~eloQtt: i.h', propagall:da maken.
DE ,WERELDTENTOONSTELLINQ
Z\VE.E:.i>SCIIE L{JCH'1'MACwt
men
propaganda
maakt,
hoe
conservatief
bij 'aankomst in de' havenplaats Ampe- "
"
,
TE PARIJS
nan is van hetzelfde karakter als de
Tl11e'tifa is radicaal' in tndische, zalken. de massa is, hoe'moeilijk te overtuigen.
\Vord't belangrljk versterki
l
sch6k dien men in elke an'dere' haven- COl{ !iiJ acht zelfb'estlhn ohve6hijdelijk
Br is' maar een methode om te slaClI'INEES(al'-Du'IT'SC.IE BETREKplaat~ in de, tropen krijgt~ Lange, 'd~nne en gewenscht. Maar ook ~~J wll daar'bij gen: volhouden.
~IN("E'N'
S b 0 c k h 0 11 m" 2 Dec'. (Reu~'r)_
ioetpijpen van rijstpe]Jerijen, goedangs trachten de~l band m~t Indle l~ het f:!,verP a Ii ii's" 3' ~c~ ('f:rans6cean). In een De Zweedsche regeerIng heeft in,
Ziedaar de wape'nspreuk van de~n
en het beke}lde onvr,iendelijk prikkel- grO?tebe~ang van o~s, (enyan Indie) te ridder.
\VordClll niet belnvloe(t door' antigisteravond, genou'deri voordracht we'es Duitschland vliegtuigen besteld, VOOIt de
draad, dat is alles; Een aparte verras- ~eboude". ~n, ~at ~I(an ~l1een ~l~'er een
Komillte~f1i-pact
de vice-l)'~esideilt,. van: den Parij~chen vorming van de eerste Zweeds~he fiotille
sing is het...... douanemeer. Wanneer ,belangstellih~ IS, dIe nu ontbreekt.
Gemeenteraad' Prada op de noodzake- zware bommenwerpers. De meeste: dezer
N a' n kin g, 4 Dec. (Havas). In lijkheid; eell tiitstel van de Wereldten- vliegtuigen zullen door' Junke'rs- te' ~s ...
men na gevisiteerd' te zi)n, 'zijn weg wll
Die belangstelling wlf Tl11e!ha' maken.
!Je' fIlHvel'ijksfcestcn
verv'olgen, dan moot men _ althans bij
antwoord op de desbetreffende vraag to6rtstellin'g~ welke het volgende jaar 1'n sau ,v66r Juni 1~38 worden afgelev'e t d.
rege'n zooaJs wiJ het t.rofren _ waden Dat kan aUeen met propaganda. Dus
van Chang Chun verklaarde de Duitsche te' Fran'sehe hoofdstad1. zou: worden geDe Zweed~che luchtmacht, heaft, QOk
deor een plas van niet, ge.ringe diepte lihiakt' Tillema, propa'ganda: Maar wel- Elke bijgedragen gulden telt dubbel! ambassacteur, dat de Chineesch-Duit- 110udell~ ortd'er' de oogeil te' zien.
een aantal gevechtsvliegtuigen ant eenige
en omvang~ Eeh. a'ndere ont'sn'appirlg is overwo'gei1, 11tichfur-pra'ctiS'chlr p1'oJ?asche betrekkingen door h~t Jal,>anschSpieker' waar'whuwd:e zijri:' wehoor~ types oommenwerpel's in Engelan:d genie~ mogelijk. Mlsschien is het bedO'eld ga:nda'. ,'~il' is", een' ijveri'g ~erker ~oor ~eJi
oezer dagen pUbliceet~n wij reeds het Duitsche ver1rag niet worden be'invloed: ders' dat het wellich6 onmogelijIt iou kocht..
,
( }j,elangl'ljke zaak, ma'ar geert 'zeloot, geell d f' ·t· 0'
d ; f ' weliJ'ks
blijk'eri de teiltoonstellirig v66r 1933 te
als ontmcediging voor smokkelaars.-,. 0 drl'J'ver, nl'et lemand die er' zl'J'n laatst-e e 1m Ie... programma er a,s. u
Zweden z,elf bouwt momenteel v1teg...
1 t
h
t
kk 1 k
fees ten. Het za:I, n~-del' uitgewer t en met
hotidelf~
titigen voor flotUtes lichte bollll'rienwer..
om a er un gen;
voesporen gema e lJ er ~ceiit aali tal' 15est"eden. HiJ betaalt door tal van biJzonderheden, worden opgenoDe renerll VOol' dit mog~lij1(e uitstel - pers, alsmede nlotoren voor ~lfe types
te kunnen vol
!'1aar het beteekent zijn persconlijken arbeid, hij legt aan de \lIen in een Officieel Programma dat nog Ellge!llnd,
verkla=a'rue, Prad@ -=- III0 et, w6tden ge- vliegtuigen.
voor d~n onscht~:dlgen bezoeker e~en ,zaak ook heel, wat geld ten koste, hij is tegen het einde dezer maand overal vel'zocht in de voortdurende stakingen en
goed natte voeten.
lverv~ld\vail.' zij\l roe phi'g',, hiji spreekt en krijgbaar zal worden gesteld in ,den vorm
~e onlangs; i'I'ige'v(H~r,de: soclale' wetgevin~,
BESCHERl\IING
TEGEN
I.UCIITVan dichtbif bezien i~ Artfpelian~ n:og, 1~?!1rijfH .. ~a~toye~' ~a~'~~e:-:..: d,?ch .hij van een aardig boekje, met'vele illustrafn het bijiorider de' invoering der 40'DE JONGSTE DViTSCUE STi\~
Al\NVAtLEN
l€eliJker- dan: vart~ tiit- zee: De. aanteg, is: h~~~t ·~il~~: edvl:~~lCht~~ h;tJ. °k~:thondit tZlCdh ties, iev~psloop van bruid en bruidegom,
urig'e arlSeiasWeek.
~ t'" '.... -, t ,,u '<t- , 1-' ,-"-t.. h--d1~, U':et· I vall'
01,uCO
5 C
romal.
,Ie
'
en
z
e
e
e
h ev vppun van ollroc;ge rna 19 «~~
i " "It li"kh I'd:
.
nz.
SpreRel" we'es erblj~ dat: als ge'voig v~n
I(;()emenie betutgt -zijli, spij'
maakt}' onmiskei\baa'r~ deW ind~Uk, d~t: jwer ~ J ¢ ~
,
Het Centraal Comite heeft een raming Drastische n~aatregelen der regeering
eeh en, and'er' veeI' tijd 've'rloren Is- ge~
het stads'plan door eeh: dWaas', g~teek'el\'dl i.
Ik bel\' dff sell'rilt, Vall' d~ pers der kosten opgemaakt. Zonder die 'van
g' 0 e k a- res t,
3 Dec. (Trans...
Lon den, 3 Dec. (Transccean). In gaan en' dat de arbelders, weiger'en d'oor
werd~ ferwiji: de' bbuw' dbo'lf een1 !frank:-' I
yersieriilgen en illuminaties, die door de
grootere
krachtsinspann1ng
den
verJoocean),.
t:>e
Roemeensche
minlsteIt v'an
antwOOi'd op een vraag in het Hoogerzinni~e',werd' u~tgeVQer& &h ~?h~il~'e'~t'~:., ,Ovel;a!l k"Ohf il{~ m~d~werkei1;,oyeraf pu- ingezetenen zeIt of daarvoor gevormde hui~wellke b~schermingsmaatregelenge- ren tijd in te halen.
Bultenlandsehe Zaken overhandigde he ..
gerts~~lhng vor~ii ,~ezeCliaotlgC~~ vett-, :bliclfei.i' i~ 'rt1ijl'l' clicl\e'S, in: de kleinste buurtcom.missies~ worden gedragen, en 110n1~n zullen worden ingeval van een
Et ,bestaan twee' mogelljkheden - be- 'den aan d,en buitschen geiant eerl nota,
wa~rlrtgo', van" stt:~t~~\: ,el1: s~r~~~J.es: ,m~t, :pl'll'a~selr dtiik' ~~7, Opi . nie6 de', fHili \Zij zo~der dIe der Chinees~he feesten, die luchtaanval op E11g,eland verklaarde sloot spreker - n.1. de, Wereldtentoon- waari'n leedw~'zen wordt uitgespi'o~en
heD . vDhnaakt" stre~~e;",vohi\aa~t} ~egel"", lheef,6 rtlijJ f. 29.~OOO' gek6st), welke' ik dan door deze gemeen~chap zuBen worden be.. markies Duffery dat de Britsche regee- stellil\g ui~ te' stellen tot 1938, ot haar over de uniiaterale opzegging door
mah~, plan.. v~~;, 'i1j,~~r~il~~a~a,;" ye~f~ lpe,6,lUe~ ~( ~: _veer geletit'er m:far', sma-I' k~~i,gd, k?mt men ~~ ca. f 25000. O~g: ring st·appen gene-men heeft om in eeii in 1937 op kleinere -schaal te' openen. nUltschland van de clausUles van het
het} b1l1,nen~and; 1l1~' D~ Bap~che ..~~~on~~s:- ;kelijk: t'Qoelicht., paD is: recf~nle', pre-c:es als tWlJfeld een belangflJk bedrag, doch met, dergelijk geval elke gewenschte hoeveel- Ret iaatste zal echter niet v66r Juli, kun- Verdrag, van Versailles betreffende het
ten' van- COn1~k bouWden· 'IiJakra~e-:, idle: va':rl; uW'~iitooYistelilrt'g. Maar' wat wi! behulp van de door de Gemeente gevo- heid gasmaskers voor distributiEf onder n'eri geschieden.
1n'oornatlonale beheer der Dqitsche Wa...
gar~; ,vile' ec~te~ is, y'~r~1itw60r~~1~J~iti~f tn! d'e: leHleh<le: kri~'ge~f begrlJPt nien 'werde f 10000 en h~t overschot van het de bevolk1ng tel' beSGhikking te hebben. '
terwegen.
,
YO-Or den bOl1W van~ Anil,)ertan~? ,Waar- fdB:(;:. W{j( rt(jg; lHat., Oriu' staat 1's n'og bed~ag dat door- den groothandel voor de
lVAAli'DIQE VOtKSVE~TEGENWOORRoemeriie zelf is direct bi} dezen
sCh~lnl1jk:., niemart'~: in:, l1.~,t, b~~Z~-~d¢~:"
la1t ii'q' te' d1eftlg, vooli recl~'Ihe~ Maar het ~e~lovh~gsfeesten bije.en was g~?racht, Mark1es' Duffery voegde hienian toe
DIGING "
'maatregei betrokken, aangezien 4e monsta~n' ~ier echtet" voo~ het) volstrekti g~:'- !word'ij:' l\ti.; 'weI; hoog. tjJd~ dat men die heeft men alle hoop dlt bedrag blJeen te dat de wekelijksche productie~ van, g'as':
ding van den Donau, welks bronnan in
Frtssche' toolieeleli ill de Kamer
dachtelo<?s' opzetten; ~et })Quwelf zoli<:feti !deftigflei<f afflEgt. "
'
1 krij'gen.
'
Zuid-Dultschland liggen, in Roemenl~ is
maskers in aIle' fabriekeh van Engelarid
vast" ollilijhd';, ja, z6rt-d~r eenrg. I,ph:frti' d~~
Van de uitgezonden lijsten zijn reeds thans ortgeveer een. millic,ell. bedraagt.
gelegen.
pa-r'ijis, 3 De'c. (TransOcean). To'en
/
aart' z~V,e~e' jOliger~ kot~'a's in nidie-_: ZU,'1,I(.! ,Zoo' sp'reeKU q~Z'e' jOllge~ing,_, - v'a,ll
eenige hOnderd€ll. i,ng_. ekom_e,n, meerdere
cel\' vlOelt.\Vaardig, uifd'Hjk: g~geveli> 1\f!efC. ;jaat,.
,"
honderden worden dezer dagen verwacht
g, i' s t e' l' a v 0- Ii d , e ¢" n a a 11 vall g
W' e' r <:£. g e til a: a k t m' e- t d' e be.;
,.
i
eri men zal de toch feeds vele werkza'amON.tUS'fEN IN BRITS'CIJ~INDI~
~~~1~, ,~e!j~e'nl!rtg:,J~- ,~e; ,~,~g:.,t\f~s'clr.e,~1 1 ~ l~fuaIi: .. ,',., c;6' fa~r-, !:~ ~. 'F,ll,leh\a ,li~~ft 111eden', dfe'. h'et <?0plite~e .wa~hten ~taan, Lon den 3 'Dec. (TT:.lnSOcean). Het h, and eli n g van d~ n 1. e lJ we
Ani'~nap', e~l ,MritarM)f", eeti, alle-& V.a1\! :clliil: dU'f9 lio~ waf5. andeliS" g~d:fal1' da'n: in ,aanmerkelijk vel'llchte~, mdlen men zan €c:uwfeest ,t/an de troonsbestijging van p; e r' s;we:"t, yi~. s-, d ~ "K,a, ~(!r; ,v ~"~
11 e VI 0 e 1: Ii 1, 3 I)'ee'. (R·eu~r).
onv~rge~l]k~lijke- sch'601Hiefdl Biee'q, ~n; iN~"~~-rl~'n& propag~)l~a, lil.3.l{e:n, voor
will~n m,eewerken om deze liJsten zoo Koningin Victoria dat op 20 Juni 1937 A f g e V a a r dIg den wed e r () m De' Britsdl tndiSche regeering wa~r
royaal' is' deze: o-ude.: aanleg;, nt'et· (otl,scn~ 1die-'~' Il'if iifniel} als d~f lure)' schi!>pei', die spoedig mo'gelijk in te z.eilden aan den zal· worden gevierd, zal gekenmerikt WCol'- I h e t too nee 1 van 1 u. i, d rue h .. schuwde de stammen, die -onlangs de
kelfariboomEfrt- ,~art: . w~HWsiird~h~ ~lf II~at- d~' zeiiei\: 6Pll':i~ld ?"
heer J. C: van Wave'ren, pia J~wasche den dOOr de ophefflng van 11et verbo~ or>- t i g e d e ril 0, n' s t. r' a tie s.
colonnes' in' de Kha~ora...vallei aanvie..
mag; hopell'~' d'at; wanneer' iti: d'e' t'oekollYStf j
,
,
Bank.
len, dab ziJ wegen in, de vallei zal a:;(\n...
tooneelstukken, be trekking hebbend op
deze' boonieh gerooi(} tulh~ll;Jrtoefeil' w()r~! IN'ie6 pr.edes~ aldll's, gaa~ hat' verder.
Men bedenke voorts dat de bovel1ge- haar regeering.
Ret debat ovel." het wetsontwerp, da:t leggen en 'boet'en ,en arid~re' straifen, tal
den, tijdig stekken zullen wQrden uit- Hij heeft al eenige levensdoelell nage- noemde bijdrage der gemeente slecht'3
voorzi~t;' in stiellgere' straifen veor ias- opleggen.
gezet, zoodat eerlangeen nieuwe allee j~agd en .... heel veel daarbij ,bereikt. verIeehd' wordt als de burgerij een minIntusschen vIelen leden van stammen
Officieel wordt beken.dgemaakt, dat ter en smaad:schrift in de bladen, werd
,.schad~w b~engen,z,a~ ,,~,an ('Ie;, E~~\ 'z~ zat l:\~i. ,z~~e~ Ook-,il\~,het doel, ~'~t sten~, e'vel1groot bedrag biJeen brengt " koning Edward erin heeft toegestemd bij 6riderbiokch door gejouw' en door hef- bij- Damdil een patrouilleerend& pantser..
ma~'ktvr~uwtJ~s c~ ,~e'. l:.ls~dl·a~e~s. En ~,lJ nu, onderhanden_ he eft; veel bere1-t Ieder~, g~~~~en gulden wordt ~r dus deze gelegenheid het -bedoelde' verbod tige scone's tus.~c1\en: r~clltsehe afgevaar- 'auto aan'. ZiJ werden e~hter na een he.
oogenvreugd aan led~ren, bezoeker.,
ken.
feitellJK ,tV/eo! :
op te heffen.
'
vig gevecht uifeengeslagen.
digden', en:coinn\u:niswb.
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, Cultures
Sterk amemende oelangstelllng, hier
en daar gepaard aan llchte koersver-
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.Nog eens de .toetreding tot het Monetaire Accoora
De

markten . gedrukt door politiek en

BATAVIAASCII BEURSOVERZICIIT

naderend jaareinde

I

I
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,

rijst, kwam van' Medanen Pontlanak
vraag voor 'Vest Java rijst. Verschilleii'de zaken werden met deze desttnatles
.. Dec.
tot stand gebracht, voornamelijk Indra-

Productenmarkt-overzlcht
Van 28 ,Nov. -

(Van. onzeti Prcducienmedetoerker]

maloe soorten,

Radjamandala 143~2, Perbawatie 147%
De Oost-Java ' soorten werden voor
Lam p 0 n ~ rob U 50 t a &,W. I.
-145, Ardloena 95, Mandaling 145, SitiB.. r 0 h u s t a k 0 f fie. De New cancelling gezocht. Werd onlangs de
ardja 133-130, Telaga Patengan 144%, York noteeringen kwamen telkens hoo- OJSI nog tot f 3.60 gedaan, deze week
Goen. Hedjo 180, Daj. Mangg. 220.
ger af, waardoor de markt op Java een werd er oploopend gezocht en afgedaan
bijzonder
vast aanzlen kreeg, W. I. B. tot f 3.75 a f 3.80. tHo'ewel de omzetten
,
Bankwaarden
robusta werd tot steeds hoogere prijzen nox niet groot 'zijn, aangezlen de bovenvermelde verplichte af'name van Javahadden een mlnder geanimeerd verloop uit de markt genomen, zoowel VOOl' rijst eerst per 1 'Januari 1937 Ingaat,
dlchtbij
levering
als
voor
"forward"
leen- sluiten meerendeels lager.
vering. Goede export-kwalltelt steeg van terwlll deze thans voor de W. A. Borf
153,4 tot f 17.- per plcol, terwiil Jan/ neo 50%bedraagt, is het te verwachten,
Nederl. Handel' Mij. 1663,4-166-166.
Maart
ongeveer 25 cent premie kon be- dat de buitengewesten zich hoofdzake- •
Javasche Bank 297%-296.
lijk in West Java zullen voorzien, daar
dingen.
Amsterd.. Bank 152-149.
van den Oosthoek voor Tjere kwaliteiNederl. Indlsche Bscompto 100~.:...-98%.
Nieuwe oogst-Ieverlngen werden afge- ten zeer weinig aanbod is. Noteeringen :
Handelsbank 139-137.
daan van J 15Yz tot J 16y,. per plcol.
I Huller :Boeloe f 3.50 Huller 'fjere
' .
Bevolkings-robusta 'was natuurlijk
eveneens sterk gezocht, waardoor de prijs
belangrijk kon monteeren. Lampong robusta 15% steeg van f 12.- tot f 13Y2
eerste kosten Telok Betong, slechts een
paar partijen werden afgegEwen. Lampong robusta 35% werd oploopend geSporen zocht van f 10.40 tot J 12% per ptcol.

Scheepvaart,

zelt de positie heeft geschapen, waar hij .even op door interne aangelegenheden,
bij zijn ulttreden, na een werkzaam le- waarbij de markt aldaar nog verder scherp afflauwend :

K'0,3 ·2O 'TJ'eLreo~of~21.180'f. jere f 3,-:- e Ii t

ven, met trots op mag terugzien.
De rust, welke op de
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Petja

Rub b ~ r 30 Nov. - 5 Dec. : Geduteruggedrukt werd, doch zich na den
rende de afgeloopen week was de markt
eerste schrik weer herstelde, iets wat
Unies 91%-863,4-87%.
zeer kalm met weinig verandering in de
onzen Beursmedewerker
in Amsterdam eenzelfde .gevolg had.
Japanlijn 66JA-613,4.
prijzen. Zaken kwamen tot stand voor
Devlezenmarkt Voor Batavia werd -een beter slot, geK. P. M; 140-135.
. st. Sheets & st. ,Crepe tot resp, 34% &
slgnaleerd, mede onder den invloed van
36 cent. Daarna is de animo voor st.
is ingetreden, is voor een gtoot deel te, de vastere stel~ml~g in New-York, na
Sheets mindel' geworden met het resulOmtrent de plannen van de Koninklij- danken aan het monetair accoord, door een onregelmatig weekverloop. ~en en
Z war t e L amp 0 n g . Pep e r. taat dat de prijs terugllep tot 34% cent.
ke tast men nog in het duister. WeI Engeland, Amerika en Frabkrijk aan- ander bleek echter geen aanleldlng te lusteloos en evenzeer Inzakkend,
Oedurende verslagperlode was de markt Crepe daarentegen is onveranderd gewederom'in een hausse stemming, voor- ble'ven met koopers a 36 cent. De omzet .
heeft een der Hollandsche financieele gegaan. De aanleiding was de zeer on- zijn om de omzetten hier ook maar _.,~N. I. ~. 56-53%-54.
Dell 81100r 10~1053,4.
al de laatste paar dagen.. Oenoteerd van ready' rubber Iwas beperkt en geen
bladen een berlcht gelanceerd, dat begin zekere positie van het Fransche betaal- eenigermate te verruimen, integendeel
Malang Tram 5~52%.
micldel. Een technisch hulpmiddel moest bleven de zakenresultaten vel' onder die
werd te Telok Betong :
transacties voor' "forward" leveringen
Januarl gerekend ka~ worden op een gevonden worden, en een aanvaardbaar der vorlge perloqe, en vreest me~, dat
Cheribon 33-29%-32. '
l<wamen tot stand.
Joana Tram 203,4-193,4.
interim. dividend van tie n procent, excuus voor de wending van het regee- dfze niet veel verbeteren zullen, voorKediri 76-75.
dd. 28 Nov. vraag J 8.60, aanbod f 8.80.
Aan het slot was de markt prijshoueerst wijl de politiek onrustig blijft werbenev¢ns een emissie va"n vijftig millioen ringsbeleid, n.1. devaluatie.
Serajoedal 21-20.
I ken en wij bOV9ndien tegen het jaarelnd
30"
," 8.80,
,,9.-. dend maar stiI. De l1centie-markt heeft
aandeelen a pari, uitsluitend voor aan1 Dec. " I ,,8.65,
II'.:" 8.80. veel schommelingen meegemaakt. PrijDe hoofdgedachte was, het tot stand loopen.
.'
deelhouders, zulks tot aflossi~g van
l\lijnbouw
2 "
"
" 8.85,
,,9.-. zen fluctueerden tusschen 4\Y1 & 43%
brengen van €ene financieele achter- . Op de Batavlasche
ObUgatieschuld, maar de Directie neemt hoeqe, samengesteld uit de egalisatle-~
,
3 ",
"
" 8.85,
,,9.05. cent.
Wissehnarkt st11 en zonder animo:
4 "
".8.95,,,,, 9.15. .
,
€ene schijna~htige houding aan en heeft fondsen, welke elk optreden van inter-Simau 765-757%. ..
dit gerucht nog niet offlcieel bevestlgd. nationale specula~e 'bij voorba'at tot
Aan het Silot was de llcentie-markt
Emni 162%-157%.
De noteeringen welke's ochtends door- iets vaster met koopers tot laatstge0p de laatste vergadering van aapdeel- mislttkking zou doemen. Hlerin is men was het al bijzonder stH. De tendenz
houders is dit punt niet ter sprake ge- Yoorloopig geslaagd; De toetreding van flauwde algemeen af; terwijl uitsitiitend
S~,POngi 215, losse stokjes 210'.
kwamen, Waren echter steeds lager dan noemdert prijs. U. K. Stockcij-fers:
II
,
Almenl 1 1 2 % . , '
de middag:"noteeringen, vooral DOl\derbracht, en eerst zal een' commlssarls- Nederland Qerustte op <Utzelfde principe, in: Ponden iets om gi'ng, tegen sterk teLonden
37614 - 1436 tons
vergadering over deze zaak moe ten be- maar beteekende allerminst een vastkop-\ rugloopende noteerhlgen. '
dag en Vrijdag liep de markt sterk op.
vo.0r Zuid-Bantam nog weinig belang- I Te Telok Betong kwamen de exporteurs
Lfverpool
51614 ~ 904 tons
sllssen. Tot zoolallg dlent del'halve ge- peling aan de andere valuta's. De ach'
.'
in de markt, doch konden slechts wei- een vermindering van 2340 tons. (
.s t e r lin g zakt'e'van 8.98% terug stellmg 150-145-.:148%.
duld te worden geoefend. Dat er iets in terhdede werd aldus versterkt door Ner
nig koopen, daar verkoopers zich steeds
petto Is, kan echter als vanzelfsprekend derland, en elk weldenkend mensch kan .tot 8.9513/ 1!J' ~aartoe eerder verkoopers
Industrie en lIandelsvenn. terugtrokken. De prijs avanceerde" tenworden aangeriomen. :
niet anders dan deze overeenkomst toe- restten. 'fermijnzaken in Amsterdam
jUichen. De Fransche regeering zal er daalden tot 2 ce'nt, hier is aanbod tot 3,
,
•
slotte tot f 10.- per picol. Te Batavia
Philips, de Hjn van het Damrak vol- werden door exporteurs groote partijen
De 'l'hecluurkt
De ~aatste vergadering was meer een het meest dankbaar voor zijn, want de ,maar er is geen belangstelling.
gend: 2623,4-266-25~263y,., evenals uit de markt genomen, vanaf f 8.90 tot
huldiging aan den afgetreden President, bittere pH werd op deze· wijze eenigszins
Overigens alles nom ina a I en Uni Lever: 160-151¥.t, daarna 155 bie- f 9.85, terwijl qoor de speculatle Januari
en Directeur-Generaal Sir Henri Deter- smakelijk naar binnen gewerkt. Ame(Opgave van John Jleet & Co.)
dend.
en Febr./Maart met premie van 15 en
ding.
rika boekt het voordeel, dat llet zonder 'noteeringen op a a n b 0 d-prijzen.
25 cent gekocht werd. De voorraad te
,
bezwaar iets van zljn grooten goudvporDe standaard-noteeringen in de Java-Internatlo 167-163%.
Dollars 1.83~~.
Batavia neemt sterk af, zoodat stockIn een boekwerk van de hand van raad weer kan loslaten, waardoor Amtheeveiling op 3 dezer te Londen gehou-Linde Teves 96-94-95.
Yens 52%.
houders niet al te willig meer zijn.
L. N a u weI a e r t s, dat een weten- sterdam of juister Holland,nie,t enkel
Band. Kinine F'abriek 270, met verdere
den, zijn als voIgt:
Straitsdollars 1056/ 1e.
~chappelijke beschrijving geeft over de 1meer op ,Londen is aangewezen.
.'
Voorraad Londen: 1816 + 35 'tons.
vraag tot 275. .
Hongkong 56%.
problemen van het product petroleum,
,
,
Michel
Arn.
166.
26 Nov. 3 Dec. verschll
Shanghai 54%.
komt de navolgende interessante pas-De tegenpartij Is blijkbaar dermate
Wit t eMu n to k Pep e r. Voor Gewone midderrJasumij. 47.
Rupees 67'%.
sage voor over Deterding.
verbluft dat van aanvallen welnlg of
het witte product ont'brak nog de ware
Holl./Indie Gulden: onveranderd.
geen sprake meer is; de hyena's op
soort Dust
93,4 d.
93,4 d.
Prauwen en Vemel~ belangstelling. De biedingen 'varieerden
"Het was in 1865. Rond het tijdstlp, dat I valuta-geb~ed Zijn, voorloopig althans,
soort P. F.
lOV4 d. , 10lf.1 d.
tusschen
f
\17y,.·
en
f
173,4
fob
Bapka,
Op Cte Internationale wlsselmarkt' de
de Amerikaansche petroleum de wereId ; verJ3uft.
93,4 <Y.
93,4 d.
tot f 17 ~2 en f 173,4 ,werden een paar Ord. B. T.
G u.1 d e 11 vast tegenover aIle ander~Sem. Stoomboot 203%-198.
begon te veroveren. werd te Amsterdam
Ord.
P.S.
10~~ d. 10% d. t-:-% d. I , '
kleine'
partijen,
afgege'ven,
overigens
een jongetje gebo1"en; een alledaagsche
Wa t de .
valuta's.
' .'J'Vereimlgde Prauwen '99%.
10% d. 10V-t d. -% (j.
, blelden verkoopers aan, daar zij bin- Ord: P.
geschied'cnis, die niets wereldschokkends I
' :' ',<
FOll'.1-eunlarkten
Stroohoedenveem 46~.
voorspelde. Groot was de vreugde van den
U.;:l
'0
f
Ord. S. P,
9% d.
93,4 d.
nenkort
betere
pri}zen
verwachten,
hetgelukkigen vader, €'en kapitein tel' groote
Z i v e r in Londen fractloneel betel',
Ge'wone middenLlchtmaatschappijen
geen
ons
ill'ziens
nlet
kan
uitblijven,
vaart, bij zijn terugkeer van een reis naar: betreft, begint de beurs den invloed van zonder belangstelling op te wekken, sluit
soort,. B. T.
10.d.• '10 d.
tenminste, indien. de zwarte peper-markt
Sumatra te vernemen, ~at ~ijn groote het jaareinde reeds te gevoelen
De 215 / 16 .
Gewone
middenvast
blijf~
.
wensch een derde zoon emdehjk vervuld'
. '
G. B. O. 193.
was. Drie jongens.
: handel raakt op het d6o<ie punt, te
densoort P. ~j 103,4 ,d. 103,4 d.
Nat./Gas 195.
I)leer waar de, pol ~ tie k ).1 0 g
Hoewel in Amsterdam de stemming
Voorraad Londen: 11840 + 55 tonS'. Gewone middenSum.
EI.
37.
'Papa Deterding peinsde over de toe- 1St e e d see n rem men d e fac- voor de
soort P.
t' 103,4 d. 103,4 d.
,Banjoemas 32-34.
kOlllSt de~rldrie teIgen en vooral over het tor blijft. Hoezeer men hoopt dat de
Cit r ,~ n ,e I I a-O 1 i' e. De' prijs Oewone middenI
'
lot van zljn jongstgeborene, die voor hij'
Indische Leeningen
Ball 55-59~.
voor citronella schommelde tusschen
s06rt B. P.
lOy,. d. lOy,. d.
later d~n beroemden naam van Sir Henry vrede ~ ,e t verstoord zal worden,
f 1.27% en f 1.32% voor December leDeterdmg droeg, in de reg~sters van den moge bhjken ult de yraag aan DultschDe Alllerikaansche afdeeling .vering. Voor de Jan./Maart POsitie be- Oewone middenaurgerlijkell stand van Amsterdam stond land, nu eens openhartig op te geven a,an den vasten kant blijft, verslapte
11 d.
stond vooral goede be'1angstelling. Tot
soort 0., P. , 11 d.
en nog stec?s staat ingeschreven als wat dU al zoo weli~cht. Ais de wensche~ hier de tendenz, meer' een gevolg door
SpatulaI' Deterdmg. De oUdst~ zou beslist
T
, g e m i s :ian belangstel1ing, de vieren Judie na flauw debuut weer beter slotaspect: f 1.30 werden vele contracten afgeslo- Ge~o~~n~d;ngeneesheer worden, <le tweede zou in dienst nu maar zoo' ruim morelljk worden ge- llepen van 100% naar pari, en de 4%%
10 d.
U. Steel 5a-:553,4-563,4.
ten. Jan./Juni levering deed f 1.27% en O~~~~ midd~n~
10 d.
treden van het Nederlalfdsche leger en de steld, kan men over deze eens rustlg
3
3l
jongste zou, naar men hoopte, eens h-et, gaan dlscussleeren, en zal'dit land den- van 100!-4 naar 100/8 terug. Voor Ge,B. Steel q4-523,4-53 Vi.
f 1.30. Juli/December 'levering werd versoort BOP '101/4 d. 10% d. + y,. d.
beroel? van zijn vader kiezen en de oude kelijk weI met een vollen bundel"huis- meenteleeningen was met het oog op de
Kennecot 45%---:423,4-43~.
handeld tot f 1.25. Het aanbod, was iets I 0 d t·· . .
~~J~l~. del' Hollandsche, zeevaarders hOO g" waarts gaan. De mogelljkhei_d bUjft, dat ! komende conversies weinig belangstelAnaconda 3~343,4-36y,..
grooter tengevolge van het komende I oe' e Ippy
'H
h
II
B. O. P.
1 sh. 3 d. 1 sh. 2% d. --:-% d.
.
I n 1an d sc h Ni euwJaar.
Gen. Motors 54¥.t-523,4-53V-t.
,voor ooger 0 e
,
'
I nlet met de wapenen wordt genomen, lung.
,
'
Gen: Electric 38-37%.,
was de interesse nog gering;
En de n~igh~gen van den kleinen jonge~; wat welljcht door overlegkan ,wordert . Op de
schene~l zlch md~rdaad te zullen ontwik-l verkregen.
' .
st,.
Brands 12%-12%. .
kelen 111 de rlchtll1g van vaders wensch' I
'
F .
rr a p 1 !oJ c .a's. Voor dit product toon- AlUSTERDA~l-RUBBER KOOp'r PALM- ,
Intern. Nickel 48y,.-:-443,4-46%.
de jonge Deterding was een knap seholiei'j De
t
~
,
ondsenmarkt
, OLIE-INSTALLATIE
de
het ,buitenland helaas weinig koopHudson 15%.
lUet veel aanleg voor aardrijkskunde en
Geldmarkt
'
i'
lust, het gevolg was, dat fabrikanten
die frissche gezondheid en levenslust paar- I
,
waren de fluctuatles nog belangrijk geDen H a a
4 Dec. (Aneta). verno.,
dbe alda.n €ekn oPhltUerkelijket fa~tasie. Die ve~-I blijft ruim de Nederlandsche Bank kon noeg, doch bleven ,de omzetten ulterst
,Diversell lager aanboden, dochmet zeer weinlg men wor<;lt dat de Ru'bbercultuur" Mij.
succes.
ee mgs rae
van oe erdmg hoeze'cr IS
"
b
kt N
ij
1····
ze hem te pas gekolllen, toell hij den Ne- opnieuw medewerken door het disconto eper . a vr gevoe 1ge ll1zmkmg was
,;Amsterdam" 'bij Stork een complete
derlandschen ondernemersgeest st'clde te- nogmaals te verlagen met een half pro- het slotaspect weer iets gunstiger, waarHotel des Jndes56.
Palmolle-installatie heeft besteld.
Genoteerd
werd
our
f
3.60
OLT/
genover de machtsontPlooii~~ van oeen ~and, cent. Op 1~ October geschledde zulks door de verschillen met de vorige perlode
Velbdrome 50¥.t.
AA
f
3.90
,Andir
A
J
3.55
Bandoellg
honderdmaal grooter dan ZIJll vaderland.
insgelijks. Thans is bet Qisconto v06r onbeteekenend bleven.
A f 5.90. Ook het gel1Jakken product lag
Doeh het grillige lot besUst. Als Spatular wissels t wee procent en vcior proverwaarloosd. A-seeds noteerden f 4.85,
AUTO-PRI~ZEN VERIIOOGD
Oliewaarden
Deterding tiell jaar oud is, verliest hij zijn I messen, beleeningen en voqrschotten in
AMPD
pearl
f
5:10.
'
"
,
Duitsche
Industrie.
IJ)Ioeit
vader. die pl~~seling sterft na een lange: Re~ening-courant twee en een half proP a I' ij s, 4. Dec. (Transocean). Volgens
Koninklijken, gemonteerd tot 400, vlereis naar Indl~. Een paar jaar later vallenl cent . Een en ander maakt de markt
alle plannen m quigen. Het kleine kapi-! . . '
,
.
R ij s t. Direct na het bekend worden de bladen hebben de voornaamste Franlen
scherp
terug
en
stl?lden
zich
even
taal, nagelaten door vader Deterding, blijkt J rIJP, zooals Wlj reeds te voren schreven,
Bewapening del' Regeeringsma'atl'egelen, waarbij de sche automobiel-firma's besloten de
onvoldoend-e 0111 de opvoeding van zijn drie voor ruime conversle op elk gebled. Het op 388, het slot lag echter fractioneel
W. \i\. Borneo, Indragiri, Djambl werden prijzen van de stan9aardwagens t~ ver.
jongens t~ voltooien. Er moet kost wat succes der eerste Staatsleening waar het onder vorigen weekkoers op 3943,4.
B e r I ij~, 3 Dec.' (Transocean). De gcsloten voor invoer van buitenlandsche hoogen met ten hoogste 1y%.
.
kost gezocnt worden naar Inkomsten en de d'
ib 1 b d
b'j"
..ExploraUe zette'de inzinking Yoort en
jongste Deterding neelllt op twaalfjarigen lspon e e
e rag
1 na zeve~~ maal
directie del' Krupp-fabrieken te Essen
sluit
op
laagste
punt
168
na
176.
leeftijd het kloeke besluit, de hand'cn uit weI'd volteekend, Is een spoorslag voor
maakt bekend, dat dit jaar In verband
de mouwen te steken. Zijn prllle' jeugd is ,regeering, en gemeenten om van deze
met
de uitstekende zaken der firma e.en
geweest zooals ~ie van zoovele lJeroemde I geldruimt-e 'sn'el gebruik te maken
Van de Amerikaansche scorten bleven
'speciale gratificatle aan de arbeiders zal
mannen: bezaald met distels en doornen
'
.
Cities Service' zwak op 3-213 / 1 . r - 2 % .
Hij wordt eerst leerjongen bij een rccla~
I
word.en uitgekeerd. \
meschilder te Rotterdam. Daarna is hij 'De scha tklst proflteert aldus van de
She 1 Union viel ,van 20% naar 197~
een tijdlang kantoorjongen bij een wissel- daling ,van den rentestandaard, llu1ar terug, maar wist zich te herstellen tot
De al~elders in de fabrieken zullen
agent aan de l1aven. Later gaat hij be- mag can ook weI als compensatle stre- 20. Voor de beide pl'eferente soorten
van 10 tot 50 mark premia ontvangen,
sch'2iden, doch zeker van zijn taak 'anti'
b i t IIi
l
,chambreeren bij de Twentsche Bankver- yen nf!ar verlaglng van invoerrechten en was geen e angs eng.
.
naar gelang 'van den tijd, dat· zij bij de
'
eeniging €n krijgt een betrekking van jong- andere ,belemmeringen, welke den le-' Ook
tirma werkzaam Zij11, terwijl de leden
ste bediellde. Op het einde del' maand vensstandaard -hlndetpalen In den weg
van den kantoorstaf een gratlflcatie zulbrengt hij triomfantelijk 15 gulden naal' leggen
.
Suikerfondsen len ontvangen ten b€'drage van 10 tot
huis. Het was, nog in den tijd del' ti.cn-I
' '
tot twaa!furige werkdagen. De jonge De, 15% van hun maandelijksch salaris.
terding komt 's avonds rond negen uur . Voor w.at hoort wat. De, belegger voelt : varieerden sterk, vcornamelijk Ko!ohiale
thuis, half versuft van het kantoorwerk, zlch eemgszln'S gedupeerd, vergemakke-I banken en Cult Mij Vorstenlanden
v~rmoeid yan de bankroutille. Toch ge.eft Hjking behoort hier tegenover te' staan.
.
.
.
~cheepsbouw
De eersten op het berlcht dat reorgahlj geenSZl11S den moed op en weet zlch
, door eig'cn studie datgel1e eigen te maken
..
i" t·
't
.
H a ,m 'b u. r g, 3 Dec. (Transocean)."
Nu. WIJ zoo langzamerhflnd naar het n ...a 1e aans aande IS, h?ewe~ de omwat de tegenspoed hem niet gU1~de. Zes
jaar na zijn aanstelling bij de Twentsche jaaremde spoeden~ voelt men dat de 1yang dezer nog door de Dlrectle verzwe- De situatie ,bij d81Duitsche scheepsbouwBank zien wij he~ als volwasse1,1 bediende onderllemingsgeest van hat pttblleK sterk r gen werd, de laatsten, ult vrees ~traks industrie is de laatste twee jaar belangaan de boekhou~ll1g met een flmk salaris afneemt Een enkellnlr tracht nog' wat I v90r hetzelfde geval te worden geplaatst. rijk verbeterd met het gevolg dat
van 150 g'ulden m de maand. Ais' hij den
.
,
0 _
'
Duitschland evenals voor den oorlQg 'Weleeftijd van 22 jaar he'eft bereikt, is' er, winst binnen tehalen, doch waar de
.
,'
' I
geen onderdeel van het bankbedrijfi dat. politieke sfeel' ol1g'enistneid weetgeeft op
Kolol1lale, bank ~nkte van 84~2 naar del' op een n3 het behngrijkste land
hem vreemd is.. Doc~ steeds lee~t er in d.~n! elk gebied, ()ntmoet de aanbieder slechts ~ 663,4 terug o~ met licht herstel tot .68 op het. gebied van scheepsbotlw is.'
jongen De~e~dll1g lets, dat hlj van ZIJn ,I weinig vraaO' Gevolg eene zeer ong
gezocht te bhjven. Vorstenlanden VIel
vader, kapltem tel' groote vaart heeft.
e- v~n 42 laar 3011.
I ot
33
In totaal zijn thans niet minder dan
geerfd: h'ct verlangen naar breede hori- al1l,meerde stemming op, de fondsen- l-'
1,
/1 en s 0
op
.
zonten~ het ~oeken .naar nieu.we mogelijk- I markten, welke. het beur$leven daadwerl~. V. A. had een meer rustig verloop : 177 s~hepen met een totale tonnage van
,
,heden ....mwlpekeUrlg groeit, 111 hem eenkelijke belemmeringen in den weg legt 420 Y2- 4 15-418.
668.000 bruto-registerton in aanbouw of
persoonllJkhe.d, de ontdekker '2n opbomyer.
. "
.
N 1. S U noteerde 143
in bestelliu;s, waarvan een groat deel
Qe gl'oene ramen van de Twenu:che Bank
'
,'"
.
voor buitenlandsche rekening.
Aan koersverliezen dus geen gebrek,
beletten hem verdeI' te z'ien in ll'ct breede
'
Rllbberpapier
leven en hiJ besluit zijn kans eldoers te wa- aan' omzetteri 'zooveel te meer.
gen.
.
Van de 60 schepen, die in het derde
,Voorloopig is.-h,et u i t met de \ru1me
Prijshoudende stemming met beperktc kwartaal' van ,1936 werden voltooid, waIn 1888 schrijft de Nederlandsche Hanren nlet minder; d3n 30 door buiten- I
del Mil een vergelijkendell wedstrijd ·uit zaken, en, menWacht op het begin va'n ,variaties.
lanq,sche reeders besteld.
voor een be trekking. 180 Candidaten bieden 1937, in de h. 0 0 p d"t dan het herztch aan. waaronder ook Deterding. stel zlch opnleuw zal ontwlkkelen.
Amsterdam 273Vi-268Y2-27 1.
De jonge Deterding word~ de .,gelukTdge".
,Sumatra Rubber 237%-241%-240V-t.
Het grootste deel der in aanbouw
BasHam 107-1023,4-104.
zijnde schepen, n.l. 66, schepen. met een Dunand, de Zwitsersqhe gezant te Parijs, hedt den eerstel\ steen gelegd voor het
,Evenals In Amsterdam. werd ook bier
Later is hij overgegaan naar de Ko- de markt be'invloed door de minder
Bodj .. Datar 10~~1a-l00.
totale tonnage van 363.400 ton, van een Zwitsersche paviljoen op (te Parijsche \Vereldtentoollstelling Ivan 1937. Rechts
ninklijke, waar hij door zljn ongeev'e,;, gunstlge situatle op polltiek gebied.
Pref.
Id.
1603,4-162.
totaal'Van 111, is eveneens 'voor het bui- 'van den gezant Bastid, deFrans~he minister van Handel, en Liellert, de Zwitnaarde kennis en doortastendheld zlch- Tusschentljds schrok men In Londen
Boekit Lawang 149-146. '
teni~nd bester.ud.
' )
sersche conullissaris-generaal voor de tentoollstelling.
van
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Hockey,

Sport en Wedstrijden-

-------

De Bandoeugsehe Hockey
Competitie

Dohset;

•~:. ! -

Collectie Adolfs
!

Tentoonstelling in Hotel des Irides

TEMESI.t\S .: L. II. C. 2 - 1

Van zijn verblijf en relzen in Japan
en Manchukuo brengt Gel'. P. Adolfs ons
€en flinke collectie schilderijen, studies
en teekeningen, alsmede werken uit Indie, . die. thans een zaal vullen in het
paviljoen van "des I1ndes". Met schilderwerk van Ger. Adolfs wordt geboren uit
een sterk visueel talent, een zeer actief
talent zelfs, getuige de groote drift waar..
mede de tatereelen op het doek zijn
vastgelegd.
•

Onder tamelijke belangstelllng van
het publiek had deze dames-wedstrijd
plaats, Temesias was al direct in den
aanva1. De dames backs van L. H. C. kregen. al gauw enkele aanvallen te keeren,
waarin ze zeer goed slaagden.

Uit Den Ring
John Lewis terug IHUlr Neu: YOI·/i. - Een [ortuintle riiker en
nochtans '~olltgoocheld. - Zijn de uegers ,(lltijd sttperieur ?
;- De eerstoolgetule nuitcli van Braddock

,t

Al spoedig echter wisten de TemeslasIdames
een ' doorbraak te forceeren en
doordat de L. H. C. keepster .te vroeg
Iuitliep, rolde de, bal met een kalm

vaartje het verlaten doel in.
Na een twintig minuten verder gespeeld te hebben, wist en vervolgens de
kele wereldkampioen meer een wit vel
door
L. H. C.-sters den gelijkmaker te scoren.
zal heoben. Dergelijke I toekomstvoorDit zijn positieve waarden in de kunst
spellingen moet men echter met een koron zen specialen medewerker
'H€t spel had een sneller verloop dan van den schilder, zooals wij ook zten
reltje zout nernen.: De superioriteit van
in den vorlgen dameswedstrljdi hetgeen dat hij met groot gemak een pittoreske
de negerboksers gold totdusver alleen
te danken was aan het ;zeer goede weer
voor de belde zwaarste categorleen, en
en de uitstekende condltle van het veld'. situatie noteert en verwerkt; hoe geJohn Henry Lewis, de -wereldkamplcen dan niet eens cnonderbroken. Van tijd I
makkelijk voorts een compositie ult het
Voor het elnd wisten de Temesi:1s-da- penseel groeit en als vanzelf wordt uit, kruisergewicht, is dezer dagen naar zijn 'tot tijd verschijnen blanke zwaarge-I
mes het L. H. C.-doel neg een keel' te
vaderland teruggerelsd. De neger was I wichten in den ring, zooals Dempsey en
vinden, zoodat deze wedstrijd met een gebouwd tot een evenwichtige mise en
naar 't schijnt zeer gedesillusioneerd Tunney, die tegen lederen neger een
2"':""1 zege voor de Temesi~s-dames eln- cadre. Vooral in de landschappen met
teen hij "wicked 01<;1 Europe" den rug kans hebben.' Nu weet ik natuurlijk zeer
digde. Door deze overwinning bezet Te- r1j.stvelden waar enkele figuren op den
toekeerde, pe zaak stond namelijk zoo; goed dat Dempsey altijd geweigerd he eft
dat hij plan had aan dezen kant van uit te komen tegen den neger Harry
Op 21 Nov. heeft de mtnlster van water staat, [hr. ir. O. C. ;i\. van Lidth de Jeude mesias nu de tweede plaats in de com- voorgrond het hoofdmotief vormen,
den grooten haringvijver een flink be- Wills, die in zijn gceden tijd een torrnt(rechts) , het Nederfa.ndsche Luchtvaartillstitllllt te.: utrec11t geopeud. Kapitein petitie.
toont hij zich sterk in het levendig plaat..
drag bij elkaar te boksen, hetgeen tot dabel bokser is geweest, en dat Tunney dr. J. Brouwer, de "vliegende dokter" van tSoesterberg, legt den minister de
sen
van accent en tegenaccent.
L.
II.
C.
I
L.
II.
C.
II
9
1
zijn groote teleurstelling mislu:kte, nie(, altijd de "color line" trok' wanneer el'
werking vall de toestellen uit.
omdat hij geen attractie was voo: de sprake was van een match tusschen hem
Deze wedstrijd van de heeren lee'k veel
'boxing fans, maar ,wijl men geen geschikt en dien anderen geweldigen neger Georop een spelletje van kat en muis. De
tegenstander voor hem kon vinden. Nu ge Godfrey. Het is jammer, en in str!jd
reserves waren zeer in de mlnderheid.
is John ,Jlenry allesbehalve platza~ aan met de sportiviteit, dat Wills en Godfrey
Van een abuis in de achterhoede van
boord gegaan; men' weet dat hij aan nooit in de gelegenheid zijn gesteld een
het eerste wisten de reserves dankbaal'
de match tegen Len Harvey zoo iets als titelmatch te boksen. l\faar het staat
gebruik te maken om het eenige doe 1dertigduizend gulden verdiende. Maar allern1J.nst vast dat zij ook gewonnen
Engeland
punt te scoren..
•
dit was toch nog niet wat een Ameri- ,zouden hebben indien men hun die geVoetbal
Overigens waren de eersten voortdu~
kaansche bokser met een wereldtitel legcnheid weI h.ad gcgeven. Hun records
rend in den aanvaL Het spel werd dan
"real money" pleegt te neemen, en Joen waren niet minder sc~itterend dan die
\Vales slaat Schotland iilet 2- 1
cok voarnamelijk gespeeld in qe rll1g der
hij naar Engeland reisde, meende hij van de beide blanken, mtegendeel. Maar
reserves. Door deze klinkende ovcrwin..
dat 'op die eene match nog weI een paar 10f Wills op een zeker moment werkelijk
ning komen de L. H. C.-ers nu op de der~
andere van hetj?:elfde kaliber zouden vol- superieur was aan Dempsey en of Godde plaats der competitle.
'
gen. John Henry houdt namelijk niet I frey boven Tunney moest worden gevan stilzitten en hij is evenmin bevreesd klasseerd zal voor altijd een onopgelost
B. S. II. C. - O. D. S. I 1- 7
om zijn titel op het spel te zetten, wan- vraagstuk blijven.
neer zocqoende de recette verhoogd kan
Oak in dezen wedstrijd wa~ O. D. S.
worden. In de afgeloopen .twaalf maanvoertdurend in de meerderheid. D~
den moet hij ifl Amerika niet mindel'
B. S. H. C.-ers hebbell zich echter goed
dan dertig wedstrijden hebben geb:Jkst.
geweerd en wisten tenslotte nog een
doelpunt te scoren, waardoor de eel' in
elk geval ger~d was. .
O. D. S" kom~ heden .uit tegen de
I3. V. C.-ers, hetgeen een spannende ont...
moeting belooft te worden.
tuigd. Hij meent met Jack Johnson dat

BOKSKRONIEK

er een tijd zal komen waarin geen I:'n-

I

I

Competitiestan(1
Minder den twee maanden scheiden
ons van den landenwedstrijd DuitschDe competitiestand bijgewerkt tbt en
laud - Nederland en reeds thans blijkt met 4 December luidt than&:
dat de b2lang..stelling voor deze ontmeeting zeer groot belooft te worden,
Heeren:/
schrijft del' N. R. Crt. Hcewel men met
P. M. H. C.
10 7 3 0 35-4 17
de uitgifte van kaarten nog geen begin
O.
D.
S.
I
10
8 1 1 41-7 17
heeft gemaakt, komen reeds aanvrageil
Temesias ,
11 4 3 4 20-22 11
te DUsseldorf voor 'toegangsbewijzen
L. H. C. I
9 3 2 4 23-15 8
IIoogtcrecords verhetcrd
binnen. Dit laatste vindt cok zijn 001'7 1 3 3 4-12 5
O. D. S.'II
zaak in het felt, dat· na de ontmoeting
B.S. H.C.
9 '0 3 6 6-31 3
Met Italiaansch wa~ervliegtuig
tegen !talie, waar 105'.000 toeschouwers
L.
H.
C.
II
6
0 1 5 3-41 1
r>
de trihunes van 't Olympisch Stadion
Met e~n driemotorig Cantzap'pata wa- in, Berlijn vulden, men in Duitschland
l\lixed: '
tervliegtuig is het Fram:che 'haogtere- zeer benieuwd is, hoe het nationale elf tal
00. S.
6 5 0 1 22-:"'5 10
cord met een lading van 2.000 kg vel'- het er tegen Nederland zal afbrengen.
4,4 0 0 14-;-0
P. M. H. C. I
0
beterd door het bereiken van 7.831 m
L. H. C. I '
6 3 0 3 17-11 6
:8r zijn overigens reeds besprekingen
hoogte, aldus seint men uit Rome aan
Temesias
4
3 2, 0 1 4-4
gaande om te tl'achten het aantal plaatAneta.
P'M. H. c. II
5 'I 0 4 2-10 2
Voorts is het Amerikaarische hoogte- sen in het Rijnstadion van 60.000 tot
_L.H.C.II
6 0 0 6 5-34 0
record met 5.000 kg lading met het- 70.000 te vergrooten.
zelfde t'oestel verbeterd door het benames:
'Valt slechts te hopen, dat ondanks de
reiken van cell hoogte van 6.727 m.
P. M. H. C.
4 4 0 0 17-2
8
te verwachten enorme toeschouwel'smasTemeslas
5 2 0 3 6-i3 4
sa voor Duischland - Nederland de orO. D. S.
1 1 0 0 1-0
2
ganisatie op 31 Januari ook uitstekend
L. H.
C.
4 0 0 4 1-10 0
zal verloopen.
I
Uit de \Vaal-haven opgehaald

Louis contra Braddock
In Amerika zal het hem aan tegenstandel'S niet ontbreken, en misschien
krijgt hij daar vroeger of later nog weI
eens een kans om tegen Joe Louis uit. te
'komen di~ in zijn co'gen de beste zwallrgewicht van onzen tijd is. 1 Lewis is
overigens van de superioriteit del' gekleurde boksers in het algemeen o'ver·

II
Oil de' 2 mijl
I

I

I
I

IIel'dl'ul{kell

\

"
Echo-serie. Uitg. van lIolkema en \lVarendorf, i\mster..
dam

De Echo-serie van van Holkema en
Warendorf blijrkt een greot ·succes. Van
drle deeltjes krijgen wij thans een herdruk: Kitty van Warwick DeeDing en
Blank, en Bruyn van Pamela' Wynne
beleefden hun derden druk. Tevens ont..
vingen wij -de eerste uitgave van een vertallng van Sinclair Lewis' Oaze Heel'
W~enn, in de vertaling van Alice Schrijvel'. Op dit laatste deeltje komen wij
nader te'rug

Killderboekell
"Stormvogeltje", door J. P.
ZQomers- Vermeer, Tip OCopserie. Uitg. Van lIolkema en
\Varendorf N. Y., Amsterdam
Het .wordt nu ai eenma.'ll alS' :vaststaand aangenomen dat een meisje dat
opgroeit tusschen jongens' een wildebras
moot worden, en de schrijfster maakt
hierop Igeen uitzondering. WeI echter
weet ze op bijzondel" fijne wijze ~te ,beschrijven hoe' een llefhebbende moeder,
al is het in .dit boek een stief- en toch
geen boqze moeder, de ruwe kanten van
dlt steentje ,af weet te polijsten, hierblj in nlet geringe mate geholpen door
een vriendinnetje van "stormvogeltje".

OXFORD SLAAT CAMBRIDGE

,
Nicuw Universiteitsrecord
Zooeven noemde ik Joe Louis. Het.
.
heeft .~r uu toch werkelijk veel 'van weg \ De fraditioneele sportwedstrijden; tusdat hlJ tegen Braddock zal bok~en ~og I schen Oxford en Cambri1ge eindigden I
voordat de mat,ch Braddock-Schmelmg in een overwinning voor Oxford, dat vijf
heeft plaats gehad. Volgens een bericht van de 'zeven wedstrijden wist te winnen.
uit New York heeft Braddock verklaard De Oxford-student Quarter vestigde een
dat hij vandaag, 27 November, het ga- nieuw Universiteltsrecord deor de twee' ",
rantiebedrag van vijfduizend dollar zal, mljl in 7 min. 56 sec. te loopert. .~

----------

A.

Een foto van de reoJiltsche h'oepell in de straten van Alcorcoll, eell plaats
,
' t e n Zuid·\Vesten van ~Iadrid.

Wlldebras beleeft allerlei min of meer
halsbrekende p.vonturen en loopt zelfs
eens "echt" weg! Alles komt tenslotte
toch op z'n pootjes terecht, en' Dolfientje, zoo heet de heldin, vindt tenslotte
het eerst ~ geminachte meisjesleven
nog zoo kwaad niet. Alleraardigste rijmpjes en gedichtjes geven aan dit boekje
nog 'een bijzonder cachet: leg m,aal' in
het schoentJe ;Sinterkla.as I
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Radio-prdg:ramma '5

VIERD:E BLAI)

21.00 , Wilhelmus.
."
,
21.00 ~on,d?g\\vond-toespraak vanwege de i
A.M.V..J.
u
21:» lhtzer,.din~ van den ~.B.d. vOQr t~- Ii
die:, 1. Ma~sc.h, '1. wa6 in Nedoct- L

l;p'1d

verscnee»,

d<>oi Anton vail':'

DUi~,ketken, ~. Gtan'1o~l\oo£llP.uzl~k,:

.t. De

ZONDAG
Nitom

Zl\1'ERD1\G'
Njr.Q~
18.03
19.00
19.20

2&.00
20.30

21.30
2Z.00

24.00

wereld in' v6gelvlucht, door';'
Pa,uI de Wa~rb, 5'. V~n en. voor. de I
~isSiepost, ,6'. Vaderlandsche xeo- I;: !,

22:.~

nlek,

::

Qtamophoonmuziek.

i ;

22.2~' P~rs15ericQ.ten..
,
1
2Z.21)' ,,~l~nlischoonheid' in Nederlandsche 'I':
:«;el'ken~'.

Batavia I 126 ~J.,
Slut Nicolaa.sfeest voor de. kirtderen. >i
Persberlchten. '
Elck wat wn~ (popu!ald.,
'
Sint NicolaasprUsvraag.: Hoo.tspel.
Concer' Nirom-OI;~est. ,
HoUandscfi~ p,otPOUl'ri's.,
D'iu)$.IJJ.t(aleg..
'
Sluiting.

2~4& ~icrophoon-.Debutanten,.

23.00

Sluitfrtg.

1

.

:

I

I!

r
F
,1'

i~

B. It. V.
Batavia. I 151.89 iU., Batavla II ,61.66 i\.t..
11",01
17.39
17.45
l&.Of
19-.15
19".45

20.00
20.15

20'.3~

21.30
21.50
22.10,

23'.00

Gtamo(oonmUziek.
:
. .
Vervolg gr.amofoonmuziek-.
Gevarleerd prOgrailim:J..
"
v.ocaal- hal1u~1ftj~-:
~ersber:ichten.,

are

Buttenlandsch overslcht : 'door
L. F.' JanSen.
Draal-orgel,
Humoristlsche vcordracbr,
Hollandsch cabatet..proglt\tm'iltl.
Dansmualek,
Pl\ohi~l'eray': Van, malI· tQt Dutil M
Holland:,.
.
J.,>hoh}-relilY:
T~ubadours.'
Sluitu'lg'.
I ; '

pe

~and(j~n~' p~; ~_i
•

",

Y•

"

l'

J

53.00. ~f. e~. 9O.~ ~,'

J

16'.30 Uitzending <1-et oUfcleete' ~rekkiDg
van de P.~tf.¥>s~eepstal<e:'
'I'
TheeniU3iek.·
" . '. .
'
.
Sb.. NicoJa~..f~~t..•
"
'
Accordeon bands.
persbericheen. ~.p gCJ. M.: M\tzlk~a~'
prOg'iarron~.. '.
. ,
.,
.
1~4() Opez:etW,,(al)ti\sl~(fit.·
. 20.00 Martha;, Eg~rt~, - ' Jtet~tt t'r'4a~
(11'011 en R:Ol)"(u" (1ad¢u'~; Q~h'e&t'ftl.
. ' ,.,
.
20.30 P6tp6urri'$~
2t:.00' Amu.sentent~P1\¢e~. , ,
22:30 ~3waiian, syn~oPe.rtors..,
r
23.30 ~dl0 cockt.ai~_:
24.00 Sluith\g:. .

l1'

Ook Amsterdanr viert· het Slut Nicfolaasfeest. -Na zijn aall.komst hi' de' hoofdstad werd de goede Slnt ddor 1000 scl\ooll.~

D... a.. v;

18,10 Hqllandsch~ lledjes,
(9.00 Persberlchten,

~~~l~ l f51.8~ ~t .•, Batavia It 61.66 ~J.

19.20

8:~ d~wijde ~lan.~~n-.

~.,S9
s. •.

N~l:OJll (1l131~~~~6)~

kinderen op' .den' DarlY een zali'ghurde

.,

~

9.2~

19.45 Populalr allerlei,
2'0.10 EJ)gelsche conversattecursus,

,.:
Het, Amsterdamsch Concertgebouw-

orkest, .

.A:ansltHtmg

20.3'0 qerieu,s concert Nirom-Orkest.

,

met)

I~,

Dansmuzlek,

21.30 Phoht-sportpraatje,
21'.50 OramoplloonmUziek.

de' KWitangkerk.
.
~t~~' ae,v.a.I:le~rd· programma.
~\iarlee'rd programma.

It.OO "Oer Bettelstudent".

'

Batavia 11 190~ Priolt !9
Garnbang-Orkest (vervolg).
23'.O() Sluiting.
Bandoeng II 103.
i 17.00 Chineesche muzrek,
17.30 Soendaneesche gamelarimuztek,

zioo

ge bracht.
':
I)

i;

Dames-causerie.
Nieuws (Engelsch).
Vocaal en instrumentaal concert.
Causerie.
Nleuws.

ANDERE ZENDERS'

22.00 'Sluiting.

lk\tu~,Lf~" 1~;
l!-6<>
cqncert J'a~aanool\ dan\ell1ii..Ork:es6 . ~"'~'
\l~~uziek.
~4.. S mtmg.
, Wit:om.o' Sedj~tl'): . " .

20.50
21.15
21,30
22.15
22.30'

Bandoeng 11 103, p~llf 45
18.00
Krontjongmuziek.
•
17.00
18'.30, Wajang-orangtooneel.
R.
'(1.
Otanio!oonmuziek. ('AIleen
.' 19.00 Nicuws.
' N'
it
lb
105 .
19.00, Nfeuw~.
' :' "
.
, ' llt
, 19.15 KIucl}t 1pe~~ S.Qenlal)€esc4e llederen.
4 Jrom: Bu ~nzorg 182 ~'! Cl~en on
-,
19'.20- Javaallg(lh~ ga'lp.:~l~uai~k. . .
19
aQ
'
l\1alelsche
llederen'
met!
zanga
,M.,
Pekalongan
92
M,
Soe.<abO'cmi
193,
Mo,
,
Batavia. I 151.89 i\f., Batavia- II 61.66 M.
ii.~ Pi~no-recit"al.
j
20.00 <?oster$ch' "El~k·
wiJAJJ~pto ...
20.00
Javaansche'
zang.
,Bandoeng
120
M
.•
en
de
Archipelzert.den·
!.a.4& a.erlin~r Lehl~r G~san~ Wrein.
g~a'lp.D1.a.
' '. "
' ~
Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P), el}
11.0lJ Gralnofoonmuziek. (AIleen op Ba- ~ 20.45 B"l1lineesch'c l1ederen
~30 RadiOfoOi1~ell van' 1,Pt\),)ftJi~r H'li. i l~J:Qi H~t) Debroy. Somers Orkest.
•
'29 M. (P M N), Soerabaia' I (Y D' B) 26 M.
tavia 1).
'
I 2100 Qampang-Orkest
~~~45 QXfunQrQ()runu~iek~.
. :
til'
'
'.
' ,
. ,
.•
tusschen 8.00 - 14.30 en 31 M. (Y 0' A) van
12.0~ Oeva.rieerd programma.
~~.~ .tt~t General Morors' symphonie 01'- :
24.00 shiitin~~
,~
BandQel1g- II 103, ¥.i\IN: 2-9, YDC 20
:6.30 8.00 .en 's avonds, Tandjong Priok
H.3Q Sluiting.
,.. kest.
'
).o '
. ' , :
~ ('i D A) 50 M. tUS5chen 8.00 14-.30 en op
17',01 GramOfoonmuziek.
Ba~doen .. If 1~. ~,i IjI
21:.00 O~vari~erd programma.
()
2~.O
~a~bang,-Orl{~,S;t.
:99_
M,
(Y
D A) van 6.30 - 8.00 en's avonds.
17.30 I ;persbellichten.
Zl.15
t>anSlhuziek.
2~.30.
l'4l:lleisch~
l~e~eren
uit
SingapOre.
Nirom
Oosten
lUidd~n-lava:
SOOrabaia'
16.30 Sint NicOlaa~feist'iP .de. studio.
11.45 Gramofoonmuziek.
23,00 ~l,Uiti~g.
, Zetider TPA 2~ 19".68' i\I~ ,
22:45 Ara.b~sche m~ziek.
,II 196" M.. S€nlarang, 122 M .• Malang 1~1 l\f..
18.01
Gevarieerd
programma.
I
•
I'",
Bandoeq.g It 103~· W{(t 4$:" (tqt' 2~.({<f u~~
:Djokja 181' M.• Solo 188 M., Tjepoe: 186' M:
19.00 Z~cnd.ingsadvent-avond door de N. I. ; 23.00 SIUltmg.
1,8.25 Volkslied.
i
8.U.•V. ; ,Buitenzorg 156.25 lU., 80ekaboe..
1~.00: :{~y,aa1)sCl1& game~a~~~a'i~~.
Bando'en~, P. 1\1'. y~
V.RO.
.
18,30 GOl1cer,f (relay Radio-Paris).
mJ 142.18 M.
18.30. "?Oen~an-eesche; n~d.eten~ ,
~ \ .;. 20.15 Oramof60nmuziek.
I
1~:30:
Nh~uws
(gngelsch).
I; Radio-Ver. Middell-Java': 161.29 M. en·
,'
',:, 58:03 llt. eli 90.~3 ~L
19.00 Nieuws. ' . "
20.3'0 "Die lust1gen Weibel' von Windsor". I
19:45 Concert (vel·voIg).
Pllobi
'88 M
l~.lS Hawaii'al\'n\\H31el(:
21.1~ Oramofoonmuziek.
1'
,
<;»,
dramofoonnlUziek.
QramophoomntlzJek.
2O.0Q
i
Alg: Radio Vert "Oost-Jav~": 109'.89: M.
19'.~0 Krontjongm~le~.
21.3\l Pl).ohl-:F,ela~: Sportpraatje.
:
tl.OO
Koor~'a~g:.
1
Nleuws.
20.15
en' 61.29 M
2O.~0 RadiQ..tooneel.',
23.57 1\1.
21'.50 Symphonie No. 5 in E-mol "Aus
g,~~ VrooUjKe mtirs«hell.
,
Concert
(vervolg).
20.45
; Luyks BalavIil ...CJ 143.01 M.., allee'n werk24.00 Sluiting.
der neuen Welt".
a:l{) O~hool).dconcert..
21.30 Film..nieuws.
'<1agf'n, 8lf2. - 10 ~lJ ;}~~ - 8 uur.
21.00 Wilhelni'us.
.
22.30 1'ango's en rumba's.
,~.3:()' OoP$<\ienstoefeding ill de gere(oi-. 21.40 Weekoverzicht.
Erres: W.-Java Bat. Y.. D. O. f 105 M.
21'.05 Qramophoonmuziek.
23.00 Sluiting.
. ," ':' l.l.1.e·dr(1e' ~erk.
21.50 Koloniale 'koeteen;
.(regelmatig op uren. dati de overige zend.
2i.~.H>' persberichten.
i / 1Q.~'
Eplioog:.
22.00 Relay Radio-Paris.
.stations.
zwijgenL
.
21.20 Oramophoonmuziek.
25'.61 i~ :
a,t» Uollandsche lledjes.
23.30 Sluiting.
Van \vj~ep. Pekalongall: 91.74 M., Soe~
Sportpraa.tje.
2J·.3'O
. .
.
'I 1.l,~Q. J.:'ansschlagers.
rabaja 140 M., Semarang 103,09 1\1'" ~(a-.
21.50 Cello-recitai'.
Gandoeng P. 1\'1. Y.
l
~2~QO ~uI)chJlluziek~.
:U.Oo Wllhelmus. .' .
6e1ang 91.74. M., Madioen 107.53 M;'
.,De
Encyclopedisteh".
Causerie.
22.10
.
21.05 De ~roul?adQurs; ~ell Sin~ Nicolaas.. ~ 1~,OO ~luitirig.
IlatJlo lIolva:--t, Soera')'-\ J:l' 15!1.~ M.
2'J.30' Cello-recital.
58.03 M. en 90.63 1\1.
programma. .' ".. .
" : 11.00 Theemuziek'.
Roule '(E.
A. R.)
, Singapore, Z. H. I., 49,~ M.
Z2.5Q Dansmuz.ck.
Persberlcl\ted.
.
,
/
t
17;W'
OOdsdienstoefening
in
het
gebomv
21:.10
, Penang. Z. H. J .. t9.3 M.
23.CQ Sluiting.
IJe. TroubadQur~. ,
~.
.', .v,dn'· den Bond van Evangelisatie.
Golflengte 25.~ l'tI~ i\zie-tiitzending
6.00 Gramofoonmuziek.
({uahl LUInllur. Z. u. E., 48.92 en 110,10,
Lichte
muziek.
Van weeK tQt· wre1('ti Ca~e qOQr
18.46 E'piloog.
9.00
Philips-Radio, Eindhoven. elken \\1'oe11.3.20.30 Nieuws.
Voormiddagconcert.
den heel', I( lY. f(~I'f.int~ " ,'.
. 19,OO Walsen.,
10.00
da~avond ap 19.71 M.
20.40' either-recital.
19.10 Wereldschouw door den heel'
G.
11.00 Sh.titing.
21:50 V'alV 111.alll totJ. rU~il' lU' Hollandt.
Pitstmrg (U. S. A) 48.86 M, v~lllaf'4 uur
20,50 Cello-concert: Luigi Chiarappa mt;·.
130'() Lunchmuziek.
'. ,.'
~eubrirtg, '
22)0' IDe ~roubadour{f.·
Zenders: DJ,E 16.139,' DJQ 19,63 (van
3U.
piano- begeleiding.
'
1?";4() ~lbert Sandler en z11n orkest~
1f,:CO Sluitb18.
23.00 Sluiting.
20.3\) UUI'), DJB 19.14 en DJil: 31.38
'VoJkenblJrHiszender (Radio Nations)' 38.41
,',
20.00 Internationaal cabalfilt-programma.
l
17.<}O ThE:'~mtiziek.
18.25 Volkslied.
en 31.27 M. resp. Zon~ags 6.09 - 6.4& en
., Tus.schen- 20-.00 en 22.00 heruitzen18.00 Granlofoonmuzi-ek.
18.30
Li~hte
muziek.
8.15
9.45
uur.
, . dtrtg interessantste gedeelte PhohiZeesell
18.20 Dap.smuziek.
lIongk'ong, 49.06' M.. 31.49 Mol 19.75 M.t
" :, pfo~rariima.
18.40 Persqerichten. Op 90 M.: Muzikaal , 19.30 Nieuws (Engelsch).
~
of 16.90 M. 15.40 - 22.40,
, '
programma.
' 19.45 Lichte muziek.
ZendeFs>: DJE 1&.8~, W,q 1~.~ (Vt\)l~ ~~, 2O.3q: (Jntmo(oonnluzicK
Rio de J'lndro (Bra:lille) 31.58 M. 5.30 at-.oo·. COncert;
19.00 ,AccordeQ1Hst; afgewisseld met Ne.... 20.25 Groeten aan de luisteraars.
UUl'), DiB 19~'t~ ~~ qj~~ 31.3$<
<
20-.30 Nieuws en economisch overzicht.'
6.]5 UHr (onregelmathO.
. ,
22.00 Ver-strooiingsmuziek.
derlahdsche cabaretliedjes.
2'0,.4(> M\lziek en poezie.
. ~Ielb()tlrne (Austrahe) 31.55 M. Woei1s~'
2:t:ro Jazzhluziek.
1S;.25i Volk~led~ .,
19,30 Causerie: "Heraldiek".
21.30 Nleuws en econorrHsch overzicht
idag, IXmderdag-, Vrijdag'. Zat-erdag 17.3/Y~'
2~,Qo. Sluiting,
)
19.50 Vroolijke marschen.
1~30· Lichfu: ll1uaiek\.
(Erlg. DJE en DJQ, Ned;. DJA en 19.30 uur.
t'
20.60' Sentinienteele melodieen.
19.30 Nieuws (Eilg~1-scb~•.
DJB).
Rome 31.13 M. in 25.4 M. resp. ZOQ.dag'
19.45 LIchte muzlek'".
'
,
20.30 Duitsche ste1l1mingsmuzlek.
Batavia:
I
126 ~Il'
" , " Ni~Olll (~(aleisch)
21.45 Radio-joul'l1aal.
Maandag. Woepsdag. VriJdag vana! 6.30 ~
2O;~ Oroeren aan doe luisreraars.
21.00 Vioolliteratuur en muziek.
. 2~.30 Barnabas von OecZ'cy's orchester.
.nO ~ D'Ie F'i'2 d
"•
8.00 uur en dagelijks 20.45 22.45;' 6.3G&.30 Gymnastiek..
20.30 Nleuws en economisch overzlcht.
Z,>
"t.v'
ermaus
.
Batavia.If,
100.
\
. 23.0'0 Sluiting.
6.45 Lucht'ige gdurtopl1oonrhUzlek.
23.15 .::tportoverzicht.
1.3(} uur.
.
20.45 De nieuwe maand- wordt ingeluid.
l
23.30 Sluiting.
Madrid' 30.4-3 M. 5.45 - 8.30 uur Zonda~
7.00 Gramopltoomntiiiek (alleell over de
21.30 Nleuws en economlsch o\"erzlch~' 10.00 ~erkdienst. Geredja Petekoan Ba1.30' - 3.30 uur.
I) archlpelzenders).
(Eng. DJg' en! DtJ~ Ne<t. DJA en
tavia.
.
8.QO Sluiting.
~uysselede (Belgie) 29,04 M. 2.00 - 8.31}
DJB).
H.OQ' ,.¥llzi-ck en zapg" van padvinders.
11.03 Vr.oolijke muziek.
B'. D. C.
'uur.
21.45 Radio-!oumaal..
(j)Ialciscb)
1~.90: Cliiheescl1e liederen.
I
Nirom·
11'.40'
MQrgenwijdil1fl
(V.G.R..O.-spreker).
22' ()() Cimserle·.
'
1~.29· Arabische muziek.
<
V.atlcaan-sf.a.d, 19.8i M. 23.00, - 23.10 UUf.
12:00 W·cerbericl1t.
, I
2'i is; Lledel'en\ van R~ Frcil12).
Hatavia II 190.
1.Q.4ij! Muzlek tiit Hintlaestan.
Zenders: GSP 19.60,' GSI> 25.53, GSC 31-.32
8udap~st: Zondaf!s van 21.30 to~ 23.30
12.03 Serieuze muziek.
22:30 Dansmuzlek.
13.00 MJ\iei&Che l1~det:en.
,
.
.
"
op 19.52 meter. M'aandagg 6.30 tot 7.30 op~'
1:l.30 Lunchmu~iek~
17.00 Katjapi en fluit met zang.
23.30 Sluitil1g,
13.~(f ¥¢erne krontjongmuziek.
6.30 ~~g Ben. Werken van arahms.
32.88 meter.
13.2{} Persberichten.
17.30 Javaansche gamelanmuzlek van het
11.qo al\1itirlg.
\
7.00 Wijdinl{.
';
Bangkok 19.20 M. Maandags van 20.30' .:-'
Tjakran-Orkest.
1~.~() pansmuziek.
7.15
Concert;
Monis
Motors
:aand~
'22.00
.
18.00' Oambang-kromongmuziek.
14.QO ~opula1re gralnophoollluuziek.
&taYia. . III 190, Prlok· 99J
8JO Nieuws, sportberichten en med'ildeeSaigon 25.50 1\1.. 19.30 - 22.00.14.20 Persberichter\. Oierl1aling) .
18.20 ~rontjongmuziek met zanga
17.00 Amboneesche liederen.
lin-gen.
~
'19.00 Ni-euws.
141.30 ~luiting.
~endel'$': GSJ! 13':.19". 6SJt llkta
-17.30 'J;.heosophlsche causeri~.
&.30 Sluiting.
,.
17.30 ~ipQ.te gramoppoonmuziek (zenders
19.20 Maleische liederen.
~tav1a II 190
Zenders: GSII 13.97, GSF ;19.82, ,GSa 16.86
1l it else Ie ~enher8
l?LP en Soerabaia I).
19.30 I3eantwoording rapporten.
18.30 Big, ~n~ Cl.ne1l1.{i,:,.~ft1!lteQitak
18.03 KinderhalfuUrtje.
20.00 Oambang:'Orkest "Ngo lrong Lauw".
1 Chme.esclie luuzi-ek.
'
f
NiroIn Bandoeng: 103 meter.
l~,oo, Zal1g:.re,cl~~}. (teuQr),
'.
'
18.3() B ig Ben'. .,The: house' al'1'Y", hoorNiro.Dl SoerabaJ·a. II: 95 m-eter.
1G;.1& DansI11Uzlel(.
,
18.20~ Kront)ol1gmUziek:
'
spel.
,
~
- - ---- -- -- - - - - - - - - - -----19:.45 Kindel'uulf. ;'
,
., . "
19".<»' V{a]apg-orapgta<tneel van· Wir01l1o
l~"O2: ,,'fhe-- policeman·s· lot", c~userie.
,.,iroll1 SeJuarallg,: 111 meter.
..r.
.
d
Nir.om'
Djokja..: 127 meter.
2();3~ Nieuws e.lt- ~e~e.9~lipgen.'
,~
~AAjati.
19.17 .Q.aydii lreard met zijn' Ban .
~rl-zender Solo: 36.3Q mewr.
2(1)0. '(erslag ¢r1cltetmat,Ch:! .
22.00' Sluitiiig.
19,45' The' western: Brothers.
V:ad~'ra, DJokJa: 87.97 mete.\'.
21'.10' Gramophoo'nl'nUztek:
.
Bandoeng II 103: Pi\Ut" 45
19.55 B.B.C. Northern-Ireland-Orkest,
.Vorl. 8andoeng: 10'753' meter,:
21.15 Sluiting.
'
2'0.3.0. Nl-eU;W:S en mededee,lingt~.
10.W !Waiian-orkest.
Zenders: GSII 13.91~· GS~. 1~.8~, GSB 31,55
~1",0
5 05: Versl~g crifketmatch.
_'b~
12,00'
antwoording Iuisterrapporten.
Dansmuziek'. :
~-21.30 Big Ben. ,~Empire. m3:lI.a$ie" n~. 16.
1~ i5: ~ont)ongmuziek.
21-.15 Sluitmg.
22.01" Birmtrigham. lIlpPO<M>lUe:-Orkest.
. i3'(j(y Javaansche gamelanmuziek.
22.30 Oevarieerd pro·gram.m a. '
Zenders: GSll i~.91. GSF 19·.8:t, GSB' 31.5!J
13:3~ Qttmbang·-kr01l1ongmuziek.
~.OQ ~P.Ql'tverslagen.;'
. ,
'
,14J)()1 ~luitihg.
21.30 Big Ben. i\j~rie·te.
24,00 NleuwS ert', ll\e'dOO~llligen.,
22.05 Conc'crt B·.B.C: Mldland-Orkest.
Band()~n.g'1I 103. ,PLP 27, P~IN 29,
~2Q Dan8tnuztelt·
.",' , ' ,
23.05 Verslag cricketmatch. '
,/" .... .,:
,YDC 20
a.30: Slult:in,t.. '.,"
'
23:20 "Tommy Tune's Tours!' no. 3.
17.00 Arabische muziek.
;
23.4.0 ..Oonald Thorne"-orgelrecital.
17;15 Sumatraansch Orkest "Tlkam
24.QO N~euws en mededeelingen.
" ~~a.:t~ ",
0,2:0 Viool-iecital.
0,30" Sluiting.
;1 • .
U3lld,beng II, 193" p:~lIr ~5'
~~der 'T~~~t ~,: 1~~~ ~t.,
V'Olkslie<i~' .. ,: ,,' ;:,', ,- '
1j~ ~lj¢:~tta:ai\sCh O~k'est (vervolg)~
11~3j)~"; ~rorl JOQglpUZlek;
Concit't . ~~:ela~ '~diQ;'~#i~),.
Paris-Coloninle,
~
g~rtberrc1i~n..
.
Nieuws (E!1get$<;l1)t' '" ' .
,
1~1
~O'~fersch "HIck wat· wils!'-programZender: TP& 2. 11).63 M..
cQncert: (veiV~rg)~
.,
";',
ma'"
'
.
Nfeli\Vs.·
',:
18.25
'Volkslied.
'
20 00' oe~,java~rt~he kunst. Causerie.
Coi\cert (wrvolg) I.- •
18.30 concert (relay Radio-Paris).
2b'46' Gi~lJ.er-OX:kest "D,aroes Salam".
Le> lnessage: q~ ~an~.
19.30 Nieuws (Engelsj::h).
al\'()()i GJ1in'eescl1e muzlek·.
:
l .uridi~1}e- pause't;te:..
1:>.4.5 Concert (vervolg) .
2l~3il' $Oelrd~ule'e&ch' Orkest' "Pallgl'ektt-'
IS.olonlaie koerseu:
:W,15 N1eUw5".
.. ,
",-I;'
~,,t:i'J.
;
ColYCert' (kamernruUek):.
20.45-' Concert (vervolg).
, . ~'''N S!ujtillg,
.
K~'r,setf;
.
21.30 Causerie.
81uiiin~.,
21.40 Veor de dames.
21.qO Koloniale kcersen.
22.00 Concert
m·~t sol1stert (vocaal en
, 25 ~1, l\r~.
,., '
RO~11~:
Jtll"&)
instrumentaal).
'
Van" 2~.OO..-~t.oo: op 19.71 ~1.
23,25 ~oersen.
Golflu.nllte 25.-1- ~~. ,SzU!,,-uitiend)ll3
20.00' K~8.6 .•progJanUn~i 1;-. Grall1ophoon23.30 Sluiting.
,
mtiZl-ek; ~; De wer.e d ili vogelvlucht,
20.30 NieUws;
,
doo~' Paul' de Waart",
Van, en voo'r
~.4<) V:oc~'al· SOlJ~.~r.tI.·
<fe' m!~siePQst-. 4. OramophoonmuROllle (E_ 1. 1\. ft.)
~.5Q <;.a.\;lserte~.: ' ,.
ziek,
6.. De . internatiol)ale sleepal,.~Ql We~~9v,erzleli~.
Golflel1g{e 25.<1 i\I. l\zie-uJtzcnding
dienst,
6. Vaderlandsche' k'rolHek.
lIet beeld' van het H. Hart op den heu vel der Ellgelen te Madri(t was ver~11,3O: CQn~rt:
Overschakeling naal' golflengte 25.57
2~.00' LiWrair~ ,ca~l;e.
nletigd
deor
de'regeerhlgstroepen.
De
reger~ van generaal t'rallco hebben de
ZO.30 Nieuws.
m e,r). a;lnva.l1LJ van het Phohl.- pron..1~, l\.luzi~}c oR ve~~.·
20.40 Piano-concert.
ru'ines' h'erovetd' en liun vla~ erJ boven geheschcn.
8t3:mma:.
•
22.30 Niel..r,,·s.

B.
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l,Ik weet het, M. H., dat men aan de
O. I. M. verweten heeft, dat zij hare pllg-

Jt verleden

-"-

_,

-.--

~

tl.v.levenSVerle~erinu Mij.

_ _---...:.:----------

m o e tl e r

ill ij n

tl I' III

(l

g t

'*

I

.

_J

'

•

t.,

Z'l tel
t '.(,iu p.,-..~ CILe Acoustiek
,

ten als gebledster del' natten, van hare
beiangen . als kooplieden niet heeft weten
af te scheiden ; dat zij haar binnenlandsch I
bestuur verwaarloosde, en aan haar mercantiel stelsel heeft geofferd ; den handel
in Indie zelve te lang heeft staande gehouden, en elndvlijk met schade gedreven;
dat zij noch openbare inkomsten had. .en
eindelijk den voorspoed del' aan haar beheel' ondergeschikte natien zoodanlg aan
den handel en de Z'cevaart,van het moederland had onderworpen, dat de middeben, om die natien welvaart te verscharfen geheel verzuimd werden, en noott in

De zoon van een Nctionolen dichter
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Mijn' tante Bertha en mijn moeder I
hobben toen tante Joserlne van het moBatavla-Centrurn
Mijn moed~l' draagt vleugeltjes. E~l I de-jo·urna~l. opgebeld. ,En ~ij.) h~bben ,
aanrnerking kwamen,
mijn tante Bertha.draagt ook vleugeltjes. I tante Josefme om nadere inllchtlngen
Van deze verwtiten waren misschien
,'
en om patronen gevraagd, Maar to-en
Noordwijk 15 .... Tel. 1253 \V4~U.
eeriige gegrond ; maar tegen die allen heb
En daardoor is mijn moeder boos d'p antwoordde tante Josetlne dat zij niet
21813
ik slechts eene wezenlijk gebeurde zaak
over te stellen. .
mijn vader geworden, En daardooj- is In patronen deed. En dat het mcdeblad ~~"'J!lJI""M'lff1lT£~IQ.g.,,.-mPh
25 [aar kolonlale specialitelt in de Kamer
Van 1794 tot 1808, dus gedurende veer- mijn com Kobus .voor zaken op reis ge-I alleen postzegels en Verkade-plaatjes
',~
tie n jaren, heeft het gebied van Java aaan.
,
beschikbaar stelde voor het ruilhoekje ~~~~;:'~~'"':\;'~
en onderhoorlgheden, door Kooplieden geIIn de klnderrubrlek, Want tanto Joserine
gesprongen, 'al had nlemand zoo'n
In de eerste zitting van de Tweede
sti~ht .. en' door kooplleden beheerscnt, zlch - En" dat korr t .allemaal door de dame, I was ook tante Betsy van de kinderkrant. gels laten maken. En die vleuge~s zaten
sehok gekregen als de heel' Clifford, die
,Kamer op 20 October 1840 deelde de
zonder behulp v~n het moederla~d staan.de d'e als Tante Betje of tante Joseflne En het vlel tante 'Bertha erg tezen dat aan de mouwen vast. En met dle vleu,
,
0'
I 1
..
ceder net een blauwe
gehouden; zijne rust werd van bmnen met I .
verklaarde : .Jk kan een gevoel van hulVoorzitter het ovel'lijden mede "van
gestoord ; zijn voorspced nam toe; zijn in de kraut schrijft over merle. En over zij geen jonge Franc;,alse was, maar\ dat I ge s was mlJn ~
..1
,
gezag werd ontzien. zoo naar binnen als, de jurken, die de da:ne.) tegenweordlg! zij uit Amsterdam kwam en in April plafond-engel, 'zel 1111Jn.. oom Kobus. En
vering bij mij niet overwinnen,' telken
den bij ons allen zoo hooggeachten
n.~ar b~liten. 'Terwijl het moed'crland, door, ir. de E"lysee3che ve:den dragcn. En over, _53 jaar w e r d . ·
I
~~~ijn tante Bertha droeg zwa.rte en nag
reize als ik denk, dat de finan,den van
Van Alphen, 'sedert jaren Lid del'
ZlJn ,vnenden vel'l~-ederd en verdrukt, aIle! al1e~ Wlt dIe Tante vlndt dat, een goad
veel grootere vleugcls, En dIe was net
achtmg verloor W1St de Indlsche Regering:
',:) •
\;; ' .
.,
I .
d
ij , d
ons Rijk zich zuBen belasten met beTweecte Kamer, door wiens afsterven
de hare op te 110uden en te vermeerderen; ; geklee~e vrouw aan moet hebben.
"Jawel, Jcng.e Fl'an~aises hggen hler een alon, von -m n .va er.
I
hoeften van onze O. I. 'bezittingen". De
zijn talrijk huisgezin, deze vergadeen deze staat van zaken was h'd gevolg I
~ opgeschept !", grinnlkte mijn oom Kovan €'en bestUUf, dat bedorven moot hee.- En dat komt ock dbor de t€e~eningen, bus teen tante Bertha kwam klaaen.
I En beneden die vleugels was tant~
tegenstemmers en weitelaars' zuBen verring, ja, ik mag zegg~h het vadel'~
ten et;
beglnselen· 'van onderdrukklng' die oom Rembrandt dan van di.~ ElyseB- " ,
' ,
0
,
Bertha vanachtel'en heeh~maal bloot. En
moeuelijk eerst goed gehuiverd hebben,
land en -:leI Koning, een
'groot, verlles
gevestlgd.
I
Ech~ dame3 maakt.
I
En mijn vader yond ook dat rrijn n~ijn ntoeder d.roeg aIleen €en bandje.
..
toen ,:Ie heel' Van Alphen aan het woorg
hebben g~leden".
,.Zoo lang de O.I.M. gelukkig was, werq ,Eil'ook orr.dat mijn oonl Johall ope ens 'moeder nog best in haar mantelplk van, Net een abattOir, zei oom Kobu'3.
ZlJ dear de wereld bewonderd, maal' _toen
t
'
" I '
I"
kwam, om ,in een monumentale rede te
•
zij ong'clukkig werd door de vreescelijke ging ronwen.
I de najaarsl ennen kon gaan.
,
_~ _~..,
.
De Voorzitter had geen woord te veel betoogen, waarom het Nederlands plieht
vel'liezen van den oorlog ges jaars 1780, t
•
•
,
.,
En zoo "g:..Kkl; need als van m1jn
gezegd, integendeel; ·i66r all~s had hij was het tot armoede verval1~n rndH~
overlaadde men haar met harde verwij-: "En dat is nCll tech waarachtig het I Maar-tan~e JosMine wist weI het adres tante Bertna heb ik nog nooit g~zien.
de aan:Iacht mogen vestigen ,op de groo- te hulp te komen. Treffend is, het, hoe
tingen; al meer en meer beschouwde men roppunt !", jammerde mijn moeder, "dat van een pnma naaister met e?n puike Die was net.een schijf Joods.ch Paas;~.h
hare voorqeelen als twijCelachtig, en haar i nou de eenlge ~ll de heele familie van en echt Fransche Jcoupe. En dIe heette brood met er 'bovenop een ol1e en aZIJnte verdiensten. welke de ovel'ledene te- deze Ind~e-vriend een lans breekt voor
'
d
Roo de
i .
zelve als een lastpost; sedert 1795' rlep s "
genover Indie had gehad, het land, odat de zooveel gesmade Oost-Indische Commen volstrckte, onbepaalde vrijstelling In; wlen Iwe nog wat. te wachten hebben! ma arne os"m n .
stelletJe.
.hij uit eigen aanschouwing, kende en pagnie en dh~gene'n' afstraft, die de
de Regering in Jndie had met onaange- En net tegen den tijd, dat we zootjesvoc.r welks belangen hij als kamerlld jaar weleer roemruchte oude Ma'atschappij,
naamheden v~n allerlel a.~rd te worstelen I aan gaan uitrekenen h,oe lang hij het
"En zij is nogal prijzig", zei tante
En voor mijn moeder had mevrouw
en de eene
val derweldaad
maatschapPlJ
scheen voor de, nog mak
t er d an voor
. i~,er
d
JostHine.
Rosemonde een stijve luifelpet uitgetoen zij begon te wal1'kelen, den doodin jaar uit <ll> de bl'es heeft gest~an.
natie
t'c~ zljn.
, en za,I
en wa
steek toebraehten. Hij sprak:
o nd an kbaar h e,
ld M H ' 1
I (: hi
over:blijft, gajat zeo'n man t·_ r 0 U- ' "Dat komt er nlet op aan", besliste'l zoeht.
.' .. s m ~c en wen I"
t t B' th
Van Alphen, gebol'eil in 1774, zoon van
de treffendste karaktertrek onzer nieuwere j , , '
an e, er a.
,.
..
.,Om
een
denkbeeld
te
geven
van
~
de
den braven Nederlandschen kinderdichtijden ...... \yerpen wij'eenen sluijer over de
Ja kan i k het hel en?" vroeQ' mijn
En die was net boven mIJll moedel's
voordeclen,
die
de
Oost~Indische Maattel', verf'rok in 1791, 'na fn de l'echten te
t"
PI
'I
o.
_
f,;n toen zijn mljn moeder en (mijn lieUS scheefgezakt. En daarom had meonregtvaardlgheid, en willekeur, waarffi'ede! 'ct' -' di
schappij het land aanbragt, zal het 'gehebbeil ges'tudeerd, in commissie naar
de O. J. M. vernietigd werd'. De actiehou- ,va er,,, even IS z n even ang elgen t ntB th
h 1
k 1 0' lk
vrouw Rosemonde er toen een dubbel
noeg zijn, haren handel te doen kennen. I •del'S
werden
als
slaven
behandeld;
de
10P~
wijs
geweest
!"
,
I
,a
e er a een ee e wee ano e en"
.a
'
Indie. Hij rdiende el' tot '1796 bij de Ma~ 1
Zij ~oerde 'jaarlijks' vooi· 4 Of 6 millice-I' gewonden geest ontzag niets. en vernielde
_
,morgen naar madame Rosemonde ge- l:aetusI:otJIJ bovenop genaaid.
rine, ging to en in burgerlijken dienst
mm comptanten uit: eene genoegzame
aI, wat hij vernioelen kon".
. ' . - ml
' 'gaan. Om uit te 'zoeken en om zich te
som om de' retouren te betulen en d'aI
ovel' en bekleedde achtereenvolgens de
En daar stonden mijn moe del' en mijn
• , laten raden en ,om te passe,n.
plaatselijke kosten te dekken.
•
betrekkingen van Gonvernements-Secretante Bertha allebei' VOOr schandaal.
Zij voerde, in en verkocht jaarlijks in
Nergens. vonden . wij een .zoo' warm
taris en Resident van Soerabaja. BiJ de
En eergist,eren he eft madame RoseHolland voor 5 of 20 mi~lioenen prcd.uc- J pl~i<Jooi vqor de Oost-Indlsehe ComPag- I
komst van Daendels weigerde hij dieps i' ten; volgelj.s 'cene gemat1g~e berekemng~' nie 'dat al moue het hier-en daarwat I
monde alles bij' mijn moeder thuis gei\Vant mijn' oom Kobus is weI goed.
Met
een
doos
t'
. Co •
I
gE:zag te erkenneil en kee'rde in: 1808 naar ~ bedroeg, dus' het 'meerder mgevoerde 10,' t ' ,
stuurd
en
teen'
hebben
mijn
moeder
en
rna,ar
als hij eenmaal echt nijdig wordt,
,
' ECHTE
guldens, waarmede zij jaal'lijk~ e g~l.ns 19 ,hjken, m de kern toch on'7
Holland terug~ Door een ontmoetlng. met I . millioenen
mijn tante Bertha zich aangekleed en dan Ikan hij weI drie tant~ Bertha's aan.
's lands rijkdom hlelp vermeerderen, dat getwIJfeld op feiten berust.
' _
de Engelschen, kon hij de reis niet voorttoen moesten mijn vader en mijn oom En dan durft mijn vader 66k.
gedurende 150 jaren, bij eem~ gemiddelde
',
.
I~,
zetteri, kwam in Noord-Amerika tereeht
Kobus komen kijken.' En omdat mijn
,
!Jerekeni,?g, 1500 millioe.r: uitmaakt.
(n zij,n rede, die eenige uren .duutde"
en mae'St hier bijna tw~e jaren blijven,
I\loeder yond dat zij ditmaal eens e c h t, En nu mogen mijn moeder. en 'mijn
,
PASTIllES
De geemployeerden. blJ <;Ie Ma~t~chappIJ geeft Van Alphen verder een uiteenzet- I
zonden aan hunn~ hU1~gezmnen 111 Europa
.
..
zoodat hij pas in 1810 zijn vaderland teyoorkomt men
geslaagd was, hoefde Jantje niet naar tante Bertl:a Iluet die vleugelJaponnen
jaarlijks 3 a, 4 millioenen guldens over; ting van den loop der zaken m lndie"
rug zag.
oed.
dt' straat nlet op. ~n als mijn oom Kodus in 150 jaren 600 millioenen.,'
weidt pij uit over den bandel en seheepbus nog een keel' die pannekoekpan van
. N:o~ in 17~O h'ceft .zij ~ot i~ 1779 aan I vaart, de cultures en Indus.trleen, om
Onder goedkeuriilg. van den ~rfprins mterest en dividend, Jaal'hjks 1,600.000 tot tenslotte onweerIe~baar aali te to'onen
En teen mijn moede~' en mijn tante tante Bertha ziet, dan maakt, hij amok,
I
,
.'
,
van Oranje, later Koning Willem I, ging ,. 1.700,000 guldens betaald.
Bertha
heelemaal klaal' waren en te zegt o~m Kobus. En hij gaat morge~l
21822
Zij zond jaarlijks uit 20 schepen van dat het Nederlands dure plicht was InvoorschiJn
kwamen, toen kreeg mijn persoonlijk met tante Bertha liaal' niehij naal' Engeland om te onderhande-\
450 en 8 of 10 schepen van 400 last, dus die met aIle ten dienste staande .midoom Kobus congesties van de schrik en vrouw Rosemonde. En tante JosMine zal
len over de teruggave van de kolonien.
te samen 12'.600 hast.
delen te steunen. Met nadruk verkla'al'toen Ikon mijn vader alleen maar' steu- hij opbellen.
De bekende gebeul'tenissen van 1813
zij zond' in lev',;nsmiddelen, goederen, de hij dat nlet ego'istisehe beweegrede.:.
en koopwaren -I 2.600,900 tot f 2.800.000.
: • .
'
l'
I"
t
d"
d
l;,en.
maakten zijn verdere oemoeienissen onElke vernieuwillg van het octrooi moest nen hlerblj den doorslag moesten gev~n,
"l' 0 Uwen. , s eun e mlJl1 moe er,
"En die twee zal ik even tbijpuimen !".,
noodig, zoodat .hij weer 'naal' Nederland
2 of 3 'millioenen gelden ; de geheele hfm- doeh dat een gevoel van dankbaarheid "en dat net tegen Sinterklaas en llet
"Nou,
en
?",
weu
mijn
tante
heeft
oom Kobus beloofd.
I
terugkeerde. Hij .werd in 1815· in den
del naar de Oost werd door hare eigelle voor hetgeen Indie voor ons land betee- nu Jantje fWO'n dure, llieuwe Mecano
Bertha weten,
adelstand opgenomen en'sindsdien Wijdschepen
.
en.
llOg beteekenen kon ' het heeft gevraagd!"
I
Ell toell "'10e"t
~J'al1tje llaa"~ bed. Ell
Na aangedreven.
h'ct mpederland llusschien
2000 kend
' . had '
11
..,
de Jhl'. Mi". Daniel Fl'anc;ois van Alphen
millioenen guldens te hebben o})gebragt, m.otle~. nwest zljn .tot s~un aan het
En ook mijn tante Bertha yond het
"M ens e h", begon mijn oom Kobus, toen is he~ e c h t e ruzie geworden.
zijn: !even aan deh dienst van zijn land
wC~lll'udldZivjal!n~~lvem~tlliove~~'e~~a,agrt~\d~~~~roie~pe ni~~dhJ~el.nu?e dl ~evlelvlalal helitetr~ljlkl laleatnmgieI11s\~, ~hande.
,.J~ " ,,,m ens".C h .. " ~ .'~
.
' .
en in het bijzonder ~aan onze overzeesche
S
L O~
'"
,
Z J'.le Val
I ear,.l
v.. '
.
En nu' is mijn ,oom Kobus voor 'zakell
gebiedsdeelen. flij deed dit .als l~d van de
zijn hoogst van een kapitaal, dat 4 m11- t
b t v
de' lhee" sell be'vQlkhig
,
,
Nou, en toen was het meteen !mis! op reis. En die kOl,lit niet terug zoolang
lioen 758.000 guldens aan intel'essel1 en a e ,an
11
me,
Maar mijn oont Kobus fond het van
'rweede Kamel' del' Staten..Gen~raal,
vereischte; ,tot gcedmakil~g daarvan had aan onze zorgen toevertrouwd.
mijn oonl Johan zoo stom nag niet.
Want toen werd tante Bertha boos en tante B~rtha vleugels blijft dragen. En
'eell functte, waarin hij van 1815 .af tot
zij eenel\ verbazend &rooten inventaris".
.
.
teen begon oom Kobus zich op t~ win- mijn moeder en mijn vader spreken niet
aan zijn dood iil :Octobel' 1840 toe, telEn dan vervolgt Van Alphen:,'
,"
V. E.
'"Want", ,ze! mijn oom Kp.bus, "ik zon den en toen keek mijn moeder mijn va- meer t~gen elkaar ~oolang mijn !moeder
kens werd herkozen.
in 111'n graf ook geen rust hebben als der snuivend aan en toen werd zelfs die pet met het cactuspotje niet t~rugmiji,l lieve f;lmilie m001 \weer ging spe- mijn vader zoo boos, dat hij tegen mijn stuurt. ' .
.
Talloos zijri. de redevoeringen geweest,
len van· mijn Koninklijke en van mijn moeder durfde terugsnuiven en hardop
die Van Alphen·.in de Kamer heeft geHavea'tjes! En Johan [s oud' "en wijs riep, dat aUes grenzen heeft. '.
En dat komt allemaal door die lamme
,houden en aIle waren .ziJ meest€rstukjes
genoeg om ...... omme... :.."
ta.nte JosMine yah de pannekceken!
vanwelsprekendheid, .waaruit niet aI"Zelfs dit gek~enhuis", schreeuwde
leen grondige kennis van maar ook op-:.
"Ja, om w at?", won n1ijn tante mijn oem Kobus.
.
rechte Hefde voor: Indie sprak. Uit een
Jan t j e.
Bertha weten.
zijner f€devoerlngen mogen eenlge pas,~Sssst ! '~, siste tante Bertha, "denk
p.e.c. ABR. EXODUS.
"On1 zich niet op z'n kop te laten zit- toch aan de buren !"
sages volgen, waaruit kan blijken, hoe
ten", ze1 pom Kobus.
ruim 100 j aar geleden in het algemeen
"Denken jullie liever aan wat je aan- ~ ~ -1Ij
over Indie werd gedacht, in een periode,
Silt tel- k I (l (l.S, g 0 edit e iIi g In (l It
,Om te geven en te ne;nen", zei mijn trekt !", hield.oom Kobus ,vol.
dat Indie in het Moederland nog als een I
AbA
a
l3T51
lastpost werd beschouwd eq er middelen !
vader.
,,6-gut-o-gut-o-gut
!",
jammerde
mijn
werden beraallld om het te hulp te :1<0-1
Als de kinders straks gaan droomen
"Baaahhh !"~ snoof tante Bertha, "ja, moeder; lId a t hebben ze hienlaast gemen, ee'n denkbeeld, dat in hreede krin- I
En met koek en marsepijn 'I' j ullie ,zijn nogal geverig !"
hoord !"
iii • •
gen ontsteltenis wekte.
Zie de maan schijnt door de boomen J --Volgepropt te bedde zijn,
, ",Dat zljn :ze, die het Wllhelmus bla"Wees dankbaar. dat, ze je tenmin;te'
een kininet,ablet per dag
~ Het zitting.')jaar 1825-1826 del' Statenzen !", yond mijn meeder.
niet z i en!", zei mijn vadcr.
Dan gaan pa en ma met vrinden'
Generaal bl'acht als voornaamste onEn mijllvader had g~lijk.
U . be~chermt tegen griep
Naar hun eigen wild geraas
derwerp de Leeningswet voor NederNou, en toen waren mijn oom Kobus
en influenza?
In een zaal met drie muziekjes
landsch-Indie. ,De Koning had haar in
en mijn vader natuurlijk ·uitgepraat.
Want mijn moeder en mijn tante
En hun eigen siizterklaas,.
de Troonrede reeds aangekondlgd als
'En
toen
~ou
mijn
tante
Bertha
weten,
'Bertha
hadden zich jap~~nen met vleuvoIgt:
( !
.. ·.···1······,·······································
.
..................................................... ,
/
of mijn moedel' cok naar het trouwen
Sinterklaas, goedh.eilig man,
ging kijken.
'
"Onze buitenlandsche bezittil1genzijn het
onderwerp mijner bijzond'cre aandacht.l
Zucht: "daar komt /let soepje an I"
"Ja, dat zal weI moeten", zuchtte mijn
Mijne pogingen zijn daarh'cen gerigt om,
meeder.
behoudens de bevordering har~r inwendige
'lr1a zeg't dan tot ma's vriendinnen :
welvaart, van dezelve voor N'cderland bij
de Nederlandsche nijverhei'd de meest mo~ .
"Aardig toch-, zoo'n kind,er/eest I"
,
"Je kunt er zoo moeilijk af, he 1",
gelijke voordeelen te verkl'ijgen. In som-,
Pa vraagt zuchtelld aan z'n vrinden :
yond 'mijh tante Bertha.
nlige dier bezittingen zijn de uitgaven
"Ben ji] oak weer Sint gelJ)eest?
ten g'cvolge van oorlogen en van kostbare
"En wat doe jij aan ?", 'vrceg miJn
Stonk j01£ pruik OtJk zoo je weet wel,
maatregelen van het bestuur aldaar, te
I meeder.
hoog gedreven en hebben op den geldelij~
Echt zao'n doo{e vischjes-1f'€uk?
I
.f
ken tcestand een ol1gunstigen invloed ge·
Zit jij ook nog vol met plaksel?
! "Tjaaaaa ", bedacht tante Hertha,'
had. Ik heb aanstonds maatregeh:n daar·
Ileb ji) 00,1(, zoo'n rare jeuk ?"
gesteld am dien te matigen en wijders
"tjaaaaa
"
llvttig geoordeeld een bijzonderen K~m~
En t02n gaf mijn OOln Kobus een snelmissaris (Du Bus de Ghi~ignies) derwaarts
IBn wenk aan mljn vader.
'.
te zenden, ten 'chIdede vasthouding aall de
Si:ztel'klaas, goed/leilig man,
gegevell bev~len tot spaarzaamheid en or·
Zegt: "ja pa, dat kom,t ervan I"
de in de. bijzonderheden te verzekeren. 1
.'.'NOU
com Kobus, "dan gaan
Hoezeer e1' dus hoop bestaat dat die inIW1J maar......
vloed W'cldra geheel zal kunnen wijken,
. Pa en ma gaan dan pleiz/eren
zal' het eveliwel noodzukelijk zijn, dat het
,,0 nee, wij gaan heelemaal niet !",
'In de volgepropte zaal,
MoederlanQ door 'zijn krediet, tot opbesliste mijn ,meeder. ,
Ma lnet ijs en schertsartikel~,
beuring te hulp kome, en ik me'en daartoe
op de medewerki~lg van U. E. M. te mo~ I
. Pa met vatbier en kabaal,
"Geen sprake van !", zei tanto Bertha,
'.gen l"e ~enen".
Eli ze brulten met het, strijkje :
"hoe Johan trouwt, dat moet hij weten.
"Makkers, staakt uw wild geraas Ii',
Maar hie 1'...... " .
Als
gevalg' van deze aankondiging
En met bordpapieren neuzen
werd in N.ovember /1825 iugediend' e~n
,JI i e l' besllssen w ij !", waal'schuw. Hossell ze om SiJiterklaas.
Ontwerp van ,Wet, waarvan de consi~e mljn moeder.
. derans bij artikel ,1 lui<Jen :
,
................. "' ~
\
~ .
Nou, e1'i toen was het uit. En toen
. Sinterklaas, goe'dlteilig man,
"Alzoo Wij in ove1:weging nebben genokregen mijn oQm Kobus en mijn vader
Zucht: "Net Spanje I ... wat een pa?l I"
men, diit de openbare geldmiddelen van,
ieder een splitje'. En toen hebben mijn
Onze overzeesche bezittingen een~ bUiten-:
gcwOl~e ondersteuning benoodigd hebben"
moeder en tante Bertha hen vel'hoord
Zie
de
maan
schijnt
door
de
boomen,
en dat het grootbelang van het Rijk biJ"
en toen moesten zij preeies bekennen
Buiten .kraait de eerste Iwan,
die bezittingen, en bij de regelmatige wel'. I
hoeveel mijnheer :Willemsen weer, voor
king van de regeerlng in 5iezelve, eel1'e tus~ ,
"It Ileerlijk llurt1e is gekomen
hen geroken llad..
schenkolllst vall het kred1et van h-et Moe- I
Om naar Illds en bed te gaan ...
derland, omtrent- de daartoe te nemelll
Ma
host
mel
een
vreemde
,vrijer
,,'Asjeblieft !", zei tante' Bertha, "nou
voor~ieningel1, allezins wettigt;
Nag eel!. laatste zwaan-kleej-aan,
maar, dan ,1aat ik me die zwal'te japon
Zoo is het, enz.
Pa ,.jt joelend in 't muziekje
maken ! Weet je weI, die met dat platArt. 1. Ten· belloeve van des Rijks'
0]) de groote tron], te slaan ......
te dopje!" I
!
overzeesche bezitth~gen, zal- eene sam, niet
t'a boven gaa,nde twintig millioenen gUl~
0' ...............•
"En ik bestel die blauwe", besloot mijn
dens, oncier den l1a te melden waarborg
va~1 den Staat, worden opgenomen".
Sinterklaas, goedheilig man,
moeder.
Krijgt er hartvergrooting van 1
"En dan zeg ik maar niets", zuchtte
Het wetsbntwel'p werd aangenomen,
oom Kobus.
dcch lliet nadat vele geachte a(gevaarBRAMMETJE.
De niellwe bi \Ig over de GOli den Poort bij San Francisco
En dat deed mijn vadel' vanzelf al.
digdeil hunne wijze hoofden hadden geniet een speciaal veiligheidsn et vaor de arbeiders dat 80.000,
schild over de roeKeloosheld, waarmedollar extra. beeft gekost.
de met's Lands fhlancH~n werd om·

.lhr.

mr.

(Opstel van Jatiiie),

I

Daniel Francois van, Alphen
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n e sse s toe g e p.a s t - n J In me r 1

SPEELPLAN
Zooals U :ziet,komt IZ. met :11 vaste
slagen (2 in ~. ; 2 In H.; 1 in R. en 6 in'
K.) een slag te kort.
De Ibetreffende Z.-speler ikwamvrij
spoedlg tot de conelusle dat, waar Har.ten noch Ruiten een extra-slag konden
Iourneererr, deze In S. gezocht moest
worden.
,
Zitten de S. ,bij de tegenpartij 3-3
verdeeld, dan levert de dertiende S. in
N. den begeerden slag. op.
Uit de hleronder volgende kaartverdealing zal blijken, dat :Z's opzet de
julste was.

fBridgerubriek
tcorresuonaenue reelitstreeks aan G. M. J. Schaub, -Hotel Schompet,
Batavia-Centrum)

Verdoezeling van 'Nonchalant Spel
Verschllleu tusschen We£lstl·ijtl. en Robber-bridge

Kleine fouten kunnen zwaar tellen
Als antwoord op de opmerklng dat er
'veelmeer In hetspe! zat, dan er werd
\1ltg~haald, hoort men maar al te vaak :
,,0 ja,· maar als lk er vijf of zes had
moeten halen, dan...... had ik natuurfUJk .lte~l lailders gespeeld I ,I"

•
~

,/

0

"

a,x x

vb x x.

.~

~

v 4 3
1:/ b 10 9 8
o v52
&f- lO 7 6

<> avxx
.r. xx
N

W

nxx •
ahxx
<> .b 10 9 .s
.r. ah

.r.

Bekend is:
1
2
3
4
5

•

0

a d 2 nit bod k~n ziJn: I
a. een slmpel volgbod,d.w~z. e~npo
gmg, ook al heef~ partner.gepjist, oin,nog
tats te IatenIicoren, waar4qO'1''iu9geiijk
de tegenpartij, gemtrmtdeerd, nlet tot

h7 6
2
a 7 3
ah9854

IIET SPELEN

terwijl ·W. rnet een klelne K. uitkomt,
dan Is het - om een groot woord' te gebruiken -~nisdadig, als hij genoegen
neemt met negen slagen (2 in IS" 41n
H" 1 in R. en 2 in K.) en niet !de snit
in K. probeert, welke hem zeker 2, mogelijk 3 extra slagen oplevert.

W

,W. opent kwetsbaar met 1H.
N. doet een volgbod van 1 H.
O. doubleert.
W. Iaat de du:p'!b~~in.
0. laat het redcublet, in.

.ad. 1 ·Een"Op'enhl&b~ een;'~er(J~ge
kleuren, terwlj] de. t~ge,rip.artil.~en :d~~1
b 9 2\
1:/ v 6 1) 4 3 score heeft, wijst .op een sterke. hand:
mlnlmaal 2%-3 H.S. ei15-6 speelsla0 hb64
gen.
.r. 2

Z

~

Aannemendedat menfnderdaad volmaakt onkundlg Isvan .d~t;,~. O.,·~,.:-filg
naal", zco 'zullen we, V v'oerep langs .de
wegen, wehke men ,had rnoetenJiewandelen om het juiste 'Iantwoord te vlnden.

a 10 8 5
a h 7
10 9 8
v b 3
N

•o

Z
~

I¢mand, die een dergelljk iantwoord
"l?:e:eft, '~eikt zichzelf -: iij het dan niet
bewust - meteen een brevet 'van onbe'kwaamhelduit, en dat nlet alleen, maar
hij ,bewijster mee, dat hij, mogeJijk een
heele Plet bijz.g. ,huiselijkepartijtjes",
nog 'noolt in een serleuzen hridge-wed'strijd heeft meegekampt, en verder, dat
hlj niet,besdhikt over den waren bridgegeest.

eta
~

•

Waarde leurs, U moot het ons nlet
kwalljk nemen, maar eerr-dergeltjk ex, 'euus is klinkklare nonsens I '

0 1] h e t g e, vi ens, C 1\ t e r~
s u 1 't a a t ka n te j den, tndie 11' men n 1 e t d a '3,' rna a s t
r u 1 m te 1 a a ,t ''v 0 ,0 r 'ge z 0 n d
v e r s t a nd e n 1'0 g ie a.

t

o

N

I H. ,boer JI. aas tHo 3
II K. 6
K. vrouw K. 2
Kl. 3 (1) ,H. 4
III x. '1

het robberbod durtt te kllmmen,
Z

B,ijV. :

H. 2
K.4
K. ,aas

~:

~~

J

i,""

d~

,

,

.-.;1...

~. ~ . oil!

'"

2)

10 hx x
4e x x

"

~ l~

,

~

I ;, ~ ..

i

l

~

'.' •

~

\ ...

,

l ~-

'"

"

"

(12

x

x

x

x

<13

....
,

a. 3
,S~ ,5
~. 2
8'. hee~'
S. aasS.'9
S. 6
'
V S.4
H. heer (2) H~ 4
S 7
VI H. 8
b.een volwaardig, bod, ~.W.z. idat, ~.,
S. boer K. x (3) ook na passen v.an W" ',zou hebben geoVII S. vrouw S. 8
f "

~

. .

1)
\

'. h.x x x
S') a V to x

IV

.

.

3)

·

",

4)'

x

x

(14

x

x

05

v

.

K•. boer
'K. x
Dat een verschil van een of e-en'pLar VI]I
(16
pend.
x
x
5)
S. 10
R. 3 (I)
IX
overslagen bij ee9- gewoon partijtje welJ
enz.
BijiV. :
(17
x
x
6)
nlg of niets, bij een ,wedstrijd dlkwijls
"
,De 'echte 'brldge-llefhebber toch, zal zeer yeelkan beteekenel1l, zu]'}n we -aan,
• h x x,
._'
Na den e€rsten slag in den bllnde met
veel EHith()\lSiaster 'Zijn over een, door toonen.(18
7)
x
x
:1:/ ahvxxx
H.
aas
te
hebben
genomen,
entameerde
.J
goed spelen, moeizaam gehaald 1-con<>
h
'b
}
Z. eerst de Klaveren.
,tr'act dan over een manche- of robberBij de groote wedstrijden in Europa en
8)
09
x
x
.r. x
cohtrt\~t, dat,voor het neerleggen is.
o. fa K. vrollw,speelde hijvoOrzichAmedka worden tegenwoordig viijwel
..
(20
algemeenbeoordeeling~n, hetzij per spel, 'tlg een .kleine .K. na, om in den bOer
9)
x
x
ad 3 Dlt doublet Is eenperulIty- 'of;
N'atuurlijk 2ijn' er weI degelljk geval- hetzij per serie van 4 spellen, toegepast. een rentraht te houden, voor het geval Business-double en) geen Info!-,ma.tle-j
'len aan te wijzen, _waarbij het geboden
de K.-verdeeling mhlder gUnstigwas.
(21
10)
x
x
double~ daar W. ,met 'zijn o~e!1ing reeds;
I
_
:
'contract yah 'invlQedkan zijn op de te
"
Vooral bij eerstgenoemde, de" z.g.
2) Na is. ne,er. werd met ten kleine voldoende Inllchtingen verstrekt h€eft.
:YoTgen ~lWijze,200wel "voor'Lelder als "matchpunten-beoordeellng 'per spel",
(22
x
x
11)
overgegaan naa,r het ~as til N. Waarna . ad 4 W, ,~ierwacht, datN. 2, ~, ~ls-,
voor de teg'erispelers.
'
kanhet halen van een extra-slag van op ~H.· heer in - eigen hand de derde S. schlen weI nleer down iZai gaan, Iaat het,
I_I ~ ,;J i f.r :':l·";':'\·~ l'~ ~'I ,,f
.. f
buitengewoon veel gewicht zijn.
doublet In.
,
werd geecarteerd.
1
Dit' :liopen ,we U~llleteenige' eenvc:udlge
ad
5
Aamiemende
dat
N.
een
sterk,
. Een bepaald spel wordt bijv.aan ~e
Vervolgens werd S. nagespeeld, in
'voorbeelden duidelijk te maken.
yen tafels In het zelfde elndcontract van eigen hand .getroefd, waarna met een spel (zie b.) heeft, ,hoe zal hij 'dan dp
Zoek2'2 weorden volgens de onischrijviri:gen. :Uit de aldus in dezijkanten d~r
dit doublet reageeren??
'Reni~h *e hetvolgende spel:
4 n. gespeeld.
kleine troof de,blinde aan slag lwerd
figuur verkre'gen, 22 wOorden, moe ten in hetmiddenvak 11 nleuwe woorden
gebracht.
• x x
Aan zes der z.even tafels weten de
(zeft'st. n:w.) word,en gevormd door omzetting en samenvoegirig der letters.
Op de vrije S. goolde ~., een R. weg, J
~ ,v 10 x x
Lelders het ,niet verder dan tot 4 aan
Waarom.?
·f) h ,V,l '
trek te brengen; aan een. tafel daaren·, zcodat hij slechts een R. moest afstaan
On{da,thlJ,op "~eer goed~o9~ wijz€,:
6i>:de \iertica:ie (k;r4~sjeslijnep. 'krijgt men, wanneer '00 oplossing gOedis,
... a(vxxx
, ,,' .
tegen wordt door slecht tegenspel 5 aan en het spel won.
INa afloop ,toonde Z. zich' zeer voldaan kansk,rijg~" den 'ropber'temaKe~:, "
twee ophede11'toerXisseiiike namen.
trek gemaakt~
over hetbehaalde, succe~, e,n was qan
N
Z!jn 'partner h~hoeft, ll'\a~r.' ~eiwg ~e;
Z
Oevolg: Ide ,Leider aan, die ,bewuste. 'cok niet welnig verwonderd, toen" 'hij l~'eJ;>ben om het sIJ:€l. te willnen .. ~e~~,t:
'0 'm s h r ij vi n gen.
tafel maa:k,t het hoogste aantal seore- van zijn partne,r te hooren kreeg, dati deze iets meer,t<lan.ka,n hij :buiten el)l
50,
punten en wordt No.1, terwijl de andere ;~iJ 'onvoorzlchtig en dus fout gespee1d behalve '{ie560 punt-en (lH. g'ed.
I
-'.
a
~a n b x
+ rc:bber = '50(» voor elke overtrek' nog: :l.~cl1eikunQtge
spelers, die de punten samen moewn had.
M i dde n woo rd :
1Z.S00ft katQen
<> ,a ~ x
deelen, }t% worden.
:,
verblrif,ii:hg ,~
,Aan onze ,Lezers om na te gaan .in! ?OQ punten ,toucheeren.
:vrQuw.elijk 'orkestlld
'" b 10,9 x x
'iIij 'zou /dus weI dwaas zijn, die mooie;" 2. wandelh:oofd
.geesrelijke
hoeverre N. 'gelljk had!
6. -ove'rschot
Eenverschil van 3Y2 match-punt dus,
, kans door een redou,blet te bederven.
3: landman
belast1ngbewijs
14.
veld
geen
kleinlgheW
!
Heeft
,U
'tontdekt?
We; zullen''aanhemen, dat bet aan'twee
vtuchtboQm
4. Indruk, spoor
peulvfucht
15.
versch1llende tafels In het verkeerde
" boekontsleriI1g
, ;W~lil:tt, :OOt. en, me~ den zes<Ienslag,
Conclusie:
5. pijn
16. slim
co~tract, Sans-atout, gespeeld wordt.
Waa,r .wij, zond~rult de ~chool te vallener op Z's spelgeen aanmerklngen,
fijnborduurgaas
17. inwendlgorgaan
6. deel v.e. schip
N. heeft ,geen sterk spel, is 'bevreesd,
klappen, kunnen vcorspellen, dat bin- te maken, daarna,' Het hlj echoor een'
clj ferdeskund1f~e
7. verandering
18. zlek
dat het' een debacle 'Wordt en rcept de]
:Verder 'dataan tafel ,A het 'bleden,bij nen afzienbaren tljd Bataviasche brldgeonderdeel van een
'8. gebrek
19. lastig insect
3 Sans gestopt Is, terwijl aan t,afel B enthouslasten in de gelegenheid _zullen st~ek v~llen, wel1ke hemeen extra down_ hulp van zijn partner in.
.koopmansboek
tot groot-slem ',Sans is opgeklommen.
worden gesteld toteen werkelijke meting slag had kunnen ko~ten. .
Zijn 8.0. S. beteekent dus:
Zooals bekend, had W. nog troef 10
boor~schelpdier
9.go01
'20. koffer
'N d t W ~-. [held t f 1
t S 10 van krachtJ8n, zoo achten wij een w?OVd in,handen.
muzlekinstrument
10.
vet
(znw)
21.
held~r
a a
. aan,
e a e.s me
.
van waarschuwing tegen onverschlllig"
Toen Z. voor de derde maal S. slleelde
"Partner, wezitten 'r in; ze hebben
voorwereldlijk dler
11. yolk
Is ultgekomen, welke kaart door beide, nonchalant -of hoe men 't noemen
22. ellenae
(3), hoopte 1}ij op een ~-3-verdeeling /)l1S te pakk~n! " " '-", , . '
,
~:s.}~oodgedwongen.met het ,aas 1s geil _ spe'l zeker weI op haar plaats.
om het spel te kunnen winnen.
Laten we nu' met vereende krachten-'
nomen, trekken belde Leiders zlch een W
t
~. "~_
_~"
'~;
I' ~
.
een weg zoeken', om ons verltes tot een
:korte ,wljIe in hunprive-appartementen
Voor de Inzendcrs van de jUlste oploSslrtg ,ziJll: rUs.
pttJ3 beschlkbaa'r' do~k·
Dat neemt niet weg, dat hij, 'daarop minimum te beperken.
,\Vant, ook al kan de gelu}{sfact9r bij
1
J,erug, wat wil 'Zeggen, dat 'Z,e hun, plan
i.g. "duplicaat-wed3tl~ijden" nlet geheel spelen,<j.e, zlch Jeyens teg~n een ongunHeh je voldoende H. 'steun (hijV. vier'
Nerkell, g~ainotoonplaten of eenig alider'~'ulvQnlrua ar k:eute ·i~n :ijeh ~lrinaal
tie cam~)qgne gaan opmaken.
worden' uitgeschakeld, ZOo blijft, deze sti.~e verdee lil1g had moet~nwapenen.. kleine troefjes) dan is pa.~s~.n ,I~~s'~c~i~n; '(de ...]hlnares). ter waarde van vijf gU~den.
I toch binnen redelijke grenzen beslcten, H IJ had d a a rom n i e t met e e n !noO'het beste zco niet, Ikles dan l)7aar
, ~-:A (d,l. de Leider aan tafel A) zal, in tegenstelling met de z,g., "wllde-wed- k e 1 ne K.d ,0 C h ,met de n,jO ~bestekleur: want die Is in com.biiia~~
i~ien(tti~gen per briefkaart vaar 'V_OEN~DAdAVONi> 16 'bEC£i'iIJER t'
JeJen: 1 slag in S. + 4 in H. + 3 in II strijden", waal,bij de grootste kru~ken he e r moe t~ n, in,t roe v e~.
tie' lUcht betel' d~n mijn Hi,.
Heeft W. onverhoopt'slechts 2 S., dan
a
R. ',:;: '8 slagen. "
met den prijs kunnen ,g,aan S'trijk~n,
c"
,
'
vnoropgezet dat ze.maar met de n<:>odige kan ,Z. tech. noolt meer dan 2 H.-slagen
Op adreszijde venllelden :" Letterraadsel
Antwoord:
Hij heeft dus nog een slag noodig, en azen, heeren e.t.q. gezeg,end worden.
verllezenen Is hij dus, slechts een down,
'. , .'.:<
.hooZ~r het Jhem Qok magspij tell; - als
~erwijlhij, anders doorzijn "onvoorzichZ. moe t l S c hop pen b 1 e-;
na"~ifloopvan het spel blljkt, dat K. heel'
Binnenkort hcpen wij ,op de kwestJe ilg"; spel ,QOk nog C€n K.-slag zou mce- den!
'bWW!: heMt gezeten - hlj m,ag geefi r181- "wedstrijd-brldge" terug. te komen el}. ten inleveren.
: co's nemen en moet tevreden zijn met zuBen U dan een en ander vanonze wedGOEDE OPLOSSINGEN
Mogen ,dan bij een ;gewoonpart,ijtje
Oplossing letterraadsel 21 N'ov{:lrt6~r
K. aas als'neg(mden slag.
strijd-ervaringen verhalen.
die'honderd 'punten meerof minder geen
.
..
.
~
rol van beteekenls spelen, :bijeen wed- . Ontvmgen WIJ van.
ram,melaar :- draniaturg ~ alm'a hlah~r
testament
L.-B. da'a.rentegen verkeert Ineen an-. Iwedstrij'd-~bridge Is een :ander spel, st,rijq, waa\bij dooralle N.-Z.'s dezelfde
Ir. M. J. Ph. Nittel, B.':'C.; mevr. Ie ;a,~useme~t
dergeval.
4an het gewone rObber-lbridge.
:::pellen wordengespee~d, kan 'zoo'n slip !To:bi-van Oennep, B.-C.; J. H. P. Prins, .voorhamer ~ waterdamp - stoomtram.
Hoo hij QQk rekent,hoehij ook t~lt,
' . oorzaak zijn, dat de betreffendeZ. op ,Btzorg'; Moh. Sani, B.-C. ; H. ,Kamphtiis,
hij !komt, noolt 'verder dan 'tot negen . Oemaakte fouten~.gemlste. k ansen wee, de laatste plaats:belandt.
B.-C. (ged') ; Tan Tik King, Bandoeng ;i
Prijswlnner werd mevrouw W. F. G. 'v.d. Po 1.1, Ketaiig~oengall West, 'die 'aan
gen op een wedstnJd nu e~nmaal ,bul-, ,
,mevr. van Galen Last B.-C.' A. C. de
de Administratle van het Batavlaasch Nieuw:sbfad g'elleve op te 'geven watver..
vaste slagan.
tengewoon zw~ar en. de ~ans tot .cphaBRIDGE-PROBLEE~INO. 12
SturIN' B.-C.
'
,
len Is helangnJk germger, aangezlen de
'
langd wordt.
!Iij 1s dus 've~pllGht tot snijden, ook. al ,peoordeeling geSlchiedt naa!r geleverde
Beidepartijen
'zijn
kwet~aar.
DE PRI.JS
zou hij daarna geen enkelen slag meer prestaties bij elk spel afzohderlijk, ofmaken. '
N.-'Z. 40, :W.-O. schoon.
in .het gunstlgste geval - b~j elke serle
De prijs ter waarde van f 2.50, werd,
- ,
Z. gever.
Identieke ovel'wegingen gelden VOOl' van vier spellen (bij paren-wedstrijden).
,gewonnen
door:
Tan
Tik
'Kiilg,
pasar"r.u?lkati~'der
plo::sin g,19 Decemb l'.
Debieding
verlocpt
a.v.
:
het tegenspel.
Baroe ~O'I, Bandoeng, die aan deadmi- . .vCoor de heste .oplossing (ter beo~}l'de~~el1 aardig p'raktijk-spel
•
••
'
,,', ~.' , '1. ,Jmg:~er .redactle) wordt eenllnjs ter
Indien Z. '3 Saris inoet spelen en \V.
N
W
Z
'0"
ulsf.ratIe gelleve me de te deelen, wa\:~~J I waarde van /2.50 uitgeloofd.
heeft:
1H.
d.
1 R.
tot deze waarde wellscht, te olltvallgell., ·n'.. ' ee d'
oed
1 i
b l' tt
Aan de hand van~en aard'ig praktijk" pas
" . Ijm r ere g
e op oss ngen es IS
pas
pas
red.
pas
.~pel zuBen we dit nader toelichten.
?
, l\{et het pro.bleem van deze,;week',lio-: 'hetlot.
Pen we U, behalve een ~arqige ·,,8iht~r.-.
10 8 5
,'CORRESPONDENTIE
Zuld heeft :
klaas-surprise, tevens' e~rilge,·hl.ift1ge:
1:/ a h7
urEHl
hersen-arbeld
aan
dp,u
huf~eHil{en:
• b932
<> 1098
Ir. 'N. 'te "B.-C.
haard (!) te bezorgen.
4. v b 3
~ 3
-Yolk'omen
jUlst ! Oak wij zijn nog eens
•
<> 973 2
BRIDGE-PRO.aLEEM 'NO.H
'aan het'prooeeren ge'slagen en kwamen"
10 9 7 5
N
. t.ot dezelfcle' conclusie.
.
Z
• ~'10!)'8 7
9 e IV ra ,ag d :
IndienW. met R. vrouw uitkomt en
1:/ h b
•
h 7 6
,Wat moot 2. ibleden?
den boer tot. hetbittere einde houdt <>
a
b
~ '2
~Qodat' O. tzijn R. kan .opruimen en S.
'" a h ,b 8
<> a 7 3
DE S. O. S...REDOUBLE ! ! !
houden - is het spel nlet te winnen.
'Moot iZ. ~'aarentegenklell1-slem Sans
.r.
aht9854
speleu, can mag W.geenenkel rlsico
N
•
h
v
54
2'
U waart de eenige, die nogmaa)s geb
,.Ja maar, daar heb ik nog nooit van '"
\I 96 3
loopen en mc<e~ hij :be.ginnen' met zijn
o
W
~
.
7.
'I 'controleerd heeft, waarvoor ons compliBelden partijen kwetsbaar schoon.
ge'hoord !" nooren wij ae stemmen 'Van <> 10 9 7 6 5
twee azen te jnca~seeren en dusdoende
z
<> h.v,8'2 j'ment!
Na, eenopening lllet 1 sans door N. s0l11p11ge Olizer Ie;zets" ...,'...en dus ......" eft 7652
eft v '4 3
de t~enpartij .!den genadeslag' toebren~
Neen,
le'zers,
ook
al
heeftmen
nimJ. F. te B.":C.
zijn N-Z cpgeklomrpen tot klein-slem
gen.
.,
mer van dezen "noodkreet" gehoord of
KIa veren, te spelen door Z.
,
..,Het
beste lij1ktons, dat U zich. ,recht•
6.3 '" "
gelezen, dan neg moet men door logisch
Maar - :en h{erop \~ildel1 wijspecl:.i41
(/ a ,v 10 8 5 4 2
str,eeks met de administratie in yerbin\V". komt uit me,t H.bOer, y,elke kaart redeneeren op de juiste oplossing kode aandacl.1t. vestlgen - het ko~ntma~r il~ den blinde met het i aas genomen
o 43
,ding ~telt. Met.. aanschaffing der prijzen
men en de ,beteekenis van <bet redoublet
al te vaak ,,{~Qorl:,da~ 'w~n"~Oor slecht, of, wordt.
hebben wij geerierlei bemoeienis.•
'" 10 9
van
N.
kunnen
deduceeren~
wat op hetzelfde neerkomt, door non*
Met klem willen we er op wijzen dat :
Harten Is troef.' W. komt uit met
chalant spel" ~en of mee~ trek~en, .zonMet de bedoeling, q~t o.nz,e lezers eerst
der eenlge lloodz,aak, !Cadeau [geeft._
De re d 'ac t e u r d e r. b rId g e-'
zelf hun spe.elp:an opin{lkei1, gaven we m 'a chi 11 a a 1 vol g e 11 V a 11 ee 11 Schoppenbcer.
Zuid moet tegen de beste verdedlging r u h '1' i e k v e r zoe k t a l I e, hlerboven slechts de handen van N. en b i e d - s Y s tee m, h 0 e g e p 'e r Als Z., om nu maar eensetm sprek'end Z.
fee t ~ 10 nne e r d d ito v e r 1- aIle slagen mruken.,
cor res p 0 n den t 1. e· t eric h-;
v60rbeeld te noemen, 3 Sans moet spege n s m jo g e z ij n - 0 0 k a lt PPIO~'Sing, en worden ingewacht voor of ten a. an z ij n i n den k opt
Oit geE:chled zijnde, vclgt hier ons
,:'.len .len N-Z hebben het volgende spel:
W 0 r d t h e t tot i n d e f 1- uiterUjk 13 D~cember.
.
1v e r mel d h u i sad re s: .
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NIEU\VSBLi\D vall

VI1FDE DLAD
------_._--_._-~---- ---~._--~--~_. _!!

Wit: Dr. lU. Euwe

Zwart: S. Landau

P.~8~f6

Schctctkrltbriek
\

8

·OllZe Oplosaingswedstrljtl

6
4
2
2

2
2

PlbH6

\ ~7-e6
Lg8-':-p4
.: a7-e5
jP~~.e6
Dd8,,-a5
I)J5xc5

icorresponaentte dan' Ir. E. D. G.' Frahm, I!ledmig 33, Buiten?OrgJ.
10
8
4
4

D~5-e7

Berichten

ra

2
2
2

of

Pg 8---:c-f 6
1, d2-d4
, e7-.:.e6
~. c2-c4
Lf8-b4
3. Pb1-e3.
4. Dd1~e2
verreweg de belangrijkste en wordt ook

.

net meeste toegepast.

r,
Ook met de oudere voortzetttne 4
Hiermede is de volgende stelllng ont- Pd1-e2, c7-<c5 .5. d4 X cs, Pb8-e6 6:
staan:
Pg1-f3, Lb4 X cs heert men het weer gei.
p~obeerd. Dochcok in deze variant komt
Diagram ./?
w,~t bet?r te staan, 'zoooais in de partij
Lowenhsch . . Tschechower (Moskoll
1935) aange~oon~\verd: 7. Lc1-f4!(dit
isst~'ker dan Lg5, waarop 7. /... , h6 8.
Lh4, 0-0 9. 'fd1, Le7 r volgen kan), 0-0 8.
PROBl.EEi\I NO.' 60S
e2-e3, Lc5-e7 9. a'al-d1, b7-tb6 10.
Lfl-e2, ,Lc~b7 ,11. 0-",-0... Ta~8 12..
'van .A. Haase
e3-e4!, Pc6-a5 13. e4-....e5!, 'Pf6-h5
fnnur.uiet ,zooa.l~ in de partij geschiedde
. iW;~t :, Ka~,. Dh7, Tb5, Tf6, Lf4, Lg8,
Le3, doch 14. lif4L.-.C I!, Pa5 X c4 15. :Pf3
Pc4, Pg4. .
I
•
"",,-?.2 !.. ,-waarmed.e wit :in; l1et.,.¥oordeel
Zwart: Ke6, Td6, Te6, Le3 L0'2' c7
rl7.
' 0' ,
'komt ,(Pd2'; 16. ·Dd2:, g617. Dd7:, Tc7 i
18. Da4, Da8 119. Dg4).

Over d~ IV~Qrtze.tting 4. ..., Lb4 X c3 t
kunnen wij z.eer :){ort rzijn. Deze ruil is
in ,strijd .met. ,d~ 'p~~nclpes, welke wij in
.de .rupr!e'k van 21 Novtmber uiteengezet
hebben.. Na. 5., b?-Xc3, d71-d6 6..e2-e4
\
!Met 4. Dc2- wordt P4;3 nogmaals ge-: i~. ~e witte centru.tnpositie voortreffelijk.
· .ciekt, q.QCh tevens 'ctreigt wit m~t l).'
e2-e4. lIn de ru;bri-ek 'v'an 21 Noven'iQ.er: a:et ju~ste antwoord op '4. DdI-ea, d7
is ree,d~ uiteengezet, dat nu 4...., d7-<15: -.--d5 ! .,kan . aa,nl,eiding geven tot ver.~oor zwart noodzakelijk is. rfoch ·he.eft: schille:t:l<,le .Ivariante,n, ,waal'van de. aft men "tot .voOr ;betrekk.elijkkorten tijd' ruilvariant5. ed5 ~en de ~,g. San Remo· "ove~ de jui~te vQOrtzetting in twijfetye~- variant 5. a3 de belangrijkste zijn.
· kee~d.,~halve d7-d5 waren de meest
geb~uike\ijke,antwoordenop. 4. 'Dc2, c7Na 5. c4Xd5 'zou 5. "" 'Pf5xd6 6. e2c5 en Lb'\ x c3 t .. Oqk is lweI 4. ... , iPlbS-' e4 !, Pd5xe3 7. Ib2xe3 wit in het voor-'
e6 'toogepa,st, !doeh dit geeft aanleidilig: deel brengen, daar 7....,:Dd4 : op 8. Pe2,.
tet een 'zeer moeilijk spel. Een voorbeeld Df6 9. ,cb~ :!, pal: 10. 'Pc3 met inslui¥at. in twee zetten.
van qeze l~atste,voortzetting is de par- ting van de dame faalt.
tij .Fine - dr. Becker uit het tournool te
OPLOSSINGEN
Zandvoort
.'
.is '
.
, :
'
:~p~ellbaar
5; .,., ,,e6Xd5
6. Lc1-g5,
, No.605"ITweeze.ti.:v,~n,
IV~mer. 1. . , .1. d4'1:pg6!2.c4, e6 '3. Pe·3; 494 4. D~~, Le8-e6 7. e2-e3, Pb8-d7 8. Lfl-d3,
]Xl. Co~recte, 01?lossingen 'ontvangen Pe6 5. PJ3, d6 6. a3 ! Lc3 : t J. Dc3 :, De7 1 c7.,...-;c51 9. d4xe5, Pd8-a5 10. Lg5xf6
van: rf.W. T., x., mr'-K. E. 'K., dr. A. R./ 8.O4! rna .8.e3 ~ou zwart met e5 I een' top \pe2 ·zou P~! voIgen), Pd7 X 16 11.
G. S. ,S., mr. A. d. J., J. D."G., L.,F., A. H,,: goed spel, :krijgen), 0-0 9. Lb2, Te8 10. I~.gl--e2, 0-012. ~O, Ta8-c8! doch
:05 (om e5 te 'verhinderen), Pb8 11. g3, de volgende variant is eenvoudiger:
"Gallus", r.- is., A. R., mr. A. F. d. S. L.
b6 112. iLg2, Lb7 13. O-O~ Phd7 14. a4, a6
~. 4.
d7--d5 !
15. La3, rfa7? Betel' was hier e5, wa'nt
Dd1-c2
Puntenaantal :
Dd8xd5'
nu kwam wit 'met 16. Pe5 ! beslissend in
5. c4 X d5
Vorlg totaal thans het voordeel.
6. Pgl-f3
A. H.
87
89
Het.bezwaar van c7,--,-C5' is, dat wit r11et;
Of 6. a3, Lc3 : 'f ·7. be3: (na 7. Dc3 :,
'\ I,r. J. H. L. J.
63
63
5. id4xc5 de d-lijn opent en daardoor' Pc6 8. e3, Pe4 9: Dc2, e~ komen we in de
, Mr. A. F. d. ,So L.
52
54
gcede kansen verkrij,gt. Als de beste Gan Remo-vanant), lel>! 8. e3, PcG 9.
Dr. A. R.
43
45
·O.L. F.
42
44 vcortzetting geldt 6. Pf3, Da5 !, hetgeen I Pe2, cd4:! 10. cd4:, waarna zwart de
v':or _eenige Jar~n door r.a~acs is a\ll1- I keuze heeft tnsschen
Pe4 en
Mr. A. d. J.
28
30
g€ge\ en, dpch 111 tdeze variant verliest 10.... , 0--0 11. PH, DdG 12. L.e2, b6. '
"Gallus"
23
25
Mr.k. E. K.
~wart IT et ee,n a3ntal .qamezetten ..v,eel
6.
c7-c5 ,
21
19
0.':8. !s.
19
tij~, zocdat wit ge;·egenheid krij'gt een
7. Lc1-d2
Lb4XC3
:U
A. R.
vQ·ortreffelijke stel;ing op te bouwen.. Als, .'. .
16
1'8
yorbee~d ,kiezeu: wij den. a~nv~ng yan: . Er !s gee~l Ibevr,edigende· mogelijkheid I '
'jM.~S.
13
13
:1.S.
12
14 ! een partij uit de tientallenwedstrijden:' em dlt to voorkomen. Ei'lenZOo na 7. e3,.' ,
C.A.T.
van d2n Neder!ahdschen Schaakbond in 0-0 8. Ld2.
9
9
,c. IV.
1931.
'
8.b2 X e3
8
8

A.

I? .."

I

on.

Zet ~it nu met 8. Pg1-f3 voort, dan
Na 8. Le3 :, ed4 : 9. Pd4.:, Pe4 kan wit
.voIgt het pionoHer 8.... , e6-e5 ! 9. d4 X
het looperpaar nlet behouden.; .
l~.~ ? (beter eai, Le8-f5 I met de dreiging
8..........
.
Pg3. ..
,
. 9. e2~e3
·O~O
10. 'c3..,.....c4
Genie
e6-e5
8. 'e2-e3
Op)10. L<\'3.. vol~t 10. :.", ,c4 en op, 10.1
9. Pg1-f3!
Le2, b6 11. '-0-0, Lb7, waarna wit ni~t
De per m.s, "Johar1 van Oldenbamevelt"
Nederland verwacht wordende 2e luitebater heeftdan 12. c4.
Op 9. t cd5 : 'voIgt 'Dd5: 10. Le4, Da5 t utt
nant
der Genie J. K. MESSEMAEOKERS
Dd5-d6
10.
)f. b4, '~b4: 12. De4 :, Pc2 t 13. Kd1 (Ke2, VAN DE GRAAFF, besternd voor den 'dlenst .
e5xd,4 !
11. lid2-r;-e3
hier te lande, is geplaatst bij de Telefoondan eerst Del t), Pal :.
.
e3X ij4
" b7-'-:b6
compagnie van het TechnischBataljon ~e
.
Lc8-b7
13. Lfl-e2
'Prdf.:Vidn~ar speelde te ,San Remo Tjimahi.
tegen dr. Aljechin 9. f2-f3, Pe4-f6 10.
c4 X dS, ~Dd8 X d5! 11. Lfl-c4, Dd5-d6
!\liUtail~ ,Adll1inistratie
Diagram 7.
12. d4xe5.. Be6xe5! 13. 'Lc1-d2, O-O!
,{
14. LQ2--h4?, c7-c5! 15. Ta1-d1 '(op
oeptaatst ,te Padang als kwartiermeester
15. Lei>.: voIgt D~5: 16. Lf7 . t 'ff7' en I van het garmzoen de adj. 0.0. der Mil. Admie.
.'"
.
.,.
. J. M., JANSSEN, op 2 December 1936 per
De5 .)aalt op Pddt ), Dd6-c6 16. Lb4- m,s. ,Johan de Witt" uit Nederlandvertrokd2 (nu Iaalt Le5: op 16.... ,Pc4: 17. ken terugkeerende van buitenlandsch verlof.
Dc4 :" b6), iLc 8-f 5 ! 17. De2:xf5 Pe5
Overgeplaatst van Padang naar ISalatiga
X c4 18. Ld2-c1 en nu was n plaat; van ~!s. kwartlermeester van het garnizoen de
' fO ' Q ' 1
icrern G. ,PANHVISE kwartiermeester van
. T o-:eYt vee sterker Ta8--d8 rnet een het garnizoen te Pactang
overwegende positie.
'Overgeplaatst van Salatig~ .naar Long)
"
Nawapg als kwarttermeester tevens off. v..
9. .. ....'... '
Le8-f5 !
kleedmg de ad], o.o.der Mil" Admie. DE
GROOT! kwartiermeester van het garnizoen
te $alatlga.
...
Ni~t 9. "', ed4 : we gens 10. cd5 : !
Idem van Long-Nawang naar. ~akasser
en geplaatst o/h kantooryan den onderin1'0., t Lfl-d3'
e5 X d~
. specteur der, .Mil" Admie, ; aldaar- de sergeant1. .Pf3Xd4
majoorder Mil. Admfe. J. T. S:TENN, kwar12. Phd, Pe5
1'2,' tierrneester van het garmzoen tevens off.
Of ;1~. cd5 ., 'Dd5':
van kleeding te Long-Nawang.
,~
0-0"Pd6.
•
J
l\Iilitaire :Geneeskulldige ' Iiienst
Pc6Xd4
1:1..
Q.--O
ii. e3xd4
\ . Geplaatst bij het . militair hospttaal te
13. 0-0
Weltevreden de orrtcteren van gezondheid
2de klasse A. VAN,DER J;>ERK en W BK(1- .
Op f3 volgt Dh4 t.
KEMA, belden resp, per, m.s, ;,Dempo" en
,,"ohan de Witt" verwacht, bestemd voor
Lf5-g6
den dlenst hier te lande,
.
13: .......
: Met ingang van deJ,l,dag na dien van ont",
I
•
IZwa.r~ heeft e~n, ~goed spet, want op ·scheping . in Nederlandsch-Inqie, benoemd
-Na 11. d4, \pr.6 ~:",~4, '~6 3.P~3,Ub4 4.
t9t, verpleegster 1ste .klasse bij, den hospi14. f4 voIgt eenvoudi,g 14...., dc4 :~
Dc2~ d5 ontstaat !met
.,' .
taaldienst en geplaatst bij het rililitairhos5. a2---a,3,
LM X c3 t
pital,ll te Tjin1ahl ffi'cj. T. BRES. 'per m.s.
Diagram 9.
"Johan van 9Id~tbarpevelt" verwaqht, kee6. De2 X c3
'Pf6-e4
, reJ}.de van buitenlandsch verlof te11lg, laat7. Dc3-c2:
Pb~6
.
stelijk die betrekking bekleed nebbende.
•
.'. '." r.,. 11,,:l' ' , '
de San Remo variant, welke door .AlEcoPQ~he Zaw~n
j;€'C\1in op \let ~to~rllOai! fe .·~anl:~em6' in
1930 werd ingevo.erd. oOgepschljnlijk is
. B~~oem~ . ~ot fecbili~ch, bedrij(sldder bij de .
de 'zet Pc6met 'blekkeering van pion c7
'Zeevls~herlJ
H. VAff PBL,! thans tijdelijk
slecht, doch zwart 'kan e6-e5 forceeren.
belast met de waarneming van die betrekking.
,
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~
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'jOiagram :-8.
I
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Pandhuisdienst

Bencemd totcomrrii'es bij het. kantoor van
het Hoofd van den Pandhuisdienst 0 1"
STOETZER BALDINGER, ambtenaar van
,:erlof naar Eufopa terugverwacht.
Benoemd tot wd. adjunct-beheerder bij· de
Landspandhuizen en geplaatst bij het Landspandhuis te Pasartoeri (Soerabaja) E.
KR'AFFT, ambtenaar van verlo! naar Europa t'crugverwacht.
!
•
Idem tot beheerder Ie klasse bij de Landspandhuizen en geplaatst bij het Landspandhuis te Magelang Zuid (Kedoe) L K SE~
SANSIE, ambtenaar van verlo! na'ar Europa,
terugverwacht.
,Overgeplaatst van; lWt kant,oor. van het
aopfd van den Pandhuisd!el1:~t 'naar het
Land~pandhuis te Palembang ae b'eheerder
Ie klasse E. VAN DIm ELST.
'•

.'

'~~:~~ :1_ ~~ ~':.

r"~

i.. -~~t ( ..l.,{..~.:,:.

;' i't.~~""'_-'&.":~l.'

p;l'"

-,'

.

~..

-

-

Boschwczen

:1'

"t:-... or~'

. _ .:5 ;-'''-'-.f-~H -!i" ! . I

.

Wegeris zevenjarfgen 'dieilst negen maal)den verlo! naar Europa verleend aan den
wd.. in~~ecteur bij den dienst van het
Bo~hwfzen P. K. HERINGA met bepaling
dat· hUzijne betrekking zal neerleggen op 16
Juni 19,37.

.
sv:~

" ~ (,,'

.£enig In zijn soo.-'
\

.

i l·~

.'

',Justitie

:.

over heel de wereld Is onze mall-courant

Eervo} uit 's Lands dienst onts}aO'en mevr
Ch. O. V. UHLENBECK, geboren LENDEN'
laatstelijk wd. commies bij de Weeskamer
Batavia.
Belast met de waarneming der betreltking
van eerstesubstituut-griffier bij den R-aad
van Justitie te Semarang mej. mr W 'J H
DE VISSER, thans ambtenaar ter beSchik~
king van den President van genoemden
Raad.

te

~,erschijnl in Nederland te'kers n'a, aankonut

v~.n h~1

dustwe~maal

K. L, M.-vllegtufg,

t

per week.
h'

Volksgezolldl.leid
Ov.~rgeplaatst

.

Slb'ctils

·tJ~ie

:'

l

}gulden

~,

.•

L,"

i

:~~r. I,'~~rl~aa: in 'Nederran~

.

en f,tt.- in flel

buiteill·and.

'Kdm.. :Ba'ta'~hl~:s·~h 'Nie'~wsb'~d,

;B-~,avi~~C.

van Soerabaja naar Wahai
'de hJd., wd. gouvernements Ir.disch , arts
TAN GWATTIK, thans ter beschikking gesteld van den inspect'eur van genoemden
dienst van Oost-Java
..Gerekend van l' De'cember, 1936. ge'p~aatst
blJ het Gell'eeskundig Laboratorium te aatavia, de Gouvernementsarts L. J. A..SCHOONHEIJT, tevoren ~elast met de waarneming
der betrekking van beroepsassistent bij de
Geneeskundige Hoogeschool.
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de maag verrnoeien en een onaangenamen geur versprerden,
,Verkrijgbaar: 6, Rue Dombasle te Partis, en in aile Apotheken.
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Dit a lom·vermaard middel maakt het gebrUlk van qeneesmiddeien
overbodig zqoals~anl:al enCopa~u, die walging wekken,
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- En mlln vrouw laat u zeggen, dat het haar stelllge
overtulging Is, dat, in het ongetwijfeld nogal onwaarschijnlijke geval dat een uit den dlerentuln ontsnapte
strulsvogel uw winkel ,binnen kwam wandelen. hlj onmiddellijk aanveehting zou krijgen om 'zljll kop 111 een
van uw zakken sulker te steken,
JHumorist,

Teleloon WI. 336 (tussehen 8 uu'r v.m. en 5 uur n.m.)
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scherpo ofdrukkan;

Laan Holle, Hoek Kebon Sirih
, Telefoon 6031 'Welt.
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zijn .berekend op grootQ ,
oplog~n en geschikt
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HOTEL KEIJZER

PLE,DANG"33
BUITENZORG
T~LEF,OON 94
, Het beste en blllijkste hotel VOOl' doortrekkenden en maand-gasten.
Alle kamers : van elgen gemakken en ruime voorgaleri] voorzlen.
I '.
" ' , Schitterend uitzieht ~p den Salak.
Prijzen .vanat /4.5Q p.. dag' p. persoon,
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Moppen.
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De gast bestudeert .aandachtlg
I
de spijskaart en vraagt dan aan
den ober: "Hoe' komt dat, dat
vier .roereieren evenveel kosten als
drie splegeleleren.?"
, "Oell, weet u", lacht de kellner,
'"de spisgeleleren kan men tellen",
AI, remand 'Ie". ,elzen Joet.
,hoe lal hij dan betalen • , ... ~.

V
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Mar

00'" Mnu,.)

r e ~Z e n bu it ens I a nds e n
het verbll]] in den vreemde zijn
Reis'credletbrh~ven·' van ~nschat.
baar gemak.
Laat U over, de voordeelen van
Reislires volledig inlichten aan
het ,Ioke! van, een _·der kan~oren
van de

Landlcoper : - Mag ik het gras
van uw tuintje knippen voor een.
hap' eten, jltt,?
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Vriendelijke oude dame: - Zeker, arme man, maar je hoeft het
niet te knipp~n. Je mag het zoo
weI' van den grond af eten.

Vrien~ : ..:- Heeft een vrouw het \
,recht cen brief ~e' openen, welke
aan haar man geadresseerd is?
~dvocaat: Zeker.
Vriend: - En heeft een man
"
het recht, een brief te oPenen,'welke aan 'zijn vromy, ge:adre~seerd' is ?
, Advccaat: -:- Het recht weI,
maar. den moed...... dat is wat
21814' anders J
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Boksen in de vorige eeuui

Het vorstelijk huwelijk

In een der volgende nummers hopen we te
beginnen met een reeks 'zeer bceiende artikeleti

Brengt een heel,leger op de been,
Daar men de weg naar de trouwstoet Iangs>

over de in de vorige eeuw beoetetuie bokssport, komt op doelmatlge wijze wil afzetten - zelts
Zoals 'de lezer ioeet bestontien er toen nog aeen als de heleHaagse politie er aan te pas komt
bokstuuulschoenen en was er ook geen rontien- zljn er' nog mannetjes te kort - heeft men be-'aantal bepaald: er icerd gebokst tot een van sloten over de hele weg waar de bruiloftstoet
de twee het

langs trekt militairen op te stollen en weI een
man per strekkende meter.
.

oosut t

Daar die artikelties ons ook een kijkje aeoen
In. het geheel zullen daar niet mlnder dan
op het alqemene Leven in 'die dagen zal de le- tienduizend militairen voor nodig zijn, een heel
zer er dus niet alleen veel plezier van beleven

leger zoals de lezer ziet.

maar er. ook nag 'net een en ander van kunneti

Dorp .zonder Misaqad

teren.
rrntF'?'
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Europa.'$Zeehavens'
Rott~rdom th'8ns oon de spits!
Rotterdam is de leidende zeehaven van EurolPa volgens de lijsten van in- en .uitvoer over de
eerste 9 maanden van 1936.
Hamburg stond vorig [aar nog boven aan de
'}lijst maar is nu dus door Rotterdam verdrongen.
.
De schepen losten 15.11 milltoen ton goederen
it'e Rotterdam tegen 13.24 millioen in dezelfde
!9 maanden van het vorlge Iaar. Hamburg's lmTport-to.nnage is' toegenomen van 13'.97 tot 14.59
imlllloen, dan voIgt Antwerpen met 14.4 milllioen ton tegen 13.6 het vorige Iaar en Bremen
lhaalde een totaal van, 6;36 millioen; terwijl dit
<cijfer vool' heti vOQrgaande, jaar 6.26 bedroeg.
D.e vi~r grootste· havens zijn dus aUe flink
'Voo..ruit gegaan en dat is, .voornamelijk te danlken aan de vboruitg~ng van, de Duitse handel
ten industrie; J2% hnmers:''van, de'in Rotterdam
fge·importeerde· goederen- en 78% v~n den export
waren hestemd. voor, dan welafko.mstig uit
IDuitslandi
o

Voorlopig echter nog maar uiat gewacht•

.-

De bewoners van het dorpje Tape, In de nabijheid van Szeged (Hongartje), zijn er bijzonSpuiter aangeboord
der trots op, dat tijdens de laatste dertig [aar
geen .enkele misdaad in 'hun dorp gepleegd
Op, Djirak, een olieveld van de Ned. Koloniale werd, 'Hcewel de dorpelingen vrij arm zijn,
Petroleum Mij. in het gewest Palembang, werd hebben zij in het geheel geen schulden.
...
in het midden del" vorige week een sputter *)
aangeboord, die thans nog even krachtig werkt.
Dit behoett trouwens niet te verwonderen:
De opgespoten olie wordt opgevangen in een een arm man k~ijgt, wanneer hij eerlijk is, geen
snel aangelegd meertje, zodat er slechts weinig gelegcnheid schulden te maken. De kleding
verloren is gegaan.' Wegens het brandgevaar zijn van de dorpellng is wijd en zijd beroernd om
de .omliggende koelieverblijven intussen ont- haar schilderachtigheid. De gebouwtjes herrulmd. Alles wordt in het werk gesteld om, de Inneren aan oude tij<1en. get uit het [aar 1055
daterende kerkje is met kostbare wandschildesputter te stoppen.
rlngen verslerd. Reeds de Romeinen trokken
---*) Een sputter is een ollebron waar de olle 'door dit dorp. Terwijl de bewoners oorspron..
onder zo hoge druk staat. datzij vanzelf uit kelijk in hun levensonderhoud voorzagen door
het boorgat opspuit en dus ntet naar boven ge- 'de- vlsvangst, vlechten zij thans manden en
mundi-es, die eell' grote vaardigheid verraden.
pompt hoeft te worden.
,.,
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Enorm stadio": bil Moskou, ,
op een terrein van 300 H. A. in de

omg~vil1g

wan
mat
<den.
miet

Moskouzal een stadion worden gebouwd,
het hoofd.:.stadion van Rusland zal worDe hoofdtribunes van het stadlon zullen
mindel' dan honderdvijfduizend zitplaatsen
lb~vatten. Zij gren;.?;en aan eBn voetbalveld, dat ,
'\Weer in een geweldig terrein voor b.v. parades
CDvergaat. Bovendien zullen' twee voetbalvelden
woor de training en meer dan twintig tennis-,
wolley- en basketballterr€inen worden aangellegd.
De voornaamste werkzaamheden moeten in
lhet voorjaar 1938 reeds gereed zijn, in den
lherfst van het hetzelfde jaar zal het stadion
'Worden geopend.
Een schitterend park z.al men aanleggen met
beeldhouwwerken, blbemenp.erken en
sspring-fon tein~n.
~al~rijen,

•

Het stadlon zal met de stad verbonden wormen door· een ondergrondse spoorlijn; drle spe<clale autoweg~n waarborgen een sne1 verkeer.
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Bovenstaande "Pontiac'~ raakte in de, buurt van Garaet ~doaronQ~s.1tisd
rilden -van een tegenlegger van de weg, sloeg. om en vi.el in een diep raviin.
- Wonder boven wonder bleek geen van de.. in.?ittend.~.n ooli ·'maar enig le.tse!
bekome~ te hebben. l)it was, te. dankeJ1; aq71 !let l;n.l.it~ngeWQon. ~e~_h.t.e st/lle/J!
koetswerk. De.Z8 . ~,Pontiac" is: gemaakt in de' fabrie.k.all- deeT' G.eneral MQ:tf)lS~ te:
'Batavia, welke fabriek bekend 8taa.t ,v~r ~£jn 'degelijk werk; claar, is·' trouwen:J
het bovertstaande' wel een 'duidelijk bewijs van I

,
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De Ballontacht van Charles Gr'eene in het jaar 1836
dents der luchtvaart en vormt een der hoogtepunten in de ontwikkeling van het relzen met
vrije ballons in de vorige eeuw.

Uitzettend ijs veroorzaakt ontploffingen
(Slot)

Achter ons bevonden alch de witte krljtrotDover, welke In de dulsternls verdwenen,
waarop talrljke Ilchtles schltterden, welke
st-eeds in aantal toenamen. Het licht van' de
vuurtoren te Dover dlende ons als orientatie:
punt. voor onze rlchtlng. Tegenover ons beyond
zlch een dikke wolkenmuur, welks rand rgrllllge
vormen vertoonde en opgesteld scheen te zljn
om ons de weg te versperren.Weinige minuten
lat-er, waren wij in de wolkenmuur opgeslokt.
Dulsternls 'heerste alom, Wij hoorden niets
meer, zelfs nlet het geluld van de branding
langs de Ellgelse kust.

sen bij

v

De VauxhaU-ballon was voor zijn tljd zeer
de oren gegierd. Ze dachten dan ook dat ze
boven ..... :... Siberie waren!
groot. Hij was zestig voet hoog "en zijn doorDat vonden ze meer dan welletles en daarom snede bedroeg veertig voet. Het omhulsel was
werd besloten om maar gauw te landen. Aan samengesteld uit wltte en rode banen, welke
een veertig meter lang touw werd het anker elkaar afwisselden, Het hefvermogen bedroeg
ornlaag gehangen terwijl de gasklep geopend niet mlnder dan 4000 Eng. ponden. Het schuttle
werd. Steeds meer daalde de ballon maar tot was gevlochten van rijshout en bevatte drle zitplaatsen met een tafeltje In het -midden. Green
Green's schrtk naderden zeshel een boo waar
en
zijn metgezellen hadden zlch voorzlen van
het anker drelgde vast te rakers en het hele
paspoorten,
welke geldig warenvoor aHe Eurogevaarte In de bomen zou terecht komen. Dus
werd gauw ballast uitgeworpenmaar dlt bleek pese landen. Dit had men gedaan, omdat de'
niet op de normale manter te .kunnen plaats ballon volkomen. afhankelijk was van de windrichting en de luchtrelzlgers derhalve nimmer
hebben daar het za.l1.d bevroren was en dus
hele brokken naar beneden vlelen, gelukklg van te voren konden bepalen, naar welk land
zijn zouden worden ..gevoerd.
echter zonder Iernand te tretten.
Daarna kwam weer' een groot .stuk vlak land
en direct llet Greene de baUon weer dalen terwiji scherp ultgekeken werd naar een geschlkte verhevenheld waaraan het anker"zou kunnen vastgrijpen.
Eindelijk, om half acht, kreeg men houvast.

Enkele bewoners van de streek, die de ballon
hadden ontdekt, hielden zlch schull in het
kreupelhout en sloegen van daar de verrichtingen van de luchtrelzlgers gade. Teen zij be" merkten, dat de ballonvaarders' geen kwaad in
de zin hadden, kwanien zij te voorschijn. Van
heinde en verre stroomde' het publiek toe en
versche'idenen reikten de luchtreizigers de behulpzame hand. Dezen vernamen, dat zij in
het hertogdom Nassau in de butut vall' Weilburg waren geland. Den afstand van Londen
naar Wellburg, ten bedrage van 500 mijl: hadden zij in 18 uur afgelegd, een record dat duurzaam bleek.

Green.dn 1870 is hij gestorven, was de eerste
ballonvaarder, die gebruik maakte van ltchtgas
als vulllng voor Iuchtballons. Gedurende zijn
leven neett hij meer dan 500 opstijgingen gedaan. sedert 1821 had hij met ballons, welke
met lichtgas waren gevuld, proetvluehten gernaakt. Tot dusverre haddenballonvaarders
gebrulk van waterstofgas gemaakt en daarv66r
werd ook hete Tucht als vulllng gebeztgd. Het
gas voor de Vauxhall-ballon welke een inhoud
had van 70.001) kubieke voet en in Septembet:
1836 was "ingevlogen''',' was geleverd door de
Gas-Light Company te Londen.
De Vauxhall-ballon 'werd l1a de tocht naar
Weilburg, welke door Holland was gefin~ncierd,
herdooptin Great Nassau ter herlnnering aan
de nachtelijke ba11ontocht, , waarblj voor de
eerste·keer in de duisternis per balloll he\ Kanaal werd overgestoken.

,

De ballonvaarders hebben ook enige brieven
Eerst driekwart eeuw lukte het aan Gaudron, vervoerd, welke bestemd· waren voor de burge·
Tannar en Turner om dit record. te verbeteren. meesters van Canterbury en Dover. Aan para•. De ballon "Vauxhall"
ze vlogen van London naar Zweden, ~en af- chutes verbonden werden deze ..brieven omlaag
stand v~n 1130 K.M., in 19 uren.
geworpen. Aldus v_ervoerden zij voor ,de e~rste
Met veel eerbewijzen. werden de Engelsche maal in de geschiedenis Iuchtpost.
In ~n uur had de ballon het Kana.al overgc-stoken. De wolkenmuur was verdwenen. Be- luchtvaarders te Weilburg ontvan~en. Uit dank
Met de l,Great Nassau 'Balloon" zijn na de
neden schitterende de vuurtoren van Calais. Wij voor deze ontvangst stonden zlj de vlag, welke, tocht naar Duitsland nog verscheidene opstijhoorden weer geluiden: het tromgeroffel van het schuitje van de ba110n had gesierd, af voor gingen gedaan. Bij de vulling werd de ballon,
de nachtwacht te Calais.
.
het archie! van het hertogelijke paleis, waar zij waarmee in Augustus 1859 weer een opstijging
De dutsternis' was overweldigend. De Iucht- een plaats kreeg naast de vlag. van den Fransen voor wetenschappelijke doelelnden rou worden
l·eizlgers konden 'slechts enkele lichten op de ballonvaarder Blanchard. Op ~en ballontocht gedaan, vernield,
Zoals we in het begin van dit artikel reeds
aardbodem waarnemen, maar h~dden geen van Frankfort uit in 178&- was deze aeronaut
Ilauw Idee boven welke steden of dorpen zij (luchtvaarder) eveneens Inde buurt van Wen- zeiden: ballontochten zljn uiterst gevaarlijk
2ich bevonden. De Vauxhall· zette zijn toeht burg geland en had de vlag van zijn ballon- omdat meh uitsluitend afhank~lijk' 13 van de
wind en men dus de kans. heeft naar een of
voort met een uursnelheid van ongeveer 10 mijl. schuitje ten ge~henke gegeven.
andere
grote Oceaan af te drijven, waar lan~egen middernacht bevo~den de. lU,chtreizigers
: : : *'..•~,:~::::::
den niet mogelijk is en dus een wrede verdrinkil1gsdood het einde ootekent van de koene balIonvaarders. .
llcht was zo sterk dat de luchtrelzlgers gemak- f~~~""v
Het is dus weI·een grot~ uitzondering dat oak
dames aan ballontochten deelnemen. .Voora! in
kelijk ,.de pleinen,. straten. en grote gebouwen II;,::::•.: :~':
konden onderschelden.
~::::::::
de vorlge eeuw! Toen immers hield de vrouVl
. .. ' .
.
•
t\:
zich uitsluitend 'bezig met hutshoudelljke zaken.
Verder . zweefde de ballon oostwaa·rts. Een ..
Werken op kantoren,. meedoen aan allerlei
donkere, zwart~· afgrond olnrlngde de ballon. Af
sporten e.d. deed de vrouw dus niet.
en toe wierpen de opvarenden Bengaals vuur
Vandaar dat het deelnemen aan een ba11onnaar omlaag tenelnde de duisterl1is even .te vertocht door een vrouw destijds groot opzien baarmind~ren. Drie u'ren zweefde de ballon op
de en ve~scheidene kunstenaars deze zeldzame
gcbeurtenis In beeld 'brachten..
een' hoogte yan 12.000 yoet
Een van die prentjes ziet de lezer hiernevens
in
beeld gebracht.
door de donkere luchtruimte. Het vroor 10 graZij
stilt voor de opstijging van een ba110n op
den.
de 29ste Juni van het jaar 1785 van het st.
Eenskhips werden de reizigers opgeschrikt
George-plein te Lon~on. In het schuitje ziet
. door ~hokken en slingeren van het schuitje.
men de koene luchtreizigster, meyrouw Sage,
En!ge ontploffingen deden zich achter elkaar
met de in die tijd beroemde ballonvaarders Lu. horen. Green verlaoi' zijn bezinning niet en ont·
nardi en George Biggin.
,
dekte weldra de oorzaak~ De overigens on schuld!ge ontploffingen werdeQ veroorzaakt door het
B'
uitze.tten (als gevolg van de grote hoogte> van
het gas, dat tegen het omhulsel drukte. Het I
touwwerk van de ballon was met ijzel bedekt
Wie
en door dendruk van het omhulsel \verd dit .

I

~~~t::~~:ld~~::~~,1~~;:·1:~~::~1:£~E~

ijs gebroken.
\
.
';
Eindelijk begon het eerste ochtendgloren de
nachtelijke duisternis te verdrijven. Het daglicht werd met vieugde begroet want de reizigers bevroren haast in hun schuitje en zochten
€en goede plaats om te landen.
Om zes uul' vlogen de ballonvaarders over de
Rljn ter hoogte valL Goblenz, maar door de
dikke duistetnis was .het hmi onmogelijk geweest zich· t~ orienteren en bovendlen had de
wInd de hele nacht met grote kracht hun om

.,

IE~til1~[g4jll:~W;tk~:,~o{i¥~~:""""'"

Mevr. Sage, de eerste Engelse luchtreizigster,
in gezelschap van' Lunardi en George Biggin
(links), bij haar opstijging in een ballon op
29 Juni 1785 te st. George's Field.

I

stuurt er eens een beschrijving in van'
een belangrijke· gebeurtenis ?
of een spannend jachtverhaal?
of een grappig avontuur?
of een goed geslaagd opstel ?
. of een fraaie tekening? ,
ofeen foto van de hele groep aan·
gesloten abonne's 7

De tocht van Green en zijn makkers is een
van de merkwaardlgste luchtrelzen uit de vo.rige
eeuw geweest, merkwaardig In vele opzichten.
De reis beteekende een mijlpaal, in de geschle- ~-----------.;.-.----~

.. ;

zwaar en zouden de voeten van den schopper
lelijk pijn doen en dus een vlot spel als het
moderne voetbal wel zeer onaangenaam rna-

ken.
AHe spelen, tot aan deze eeuw toe, zijn dus
spelen waarblj" de baL met de handen wordt
voor tgespeeId en, dan denken we onwillekeurig
aan de

,Rugby-sport

I

•

Een. Rugby-wedstrijd In
Complete

Veldslagen

'
0
0
18

't Dorp

De Meester maakt een Duik .In

Hierbij wordt de bal wellswaar af en toe
· ook geschopt, maar tech hoofdzakelijk geworpen en voortgedragen en het berriiichttgen ervan is dus arleen mogelijk door de bal van den
tegenstander af te nemen of liever af te rukken waarbij het menlgmaal zo hardhandlg toegaat dat beide spelers tegen de grond smakken,
ten gellefkoosd trucje Is de voortrennende speIerte "tackelen". Men rent de man die .met de
bal naar 't vllandeltlke doel toeholt achterna
om hem wanneer men hem dicht genoeg ge-.
naderd is naar de benen te sprlngen en die,
ter hoogte van de knleen te omvatten. Het gevolg Is natuurlijk dat de loper tegen de grond
slaat en dikwijls met zoveel geweld, dat de bat
hem uit de 'handen vliegt,

ae "Sloat

Heeft de speler de bal evenwel n6g beet, dan
sprlngt in een wip een heIe troep tegenstanders
hem op de nek om te trachten hem de bal athandig te maken. ~
,

.
e'

;~
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E€n zeer ruwe sport, zoals de lezer weI zlet,
waarbij het aanvankelijk vrij vaak voorkwam
dat een speler met een hersenschuddlng in het
hospltaal werd opgenomen om maar te zwijgen
van de talloze ontvellingen en beenbreuken die
worden opgelopen.
Daarom spelen .echte" rugby-spelers en die
komen elgenlijk alleen maar voor in Amerlka,
'I in een soort ha~·nas. Een valhelm voorkomt hersenschuddlngen terwijl op sommlge plaatsen
als schouders en knleen dikke vllten proppen
worden aangebracht.
.

I

Lel1jke ongelukken die de dood tengevolge
hebben - iets wat vroeger vrij vaak voorkwam
-, kunnen dus ntet vmeer gebeuren.
Toch blijft het nog altijd een gevaarlijke.sport
: waaraan alleen stevige kerels aan mee kunnen
dcen die niet bang zijn voor een gebrokenrlb
Bovendien waren die ballen wel wat hard en of zo!
\,
in het spel zou er l1cht iemand verwond kunnen worden. Tot heel laat toe, in de zeventlende
Deze sport nu rs veel en veel ouder dan voeteeuw was de bal een voorwerp dat biJ sporten bal. \Ve zien haar voor het eerst algemeen beontbrak. Bij eea enkel spel werd de bal gebruikt cerend in het begin der vorige eeuw.
Wedstrijdregels bestonden er niet. We zullen
als bij hct kegclen en ook bij het kaatsspel dat
eens cen voorloper van deze edele rugby-sport
vooral Iu Friesland in hoge ere stond.
SpeIer, waaro] de bal voortgeschopt werd b~- bespreken om er een idee van te krijgen hoe
stonden er. dus oiet en dat is geen wonder. zeirs II het erbij toeglng.
Het Franse
van lap.ien vervu ardlgde ballen zljn behoorlijk

"C tioute- Picarde"

En daardoor is het elgenlijk ook gekomen
dat de sport in de laatste tijd zo'n hoge vlucht
genomen heett, want. dat altijd maar op een
kantoorstoel zitt~n is toch verre van gezond,
het bloed schreeuwt· gewoonweg om beweglng,
aan de spieren moet-en weer aan krachtproeyen onderworpen worden" het hart is op d~n
dUUl~ ingesteld op dat slappe leventje en daarom
moet af en toe weer eens gedraafd en gesprongen, gezwommen en gebokst worden.
De mens van vroeger had geen sport nodig.

Max Schmeling, wiens overwin-

Als je een hele' dag achter een oeros of een hing op den onvel'slaanbaar gehert of een varken had aangehold, dan voelde achten 'neger Joe Douis zoveel apje er niets' voor om in de l'usttijd nog een ro.Q:
bertje te boksen of een baantje hard te lopeil zien gebaard heelt, ziet men hier
of z o . ·

. .

lOP

Schi]J/IOI, op doorrei' 1laar E1l-

Pas veel later deed de sport zijn intrede in (leland waar hij een bokswedstrijel
het gemeenschapsleven van den meps. En toen bijwoonde.
waren het eigenlijk nog maar sporten die een
soort nadoen van de dagelijkse gebeurtenissen
waren. De jacht leefde b.v. voort in het kl'ijgertjespel, het gevecht in de vrlendschappelijke
worstelwedstrijd.

!

Ballen werden nog niet gebrulkt.

WeI vermaakte men zich met het laten roHeri.
van een ronde vrucht of steen, lets wat ook
kleine kinderen en ook dieren als apell en kat-i-en', graag doen, maar om die steen te betrekke~l in het spel, daar dacht men niet aan ..

.)

.....-....

.;

,

IIChoule Picorde"
was een rugby-sport die uitslultend in dorpen werd beoefend: De stijve stadsmeneren
meesten er niets van hebben ej als we verder
lezen zullen we wet begrijpen waarom,
.

I

Het is den lezer nu wel duidelijk geworden dat "
niet de beste lopers en werpers de besUssing
brengen, maar het

grootste uithoudingsvermogen

Dat blijkt dat ook als weldra de torenklok zes
We brengen daartoe een bezoek aan een Frans
slaat en meer dan zestig procent del' spelers
dorpie waar zo'n wedstrijd gehouden zal woruitgeput terneer zit.
den. Een spcrtwedstr ijd in die tijd was e'en al
.
even. grote gebeurtenis als b.v. een jaarmarkt I
De dikke slager, die vrijwel de hele wedstrijd
nu, Niet aIleen dat. er maar een paar kerep per I
niets heeft uitgevoerd,' verzamelt dan al zijn
jaar een wedstrijd was; maar het hele dorp
krachten, bemachtigt de bal en onderneemt een
nam er aan deel en dat was natuurlijk het I
vervaarlljke run op de vijandelijke hcepel,
kijken wel waard. Hoe zou de bakker straks
waarbij hij zlch niet ontziet enkele "sta-in"'delopen? Zou de vette slager weer zo'n lelijke
wegs" finaal tegen de grond te lopeno WeI Ucht
smak maken? Als tech eens de meester in de I
de bakkersleerling hem een beentie waardoor
sloot viel 1
heb nlet veel gescheeld heeft of de slager had
De wedstrijd die we gaan bijwonen heeft
de eerstvolgende twee maanden het bed. moeten .
plaats op een weide buiten het dorpje en weI,
! houden, maar met een clcwn-achtlge beweging
op de 5de April van het [aar 1800. Aan weershoudt hij zich nog -- ten koste van een verzijden van het veld zijn twee grote hoepels op
rekterugspler ~ overeind en bereikt het vijanSpelmoment
uiteen
moderne
rugby-wedstrijd.
lange palen gezet. Er zijn twee partijen die beide
delijke doel dat hij met een' prachtige worp
moe ten beproeven de bal door de hoepel te
doorboort.
Aan samenspel wordt niet gedacht. Er wordt
werpen. Is dat gebeurd, dan is de strijd beslist
en de man die de gelukkig worp heeft gedaan heen en weer gedraafd waarbij de bal nooit
Een vreugdegehull klinkt op aan alle kanheeftzijn partij de overwinning bezorgd, Deze langer dan vijf seconden in het bezlt van een ten;' koetslers Rlappen met de zwepen, [ongens
ander hIlj ft.
wedstrijden eindigen dus altijd met f-O.
'.
fluiten op de vingers, enkele verrukte spelers
"
De
slager
heeft
zich
dlcht
bij
de
vijandelijke
trachten
den vetten slager op de schouders te
De dag van de wedstrlld is reeds lang van te
hoepel
opgesteld.
Veel
trek
in
lop
en
heert
hiJ
:hijsen
en
hoewel. de poglng ondanks Inspanvoren bepaald door den burgemeester zelr, In
. deze wedstrijd sullen, zooals gewoonte is .bl] nlet en kan hl] trouwens ook nieb. Hij waeht ~ ning van alle krachten mislukt, Is; de vreugde
deze sport, de getrouwde manneh van het dorp nu maar tot een bal in a'n onmlddelliike nabij- .er nlet mlnder om. -,
heid komt, dan zal hij 'm wel door de hoepel.]
het opnernen tegen de ongetrouwde.
werpen. Ha, vlak bij hem plott de bal neer, , In een Ieestelljke optoeht gaat men naar het
De bal is vervaardigd door de VfOUW van de juist in cen plas zodat de spatten h~m om de dorp terug. Wordt daar 'de' prijsuitreiking door
burgemeester zeIt die haar beste been~je heert oren en in de ogen vliegen, maar met leeuwen- :den burgemeester verricht? Nee, gcen prijzen.
'Voorgezet en van diverse kapotte wollen sokken moed werpt hij zich er OPt een stevige bo.eren- ,Er wordli een knalfui! aangericht waar aIleen
en ouwe lappen een pracht van cen bal in knecht, die hem de bal betwisten wH, krachtig :de winnaars mogen d~nsen en, de verl1ezerszich
mekaar heeft geflanst, het geheel' stevig ge- opzij duwend. Dan werpt hij de bal uit aIle :ef mee mogen vergenOegen toe te kijken.
propt in een taaie varkensblaas.
macht naar de hoepel, maar de boer slaat tee
·
De feestvreugde is er echter niet mindel' om
en er wordt tot laat in de pach~ gezongen en
gedanst.

.

Een veel, op het "Chpule J?1carde" gelijkende
,sport is het,in het Engelahd 'van die dagen veel
.
,beoefende

."C-amp.-ball"
Deze wedstrijq werd jaarUjks in Cornwall in
het dorpje Scone gehouden tussen gehuwden
€n <lngehu\vden: Riel' was het wedstrljdterrein
het dorp zelr. Doelen waren een;.grote kuil aan
de ene kant van het dorp en een rivier aan de
andere kant.
Wanneer een del' partijen driemaal het doel
'had kunnen vinden was de wedstrijd afgelopen
en zij moes~ overgespeeld worden wanneer het
vereiste drietal doelpllnten niet gemaakt werd.
Bij een over winning kre~g de zegevierende partij debal, maar wanneer de wedstrijd lliet be.:.
slist werd, en· dus b,v. eindigde in een 2-1 ult·
slag,· werd de bat doormidden gesneden en kreeg
icdere partij een halft 1

"Camp-ball" .

Wedstrijden waaraan niet minder dan zestig
deelnemers deelnamen waren geen zeldzaamheid. en de onmiddellijke omgeving van het dorp
zag er na ~'n wedstrijd vreselijk gehavend ult,
want men rende door struikgewas en lichte
bossages heen, kroop door ot klom over heggen
en hekken, terwiJl het vaak voorkwam dat er
een formele veldslag pla~ts yond op het erfof
in het bloe.mentuintje van een eerzaam dOl'PSbewoner.

Om qrie uur in; de middag zal de wedstrijd en weI raakt hil de bal niet, maar hij treft den
aanvangcll .en het'. hele dorp is toegestroomd sJager toch· gevoelig op diens bIceps en de bal
om deze spannende wedstrijd hij te wonenverandert erdoor van richting.
waaraan Hefst· twe~-en-vijftig mannen deelneDe bal is nn weI wat al te gevaarlijk bl'j
men.
Ook
van
naburige
dorpen
zijn
er
nieuwshet
d e t egens ~.an d ers d'Ie fl'111 k op, , ' ene d
oe·ien!
. .
glerIg~n gekOl)1e~l waarmt dus weI bhjkt hoe dringen maken het de verdedigers lelijk bezeer deze wedstnjd d~ belangstelllng heeft van I nau d Gel kk' k" t
d
d d'
d
de hele sportieve provincie.
w.
u. Ig flJg een er vel' e 1gers, e
De wedstrijden werden reeds lang te voren"
dorpsonderwljzer, de bal en gaat er als een haas
van door, aohternagezet dooreen stuk of vier voorbereid. Hele veldtochtsplannen werden in
elkaar gezet en nauwkeurlg vastgesteld waar
Als. de torenklok drie slaat gooit de burge- aanvallers.
meester, die voor deze gelegenheld in het zwart
ui~kijkposten ~n verdekte
schllilhoeken van
gestoken is, de bal op, waarop hij zioh ijl1ngs
Maar de meester geeft zich 20 gauw niet ge- waaruit onverwachte aanvfillen konden worden
uit de voeten maakt. want reeds zijn de spelers wonnen.
ondernomen zouden komen.
HiJ lbopt zelfs· het terrein af en springt ove,
<:
."
cp de bal toegschoten en vliegt;. het "vuile
monster" over en weer. Eens zeUs rakelings een sloot, aan de overkant waarvan hij blijft
SChIJnaa~1Val1en e.~ plotsehnge aa?vaIlen galangs ,des burgemcesters fraaie kachelpijp. Maar 1'ennen naar het vijandelijke doe!. Maar de yen aan zo n wedstl'lJd ech~ het aanZlen van een
.gelukkig heeft de eerba1'e burgervader onbe- barbier kan dat moeilijk toelaten en daarom I veldslag. :vooral. aan de rlvieroever en aan. de
schadigd zijn rijtuig bereikt. Hij klautert e1' in springj hij ook over de sloot en vangt den mees- rand van de kml hadd~n algemene worstelm, en .van daaruit, naast zijn omvangrijke gada tel' op in zijn~ wijdgeopende annen. Zo hevig is ge~ plaats waa!bij dikwljls de hele t~oep in de
gezeten, voIgt hij het verdere verioop van d.e de stoot dat beide, omvallen en .. ,... in de sloopt 1 kml of in het water terecht kwam .
be bijgaande plaatjes maken ons weI duidewedstrijd.
De bakkersleerling vist de b~l uit de modder
De spelers, diavoor deze gelegenheid hun oud- op. en rent er me~ heen terwJjl de meester be- lijk hoe deze sport in die da~en beo~fend werd.
ste pakje hebben aangetrokken, zitten reeds als I hulpzaam de barbier uit de sloot trekt, waarna En dat het er vaak grof toegmg bewljst weI het
II kk
d b l' D
betde' elkaar van de wieren die hurt om neus ene plaatje waar de lezer een speier ziet afdrui6e
en op e a . aaf. er
'
.
u
•
."
.•
en oren hangen .ontdoen.
pen met fie handen voor het gezlCht gedrukt.
,
Hij heeft blijkbaar net een flinke "muilpeer"
H~t spel bliJft op en near golven m;lar zo ontvaugen Igeen- vaste verdedigers en
,zoetJes aan beginnen allen moe te worden.
.
aanvallers.
'Daar er geen' rustpauza bestaat gaat het spal
Een leuk soort sport weI dat ons "ooral voor
zijn, verdedigt ieder. maar' zo'n: beetje' op iijn: :l'ustig verder,. maar een paar dikkerts zijgen jongel1s,. in kleine plaatsen heel aant1'ekkelijk
e!genlioutH~; terwljVaanval1en ondernomen,wor;..- 'ver'moeid:' neer; om op hun gemak een .p\illje lijkt om beoefend te worden.
den':;door leder die OOK maar een· inomen~:de ".rolCend· het verd'ere verloop van de wedstrijd Je
Maar.......· dan roogen er natuuxlljk. geen
bar'in zijn lJezit h~ft.. ..
volgen.'
kloppartijtjes van komen !
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Vroeger dan gewoonlljk kwam Pietje die mor..
gen In de klas, "Wel Piet, wat ben jij vroeg
vandaag", sprak meester Wlns,' pKon je soms
rulken, dat 'k eeu boodschap voor je heb ?"

Hoe' Piet]e een Pieter werd

,,0, moet 'k een boodschap .voor u doen,
meester ? Waarheen ?" vroeg de [ongen.

"Neen, 'k kreeg een boodschap voor Jou van
St. Nicolaas", legde meester hem uit, Al heel
vroeg vanmorgen kreeg ik Sints boodschap, dat
Pleter heel erg verkouden is, z6 erg, dat .hij in
ztjn bed moet blljven. Daarom vraagt nu St. Ni4
colaas, of jij vandaag Piets werk wilt doen.·

.se

.'

.

moogt dan ook zljn mooi pakle aantrek..

ken ~n ......"
"Ool( op een ezeltje over de daken rllden 1"
vie 1 Pietje, aan zijndroomdenkende, in'.. '
"Neen, dit is geen
gens", sprak meester.

werk voor kleine jon..
.

"Jouw werk is pakles neerleggen op de drem..
pels van huizen, welke de Sint je aanwijzen
zal ; daarna aanbellen en ...... weglopen, En je.
zult ook Iekkers moetenstrooien ......"
,,0, zeker in de huizen van de rijke mensen,
he meester?" vroeg Pietje. i
"Neen, daar is st. Nicolaas' glsteren al ge 4
weest", was het antwoord, "Maar overal, waar
de Sint vandaag heengaat,
jij met hem
mee, hoor!"
"Wat 'fljn, dat ik nu echt eensfiet knechtje
van Sinterklaas mag zijn !" [uichte Pletje. "En
wat zal moeder blij zijn'!"
"Dat zal ze, [ongen", zei meester. "Maar denk
er vooral aan, dat je vanmiddag heel schoongewassen bij den Sint komt en nlet met vuile
handen zoals nu".. ~
Pietje ke~k naa; 'zi~n handen. ,,'t Was in 0113
keukentje ook nog zo erg donker, toeri 'k me
tc, meester", vertelde hij wat verlegen. "Maal"
'k zal ·ze weI flink schoonmaken ......"
De jongens waren die morgen 'wat rumoerig.
,,'t Was ook geen wonder; dat ze met hun ge 4
dachten bij den Sint waren", zei meester, en
daarom kregen zij die namiddag vrij. Doeh toen .
Pietje, met de andere jongens, naar huis wil-.
de gaan, greep meester hem bij zijn arm en
fluisterde: "Jij aIleen' moet, tegen drie UUl',
weer bier zijn, Pietje~
Je wordt dan zwart· gemaakt en aangekleed
als een echte Pieterbaas...... Bel maar aan de
poort, als je 'er bent"..
't Was nog lallg geen' drieu\!l', toen Pietje de
schoolpoort weer binilenging; en toen hij; na
la;ug wachten, was' zwa'rtgemaakt en aange 4
kleed, kwam. st. Nicolaas binnen~
"Zo, aI. klaar voor het werk, Pieter 1" vroeg
de Sint, "Stap dan maar vlug in mijn auto..."
{,In uw auto?" vroeg Pietje.' "Uw paard is
toch niet ziek ?"\
De Sint vertelde heni toe'n; dat hetbuitell:
sneeuwde. "En mijn "schimmel "houdt .niet van
de sneeuw", zei hij. "Ili de auto zit je warm.. .'~
Toen hij \11et den Sint:een groot weeshuis had;
bezocht en daai:; zo flink met zakken had gesjouwd, ~n zo handig het lekkers' rondstrooide,
also! hij een echte Zwarte Piet was, scheen st.
Nicolaas. heel' erg over' zijn nieuw kn~chtje te 4
vredell te zijn,want nauwelijks zaten ze weer
in de auto, of de Sint sprak: "Er' bleef nog
~en zak· vol lekkers over, Pieter. Ell ik pen z6
tevreden over je werk, dat jij nn .eens mag be ..
denken, aallw'ie we· dit Iekkers zullen gevenl).
Even dacht Pietje na en toen begon hij te
verteUen over de kinderen uit het Hazen,:,steeg·
je,· die nooit lekkers kregen.
"Wezullen het dan daar..h een brengenl', sprak
de Sint.
.
En to en nude auto dicht bij het steegje StOP4
te, en Pietje de zak ·opna.m, volgde hem de Sint
door de natte sneeUWi •
Pietje moest' hem toen de huisjes aailwij-zen,
waarin klnderen woonden, even.... arm als .Pietje.

mag

I

Pietje stam was albijna tien jaar en nooit
Met een kleur van schrlk keek ihlj den Sint
wat St. Nicolaas in het steegle, waar -hun aan, en, ,.... die fa-c:hte, en zel heel zacht : "Mijn
huIsje stond, geweest. Dit steegje was ook zo schlmmelt]e loopt tach ook ovet de hoge daken
nauw en 't liep do..od, doordat heel aan 't einde en is nooit bang. Waarom zou hij nu bang zijn
eeristeneu muur stond. En Pietje's moeder zel, voor die muur in [ullie steegje?" Maar, dat hij
dat het schlmmeltje, bang voor die muur, daar- in 't steegje zou komen, dit zei de Sint niet.
om het steegje niet in wllde gaan, Maar d it. En Pletje durfde hem dit ook niet vragen.
[aar zou Pietje tech e c h t aan stnterklaas I'
·
.....
vragen, eens in het steegje te willen komen,
Juist kwam ook Pie tel' de klas binnen en bewant de Sint zou over enlge dagen de school Igon het lekkers 'naar alIe kanten te stl'ooien.
bezoeken.
. Lachende keek toen st. Nicolaas naar de grab"W€€s. nu vandaag eens niet verlegen, Piet",! belende jongens. Hij zag, hoe Bartje BOI zijn
sprak op de morgen van die grote dag meester broekzakken volpropte en hee gulzig Kees Knol,
Vlins tot het vlijtige maar wat verlegen Pietje. I met volle mond en reeds met Iekkel's gevulde
"En geef den Sint een duidelijk antwoord, wan- handen, de laatste, suikerbestjes opraapte.
'
Heel' hij je jets vraagt ......"
"iJat zal 'k doen, meester", beloofde het ven- .Hij zag ook, hoe wei~ig Pietje had bijee~l~e
tje. Maar ach, toen die dag st. Nicolaas de k-las ,~rabbeld. !?och niet~ Z~L de~int tot de ~ulzlg:
binnenkwam,. durfde Pietje zelfs nh~t op te kij- !Jongens, noeh t?t ~letJ~. En weldra verlIet hij,
ken. En ...... daar stond deSint at voor zijn' gevolgd door. Pleter, het schoollokaal.
bank! Maar gelukklg' vroeg hij het allereerste
aan Bartje Bol, die nooit ver.legen was: "Wel, .~oen p~~tje dIe namlddag thUlskw~m, vertelde
Bartje, wat wil jij worden als je groot bent 1" h1J dadehjk aan moeder,. wat St. NlCola-as over
,
k
1
.
h' i
I
het schimmeItje had gezegd. "Oat Is nooit bang,
"Met een ar angs de u zen open en roe- mceder",' zei hij.
pen: "Wie heeft er vodden en beenen 1" me, ..,
.
Heel' Sinwrklaas" zel Bartje.
.
"Maar tech zal ook dlt Jaal' S1l1tel~klaas lliet
,
bij ons komen, mijn jongen", sprak moeder.
"Dus een vodden-koopman, he 1" lachte de
,.
' . ' .
Sint en daarna llep hij naar de achterste bank.
"k Hoop tDch maar,. da.t Smterklaas de kll::
deed ook d~ar cen vraag en toen kwam hij bij de.ren. v~n 'h~urvr~~w R,a,ad wa~ ~al breng~:\,'
Pietje en zei; "Wel, Pietje Stam, wat wil jij zel Plet~e. "DIe knjgen ook noolt lets lekkel s .
graag worden 1"
Met de gedachten aan buurvrouws, kinderel~,
_ "lk...... ik, ...... ", stamelde Pietje en nij keek die 60k hoop ten op de komst van den Sint,
naar meester, die hem aanmoedigend toeknikte, l sj~:p Pietj~ dien a~ond in. Hij droomde toen, dat
,,0, ik wil gr...... graag een zw...... zwarte Piet t hIJ a.Is Zwarte Piet, opeen ezeltje overhet dak
worden".
'
,
van zijn eigen huisje reed. En op eens stootte
,d't
t
d I' ht' h i d kl
.
'If: het ezeltje zijn, kop tegen de hoge mum' en
m I an
ac e .ee e as, Ja, ze . s 'VIel
I .
''"d 001' 'vie t h"IJ ze If 001{'
.. WOOl'
.
van he t da. k .' Daar
-de onderwlJlzer. AIleen st. NlColaas bleef ernstlg I
.'1 . kk . 1M' ·,t
h"
h'" t
b
d
W
11 '"
. t en ...... were ·wa er. J. aal oen IJ verse 11K
en vraeg ver aas : '" aarom w JIJ zo Ie s d
d'
'h" 'd t 1" '6
., b d
vreemds: worden?"
I.
e oogen open e, &ag IJ',a 11j vo r z~Jn e,
op de grond 'lag, en dat het al dag was. Hlj hoor"Om...... om het lekkers te strooien voor de de toen ook, dat riloeder de kachel a·anmaakte.
kinderen en voor u de zak te dragen, en om- Vlug stond hij op en liep naar het keukentje.
dat u zo goed bent, meneer Sinterklaas", w a s :
.
.
het verlegen antwoord.
"Zo, longen, behoef lk je ~andaag met wakWeI J'ammer dat 'k maar een Zwarte Piet I ker te schudden ?" vroeg _moeder. "Zeker omdat
t
d aag 5 D
b ' I'?"
nodig heb", sprak de Sint vriendelijk. "Maal' je I h evan
ec~n er IS, le.
,...
kunt noolt weten ...... Waar woon je, Pietje?"
"Ja, en vanavorld ietten . de kinderen hun
"In het Haz~n-steegje, meneer Sintel'klaas", schoenen onder ~de school'steen", zuchtte Pietje.
Icgde de jongenhem uit. ;,'t Is een nauw steegje "En _sinterkIaas l'ijdt met Pietel'baas over de
met een hoge muur heel aan 't eiude. En 't is daken ......"
Moeder zei niets;' ze rakelde in de as en daaraIleen· om die muur, dat uw. schimmeltje nooit
in ons steegje komt, zegt moeder ......" 0, hoe rIa maakte zij het ontbijt, brood met spekv~t,
ha.d hij het toch durven vetteUen !
gereed.
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De Uitslag van de Rijmwedstrijd

.zelr was. "Wilt unlet zeggen, wie ik ben, mijnheer Sinterklaas?" vroeg toen Pietje. "Ze moeten denken, dat ik e c h t uw elgen Pleter

.ben ......."

Beste rijmelaars I
De Slnt zei ntets ; Piij keek juist naar de kinderen, die, eerst bang voor Pietje, weldra grabbelden naar het lekkers, dat Pletle in elk hulsle Daarzit ooin nou! En hlj
stroolde.. totdat de zak leeg was.
nauwd als meerdan twintig
op d.eze dag ook, want toen
"En waar woon jij nu, Pieter 1" vroeg de orIlever: stoute Janneman,
Sint. \

.

1den

brengen, maar als [e zo doorgaat zijn we
. '
j
er met Sinterklaas van het volgend [aar n6g
kljkt net zo be- niet!'"
[aar geleden, net
moest Oom, Jan,
Tante Edith kijkt nu ook.al benauwd l Het
In 'd-e z
! ! spreekwoord zegt weI ,jEen man een man,

ak

een woord €enwoord",en van de vrouwen Is
Niet Qat 'Ik nou weer 'in de zak moet, nee,
Pietje wees hem het huisje aan en ook de
er nlets gezegd,maar datneemjnatuurltlk.nlet
vrouw, dle bij een klein lampje stond . te strtl- daarzalde zak trouwens ,toch teklein voor
weg dat tante Edith ~lz6 een belotte aan haar
ken. "Dat is mijn moeder", zet hij.
blijken en dan 'lOU ik er vor dr!e kwart buineven en nlchten moet nakomen.·
ten zlttenI
"Jebenteen 'flinke' Pleter en ik dank je weI
I

•

voorIe 'hulp". .
...

Nee, ik kijk benauwd omdat ik hier met het
Met deze woorden nam die avond de Sint at- Hjstje van al de rljmelaars voor me zit en ik
. schetd van Pletje.
weet maar niet -wle Ik de eerste prijs moet ge,,0, lk dank u neg veel meer, meneer Sinter- ven. En ik weet nog minder wie ernummer drie
klaas", zei Pietje, "Want u hebt al die kinde- moet zijn en wie nummer' twee. Zou ik Cosette
ren zo bUj gemaakt. En 'k hoop, dat Pieter weer de eerste prijs geven ? Nee toch, want Lachegauw beter wordt. Daarna holde hij naar huts
en 'vertelde hij moeder, hoe blij de kinderen bekje is een stuk longer en die heeft toch een
overal waren. Juist wen hij weer over Sinter- mills tens even aardig gedlchtje Ingestuurd I
Nee, ik geer Zwamneusje de eerste prijs......
klaas sprak, werd eer hard op de voordeur geklopt. Moeder schrok ervan. DochPietje open- en Duizendpootje dan 'i'
de moedig de deur. Neen, niemand zag 'hij ; hij
zag aileen een grote zak, die hij met moeite ,En zo blijft Oom maar heen en weer lopen'
naar binnen sleepte. En toen zag hij een briefje
tussen jullie gedlchten als de, ezel tussen de
aan de zak gebonden, waarop hij las: "voor
twee hooibergen.' Tante vlndt de' vergeHjking
Pietje 'stam VN1 st. NlcoIaas".
heel geed getroffen ,(vals, vind je ook niet'1)
Geholpe'n door moeder werd toen de zak uit- en zal me daarom maar een handjehelpen ...
gepakt. En wat daar toch uit te voorschijn maar van het handje worden het aIleen de
kwam I Eerst worst en spek en peperkoek en
vingers en dan nog maar de duim' en. tenslotte
letters van chocola. En daarna een wollen doek
helpt
ze geen stuk valli het handje meer.
voor moeder en een warm ! winterjasje voor

Eindelijk, na heel lang denken, kwamen we
tot deze slotsom: we maken geen verschll en
geven de kinderen die werkelijk Ieuke rijmpjes
gemaakt hebben een prijs zonder onderscheld
te maken. Gedlchtjes, die te ouwe{ijk waren
voor de klnderkrant, die blijkbaar ergens van
overgenomen waren, waar werkelijk niets van
deugt, hebben we opzij gelegd en we hopen
dat die kinderen met een volgende wedstrljd

meer succes hebben.
De volge,nde rijmelaars en rijmelaarsters zijn
in aanmerking gekomen voor een prijs:
'\

Krekel,' Kriei, Cosette, Duizendpootje,Wild?ang, Robbedoes, Zwamneusje, Aronskelk, Lachebekje, Flora, Rege~boog, Quantas, Adelaar en
Dierenvriendin.

,

WeI, brievenbussel's, ik zal julUe niet langer
Pietje. Doch het fijnste van alles kwam het
' . .
,
En
zit
tante
Edith
ook
diep
te
peinzen
en
dan
ophouden,
want'jullie gaat natuurlijk ergens
iaatste uit de zak. Dat was een groote MechanobouWdo03, waarmee Pietje een brug en nog veel bromt Oom: ~,Zegeens, we hebben d"e kiz.ders naar eenSint-feest toe, dus niets te danken en
meer kon bouwen!
'
beloofd dat we' met Sinterklaas de u1tsla~ zou- veel plezier maar! I
.
.

I

,,'t Is al te veel, wat die goede
brengt",zei toen moeder.

Sint ons

"

. "Dat is het, moeder", stemde Pletje in. "En
ik was-al zo blij, aIleen omdat ik Sinterklaas
mocht helpen ! Wat is die Sint toch goed, moeder I" .

De brief voor Sjnterklaas

Een

kleedje' voor de
P.Opp~nkamer maken.

, Wij hebben t<>ch allemaal graag een karpet I
de poppenkamer, nietwaar 1 Nu dat kunnen \
demeisjes heel gOed' z~lf maken, zoals je op de j
tekening kunt zien. Vraag aan moeder am allerlei kleurenrestjes .van woL Dan zoek je een
stuk kartan op, zoo gro-ot als een briefkaart,
groter h.,oeft het kleed, niet t~ worden en dan I'
steek je op ·de beide lange kanten om de 2
millimeter een speld .. Nu neem je e,en lange j
draad en bindt die aan de eerste speld vast,
ga dan met de draad naar de tegenoverliggende
.speld en doe de draad daar om de knop, dan
weer terug en zo hee,n en, weer tot a,lIe speiden
een draad hebben. Nu neem je een stopnaald
met een alfdere kleu.\.' draad en haalt deze door
de draden heen, een op en een neer, dan w6rdt
de draad flink 'aangetrokkerr en op Ben afstand
van 2 c.M. afgeknipt. Z,OO ga je 'steeds door,
aan iedel'en kant aldoor 2 c.M. draad 'laten
hangen, .dat moet later de franje worden. De
draden moetengced tegen eikaar gedrukt worden; dat het .en vast kleed wordt, andel'S is het .
niet mooi. Als het tapijt klaar is, dan zet je
met een. draad aIle franje'draden vast en knipt II
deze dan netjes recht af. t IZiezo, het poppentapijt is klaar. Hoe mooier kleuren je hebt
gekozen, hoe mooier het kleed wordt. Je kunt
ook proberen 'strepen te weven, door bij,V. drle
of vijf maal dezelfde kIe~r draad er' door te
trekken en dan een andere kleur te nemen.

in

I

I

I

'k Wil, Heve Sint, wat Vl'agen,
Maar schrijven kan 'k niet Joed.
't Is daarom, dat zus Corrie'
Het even voor me doet.
Want, weet U, Sinterklaasje,
Ik ben pas vijf jaal' oUd~
'k was de la~tste tijd heus
Geen enkel keertjB sto'ut !

Ik zal er goed op passen,
Daar kunt U van op aan I
Op Vijf Decembel' zet ik
Maar vast een mandje klaar.
Of er iets in zal.komen 1
0, Sint, ik hoop het maar!

l'~aar

. En 't aIler..,;allerliefste,
Dat ik graag hebben wou,
Dat is : een lief, klein poesje,
Als 'k dat eens krijgen zon !
Misschien kan Pieterbaas het
Wel voor me kopen gaan.

Ik wil niet eens 'veel lekkers,
(AIlust 'k gl'aag mal'sepein !)
Ik zal heus met een poesje
Al heel tevreden 'zijn !
Doet ,u Yooral de groeten.
Maar 'vast aanPietel'baas.
En denkt U om hetpoesje ?
Tot ziens, dag Sinterklaas !

"

.

jaar? 'Wat" hebben jullie opje verlanghjsble gezet en. heeft de Sint [ullie- wensen verhoord ?

Rc[c[clsels

De brieven die lk deze week krijg zijn vast
de dikste van het hele Iaar ! En lk beloof je dat
ik mee zal genleten van aUe heerlijkheden die
[ullle me in die brleven vertellenzult,

Oplossingen der raadsels uit
•
het yorige nummer
Voor gtoteren
Enkel, arm. Knie. oor, rug. Mond. Neus,

, Voor kleineren
1.
2.

-

Toren (Tor-en)
Helmgras, zeegras.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Poppenkamer.
Het vlees,
Maassluis.
Elshout.
Olifant.
samartnda, Tegal, Oslo of Solo, Prtok.
K~ubol.

Op dekaart.
De letter O.
Een ul,
Regenboog.
Rivierarmen.
Een zandloper.

:

Nieuwe Raadsels
Yoor groteren
1.

2.

We zullen Inde komende ,weken de door jullie
Is het vandaag geen dag om te dansen en te Ingezonden gedichten in het krantje zetten .en
springen ? Sint Nicolaasdag ! Vandaag is het op dan kan [e. ze bewaren en vergelijken met wat
school natuurlijk REUZE geweest. De kinderen Ie op de eerstvolgende rijmwedstrijd in mekaar
van de lagere klassen hebben in de vroegste zal Ilansen, En ik durf te wedden ,dat [ullie dan
uren lelijk in de kneep gezeten : zou Ik de zak allemaal wel vooruitgangi zultmerken.
in moeten? Maar natuurlijk is er nlemand
meegenomen door Piet, die per slot 'van rekening
Maar ik begin als een haas aan de beantwoor..
tach niet zo kwaad is als hij er t ult ziet en tot ding van jull1e brleven : .
elf uur is de dag 'doorgebracht met zlngen en
snoepgoed eten en
afljn, [ullle sullen het
ZWAMNEUSJE. Dere' keer beginnen we
wel beter weten dan ik !
maar weereens met jou en ditmaal krijg je eens
,
een brIefje 'van de brievenoom. Dank voor je
En straks komt er ook nog een hoop plezler. kiekje hoor. Het is een duidelijk kiekje en oom
lk wed' dat er. verscheidene brievenbussers. de fmet er welult dat hl] zich ntet verglst heert. Je
krant pas morgen in gaan neuzen omdat ze al hebt net een geestig snultje als ik verwacht had
vroeg naar de Tuin of de Boos of .waar elders en Je laatste brief maakt op de vorige geen uitzijn gegaan am het daar nog eens dunnetjes zonderlng : een echt leuk dingske waar ik braaf
over te doen. En hoe is de oogst geweest dit om gelachen heb. Jij tekent heel aardig hoor en
ik zou daar maar fllnk in blijven oetenen, dan'
Tl!ftjll
kan je er later een boel plezter van beleven. Dit
•
Iaatste gedichtje van lje is niet zo goed geslaagd
als dat heel eenvoudige maar daarom Iuist zo
aardige: "Op het stoepje". Je schrijft tach
hij trouw elke week Zwamneusje 100m rekent erop
1. Hoe harder men hem slaat, hoe verder
hoor ! Een prettige Sinterklaas verder! Tot
spri~gt. Rara?
kiek! ! Tante Edithgaat verder met
2. Wie veranderen er voortdurend van vorm?
3. Welke munt is niet van metaal?
MARO·RIET. Wat is de Sint vroeg bij je ge-

Verhorgen dieren.
Tante kwam u gisteren mooie bloemen
brengen.
(2)
Heb je in de nieuwe zaak al fruit gekocht?
Weet je, dat daar een deur gemaakt
wordt?
(2)
Reb je fraaie knikkers? Dit zijn de grootste; U raadt niet, hoeveel lk er heb ! '
Mijn eerste is altijd donker, mijn tweede
moet den toevoer van het water regele.n 4.
en mijn geheel is een plaats in Overijsel.

•

Voor kleineren
1.

•

Beste Rijmelaars en Rijmelaressen!'
..

'Inge.xonden roodsels
1.
2.

Is dat nou geen fijn idee geweest van oom
en tante om de uitslag vall de riJm'wedstl'ijd
juist te lat~n vallen op Sintcrk1aaSt,? Nu hebben
jullie nog een 'extra-cadeau en oak dat is verdlend, al hoetde je er nou niet speclaal zoot voor
geweest te zljn, maar- je hebt er onaeen ~eu}{
gedicht voor in' de plaats gegeven en dat Is
zeker de moeite waard.

Ik zag een huisje lopen,
Al gillg het niet zo vlug.
En 't grappigst was: het huis ,kwam '
Na 'n tijdje weer terug!
Wie kan m'ij 't huisje noemen?
'Je kent het ,stellig ook:
Dat huisje zonder schoorsteen
En zelfs de minste rook!

Met welke pomp wordt geen water opge- weest 'dit jaar. Leuk postpapler heb je gekregEm.
Deeember isvoor jou een maand van presentjes .
pOlllPt1 ~
he? Sinterklaas, je 'verjaardag en dan nog
([1l geZOllden door KREKELJ.
Kerstfeest. Je hebt de hele maand door een
"jarig" gevoel! Doe jij' niet mee met de: RijmWelke katjes mauwen niet '?
wedstrijd ? 'Lukte het helemaal niet ? Als er later.
misschien ~eer e~m Rijmwedstrijd komt moot je
Welke voot heeft geen tenen?
toch vast een kansje wagen! In je volgende
Een schol zonder graat,
brief
krijg ik zeker weI te horen hoe fijn je: 't, .
Die niemand kan eten,
met Slnt gehad hebt? Nog met de bezem geZag ik op de Zutderzee.
had? In de zak geweest? 0, 0, als Sinterklaas
Hoe zou die weI heten?
81' is, kan je heel goed zien welke kinderen er
(lngezonden door WILDZANGJ.
vaak ondeugend zijn geweest! !
~

5.
6.

7.

Sint Nicolaas Op 't dak

•

•

•

..

Wat leuk dat [ullle nu een poppenkast hebben,

dE KE'NNEN

en" nog wel zelf gemaakt ! En hebben demeisles.
gezorgd

voor de poppekleertjes ? Dat zal een

gezelllg werkje geweest Zijl.t. Hebben [ullle Jan

Klaassen

een

mooi 'pakje gegeven ? En ,ziet

Katrijn er feestelijk genoeg uit 'om Sinterklaas

-

--,

-

--~.

I
II

-

te ontvangen? Knapperts' zijn [ullie hoor. Dag

Margriet, ik verwacht volgende week een dikke
brief van je !
KRIEL. Kriel, jouw brieven bezorgen me neg
eenseen brll I Neen, ik maak heus geen g~ap
je; 'wees nou een braafmeiske en schrijf je
brleven in 't vervolg zo, dat ik er geen pijnlijke
ogen.van krijg I Zo, nou heeft Tante Edith je
een standle gegeven "en wee je gebeente als [e
je Ieven niet betert! Heb jij een vriendinnetje
dat 'n hoek heeft met dulzend raadsets erin?
Kind.. ik wou dat alle brievenbussers zulke
vriendinnen hadden! Ik ben al 'erg benleuwd •
naar ' je eerstvolgende bezending raadsels, zoek
de .leukste uit, Krielen niet de aller-allerrnoeilijkste, want dan krijg ik van alle krantennichten en -neven brieven, die, allemaal beginnen
met 't zelfde klaaglled : Wat waren de raadsels
moeilijk, ik heb er geen een kunnen oplossen !
Hoe heb jij 't met Sint gehad? Zijn je wensen
vervuld? Krijg je nu weer geregeld brieven
van
,
#
Krekel? Jullie zullen mekaar wel een massa ,
te .vertellen hebben met" deze reestdagen. Zo,
[ongedame en nu ga ik je weer in de steek laten. Veel plezier op 5 December! Daaag!!.

(
I

Verbaasd kijkt Fransje, naar den man,

Zelfs in lied denkt onze Frans

Die als Je ziet van alles kan.

Nag steeds aan de bordendans.

[

r

~

--5iE

I

A~ONSKELK, Nee, met deze gezelltge dagen

Hij haalt de borden er nu bij,

Ja, dat niet ieder kan jongleren

het bed houden, dat lijkt mij ook geen pl'etje· I '
Wat hij kan denkt hi], kan oak J'iJ' ,
- Dat zal zijn vader hem wel leren.
Gelukkig dat je toen dat pakje uit Bandoeng I
kreeg, dat was neg een troost he? En als je
.
.
-een mooi bcek hebt, is het niet zo heel erg om ~-in bed te moeten blijven! Fijn dat je deze week "
'.
•
t
om de raadseloplossingen ge-dacht hebt! Of: mezeU : i,Nou, ik' zal vast een paar verontwaar- geweest, dus daar verdien je tech wel lets moots
ik vis~~e zal krijgel~, van de Sint? Nou .ik de~k : dig~e brleven krijg,e.n. van, de pennelikkers!" 1voor! Schattig zijn parktetjes he, glatiks zijn
dat I11J Oom en nnj zal overslaan, maar BabsJe En Ik heb me dus nlet verglst. In elk geval doet 'oak erg lief Nonnetjes ken ik nlet, hoe zien die
zal hij toch zeker niet vergeten !Wa~ za~ ze
me vee! genoegen dat jullie 't gemerkt heb- I er uit? Jij vind regen dusnlet zo heel erg
grate ogen opzetten als ,ze al 't moms zlet!
, I
. ,
'
Maar ik denk dat ze 't eerst naar de chocola zal1ben! Valt ~e ,Uitsla g van de WedS~njd. nOgal', Babsje denkt er anders over L Als 't zonnig
el , jullle hebben deze keel' lllet ~o lang ! ~eer is, laa t haar humeur niets te wensen
grijpen, want daar is' ze dol' op! Ik hoop, dat.l m ee?

I'.

'

',.
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I
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je vandaag,5 December, alweer uit je bed bent? lOP de mtslag hoeven te wacWen als met de vo- 'over, maar 0 'wee als 't regent! Ne.e, B,apsje is
Afijn, ik hoar nag weI hoe je 't gehad hebt, I rige wedstrijd he? Maar toen zat de grate va- ~ een kleinez.ortn:eaailbfdster. Dank voor de mopnietwaar? Dag Arondskelk!
.. Ilcantie er oak tussen! Dag meiske, een prettige I pen e)l, raadsels, ik weet niet of ze de vOlgende.
Zondag !
week al in het krantj~ komen, maar "dan bewaar
,COSETTE, De enveloPl?e van de raadselclub i
I ik zeweF voor een andere keel'. Good? En nn
was deze week z6 dik, dat ,ik direct tegen Oom I
'"
,
..
,,' gaan we Vaal' een weekje afscheid nemen, en
Is Je e
versJe emdehjk
klaar? 'd'g
'
b us me t
Jan zei'. ",Nou " daar zitten vast versJ'es voor I REGENBOOG,
"
m
1 1'k d
ezeb neven
de wedstrijd in!" En ja hoor, daar waren ze ! ; E? t~e~ je ~nef af was, zuc~tt? je ~et zo har~, : I
En jouw brief: Sinterklaas, Sinterklaas en nag' he he , ! Wle heeft er nou zm 111 bneven sch1'1J- I ".
" '
,
eens Sinterklaas! Fijn he? Ik yond de voor-!' ven als je zoveel te doen hebt vaal' st, Nicolaas' LA?H~E~~~" Jlj bent deze eek ,het hekpret oak altijd zo g'ezellig! . Is je moeder nu he Regenboog? Hebben jullie -leuk gewinkeld? kesl.tUtertJe, .V111d1 j~ het erg? Heb jez~ n moeite
.
'?'
,
.
• 'k'
h'?
gehad met je versje? ,Ja, 't is oak nlet je daw,~er thms, Nlet:s leuk al.s moeder Zle IS e"
, - '
eli'ks werk he LachebekJe? Gelukki
d t
Jlj-hebt op 5 December dubbel pret, eerst op je 1!i!!!!5 "rnp...
un
~~~.iIjV!"""" g, j
, " ,
g
a
eigen school en dan nag bij je zusjes! Robbe- I
D1etenv,riend111 er niet boos om was, da~ jullie
does vOI},d 't zeker reuze fijn dat de grote zus
'i haar llle~. opg:haa~d hadden. Ze had t best
"h 1
di
DUIZENDPOOTJE
, kpnnen ZIJn, vmd Je ookniet? Hoe is de ver"k
' J II'
j
u Ie vel'S es zlJn ee' t'aar'kg I
. 'd'
t? Waarom se h 1'1J
"ft
k wam k IJ en.
jaar ag. van V'100It'je gewees.
1 bb en h e t h eus me ,ma en oom J an en ik ,Ie
't
'.? D . 1 d d kt
i hi ?
~ kelijk gehad!' Viel 't ~ijmeri mee toen je eenen
ze me meer,· oor a. e ru, e m ssc en.
maal bezig was? Of heb je erg lang op je penMaar, .nu, hee~t ze toch weI een ~assa 'te, ver' ·
t
kl"
d'
b'j
k .
QUANTAS
teHen, st. Nicolaas en haar verJaardag. Zeg
er
moe
en
mven
om
e
zmrum
I
me
aar
..
' .'. " . '
'j;.
,.'
"
au
ht d ' j . ? M
k·
t 'k
d'
haar maar dat Taute Edhh graag weer seen
';ag~~~:~~te! aar om~ nu mce 1 ~er er '\moeten zo gauw mogelijk hun naam en 'adref.' brief van haar ZQU willen heb'lJen!
(volledig) opsturen.
ZO, als je niets te schrijven weet, teken je ,
ROBBEDOES.Was jij in een luie bui. toen je.
poppetjes en dan vina je vanzelf weI weer
de brief schreef? Daal' merkik niets van, Rob..
...~,
• iiQf'U nieuws? Mlsschien lukt -'t mij ook, want ik heb
hedoes, want je hebt €en reuze lange, gezellige
net als jij vaak geenzin in brievenschrijven.
brief geschreven. Echt een brief die je gepend ,Babsje yond de drukte 'op Pasar Baroe oak 't Zijn dart fiatuurlijk ,geen ' brieven vaal' de
hebt met een heleboel vrolijke d~nsende ge- zo leuk ! Ze kraaide tegen aIle poppen en speel- pennel1kkers. Wie weet, misschien vIot 't· bij
'dachtjes in je hoofd ! Sinterklaaspl'et, naar een goedbeesten die er voor de winkelramen waren mij oak betel' als ik poppetjes begin te tekenen.
verjaardag 'geweest, borstplaat gemaakt, een uitgestald! Ik merk weI dat 't tegen Sinterklaas ~k ;zal 't le nog weI vertellen. Dag Lachebekje!
nieuw soort ijs geproefd! Allemaal van die loopt, je kunt niet eens meer een brief schrij• 'verrukkelijke dingen! Heb je je spa,arpo~ nag yen zander te rijmen ! Niets erg dat jullje deze ,Ziezo, en ·~u ~indig ik. Ik ga 's ~ijken of de
zelf 'leeg mogen halen? Heb je op de verjaar- week geen moppen en raadsels instuurt want Smt,ln al dIe tlJd dat ik hier met Jullle zat te
dag van je vrlendinnetje zo'n mass", gekregen? lk ben voor deze keel" voorzien, maar V~~l" de jba,bbe,len niet wat in m'n sch~en,he~ft gezet ! .
't ~eek weI of jij de jadge was he? Vel'giste volgende: week: Graag ! Ik ben erg verlahgend Wat' lk gevonden heb, vertel lk Jullle de vol, de visite iich niet in de jadge? Je vertelt me .naar. de brieven die ik de' volgende week za~ gende week weI! Allemaal een gezellige avond
zeker ,nog weI hoe. jullie het op school gehad ontvanglm;'" want dan krijg ik ten eerste al die en €en prettige Zondag toegewenst door
hebben, ik ben er al reuze benieuwd naar! verhalen over 't st. Nicolaasfeest en dan nog
OOM JAN en TANTE EDITH.
Gingen de" spelletjes goed ?Ben je niet over je de veh:ukte brieven van de gelukkige prijswinpijama. gestruikeld? Dat hoor lk allemaal weI naars en -winnaressel~! In iedel' geval zuBen
in je volgende brief! Je bent een knappe rijme- het allemaal vrolijke brieven zijn ! En die van
'iaarster, Robbedoes! Daaag !
'jou is extra lang en vrolijk he, RegenboQg? "
t ,
. Daaag!
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DIERENVRIENDIN, Juilie hebben je aIle-II'
,
maal kranig door de wedstl'ijl gesiagen hoar!
WILDZANG. WeI, heeft c\e Sint al je wens en
Ja, dat er heel wat moppen door mekaar zijn vervuld? Dat was €en hele, lijst, Wildzang, en
gehaald heb ik ook al gemerkt, dat is een ver- als je werkelijk alles gekregen hebt wat op 't
gissing geweest van de zettel'. 't Is eell fout die lijstje stond, dan moet je- het hele jaar toch wei
heel gemakkelijk gemaakt kal\ worden! Tocn 'b,uitengewoon geschikt geweest zijn ! Ik hoor je
lk di~" fout Zaterdag zag, dacht ik direct bij lachen. Nu, en ijverig p<mnelikster ben je zeker
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