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Koning Edward ofqetreden

pgcschorl.

De velen, die in het vroegemorgen-I
uur hebben gelulsterd naar het afscheld
De regeering heeft Ihans een besllsvan' "prins Edward" en de nog talrljker
sing genomen ten aansien van de maat.lulsteraars .dle de herhaling daarvan
regelen, Welke volgens het elnd 1935 op-door de Nirom hebben aangehoord, zulgezette schema per 1 Januarl a.s.· op
.ien dlep onder den lndruk zljn gekornen salarisgebled zouden moeten zijn getrof'van dit laatste woord, De band tusschen
fen.
'vorstenhutsen yolk moet weI zeer Innlg
De hesllssing' is geheel conform. het
zijn, wanneer de koning, de troon verlaMaandag [L door ons genoemde advles
'tende, zlch' in zoo eenvoudlge woorden,
der bezoldigingscommissie: a, II e v 0 0 r
'van hart tot hart, met zijn onderdanen
d e l a 11 d s die n are n 11 a l~ e ein verblnding kan stellen. Met vaste
1 i g e m.a a t reg e 1 e n W 0 r den
.istem, z,eerrustig en beheerscht, sprak de v o o r t oo p I g opges«?hOl"t.
.man die nu "Mr. Windsor" is, maar voor
Hleronder vallen, zooaIs men weet, de
'velen "de konlng" zal blijven. Deze korte
verdere
korting op de regionale salarlstoespraak en de ontroerende boodschap
sen
en
op
bet inkomen der maandloo"van de koningin-mo€der die men i,n dit
ners
en
werklieden,
.de "afbouw". der
blad aant-reft, zijn twee documenten
ove'rgangshezoIlUgingen,
en, het overwelke de wereld zich zal herimleren.
brengen
van
nieuwe
groellen
ambtenaNiet aIleen omdat zij den mensehelijken
ren naar de regionale regeling.
achtergrond van h€tgeen de laatste daWei wonlt het restallt. de, ove'l'gangs·
:gen geschiedde zoo ontroerend tot OIlS
korting
per t Januari a.s~ afgeschaft,
brengt, maar vooral omdat zij de trefzijnde
de
eenige voorgenomen maatrefendste exponenten zijn van een WeI zeer
gel
ten
voordeele
del' ambtenaren.
,sterke verbondenheid van volk en heerDe
regeering
zal
in de WestmoeSSollscher, op' waarlijk d e moe r a t 1zittklg
van
den
Volksraa'(f
~eh uiteen,s e hen grondslag.
zetting geven van de richtlijnen, bij de
Het A. I. D: maak! over de Britsehe verdere afwijkil1g ,yan bet s·abrisstelsel
crisIs enkele opmerkingen in dat ver- te volgen.
band, waarmee wij van harte instemmen
------. -'en die wlj hie'I" willen herhaleu: omdat
:zij zoo treffend juist dit aspec~ van de
Deraillp van Ide "IJijster"
:Britsche crisis weergeven.
...
001< de marcollist ovel'leden
Naast den menschelijken kant hebben
de gebeurtenissen van de laatste week
Uit Londen ~ordt aan Aneta geseind,
ook eeri. groot-e politieke beteekenis.
Zij 'demonstreeren op een voor ieder dat, ook de l1i-arconlst van de veronge·
duidelijke wijze de geweldige innerlijke
kracht van het' Brltsehe yolk en nie,t min- lukte "Lij&ter", de heer P. van Beromel,
del' van de staatkundige instellingen en is' overleden. Thans zijn. er dus vijf~ien.
beginselen van het Britsche wereldrijk.
dooden te betreuren.
Baldwin heeft ilL' zijn rede tot het LaWijlen d~ heel' Val1 Bemmel was ongerhuis e-en overzicht gegeven van hetgeen. geleid heeft tot het besluit van Ko- gehuwd, en 16 Maart 19~4 was hij bij
ning Edward om af te treden. Het was de K L M\ in dienst getreden
een ontroerende speech omdat zij WO dul. ' to' t' d
d Ii ht .
d
delijk .deed uitkQmen, dat d~ <.:risiS' war_,De
es all ,van e .c. gewo11 ,e
teide in. de eeuwenoude verhouding tus- stewardess, mej. Hilde Bongertmau, gaat
schen 'vorst en Yolk. Als· vertegenwoordi- goedvooruit, en zij zou heden in' geg~r van. een vrij yolk 1s Baldwin naal' zelschap van den heel' Slotboom chef
\ ZlJl1l konmg getrokken eh heeft hem als
. .
"
"man en vriend" gewe~en op de on- van den medlschen dlenst del' K.L.M.,
gewenschtheid. dat de onwelw11lende cri-, naar Amsterdam terugkeeren.
tiek nog langer in feiten aanleidinj;t zoude I De Lij,ster". was verzekerd voor een
ku?nen vlriden met haar 'afbrekenden ar-I bedrag' van f 177.0.00 _ exclusief lading
!:YcId voort te g~an.
_ en herverzekerd te Landen.
Koning Ed:-yard heeft gee-.n oogenblik het
recht van ZlJn eersten mmislet ontkend
om deze "particuliere zaken" des konings -- --------,-----,--------"

.

I

I

~o:f:~i~en binnel1 de sfeer van zijn. ~Hij h~eft geen oogenblik ontkend h'et

,

Afscheidsrede van' 'den ex-monarch

Lager- en Hooqer-Huis hebben gisteren het
wetsontwerp inzake ~e abdicatie oonqenornen.
Koning Edward, heeft dcorop als laatste daad
van zijn regeering de~ wet bekrachtigd.
, Hedenmorgen heef tex-Koninq Edward VIII
voorde laatste maal de volkeren van het Britsch
Imperium toegesproken In een eenvoudiqe doch
ontrcerende rede,
.
Queen Mary heeft tot. de natie en het Rijk
een boodschap ger-icht',waorin Zij '0.0. dankt
voor de genegenheid, waarmede' het volk haar
steeds omringt en hoar vertrouwen uitspreekt
in de aanhankelijkheJd, van de .natie jegens
George VI.
".ut '

; tIel:' ht~\velijl{ i del' Prinses

lIet Prijsvel'loop
Binllellkort zal de denle m~alld~lijk-

--------~.:lt.I.'~

I

l,'

De dag van den olldertrollw

sche publicatie·van het Centraal Kall~oor'Nadat Pl'inses Juliana en Prins Bernvoor de Statistiek betreffellde het prijs- htu;d Zaterdag 19 December
in onverloop te Batavia lla lIe ltevalll,\tie tiet
I
•
dertrouw zullen lZijn gegaan, zal een zeslicht ziell.
tal, herauten, ieder vergezeld van twee
.
Daaruit zal blijkell dat de prijzel~ ba.zuinblaZ,ers, b€gjn~ende op het plein
seclert de laatste publl'catl'e vrl']' ....all-. vo,pr de G, roote Kerk door de residentie
..
zienlijk zijn: gestegen.
trekken om den volke hlervan k~nd te
doe n . '
.
III (Ie eerste plaats gaat, thans de ' ,
stijging van de importprijzen doorwerOnmiddelIij'k nadat het prinseIijke
k
'
0 t beeft let fe't dat de re
pa'al'
in het pa.leis op ,het Noordeinde
en ,en vo r s
1
I ,
geering de prijscontrole ,feitelijk heeft zal zijn teruggekeerd, wordt een vaanI
'j
II t . t
•t
del~roet gebracht als opening. van de
opge levell, Zl 11 e ~c lue g:e:~lS
fe~,tel1jkheden.· " '
.•
,"
'.
Er ligt uiteraard 'eelf groot verschil
tu~cbel~ het prij'sregelend oP't,reden der De rrl1nlster van Waterstaat heef,t eeli
,
b d
't ' . di A, "
II
regeering in de eerste tnaand 11:\ de ver 0 U1 _gevaar gu: voor v 'egtu~~en
. .
. .. '
om op den huwelijksdag hoven Den Haag
dev.\luatie, ell het best~Jde.l1 van "on!J'
.' a
.
g.en..
redelijke" prijsoPdrijvil.tg, waartoe zij ten omoevm o te vl1e

a,s.

I

•
lo

I

zicb thans bepaaIt.
.

I

recht ,van het Britsche yolk om zelf aan
te geven, wie den titel dragen mag van
Koningin van Engeland.
Hij, d~~ hoogste in het Britsche wereld.
FrontverQnder~ng
rijk. heeft zich als de eerste zijner honderden m1l1ioenen onderdanen, onderworpen aan de ongeschreven wetten, 'welke
Albarda voo,. If'eel'lllllcht-versterkillg ill llldiij"
het hechte frame vonnen van het <Ve wereId omspannende Brischeempi1'e.
Wat wellicht overal~er wereld zoude
De Tweede Kamer h€cft gistel'en een den verminderd, doch wenscht weI een
hebben geleld tot heftige conflicten, tot
het ontlstaan van, grorepen en partijen, is begin gemaakt met de"ll101J.deling~ be- afgerond en omlijnd plan.
in Engeland af·g,ewikkeldl met idle vanzelfspre'ke:ndheid, weUte leder Yolk den. handeling van de defensie-begrootlng
De S.D.A.P. neemt bet standplillt
Britten mag benijden. Hier was geen dic- voor 1937, en Aneta-Haag seint ons het
in, dat, indien Jndie niet weerbaar
tatorswoord noodig. noch ~en aanwijzing volgende uit de debatten:
van boven, van links of van rechts, hier
is, het oorlogsgevaar in den Pacific
werd in d'e beginselen zelf het ricl),tsnoer
wordt
vergroot
en er erllstige
vergevonden voor de handelingen van een
Mr. W. C. Wen del V-l' - wijst
~
.
' I '
koning en van beel een yolk.
er op, dat· de plannen \'1111 minister
wikkelingen kUllnen ontstaan. over
Want men vergete bij de sympathie,
welke' van aIle zijden den scheideud'cn CoHjn het uiterste Elinimum van het. het bezit van de petrolellmbrollnen.
Bl'itschen konin~ wordt .,?etoond, dit eel1e plan-1930 niet bereiken. Bij het op stalIet ill 1930 bestaande evenwicht4 is
niet,. dat Baldwm, die ZIJn non possumus .
.
thans verbroken en de toestand geuitsprak, 'heel het Britsche yolk· achter pel zetten van een vervangenden krUlseI'
vaarlijk gewor'dell.
zich heeft. .
zou men thans kunllen profiteeren .van
In een bjd, nu zoo wlen meenen, da~
Spr,· bepleit uitbreidillg vall het
in het labyrinth van problemen, waarvoor de plannen en teekeninpen, welke voor
de menschheid zich gesteld ziet, slechts den bouw van de De Ruyter" werden
luchtwapen, waaraall l1ij de vool'het zich critiekloos overgeven aan de lei".
keur geeft boven uitbouw van lIe
ding van een dictator, het willoos volgen ge~aakt. Ten aanZIen van ,de defensie
yan een, voc;>rganger. redding kan. br~ngen, in Indle dringt spr. aan i op uitbreiding
vloot.
ll} dezen tljd is het een verkWlkk1!l1g te
.
zlen, dat de volken van ~n rUk. verspreid van het. aantal vliegtUlgen, meer spe, Spreker's, betoog moet zoodanig
oyer de heele wereld, in. eeuwenoude be- ciaal het aantal watervliegtuigen
.
worden
opgevat, d.\t (Ie S.D:A.P.
gl1lselen een richtsnoer vmden voor doel'
!:Yawust handelen. sterkel" dan week autot e g e n de begrooting is, oludat
Generaal L. F. D;U Y mae r van
cratisch bevel oolt zoude kunm~n zijn.
zij niet voldoende vertl"ouwen stelt
Het Britsche yolk is uit deze constitu- T w i s t dringt. aan op voortvarendhei~
in het defensiebeleid, o.a. als gevolg
tioneele crisis te voorschijh gekomen ZOO
bij de uitvoering van de plannen in ver, fier als het ooit hoeft kUlmen zijn.
van haal' uitsluiting, doch v 0 0 r
Zoo gezien gaat de bet'cekenis van de band ,met den achterstand, welke bij de
de Indische defensie-voorstellen.'
jongste gebeurtenissen in het Britsche rijk mari~e in Indie heerscht.
verre uit boven de dynastieke belangen van
het Huls Windsor, zelfs boven die van de
Mr. dr. W. M. W e s t e r ni a n
Dr. C. W. Th. baron van B 0 e t zevolken van hoet groote empire. Zij leeren
heel een wereld, dat constitutioneele be- 1 a e r van Dub bel d a In wijst is er over tevreden, dat "CoHjn zich'zelf
ginselen als machtsmlddel in eell! staat
heeft teruggevonden en de wereld weer
niet behoeven onder te doen voor het op de verontrusting in Indle en de
Spr. stelt
krachtwoord- van den- dictator.
...~ Vieel'ma<;ht-motie van het Volksraads- door militaire oogen ziet".
echtel' de vl'aag, of het wei wenschelijk
lid Verboom.
Inderdaaw: en dit moet ook de lcs
is, aan het vlootplan-1930 vast te houzijn die in dit alles schuilt voor NederNadat achtereenvolgens de heeren Tiden. "Welk land Ihoudt nu nog vast
. land en Indie.
lanus,
Schlltaan defensleplannen uit 1930? Geen
De hemel zij dank, dat cQnstitutioneele huis en Schaepenkel".
crises ons land b~spaard zijn gebleven man het woord "
• de ultsluiting. del'
sedert de regeering van Koningin Wilhebbcn ge'fen aanzien van
helmina.
' voerd, \ beteogt
N.S.B. merkt spr. nog op: "Thans is
Wij hebben gelukkiger gelegenheden de, S. D. A. P.slechts geoctrooieerde vaderlandsIiefde
gekregen, in het bizonder 'in' de laatste leider ir. J ..W.
toegestaan". Ell verdeI': "De minister
maanden,om de verbondenheid van A I bar d a, dat
isniet op den goeden weg, daar liij het
vorst ei1 volk te demonstreeren ,en te een weermacht
goede vaderlanders onmogelljk maakt,
bewljzen, dat oOk in Nederland de ver- noodig 'lis en
het
vaderland te dlenen".
stilstand
verhou~iing tusschen k\,oon en natle de zwakking
bepe he'er C h. L. van deB 1 1 t
hechtste peller Is van' de ~emocratie. teekent.
Zijn
bepleit tenslotte aanschaffing van waterpartij kan niet.
J. W. Albarda.
R. eischen, dat de pefensie-uitgaven wor- vIiegtuigen boven landvliegtuigen.
..

(Zevell bladen)
De glsteren te Londen- gehouden bijeenkomst van het Internationale TfnBINNENLA.1IfD
comlte heeft de quota voor het eerste
Terzake van de N. S. B.-d·~monstratie tel'
kwartaal '1937 vastgesteld op 100% van vergadering van de I. K. P. is voor ditmaal
de standaard-tonnuges, setnt Reuter met een waarschuwing volstaan,
De salartsmaatregelen opgeschort,
I vandaar.
'
De [ongste cijfers toonen verdere prijs..
Wordt evenwel de tinrestrictle vet- stijging aan,

I

Ilengd, dan zullen de quota vo_or deze
BUITENLAND
worden door
EX-Koning Edward spreekt voor het laatst
(11n Com ire, tot de volkerer» van het Brltsche Rijk.
successen,
I oat dan volmacht zal hebben om de Ohlneesche
Del Vayo spreekt op de zitting van den
Conseil OVer de non-lnterventle.
I quota vast te stellen,

Inleuwe periode vastgesteld
i het nieuwe Internatlonale
I

I

BIJBLADEN
De I.T.C. heett voorts haar goedkeuring gehecht aan het definltieve ontHet D2rde BIad:' Allerlei utt Nederland!
werp voor verlenglng van de restrlctle- en Bultenland. - Hlstorische Fig ure 11. -+
Kerkdiensten. "
perlode van 1 Januari 1937 tot 31 De- . Het Vlerde Blad : Handel ell Nijverheld,
- Sport en Wedstrij<!en. - Ra'dio-pragramcember 1941.
nia·s. -:- Scheepsberichten. - Personalia. - ,
Maatregelen zijn getroffen om dit Magneetjes.
Het Vij!de BIad: Iudie in. het Verleden :
ontwerp onmiddellijk tel' kennis·te bren·
De uitvaart van Zwaardecroon, door V. E.
gen ,van aIle betrokken regeeringen.
Eigenwijze L1edjes. Zaterdagsche
Acoustiek. - Bl'idge- en Schaakrubriek. Wanneer de tlnrestrictie verlengd LetterraaUsell.. r- Kort 'Verh~a\. - Juriwordt, komt de nieuwe I.T.C. 5 Januari dische Vragenbus.
Het Zesde BIad: "Groote overhaasting".
1937 bijeen, te BrusseI.
- Meeningen van Anderen. - . Indisch
Nieuws. - Buit'enlandsche Telegrammen. Aldus Reuter. De beslissing wijkt niet Handel; -Personalia.
Het Zevende Blad: De Renbode en de
af van de verwachti.ng, al meende men Kindercourant.
in belanghebbende Indische ,kringen da t
ern
in vel'band met de ·toenemende voorra1
den het percentage - thans 105 - welDe be'kende Nederl. Verffobriek
Ucht tot 95 zou' worden teruggebracht.
N.
V. H. VETTEWINKEL & ZONEN .
Men verwacht echter in Europa wanneer
te Amsterdam is gebleken ook voor Nederl.de toestand wat opklaart een snelle .toe- Ipdie concurreerend te zijn en. blijft door . . .
gaan met het; verschepen. van plima verfname van het verbruik. /
.soorten! en wrnissen.
.
Indie
zal
het
toegekende
quotum
binImporteurs
I
N
ERN
A
T
I
O.
.
\.
2,2295
nenzeerkorten tijd kunnen produceeren, zij, het dat het groote inspanning
kost de snelle stijging der quota "bij te
houden".
DE KINARESTRICTlE

-r

-

"Croix till Sud" gevondeju
I

,

I

I

het Natlonale Fonds voor b,ijzondere
llOoden.
.
-_..~._-_ .. -_..-

De Vorstenlalldsche
Deputaties

van 'de S. D! A. P.

Plechtige oritvangst 'ten paleize
Naal' Aneta uit Den Haag seint. heeft
de. Koningin glsteren dei1 Mangk6enegpro, de Ratoe Tlmoer en hun dochter
in audientie ontvangell, en daarna evenzoo de deputatie' van den Sultan van
Djokja, bestaande ui·t de Ratoe Pembajoen en de Pangerans Poeroebojo en Pakoeningra t.

.

.

A1UOKDRAlUA VOORKOiUEN
l\Ioedig optreden van politieman

VOOl bereillillgscomlllissie

ge'illstalleerd

Naar Aneta uit Bandoeng seint, heeft
de dil'ecteur van
Econemische zaken
'fur. Hdrt' daa,r Vi'ijd'ag de commissie
tel'
voorbereiding
van de vaststelling
'del' staildaardproducties van kina
onder 'de nieuwe'
wettelijke regeling
inzake, de restrictie gelnstalleerd.
De
commlssie
vangt haar werk
1 Januari aan,
Voorzitter is dr.
Dr. M. C. J. M.
Kerbosch.
Kerbosch.
Na
genoemden
datum heeft de eerste werkvergadering
der commissle plaats.

.,

De mantrl bij den Recherche-dienst
te Telokbetong, Djalnaboen, die onlangs
een verschrikkelijke slachting wist te
voorkomen door een amok-maker vlak
voor het Bioscoopgebouw van Telokbetong, waar honderden menschtm stonDE POSTVLUCIITEN
den, te grijpen en hem te ontwapenen,
waarvoor hijeen compliment van het
Uitreis
Hoofd van het Gewest heeft gekregen,
heeft 9 Dec. j1. te Tandjongkarang in
De "Kieviet' is gisteren te Basra nan...
de drukste straat van de Iiota weer zijn
moedig gedrag en zijn vastberadenheid gekomen.
getoond, aldus schrijft onze LampongThuisreis
sche corr.
'

De Mangkoenegoro, dle gekleed was in
de gala-uniform van kolonel-adjudant
l.b.d., arriveerde ten paleize in een auto,
versierd met zijn geel-zijden standaard
en den gouden pajong, welke attrlbuten
bij' het pubHek groote belangsteIIing
wekten:«
'

Z,ooals altijd neusde hij in hoekjes en
steegjes en toevaIUg maakte een persoon te midden van de drukte amok en
verwondde een voorbijgangerzwaar met
zijn piso-blati. De omstanders stoven
uit elkaar. Djainaboen zag het gebeurde, greep den amok-maker vast en ontwa~nde hem. Verbouwereerd door het
De Djokjasche <leputa'tie was ge'~leed
moedige gedrag van den politieman Het
in Javaansche hofcostumes en haar.auto
de amok-maker· zich gewillig arresteewas versierd met den wim~1 van den reno
Sultan.
'
.
, "'frtifU
De ontvangst ten paleize geschiedde
met groot ceremonieeI.

De "Rietvink is gisteren te Jodhpur
gearriveerd.
De "Nachtegaal" is gisteren OIl SchiphoI aangekomen.
De "Djalak" is hedenmorgen van TjiliIitan vertrokken met 175 kg post, 3 kg
pakketposten78 kg :vracht aan boord.
Er zijn twee passagiers voor Amsterdam
en voorts twaalf passages voor verschill~nde tusschentrajecten geboekt. Drie
aanvragen moe,sten worden geweigerd.

Hedellavond half acht zullen Prinses
Juliana en Prins Bernhard den Mangkoeneg·oro, zijn genial1n en dochter ontvangen, en. daarna wordt gedineerd 'ten
huize van den commissaris del' Koningln
in de provin,cie Zuid-Holland, jhr. mr. dr.
H. A. van Karnebeek. Aan dit fdiner izullen aIle genoemden en bovendien de
docht~r van dell vice-president van den
Raad van state, jhr. mr. F. Beelaerts
Van Blokland, aanzitten.

l\Iijllbou\v

Nieu\'.Cuinea

Verschenen is de memorie van antwoord op het voorloopig verslag van de
Eerste Kamer ibetreffende het wetsontwel'p veOr de concessie-verleening aan
de Mijnbouw-mij . .,Nieuw Guinea".
Naar' Aneta seint, wordt daarin medegedeeld, dat participatle van het gonvernement onmogeIljk is door het riskant karakter van d~ onderneming.
Vearts kan de mInister niet inzieu,
hoe, de kolonisatie - zoo ooit uitvoerbaar - door het mljnbedrijf ,ZOTh :word'en
bemoeilijkt.

...

De. 3lal~koenegoro-t'amilie, welke d~ huwelijkspIechtligheid zal bijwonen 'van Prillses

J~hana. l~~~ft zijl1 intre!t genom~n in kasteel ,Oud Wassenaar" .te Den lIaag. De fa-

mille gelllet van de radiO. Van. lmks naar rech~, de dochter en echtgenoQte en Pange..
,
ran l\dlpati i\rio Mangkoe Nagoro ,VII. '
~

o

Uns nummer oan luulen

Naar 'Tnl.llSOCean seint uit Parijs.
d it
wor t u Rio: de Janeirogemeld, dat de
"Croix (ill Sud" drijvende Is gevonden.op
cen afstand van 120 mijl van st. Pierre
en at. Paul Rocks. niet vel' van Fernalldo Noronha Uit RI"
idd ll'jk
.
."
0 IS ~nm , e.l
asdste~tle gezonden, h~.t IS. rtog met 00Hedenavond zal Prmses JulIana over. kend, of Mermoz en ZlJn VIer kameraden
beide Nederlandsche zenders spreken ter zijn gered.
'
oplulstering van d~n radio-avond van
~_n

I

Defens'.I. e' .·In.de Twee'de Kamer
,.

aj

TELEFOON:

Directeur : G. MOLENAAR

.L.-

.
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DATAVlAASCH NIEUWSBLAn van Zale,l·dag, 12 December 193f> - EERSTE BtAD
s:::ze

be ; IBilhlviasclfe Leeufiig

Op tlet: Uitkijk

'~chij'nt

ba~kkrrngen

•

St6lVa,vays

"Ai (e g()e~ is reedertlen
,jjuurn~~~" gek", zeggeli '

ii~t

De

,itistotisclie Optoclit

Terzi jlle

-------R~eds groot· aantal deelnemers
Ikros tiiigenoodiga ~a~f grieveii te
formuleeren
,
, Y C ( ) ' ( den hlstorlschen optocht in de Het toeval.
g:eine~nte Batavia net eerste gedeelte
, ~'oo1a~'g 4e, h:ad'l-be:dev~~rt,gest~at
In z~n vergaderi»g van, 10 ,i>~,c.ep1~} benedenstad op Vrijd'ag ,~ ,J:an~c)ri ,~.i'.
van de 'conversleleentng g~plila tst he'eft worden op elk nadji-schip verstekel1ngen j.1. heeft de Raad van Advles Inzake d~n 6 u. n.m. hebben zich ceeds vete deetRet Handelsblad is 'dezer dagen erg bulten de banken om en nlet eens een aangefrorren : er Is een tijd geweest, dat Nirom-omroep bespreklngen gevcerd nemers aangerneld.
Een der Batavfasc'he bloscopen kenHet slagen van den optocht, voor digt een Illm aan, getiteld "My Amerigeschrokken van h~t gebrulk van het bod aan de bekende concerns gevraagd er op een enkel schip een veer,tig-tal y.er, :Y~rsphil1~n<;l:e\ onderwerpen, welke
werden ontdekt!:
ootre,kk~)l,g hadc,\~n PI> de programma's ?Q9V~fdie ~fh~pgt van lle~ aantal, deel-' can Wife".
woord "bultenland" waar Nederland werd heeft.
",.
.
t.
.:
't', '·,:J " h'"
voor WetSt,ers,chen-, en Oosterschen om- nemers, is danock dubbel en dwars ver- Naar Wl'j vernemen, heett deze 'filmbedceld in een technlsche beschouwlng ,Men meent dat het gemeentebestuur . Nu zij n d e sc h eepvaar maa t sc ap- roep
van het argeloopen tijdvak en oak
echter vgeenerlet aetueele beteekenls.
van een Indisch bankman. W;ij zouden in egards tegenover de beleggers te kort pijen v e r p lie h ~, wanneer onder- die 'van het komende tijdvak, waarin de zekerd.
Van verschlllende lands- eli partlcubij gelegenheld het oordeel van het is geschoten en de "Javabode" weet zelfs weg een ,?~towawa~ "buite Il, Neder- huwelijksfeesten vallen. ,
landsch-Indle wordt ontdekt er ~org v~or. De zendtijden van den Oosterschen Hero lnstelllngen doen groepen mee; -~,~,_.
Handelsblad wel eens willen vernemen mede te deelen dat houders van groote te dragen dat de v~~stekelmg weer omroep zullen na 1 Januari a.s. belang- ?OO wordt de groep rechtsgeleerden geover Jhet hard-cynlsche stukje dat het partijen obligatles nlet aan de' conversle naar Nederlandsch-Indie wordt terug- rijk worden ultgebreld,
,
heel gevormd deor leden en andere
Van de Ingekomen stukken maakte een ambtenaren van den Raad van JustHie,
orgaan van den Aig. Ned. Zuivelbond zullen meedoen, 11.1. de Weeskamer, de vervoerd.
van het Bestuur der I.K.R.O.S. We~:s~amer,
terwi] bljv, ook
de Leger- p~i'a~~s
heett geschreven over de vocrstellen om Weduwen- en We'ezenfondsen, de Post- ,Het standpunt van de regeerlng te schrljven
,
van het
de persone.el
B. P. M., van
en vervoortaan dat gedeelte van de sUiker, da~
Djeddah
is,
dat
een
verstekellng
die
eeneert.
onderwerp
;vail
langdurige
besprescheldene
middelbare
scholen
etc.
InBehalve de marine-parade te Soerabain Nederland' wordt verbruikt boven de .5paarbank ell d.e Nillmij.
maa1 daar gearr~veerd is indien hij in king uit. ~en aanzien, van het door de gesc1)reven hebben.
,
ja zugen
Vla,a,rs~hijnlijk tijdens de a.~.
eigen productie, uit ;rndie inplaats
het bezit is van een geldig paspOOrt da'lr I.K.R.O.S. a,~n den Raa,~ gedaan verzoek
'Met de ml1~tairen mee - (lie h~t huw~tijksfeesten Oil 'aIle groote garniHet
komt
ons
vOOr
d,at
er,
wanneer
van van.' elders ,te t ~etrekken. Nlet
ma.g blijven. '
om te bevOIderen dat.
grootste gedeelte del' milltaire rellen zoensplgatsen ook leger-parades worin de eerste plaatsde zakelijke bezwa- men de zaak uit een oogpunt van alg e'1001'
de
reederijeu
is
dit
dus
een
bot
.
,
9P
zich zullen nemen - zijn er thans den gehou,den. De. Legercommandant
ren treffen h\ dit stukje, 111aar de meen belang beziet, weinig reden tot
Eene afdoen-de ~ontr6le tJjdens de
.~. aan Pater B.urgers op eenigerlel, reeds een 340-tlai deelilemers.
heeft, t~l' ~a.~~ evenwel nag geen beslisontste'lpming
is.
'
toon...... Die is zeer. zeer duldelijk. Het
kustreis l~ngs
Nederlandsch-Indische
wlJ~e gel1oeg<;loenmg, wordt , :Ver~chaft j' Toch zijn er npg-een aant.al "rollen" sing genomen.
blad begint 'met uiteen te zetten, dat
De ~osten:;H\n co:urt;.1ge, etc., ,Voor het havens aanboord is practisch onmogevoor de jh,em aang~da,ne beje~enmg,
open, waaronder een zestal hoogwaarzooop het eerste gezicht het vborstel over~~llien VI~P ee~ ~eening zijn onge- lljK, zoodat ontdekking 1n den rege1 eerst
?"
een Jand~~e persoon of ll~stantie I ~igheids,bekleeders, officieren van de' K61c)l}isatie voor ~iaddereezen
van gen minister ei- "riog a1 veilig Jt.lt- veer een procent~ krap berekend.' '
plaats heeft i,n de laat'ste NederHuidsch.(J)lJv. de. Pohtleke Recherche) wordt; ~eniacht koopUeden
diakenen enz
ziet", niaar noemt dan een aantaJ be:i3ij d~,lt1twe,rkijlg. ivan het alg~meen
Ind'ische },u\ve~s.
, ,
belast met de "politleke" bewaklng follen zo~wel dus vc~r, hen die in eeh
Oeeft
het
gemeellteb,est'.lur
een
1ee. zwaren, met 'name: pf, wanneer Nede'r~
We~yaa~tsPI.a,Ii ~oO.r Madoe~a heeft men
,
der
Nlrom-uitzend1ngen,
\
luxueus
als
voor
hen
die
in
een
eenvouQe verste,~eli~gen; ~i.e, dan <?~ltdekt
land suiker van Indie afneemt, de afzet ning van zeven millioen, waar'om het
thang de mogeHjkheid van kolonisatie
van gecondenseerde n:elk naar sommige h;er gaa t, dus. in hande9 van de banken, worden, gaan daar danook onherroope- werd bereids an de varlge vergaderlng dig, costuum wensch,en t~ gaan., ,e: in het ,ZUiden van Borneo en Celebes
De!l:eer Khcuw Kim Al), maj99r 9- r i:t:l stud1e g~ll:omen met h~t 'oog op de
Centraa1-Amerikaansche
staten,
die dan nio'et aIleen ult 9.ien l'\cofde een l,ijlt van boo;r:C:t, ~f, ~n ~9t., 4us,ver zQr,~4e.n, een beslissing genomen.
Chineezen, heeft het samenstellen van
tha'ns suiker 1everenj nog weI gegarf}n- bedrag van zeventig' mille worden af- de maatschappijen voor hun vervoer
e
naar de haven van herkomst. Zij zijn
"
¢en groep v:an veertig Chineesche' deel- om,s~and~gheld, 4~~ 4 Madoereesche
deerd zal zijn. En dan voIgt dit zimletje. geschl'even.
H,et daarbij door den Raad inge'i h
bevQ,l15.ing, nlet v~el l}oeiglng toont voor
di~ echter n I ,e t v e r p 1 1e h t.
nemers op z C genomen, terwijl 9'Ok de
,
I
'l'h
ht
'it
nomen standpl,ll.1t, hetwelk in het
regenten van Batavia en- Mr.-Cornells uitzwetri1lhg naar Sumatra.
Het Is erg gemakkelijkom maatregel~ll , Wanneer nlL het gemeentebestuur kans
~let,
zooals
in
dit
geval,
om
de
1eening
ans
,e~
e~,
zoo
_
ve~neme~
~,
vorige_
communique
aan
de
per$
is
p~uk
bezIg
~i)n
aan
de
organis~tle
van
als ,1deze jongsqo steunactlQ ten g'.IS~~
pAri tegen 4% onder te brengen bij wens,cht €en de.r betr~k~.en reederij.~p
mede.gedeeId, n1., dat het afbreken
fhnke groopen. Ook van Ara,bIsche zijde MiddeJl-Java's begrootil1g ,
der Ned.-Indische suikerbelangen te, Qe:liehten onder het aureool der ,.Nederland- een particUllere instelling en zij stelt dan zulks nie~langer t~ doen en ,zoo, zlJ.n
zijn irischrijvingen blmiengekomen.
NaarArtet~ uit Senuirang seint, heeft
selie samellwerking".
~itsluitend de obligatiehouders der te. verschmend~ lte Padang van boord getere,cht en overe,enkomstlg de beUit de deelnrume, van de militail::en
9. e PtbvltiC!l~e R~ad van Mtdden-Java
WeI, weI. ..... en dan wordt men in converteeren leening in de gelegenheid ~t\e verste~~~e~ o~ gouV¢~lJ.ehe,ntsstaande voorschriften heef~ plaatsbUj.kt reeds <tat ook het ·l~ger aIle mede- h~a ,ultvoerig deb~t over pet b~leid van
het goede 'oUde land boos, wa'lneer men om in te schrijven teo-en 1:ietaling der os en per,,' ",.- O~., n.~~r "~ ay~ns
ge~ad en dat de tegenwoordige we,rkin~ heeft toegeze~d.
"
Ge~~p~te,erq~m ~~ ,o.yer de 1uchtbescher.
N dId
kt '1
t'e n,.,
.1 3l
roc'e
to
.'
_ waJar zlj aan boord zlIn gestapt terug" k'J
'
d'e' con t" rv"'Ie op
' doe uitZ,00 IS
. men
" dus van a l'~e k an~n
..'~ In
. d e ~~~g de prQvinclale begrooting voor 1937
a s k9$,:0,
/8 ,p
,p, aan, m.akela~rs gestuurd waarna zij wederom op gouwer
WI ze van
b ler over e er an soms spre,e
over "bultenland". wat kan d:eze provisle, dan kan men .Woellijk v o l h o u - '
.
zendingen vcorloopig zal worden geweer om den optocht, die een der be- goedgek~uvd.
'
heere'n van den Zulvelbond de Il'fdlsdie 4~n dfl,t de gemeente zich niet "coulant" 'lernementskosten naar hun negonj zu1iangrijkste onderdeelen Nan het feestbelaligen sche·len...... als er ook m'aar betoond heeft .
len. worden vervoerd. ,
volgd, werd ten volle .gehandhaafd.
programma vormt, te doen slagen. .
karitpoitgbraiid iIi Karblanden
een kans is dat de h u ,n n ~ .in het
"
alj qeze onkosten voor het gouverne,
Binnenkort zulle:t:l wat ll\eer, pi~O,Il,:,
gedrang zouden komen! Oe ,,Ne'der- ;, J:le,~, cqnveJ:te~r~n VAllleenlngen tot ment koriit verd'er nog het voedinggeld,
De Raad betreurt het dat de I.K.R,.O.8. derheden over de s~lnenstelllng ktuinen
De Resident van Sumatra's Oostkust
landsch-Indische samenwerking" kan een,tot;.\~l v~n ,~2~ ,~U11gel~,;~~ ~enslott~ dat vrOeg~r ook de betrokkeri maat- haaI: brief, waarin depersoon van den won:len gemeld; JV001" heden ehidigen telegrafeerde dat in den middag van 10
hen :gestolen worden ...... )net die g:rap_,ge~n ~~est;~ ~an IIhof~,~lij~neld", ~aa.r sqhappijen werd betaal~.
heer Kusters ten onrechte in het geding wij met ads.-deelnemers 'aan te raden, pecem,ber, ~n ,J,ta11}popg Dolokhoeloean
een kwestIe van het kiezel1' van den
Het standpunt derreederij is dat het is gebracht, ter pu~licatle aan de pel's
jes n:toet men, bi) ben niet aankomen. vQordeeligsteh weg.
Nederlandsch-Indlsch'e' gouv~rnement heeft verstrekt, vo6rdat het standpunt zich 2100 spoedig mogelijk schriftelijk tn de ~arolanden zijn afgebrand 25
Ret is' heusch h~el ophel:lerend, dlt
.
"
n de I K R 0 S
A,
d'
op te geven aan den h~er Van I;I(}l~t klell1~, hlJizeri, 4 adathuizen en de Roestukje. Wij zullen het niet verg,etel,l.
,De geilieelite heeft nU de volle honderd h¢t den verstek~ngen veel ~e gemak- va
, . . . . . op Uleze verga er1l1g pellekaan, Pep'oangsaan-Oost 21 of fele- mahlJolon.
'
k'lljk
~"·t
I
j
ij
d
werd
uiteengez.et,
waart6e
haar
voorproceiit van de eers t e zeven mllUoen in e
maCW\.. mmers, zl z n naar e
fonisch op WIt. 5520.
~c,hade g~r'aa~d 15.000 gulqen, waarh.~r, hand?n g~ki'egeu, wat, nooit het \Y~t niet strafbaar, :terwijl zij er zeker zltter~ die In den Raad zitting heeft, was,
onder 3500· gulden aah goud en zilverg~val geweest zon, kUl}n~p. _~n a1s ~,lj yanzij,lJ, q~t ~~ mis;~kt ~u~ ~vo~t)lt!f, uitgenoodigd.,
geld. Oeen persooulijke ongelukken.
de leening op hetzelfde ,tijdatip aan ~e zlj ::ve~li~ ,en ~el th,uJ.g \yorden, g~brac,llt,
Aa~ge?i~,n uit de b~sp~e,kinge~ qle,ek,
De "U. S. L." recipieerl
Mlsdrijf niet ,uitgesloten.
OOk wanueerde Nederlandscne pers bankeh had ove'rge,ge~en.
J
zo~~e~ ooJt ina~r. ~ep .~~~t te, betalen. dat het door de I. K. R. O. S. Ingenomen'
zelf,b:estu~rder regelt ter plaatse hetnie't zoo uitgerekend onhartelljk jegens
Dat de bankeri er nti nlets aan ver- Wanneer. het gouvernemen~ een 11;1. e~n $tandpunt wer':l ,beInvloed door aU'de're
Ter viering van driejarig bestaan
opbouw. Vol<i'cen(Ie voedse,l aanwezig,
Jndie Is als het blad van den ZUivelbond l dlend hebben is voor h ar
t u lijk ~eder1andsch-IndJschehaven van boord }·erm~ende grleven tegen de l;f, I. R. O. M.
rijstTer herdenking van het driejarig be-· aa'~gezlen riJke l~dangstreek
toont zij toch weI heel duidelijk hoe.. : Iii'
etti
a e
a
na u r
gezetten,verstekel1ng niet .langer naar ~n qe~ ~" T. T.-dienst, werd het als ver,:,
ver Indie Is. Voor haar bUjft Indie een
e,t l?,r, g, .a r d ,gem.eente dient een ziJn kampong .ZO\1, t~rugyoeren" ,~l,\n z9u t~genwoordig.er van de I. ~'. R. O. S. zit- staan van de "JJ:nitas S,tudlo~oru'ql I\U- voorraad gedeeltelljk ger~d'.
land met veel vreemdsoortigs...... en zeUs algemeen en geen bank-belang.
hij er zelf weI zorg voor dragen, zoo ~mg hebbende lid uitgenoodlgd, }let Be- donesiensis" organiseerde een feestcode man die maar niet zoo gelcoft' dat ,Het argument d~t verscheidene tnstel- sJ?O€dig mogelljk weer thuls te komen~stUlJr v.~n de~~ ,oSt.ic1).ting in o~erweging mite een receptie, welk~, gisterenavcu'dJ KalidJa:ti
de krokodlllen .er langs de muren krul- ~ii:Igen onder de huidlge omstandlgheden met of zonderhulp; zijner famiUeled,en. te geven, de vermeende..grleven te for- in het I. E. V.-gebouw ze'er druk werd
. Het miutaire vlieg veid Kalidjati is
pen, vindt Indie toch een beetje griezelig. n~e~ mee,doen aan de?e 'conver,sie, m.a.w. Maar de lust tot avoritiiur ZOll' er rrieteen ~nuleeren en ZQO, spo,e,dlg mogelijk_ aan bezocht.
weer in d09rloopen~ g'ebruik genomen.
Ret is een beetje beneden zijn ~tand zich niet van nletiwe obJigatles zullen ult zijn.
~leA.l~~~d lIeke.nd te. ~tellen., Op de, 2ce
eer,stHet bestuul" der vereenighlg, waarvan· Bij :g,'ebqlikMaklng vart dJt terrein door
om er iets meer van te weten dan dat bet vQorz,Ien, is een argy.mep.t dat nauwelljks
De reededj wijst voorts 01> het besmet- yolge~~e ver~!lqet;ln~,:~elke ,30 p
m-:- z()owel de Inh(eemsche studenten van de burgerlij~e vUegtqig'en m,o-et aandacht
~ er warm Is, de meeste menschen er e,' rnsti~,_ kai1. word,en gel1(hl'~eh.
, tingsg~vaar ,dat z~o'n ~to!yawaYkan Opr per a. s,:'- is, u~tge~~h~eyen,( zal :a~ ~en Rechtshoogeschool als die van de Oe- worden 'i?scl1oriken aan,ev~ntl~e~l uitbru1l1 'zi)n en de Nederlanders die er .-,Warineel' men de harhen dezer Ins tel- leve~ell, daar hij, in tegenstelling: met ~ep~~atle van het I. K. R: O. S. b",stuu,r neeskundige H~ogeschool lid Zijll, be- 'ge.legde teekens.
wei'ken luidruchtlg'e en niet heelemaal 'JingeJi zlet, ontdekt men dat drle van de andere .passaglers,. nlet door de~ l1a- • ~eligenheld :n~r~~n l~geven d tot het staande ult de heeren R. Moh. KQ~asU1J
fa~'OOnliJke lie'den zijn......
de 'vier o'{erheidsl1chainen zijri en meri venarts is gekeurd. Ook kunnener on- 0- ee nemen aan e v€r er ~ver i eze aan- ,Adil Poeradiredja, Ibrioe Hodja, Agoes
~tja, SoekIarda,n en mej. Lapiah. had
ff\l verto,e,ft d~ Mangkoenegoro er, zoo- :vtaag t zich af, gesteld dat de mededee- aangenameverwikkelingen met de Brit!'" o~l~genheid t~ ~oeren be",prekingen.
;DE i\IAAND- E~ DA.'GGELDERS
als men weet, en deze figuur kan me,n ling ~el;; "Javabode" ju~st Is evenals, de ~cI:e q\:lar~p.~~i,I}e-:-;aut9riteJ~en.dQQr ont- ..De .R.aad v~rwacht dat de I. K. R: O. S. zich opgeste.ld jn ,het,' voo.rvertrek
heelelrtaal niet plaatsen. Misschien over. daari)1 liggende tendenz dat dIe instel .. staan, welke voor d~,be,t"rok~~n,r.eederiJen zlch Intu~sch~n ~al onthoud,en van v'er- van het gebouw om de felicltaties In
Nlets ~'etnla~leiiter dan tijdelijke
on.tvangst te nemen. Allen waren in 1nko~~ hem d,eze,r dagen ook nog weI. wat 1111~eh ni~.t, deelrienieri ,omdat zij uboo~'" zeer onaangenaani :s.chadeUjk kunrien dere publlcatles., ,
heemsche kleederdracht gestokep, ,
Dj~j~l(~tnlngrat dest~d~ gebeurde: dat zijh, hoe de besturen dit moeten veraht- zijn. .
---~-l{et B,e~tl,lur val) de eivo heeft zich
Vele professoren van beide Facultei- in een"i~k~'s~ £Qt, qe~ gouvernEmr~gen~
een zee:r hoog a.~lbten~ar hem in het....,.. woorden.
l.l). e)k' g~\'alnwet,~n.,kan er, naar de
en tal van Yooraanstaande famlUes raalgew,end met het verzoek, de maandEnge~sch toespreekt omdat hij niet ver- Zij hebben. tot pl1cht om ve1l1ge be- me~nJn~ 4~l~~~0~en-,maat~chappij, .; De Vuurwape'-l.,vetgeving ten
uit de Inheemsche samenlevin'g, zoomede en 'daggelders ino'rganieke betrekklngen
, moedde dat een ontwikkelde Javaallsche l~ggingen te ~oe~en en niet"om een so- lets tege ll h,et euyeI,~~da.an \Vo~den.
"",
andere uitgenoodigden, vulden het rui- op t~ :aem~,n., v09r~over zij nlet langer
groote Ned e r I and s c h zou ken- liede belegging te laten 'passeeren omdat
_--L.--_____.--.-...--.
Gedelegeerden over de herziening
me locaal v~n pet 1. K,V.-gebouw, betk1J.)lil~ri,WO~~~l1_~~s~holl~d als personeel
nel). !
er nle;t yoldQend~ "egards" in acht gewelk feestelijk was vel'sierd.
het
Gedelegeerden-verVerschenen
is
dat
"tildelijke werkzaamheden" vervu1t.
Nohelprijzell. uitgereikt
ziet men dan ook over den nomen zouden zijn.
'
Ongeveer 9 uur heette de heer Roos'slag betreffende de nieuwe voorschriften
Mangko,e Q,e raar~t.e dingen in de krant ,Ee.n ~n~ere zaa,k zo.u zljn, dat men de
omtrent'in-, ult- en '<toorvoer van vuur- diono, een der feesjcomitelederi, de
Blj. de Boekit-Asamsteenkolenmijnen
staan. Bij voorkeur noemt men hem l{Q~rs te ,hoog Yond,. ,l,lla.a;r dan bedenke
wapenen, buskruit en muIiitie, en wij gas~n welkom en zei ,dank aan allen, en het 'Centraal Kantoor v.oor de Stadie bijgedragen ha,dden het feest te doen
"vorst;'. Maar den, geksten titel vaor m~1i da.t h~tge.me~nw~stuur, nlets
In tegenstellih g
de 'gewoonte Is ontleenen, daaraan het volgende:
slagen. Vervolgens nam de voorzitter der tis\ie~. b:~., ~!i~ ,Y.o:ig~n~ het re,kes,t 've/rdezen zelfbestuurder vanden wij toeh in mee)," geyraagd heeft dail de ko.ers, die
.Vele led~n betulgden instemming ;n1.et vereeniging het woord. Spl'eker memo- schllle~de per&onen tien jaar en langer
de N. R. C., die in een tJ-ericht met vette de genw~nte ze}ve, he~ft ,bedongen bij de ge koq.~~~~. y~nt Noorweg~n n. Donderdag
i11- "tljdellJke" betrekkingen te werk getegenwoordlg geweest bij 'de uitkop op de voorpagina de komst van inst,eU,ing bij wel~e de leelling is onder- fliet
I,eik, ~ng, d,Dr ,No,t--elprijzen, aldus seint d,e ont~orpen regellngen. Zij verklaar- reerde het: ontstaan van de U. S. I. en de staId.
1,
,
,
<
,
"I
den
over
het
algemeen
te
kun'nen
indoor deze veree'niglng verricht'e werkden Mangkoe aankondlgt als die van...... gebracht, plus de onKosten.
,
"den regent van Solo"...... ...
Zit geeft de oude obllgatiehouders dus Tr_~qso~~~J}, ~!tqs10· ~" .. '", j , ,,_ " " , stemmen met he.t denkbe.eld ,alle 4e- zaamheden.
pit
;word.t.
flJS
een·
d,uldeUJke
aanwijtailkwesties
in
regeeringsverordeningen
Na
<;!eze
v,Q.o.rd~acht, verplaa,tst~n zich,
bat het nu juist de N. R. C., waarin de voorkeur, op voorwaarde dat zij
de gasten n~ar het ~laastgelegen ve;r:tr~~,
zing b.eschQuwd, da.t de Noorsche re,. te doen va~tleggen.
"
~
over J~~i~ch~ zaken aIleen met fijnge- zelve geen nadeel val1 ondervlndt
geedug ,niet~ ui~~,taande':heeft met de
Verscheldene lede:t:l spraken' de hoop en namen plaats op de gereserveerde
---_.
._~---punte potlooden wordt geschreven, m~~.st
.Zilte'r~ag 19 December te 830.' v.m.
tQe~ep.ning der.,Nobelprijzen en de toe- uit, ~.at ,~an de n~eu\ye voorschriften stoelen.
zijn die dezen blunder maakte... '... dat
zal'te (jirQ,et, 'ind~'Sbc'ie'teit Intra Mon:"
ken.ning" v.an, .dall : Nobe1Pl')js vOOf denstrenger de ;hand' gehouden zal /Worden
lJ1er werden de volgende nummers ge- tes, cen, alg~'m:eene 'ledenvergadering
moat .e.ep ~evolg zijn van een bestiering
Vrede, voor het jaar 1935 aan Carl von dan ,tot <\usver op het siuk van vuurgeven :
.,
'~orden gehouden der Soekaboemische
van 13eelzebub zeU !
'
Os~,etzky :n,~e.t ~oed~e~J.rt. , , '
,wa-pens' het gev'al was. In het pijzonder
Gemo4~rn,i~e'~d~
Ba~~~scIie
It~dere:n,.
1n teg,erist~bing met de tradltie is vestigden ,~)j de ~~ndaqht pp het ch~J1.: gezongen door Bataksche 'studende'n' en '~Ubbe);planters Vereeniging.
"De propaganda bijna. Jilis(ladig"
B(lI11ioellg Vool'uit is Rood!
voorts na. de, U~~fepdn~ \ier. ,prljz~n al- pest\en be?it, va;n" vUU,~w~pe~s, , een g.ekleed in Bataksche klet1derdra'c1lt, Mi~ I 'p~ '~gen'da bevat o.a. de v'olgende
ZO;o,als dezei; dagen reeds met een, en- leen het Noorscne vQlksIled gezonge'n en kwaad d:a~ nog. steeds grOQ~en oinNang nang~~~uw:~che zang. eh ~ns" ~o,el,1-! punten:
Onlangs is in een communique V;:1n de kel WOQ1'd, werd ge~eind, heeft ir. M. B. niet de volksUederen' van de h\riden, schijnt te nebben. Ook worden aan per- ctan7~sche ~ang m~t ,~etj~pi·cr~fs,tbe~e:-,
.
. ' '
sonen, die uit ihoo~de van hun 'ambt l~~dmg, S9lo~1?-e P~nembromo met gave~~enlglng aap~oeng Voq,ruit 1l~eldh1g Smits tijd~ns de l1ndische Landbouw- waartoe de pi'ijsw1.nnaar~ be,h~ren.
~~$tu~r~~~rkj~zmg" "Eenlge m,e~~deeDe wlrirtaar Van den Nobelprijs voor of be.fQepeen vuurwapen. J1,QQdig heb- melariorkestbegeleiding,
gew.~akt yap eel) plan, om e~n buiten- week te Wagenipgen felle c:ritlek uitgeMadooreesche" an~en , over ~e ~electi~ ,van Hevea",
verpl~,t h~ d~ b,uurt vall Nagrek ter be:' oefend ()p de propaganda, die gemaa.kt den vrede Carl von Ossletzky was niet b,en,,, ~wg te; v'}a~ ~le~m~ne.~'illgen l,>.1)
g, welke zeer v,eel aP,P,laUS ,co?r,, '~,~. ~tO.J4," ¥~a~. ?O,gIng~n, ",tot 'sflVisS,CherSzari
"Voll:i~ ~~ ~e b~e~e,n a~n Prlnses Julla,- wordt VQQr, 'kolonlsatie op Nieuw Guinea. tegenwQ9rdJg 9~ zijn pr,ij.$ in ontvangst het v~l'~r,i,fge~"e~ner vergunning in de'n oogstte en het laatste mnnmer' Wir~ng:": p1ei}S~~}lll}_({" -v~n, ,e,en t"bel, met, beh~lp
na, ~.»: P~.l.ns ~~nl).,ar~" zoo het pl;ln van In de per 1uchtpostontvangeri mailbia- te ,l1eIP~n, <loch, »t'o~es~o~ Frederick ~eg gelegd, terwij1 aan den and'eren dans ",llandcgo ,Bo~gjs", ui~g~y;oeJX\ '<to:et ~~.a.t:Y~.n ;het mogelijk ~l ~ijnJ ,35 Led:"
de Indische reis door mocht gaan.
den vlnden wij zijn betoog als voIgt sa- st~n~ :hi~Id "ee~\ ...korre .redevoerlng te ~ant mel1schen, voor Iv:'~e ,deze noodzaak d,e st,U:de,n.ten Jpemarsono en, ~l,nOe~g,ar,- 'II ,gerl~na,,~lo.o~~n, t~" on,derkenne,n, door
zljner eere, welke de 'Zweedsche A f - !~iet ~al;1\ye~g J~, dikWlJI~ 2;ond~r .eeni;ge djo, terwljl ~e Wl;melan onder ~elding' Dr. ,C.. J~li~,U,l~ ):~;P;<,Zn. )~.ir-conqit,loning
'
~e.l).' z~i ~it mlss.cpl~n nlet overal da- mengevat:
ten po s ten de "elgenaardigste re'de- I moe~te e-en vergunning kunnen be'mach- stond van den ,bekenden R. 'KOdrat.
i in, tfH~e~abde~en, dodr Ir. H.A.Leniger.
delijk au serieux'genomen hebben, maar
voerl~.g'.'
n,Q~m,<;t.e, ~Ue .QOit ,werd gehou- tigell'.,." : "
"
.:
.'
'
er is in leder geval een blad dat het Thans wordt vee1 reclame gemaakt
berlcht zeer ernstig opvatte: het Natlo- v09r vestlging op N.-Ouinea. Spr. meen- den vo'or een ma9" ~iie (len .Nobelprijs,· A:q~e~e leden b~pleltten ,~en soep~le
voor d'en vrede heeft gewonnen.
toepassmg van ,de (l1ieuwe voorschriften.
n~\e Dagblad, ,de nieuwe kr\lnt van de (fe, ,d~t dit voo:rtvlo,~,it \lIt een onjulste'
,
,
••
','
r.,
,.'
Zlj badden .e.m. ,het OQg op h~t geval,
opvattlng
oll1tren'~
de
f\inc.tie,
yan
den
N.a.IJ. ~n onze jong~t~ collega. heeft
Te Stockhol~ ,9.v~.r~~and!ig~e,.ko~i~~ ct;at ~e,~l vuurwapel1 .op' re~~wQrdt )1\~e:"
~ton<\.in
~e,t
bedrij~.
pe
waarde
dt\arY~n
ons. nu ~ovendien gelukklg genuia,kt. m¢t
Oustaaf ~n t,egen\yQOr<!ig,held, yan ,<;i.e genomen, ~1S;00~ op de moeUij~heiten
~en onthuiUng. Dlt bericht, of misschlen 1~ pOtentie¢l, eh daarOlU, in N.';'Ouinea konh).K,lij~e ~a~me e,~ de,. \~,~n"v~~l1,he,t,' I~ie, een IVlturwapenbezitter ',ondervindt
~eHs weI het plan, zoo betoogt het Natid- vtljw¢l hipj!. OQ~ wanneer N,';'Quhiea kabinet ~~. ~rijz~p aap de .w!,~l{a:ax:s., . ,b.1j J t,ijd'elijke verandering van woonna~,l p~g~l:;id, .staint ongetwij~eld uit...... eeri yruelitb~arder hind was dan het 15 , In v~~ba~d, m~~ ~ij~, Plfgeste~Q;he\¢\ phla~. '
MQ~kQu. Het koint liit com 'm un-I s- e~,?9~ ;\ls, hlp-ctb'quwarbeid, dOQr ~t1r~ kon de winna~.r v.ah' d~~~ N~,~~lFr~s ,voor , '
t t ~ Cpe ~ )toker., ~et ,staat ~r, wa~i p.ea~~ri, }la~r nioge,lij,;, Yi~s, w~den, ev~n~ li~,eratll,u~~.,~\e ;~m~Y,lk.a~~ E~'ttrehe <?'~~m,
,'
.
1~~~~, die op Ja_v~ beke.l1Q is" wee~, ,~::\t ~l.ie~!~ se.~t~ef~ ,to~~ ee~ strop hebben. :Z~ nJet, pe!s.~onlljlt.aa~'\y,ezi,~ ~ll'~Jl,1lJ w~r~, DE BANDOENGSCIIE JAARBEURS
Na.8.r~!t om dr1~ . rederten bet min.st zoHdell afsbihd hebben geda'an van een v~rtegepwoorQigd door' ,den Ametil<a'angt09,t ,1;>~~i'~,' :a,a,ii tq.a~s plet gew~ar~eer:' scheu gez~ntte' '~~~~.Q~l;m.. "':\ ,i
da~rvoor hi aanmerking komt.
" In aans'tuitlrtg oJ> vorlgeberichten,
de gOederen en dlel)·st~h In onz~ ma~t ,De andere prijswlnnaars n.l. dIe vodr inefdt de D;re'ctie vande veree!niging,
.N'agtekhelling, die gepasseer.d ~c~~PP'ii om ~~n nct.i~v~ waardedaar- scheikunde, professor Peter de Bye,' die Ned ...Ind. Jaarheur3 officiee1 nag het
moot wordei1, is berucht wegens de vela voor l~ drephi,~ts te krIjg~l1. Da~f b~ven v~r natuu~kund'e, professor ,VJktQr volgende :,
dl{m~e me/n~vhe» wa,~rond~r d.~ propa.,- Hes$ en :proJessor Carl, Anderson,
aut~-ongehikken.
,ga~li~:i g~vq~i"d w~rd, );H~~ wet~li yap ~e alsmede de medlsc,he special1sten Sir .De Vereeniging N. I.-Jaarbeurs he~ft
N~rel,( 1,$ alt1jd eEm bi'~~,i).,est v~hi orig~109fe.lijk :pa~Q.e 1eY(m~voQrwa.arderi,
bericht ontvangen, dat de Conferentie
Henry Dale en otto Lo-evl, waren allen
kwaadw1111gheld eri ~omintinisme ge~
di~ h~ll ?o~4er htilp v~n het gr~tkapi t}flnw~1g om hun prijzen In ontvangst yan 'de J\,~d. van, de,n Vo1){enbon<}, welke
W€~st.
zlcl1 hezighoudt me,t de b~strljding van
ta,~f. wac~t;eh. }i~ <Ie. ,~'mb<w, p.eJ:1t~e, apr.
<;len, hanoel in vrouw.en en k,irideten in
~" Vei~ pest~,en draer~ gevaarlij~¢ p.e~~ p~oPf\g~~Q(l. ,bijna., riU~,d~dlg. ,~~j ill te ,nemen.
ha're gebo'uwen 'zil1 plaats hebben van
zlektel1 kOrhen daaf in de btitlrt altijd ~~plo~~cl~je .Rl-~ng,en Yt\n., ~~ze, s,trek,en i~
2 tnt 9 Februari 1937.
,vodr.
~~ij tra~~, ~ voor~e,t,iji'QQ~9C~i'ljf"
:41t
, ,Voorts zal in e'nkele haler gebouwen
}t~~, w¢lllcht, eei}lge ,tle,iJ.tallen EuropeeAldus het Nationale Dagbhid.
,
'
"
I een, tentconstelling
wOf,den gehouden
~che werkkrac1).ten gebruiken.
Naar wij vernem~n, 1s thans beslist, tus~chen 3 en 13 AU~!1l'~tus 1937 van de
, Oat het ~ando.:mg Va:)fU,i t, WQe~t R~~~:' ; ,{Ji,t,~~ V~fg~'~ering, weid, ~'an v'el~ ,ka»~
komen, in zljll ove,rigehs zeer actief maar tEm iristemming betuigd met het gespfo- dat terzake var\ de demonstratle der i ,Rural Hygiene' 'Coll~fe~ence" van den
t
,.
"
heelemaal niet politiek bestaan nog eens kene, ~Jlldat de inleider dU~de~ijk had N.s.B.-le.den} wa~~qQox da Q;jeenkoms Vo,lk;~b,ond.: ,: "
voor ,de penhouder van Stalhl, veor cen aan&etoond, waarom, vestl~i~g van,Ne- der ,I.J{.P. In net, bond~~epouw QP het" Tenslotte, wo~dt, gedurende, de ee,,~te
eel der bloedbolsjewi2ken te worden ver.- de;rl~d~ehe , b.oe~~n-;qe4riJ.ven: U1 ~e,Q. ,Wa.t,e~lQoplein g~stQQrd, .wexd, geenver-: helft van Maart in de Machhlehal van lIet bestimr va'il de "Unitas'StllctiosorUill '{ndo'rlesiensis", die gisteravond in bet,
,I de Jaarbeurs 'de tEmtoonste1lhlg gehousleteil...... dat heeft tod:J,. lloQgi,alld Jli Jndie nlet ~rl9gel1Jk is. Ook de door N~ volging zal worden 'lngesteld.,.
De
zaak
Is
gedeponeerd
en
voor
ditden van de· Vereeniglng van Hulsvrou- I. E. V.-dubgebouw haar derde' Dies Nablitl vierde. Vierde vall links de heer
Ouinea
gemaakte
reclame
werd
afgezijn benauwdst-e nachtnierrle nooit ge~
Kosasih, voorzitter.
maal is met e~n waarsehuwing volstaan. wen.
keurd.
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Agenda
-,-,_.~---

Fi Imaankondiging
,,'rite

HATAVi.\

Players"

Globe-Bioscoop: "San
Bloscopen hedenavond
Francisco"
,;rhe past is flnlshed"
G lob f: "San Francisco".
R e ~ - The ate 1': "Amor in Neglioge",
.
"r
Da heropenlng van de geheel geres"Easy virtue he:et ~it ~~erk bekorte taureerde Globe-blosccop ging gtsterenCap Ito 1: "Der Bettelstudent".
. stu~ van Noel Coward in ~lJn o~rspron- avond gepaard met de vertconlng van
Dec a - Par k : ,_ "The Trail of the Lone~ehJk~~ vormr_.en die tttel hJkt o~s fen fH111 , welke ongetwijfeld tot de some Pine".
e~g~,nhJ~, wel [ulster dan "The past IS grootste films behoort welke in het bijna
C In e ill a: "Onder twee Vlaggen",
Kupsqed., want ~i~t aIleen. wordt men afgeloopen [aar In Batavia zijl1 gegeven,
C e n t r ale B i 0 S coo P: "He~
Igevoerd in een mllieu, waarm de deugd
M.eisje van Buiten",
De reglsseur W. S. van Dyke had de
,. Inderdaad met overrompelend gemak
wordt gecerend, doch bovendlen geldt beschikklng over prachtig menschen\VAT IN DEN i\ETIIER IS
Ihet verleden er geenszlns ats atgeloo- materiaal: (Jlar~.O'able voor de ultbeel.pen. Integendeel : het verleden van de ding van "f:Jlackle", den cafe- en speelZATERDAG, 12 DECEMBER /
I geslachtenlange }le.erschappij. eener kou- huis-eigenaar en, dank zij ,'zijn Invloed
, de en conventloneele moraliteit leeft hier op vrouwen, de "branie" der BarbaryN I rom
20.30 Piano-recital
B. 'R. V.
18.30 Zigeuner-orkest e
voort in starre onbulgzaamheld, en men coast van het San Francisco in bet
z
ang.'
"
ziet het in botsing komen met het ge- b egin· 'dezer eeuw ; Jeal).ette Macp. M. Y.
l8.00 Cello-soli
/
: heel anderscorttge ver.eden van een l Donald (.M:ary Blake), ~~t. melsje
Ph 0 h i
22.10 Reportage .ran de
: vrouw die deze steer nlet kent, die haar ; ult bet-ere krlngen, dat door arrrcede affeestelijke openthg' van de
',gepatentee,rde deugdzaamheid ntet kan .zakt naar, de 0,nstulm"ig.et.....'.6m"g,eving.
Moerdijkbrug
·
1
de
Koriingip"'-/c~or H. M.
.,:: i waardeeren en tach verpllcht is, haar waarln Blackle ongekroond ,.o..O~lng ,s;
Ze e se n
20.45 "f{ip.g Lear" van W.
:,~ I met den completen Invcntarls van dutre ~pencer Tracy (pater MUll.in)~ Bla'ek~e'~
Shakes~ar'e.
"~11 vooroordeelen te aanvaarden, omdat zij [eugdvrtend, de eenlge vcor wle. de reus
~'-;:"i~'- Col. 22.00 ltiPpodrome-orkest.
~.J ! nu eenmaal door haar huwelljk er in zich butgt, zoolang de geestelljke het R 0 ni e
~~:~ C~~~~;t. muzlek,
1~: I werd gebracht.
1punt Oodsdlenst maar, niet aanroert;
ZONDAG, 13 DECEMBER
De inzet van het stuk is al aanstonds voorts Jack Holt, Ted Healy en Jessie
teekenend voor de situatie. De dettlge ; Ralph.
"
20.40 Spaansch gramoNlrom
"
kolonelsvrouw in het ~eftlge En~elsche
Zoo lneengrljpend is het spel van de
roonplaten-concert.
",The Batavia Players" in hun opvoering van "The past is finished". V.l.n.r, ,.Mrs. Audrey James" mr, C. C. P. Wichers,
18.00
Rado
hoorspel :
dorp schrijft een brief, waarin e'en dame drie eerstgenoemde hcotdpersdnen, dat
B. R. V.
rmr, R. P. Braun, mrs..MaUd \Vortman, mr, J, L, Parren, mrs. Cynthia Suther land, mr, '6. James, mr, B. Brldgwood
,\Hansje Bluf" (voor kinuit haar kennlssenkrlng wordt ultge- men ze ell~e~1ijk' niet In'dividueel in be.
,
en mrs, Pauline l\'Iair.
·
aeren).
nQodigd, een door h~ar ,ontslagen dienst- s'cl1~;n)wing mc~st rte~ert. }fog hO~it ,te18.00 ¥ioo1concert op. 77
~~~.~~~.~~~~=~~~~,-._~~_.~~-~-~--~-~_.~_~~~~_~,_~=~~_~~~=~_~~~~~~~~~=_~-~~--~~,~=~~~~~~~-~~~
m e~jen~taan ~ ~~e~,omdatzij het voren ~ljnde voca~ numm~s van ~ea~
van Brahms.
Phohl
22.35
Orge1muziek.
kind gevaarlijk ach\ voor de m()rallteit n~~te Mac.J)onald op zulk eel\, g~lukklge
21.00 Kamermuziek.
~e_es'en
der dorpel1ngen. .Itet beste zOu maar, \ylJze aa,ng,e~a.9t aan h~,t filmverhaal als
6.3,0 Variete:
:a. B.C.
De IIu,veIijl{sfeeslell
Bilhlvlasche I{unstl{ring
Autoh US"lllukelnars
zijn, haar uit de omgevin'g te verwijde- ll}ler; da~ geldt zOoweI voc,r de "uoolij'ke
Paris-Col. 20.45 Concert.
ren, en de rustig1e suggestie van den' Iiedeten van het, zorg,el~s feestv~rende Rome
20.30 Concert.
~Ioet.en oak loonbeiaSthl'g '~'e't~iell
Buurtcomi'te voor Talldjong Priok
De Juliana-tentoo.nstelling
co, a Is voor' de })1....
1.ocht1g.o.
a d dl
t'
kolonel om de~ zaak .Hever aan de ou- FriS
v ~o s ems 1\vie wel'eens per autobus gereisd hee'ft~
Te Tandjong 'Priok Is tijdens een verVijf en ,zestig inzenders Hemel) met ders der zondaresQver te laum wordt ge gezangen ,bij het kleine groepje God- "N--A=i!!-~~~~
~llt 11,atuuI'11'J'k h'e t tYP.e van den auto- gadermg
.
,
~h
<.-;
van vertegenwoordigers
uit'
de .
rUlm h on d er d en zeven't·19 sch'ild erijen, met miriachting van de hand g~wezen. :v~ee~r1d~n
d G ld
G den
te poel.Y~~ I'~n<~en. Qan
d
IPeerbel'iclli
btis-makelaar. Dit is de man, die den scheepvaartwereld en van de burgerij teekeningen, pastels, prentenen miniaSpoedig daarna ,komt dan de vrouw, C ~ -en ~ :,l,.. el} e,v~pe~,ns vaer e
mrgeloozen reiziger l~eeds v~n veJ.:l·e ~et eel). buurtcomite samengesteld'voor 't re- turen deel aan de groote portretten- en die volgens de opvattingen d:er ko1'6rtel- m,elodleuze opera-fragmenten.
(VAN ZATERDAG 12 l)EC. i936)
aamkomen, dr'e' zich ongevra'agd over ~ele~ van ,(:Ie feestelijkheden.-in·,verband fig\.lUrtentoonstelllrig, die de Batavia- s.che bepaald nog veel ~evaarlijker vaor
Clark Oable, de vrotiwen-veroveraar,
ko>f!ers en bag,age ontferhit, den passa-met· ~et huwelijk tan Prinses Juliana. 'sche Kunstk'ring van 28 Dec. tim 5 Jan. de gemoedsrust vail haar brave dorp spe.el,t op zlj:r best in een rol zeoals die
lIe. h09ge pru,k is uit Japa'n .snel vergi1er in de bus, helpt klimmen en een Voorzitter van het comite is' ir. E. van in: zijn expositiezalen zal' houden ter moet zijn, doch aanvankelijk staat zij hem in zijn begh).ja.r~Il: 9ij ,~e film werd
km,artje in de hand drokt. Vanzelfspre- "loten,: dir'e'eteur van de haveri'~ van eere van het huwelijk van Prinses machteloos, want het is haar eigen zoon, to.eb~QacQt: n'aar 'onzen smaak' m<l'est dw~neh. De depre.ssi~ die gister,en boven
kemd ontbreekt bij dezeI1.makelaar i\eQer Tandjong Priok.
Juliana.
die het gehate schepsel als zijn echtge- hlj 9ij de uitlleelding Ivan dit type' blij- q"e G,ele ,Zee lag heeft TLU zi}n cen~trum
,reeds daft '<t.e \Jap,a,nsche; Oostkust (Koshi
el1ement van philantropie. Voor iederen
. •
noote de oud-erlijke woning binnenvoert. v~n.
reiziger toe,q, di~Q l1.ij."a.anb_repg~", ,ont- "PP.9( l.i et ,gt:C!0t.e comite is reeds ~en
Zooals men weet zond de Koningin
Drie maandenziju' i~tlisschen volSpencer Tra'cy, in eert rol v1erkant 7~Q ~mn., Tokyo 759 mm., Hakodate 762
vangt hij van ,de autobus-ondenlemi~g'~~urwe~}{.. toe~e~~gd dat Zondag 1Q Ja-I een groot . . chllder.lj, een portret van doende om het onvermijdelijk conflict teg·enoverges.teid ~an. den tot dUsver lJl:'1n.). (n NoO{d-Chi1}a en Kore'a is de
druk gestegerrL (Langchow 771.2 mm.,'
ee~n camp.1i~&ie, wa.a.rdpQr. g~~nQeJ..l)1e~ de, ~~:r~u~k:~:a~~o~~~~e~~~~toke~. ~~- Prinses Juliana, door Lizzie Ansingh, en tot het uiterste toe te spitsen'. Een vrouw, dcor hem ~itgebeeld~Hi buhapdelbaren Icha:ng
772.0 lnm., Tsingtao 171.7 mm"
tmrieven in de hand \yorQt gewer~t,'~ro\l- . ,'. 'i"
1"
en e
=-. behoort oak de Ned.-Indische Regeering die een Fransch~ t<am~nier hee,ft, ~arc~l ,stijfkop, ,is in zijn zwart pflest-erkle€d
9hf31nulp'o
768.8 mm.). In 'Zuid-China,
Wiens, ~e~ ct.e ~e~vice is het overal nog ,g;~~o~~'1e~.tie~stle~d :vord~n, ter~ij1 ook tot de inzenders. Er is werk van ver- Proust leest en een bou~oir verlangt - , een openbaring.
,
!ndq-Chin'a en 'de Phili21pijnen is de
ze~e;.~re~~ig gesteld.
~~{ne~e:svel c ng m overwegmg ge- scheideneeeuwen geleden. Het oudste zoo'n vrouw .is de n·a.tuurlijke vijandin Op realist\s'~»e ,w\iize ~~ :4e we!e,lde,rtge f!.:r:u)~ ,eveneens maar slechts weiniq geJlan Joel' ,beZfl,t t<:>t yoor. kort e e n '
stuk, een prent van Durer, is van vaal' van mrs. w~lt!aker, ~ile z.eker ni~t ~n,in- . periode uit dferi typischen tijd g'eehsce-' s~e(/en (Phu Lien 761.5 mm., Hongkong
cl:a;l1destien llutobl.l:s-_s~"tJo.n ~~t de daarDe antennemasten van Radio-Holland 1495, het jongste schilde'rij .komt versch de~ "stylish IS, maar d~n in conser- neerd. 'De trucfotografie viert hoogtij i62.8 m,ln., Manila 759.8 mm.).
amn VBr?On~en .?l.a:~el~ars, ..die gedUl:en- zU~len .gedurende. de feestdagen eveneens uit het atelier van den m~ker. Het l1gt vatIef Brltschen trant met· het Fatsoen doch berelkt, ev'erlals het bC:el(mde ver~
d~ dri~ .J,aren blJ het. opstnJke,n, van ,hun I geillumineerd ziJn~
.
voor de hand, dat" ge~Jl ,qogenblik mag v?Orop en daarnaast ee~ d,~ep~ verach- haal en de mees~rlijk'e re'gie" pas het , ~en fI~bie~ van lagen 'druk 9mvat nu
C())mmlss:elaon den. flSCUS tota~l ha~~en J ,De assistent-wedana van Tandjong I worden gedacht aan vo~\€digheid. Hier tmg yoor alles wat "for~ngn IS. De v~r- ,~\9-o~gJep,~1)t ,aan het benauwenisbren- Noord-Sumatra, Malakka en het Zuiden
v~rgeten. De b~lastmg-ambtenaar Konig I p'riok is voornemens een wedstrijd voor ,is slechts met veler steun bijeengebracht houdmg van schoonmeeder tot sC,hoo~-' gende, ~IQt wahneex de on1zettellue ca- de; Pllilippijnen (Medan 757.0 mJn., Alar
mit Soekaboeml heeft ~ich tpaQs oyer Inlandsche zeHvaartuigen uit te schrij- I wat in Batavia en omstreken aan moois d~chter is tuss-chen zulke antipoden 0v. 'fa:~tr'of~ . <:l~, stad v-erwoest deer aardbe- star 757.2 mm., Zamboanga 756.9 mm).
hlen ontfermd in dien zm, aldus sch.rljft yen waarvoor de Koninklijke Batavia- en interessants aanwezig was, het expo- den l,angen duur onhoudbaar, en ,het· ving, brand en overstroomlng.
OP. ;lJe middelste eilimdengroep in Ned.o~ze correspondent, dat de aJJ.toPu~,-eige- s,Cll~ Jachtclub reeds al.len steun heeft seeren overwaard., Ook eenige Indis~he komt weldra tot een breuk, waarbij dan
". -', - " ... " ,
.'
; , Indie i$ d,e druk gestege'n, ,(B,atavia 757.6
maren ,nu de n~men, .zullen ,woeten. opg~:- toegezegd Die wedstrijden zouden dan schilders zullen op de tentoonstelhng ~e; jonge echtgenoot min of meer on- . De film em~lgt hierme?~ n,~e:t. ¥en min., Koepang 758.8 mm., Ambon 757,8
yen van. dez~ t\1sschenp~rs<;>n~,~,:.{l,ange-· {J'p' Zond~grriiddaP" om' 4 uur 'g'ehouden vertegenwoordigd zijn.
bewllst de zijde van zijn moeder kiest. krijgt nog te zlen, hee de rt\~t -yre·erkeert, mm.).
zi1en ook makelaars 4o/c loanbelasting vel"
en 'eeq beke~rde, tot Ood terugg'ebrachte
0
• "
.- .,vo~deri,· terwij,i. 's,mo.rg.ens OIl ~e aloon, . g et stuk elndigt dan met h~t .over- 'oevolking' eeh b€gin maakt met den we··
S ""~huld1'gd Zl·J·11.
1
f
tId
In de eerste pla.ats ~hoo.rell tot ~it haast vertrek van mrs Whittaker r n
Indien dit Tjiandjoersche gtwal sU<:c~s ~" oon., ev~ne,ens ees en, ge~rgan seer Indische werk eenige interessante land.'
J... a cterop'bbUw
, !i~t gebied van lagen druk in N. W.
nnocht hebben, Aan zal dl·t ze'ke'r w·el" zU~len wo~en.
eep. 'Scene in den famlliekring, waar~ij'/
A1,l$tralie verdiepte zich. (Darwin 757.4
u,
1
voogdspol"tret~endQ,o,r, Corppagni.essch,ll-. aIleen die goede kolonel ha'ar partl'j ko'
oweral elders 'toege'p'. wOI'A
'GeliJ'·~tiJ··dl·g
m.et het, v'uurw.erk, dat ders uit de Landsferzameling. Het porP : '
os
I".
mm.~ Alice Springs 756.1 mm.).
~~.
. I"
--.; zonder nuttig effect overig,ens, ~ftI1t
Wat de s,ervice'betr'eft, het wordt .~~l' .'~ avonds. 'oP ,zee afgestol{en ~ordt, zal tret van Prinse's, Juliana zal hangen vader te)t niet Jmee in dat d.eug~anle
' .
. ' . ' ,,' '/"
Hoo~te.U?inden: Dezel 'Wa..aien meere]J.hcoog tijd dat de inrichting van een au-' op d~ aloon-aloon een lopenlucht-bios- tuswhen de eerw~'ardigste Indische con- huts. "YOl,l,r father has a horrible streak
De eerste veoz:s~,ll!FS.)w~J"d gt~~~raY9Ii~· deels ov~"eenk'omstig den westliwesso-n,
tmbus-station
wettelijk wordt voorge- I coop gegeven'worden,'tcneinde zooct6end~ t~r.feits~ls. peze z~jn d~ indrukwekkende in his mind", zegt de kolonelsche ergens bijgewoond d;Q9I. eeh groat a'antal ge- Manilq, Oost max. 32 ,kin. per uut, Bapgsc~hreven. 1\ls men bijv. de,' standpl~atS ~n:' te verhirideren,· dat op de ZeeJ:JOulevard ~,eltepls 'y~n C?e~! stIchter van Bata:- in net tweede,;bedrijf tegen haar dochter.' ~W~l~d~n,· ?ricfie'r ;wie veel autorlteiten. kok Opst max. 31 10m. p.er .ttur, Alar Slar
Bluitenzorg nadert, ,dah vergaat ieder de f :Ceri te, groot gedrang van menschen zal vi,a." het sombere .portret van Pie'ter de, " U'oD.W',el de. bewel'ker van het stuk' he·t ZQowel in 4e eerste als in de tweede o. .!f.,0. max. 37 "'m. per 'uur, Medan ·~ot
fo font
1
I
t·
.
.
,
... .L Y
v. ~,.' rstellihg was nagenc-eg geen steel en1lUS.y ~ .re,zen. ,J~ ~9- lm~, ~~ q~e.n ~ijn t ontstaan.
1500 m. N. W. max. 26 km. per uur, 'daar~arpentier, die Cqen verving .n~ diens, aanhit' 'roUen bij'na halveerde en dUs v,v
bc)pen ~wak 'N. 0., 'Sin'gapore zuiak N. W.,
k~o~fe.rs k~iH,. ,'toms: ~~!f~ v?9r'g9~?! men . Zoawel de N.I.S.H.M. als andere U'cha- e~rste reg~arl~l~" en,. die ,del,li~b:reiding nbg~l veel 'l.li,t den t€kst heeft geschrapt, bc'zet.
.,
'
wfordt door en.{ele makclaars aan~eblaft men hebben d ad
kel"ke
t"
t p.~ v,~n Bp,Javla krachtlg,voortzette;, 1:l~~ hel;>ben wiJ·. to,ch den indruk, dat de kern.
pe heel' ~9 Heng SJan,g, ~e dt,:.J;ecte\lr palel1'tbang W. N. W. 30 km. per uur. Op
,',',
a wer IJ n s eun OJ eenvou,d'1ge van JO,an 1\6'
'
kortgele
enl voor~ N'o.~
,- .. d,l,l, w.d ..,. . tr>.. ... . , r:",
geze;"d.
mia~ t suyke~" dle de .opa·anget~&t
is gebleven. Er zljn althans de'r' 0'10"-"
I-J"J":" Bl'OC:COCP
~.' '.'dl'e• eerO!~
. .... " "
"
. , - lqva zwak en kenl¢erend Koepang tot
Het kleme TJlandjoer' maakt hlerop
statut~n . va,.n Batavia opsteld~ e,l;1 vijf- n~~gens hlaten te ,bespeuren, en de een- den na een .operatie utt het .zXekenhuis 1900 m. zwak W. N. W. daarboven O. Z. O.
wfel-, een zeer gaede uitzoride'ring. baar
"RI1Il'J'P-----,
en-twmtJg ,Jaar lan~ h.et hoofd qer Re- v-ouctige intrigue ohtwikkelt zich logisch \\'erd ontslag,en, had Ze,er vele gelukh\~~f~ de lwerklooze . E.~rop~aal1" W. va~
." .. ':.,' ,,',
,,,
ge~rh~~ was,. het wijdsche van M~ssel, en in, de richtln~ van het fataal conflict. wenschen in ontvangl)t te ne,men, terwijl
Verwachting: Zwakke' Westmoesson
D>lJ~ ,een pand tot s.tat~o.u Ipgel'icht. Hlj
~OODE KRUIS-COLLECTE
~le,t .gr~c1eUs~ ell; waarlij~ fra:aie van !\~_ W'jj l<unn'en ctie vereenvoudiging van ~en de hall van net theater bljnate klein 0/ Tienteringweer.
is, ,mo.n:te,n,teel gel~ac~hgde :.:au. 2~ b u s - ,
.
..
ting, de Iandv:o,ogd, .die .vijftig jartm .opzet wel waardeeren, want Noel Coward .bl~ek voor I~e t,a~rijke fraaie bloemstuk~
sen. Precies op tljd wordt afgereden, net
De Se~retaris ~an de plaatsehj~e lang, tot zijn dood hier in Indie verbleef is een raisonneur, die soms veel van UW k~n, van ,vri~~den en relatie~.
!r.~',!,,!''!KW~!!!~~~~~~~!e~~~
a~fhalell van. passagiers H,it huis hee,ft I Rocde ~Krul,s-afdeel,mg. deelt .ons ~ede, en wiens -o!ficieel port ret voor de Raad- geduld vergt, evenals zooveel andere
De ,aIg~m~ene indruk is, .d,l)(~1 de verfiliet pla~ts, ledere pas~ag1er komt aan j dat dJ ..op~reng~t del collecten wel.ke,. zaal van het Kasteel niettemin geschll- Engelsche tooneels~hrijvers 'der modefne bouwmg III de eerste plaa~~ ~~J1 betere
hlet statIon.' ,
'
.
.
..
dank ZlJ .de ~elwll1ende me4ewerkmgj derd werd - levendig en sprekend als school, wier kracht meer .schuilt in de ac<?~stie~, .to~ ,stand heeft $~HJ~acht. De
Dat dez~ werkwijze ook ,eld~rs (Ie aan- va~ <;ie Dll'.e<;t.1.e~ v,an Re~ The~ter en ware er .nauw persoonlijk contact ge- spitsvondigheid van hun dialogen dan in luchtverver-?~h,ing is, zoo~~L :49~~ het
Na woordellwisselhlg met 'klan:t :
dmcht heaft g.etl'okken, bewijst; wel f\f- War,~~r Bro,s, tlJ<;I,e~W de, ver~~omng van we~st tusschen afgebeelde en kunstenaar het tempo van hun actie. Hun s'tukken l}ooger oph~l:n van ,~e 4C?-ld~ti,~g; ~ls
dloende' het fe1~ 4a~ 9-e B<;>pq vall~ Auto- de ,fIlm "Tne W~llte ~ngel gehouden - door een schilder, die nooit in Indie laten zich prettig lezen, en moe ten 'I (wer de ,OP-Zlj aangeqn'c~~ tm:Q,~~r,ne
Tegen sluitingstijd stapte gister~vond
blUs-eigen,aren, b~sI9t.e~ he,ett, ,I? ~~n- \'~e,rden, netto r~lm dne honderd ~uI- vertoefde.
.
eigenlijk eers't gelezen worden, voordat ventilatoren, er zeer OIl }o~r~i~~~~a~~.
een .I.nlander een Chfnee'schim tOka'op'
dloeng ~enzelfd~ sta~lOl1 .o~ t~ pchten. den heeft bedraoen.
.... ~...
' . men. in staat is, den brillanten geest" die
De zaal zel~ !leeft een..~ol"~~~~~~ ~rp~~~-,. Petodjo binnen, waar hij een kle,fn'ighe.ld
~. __,
' ._ '. ~~'
'~•., ~
Van ~ hedendaag~che Indische schl1- me\llgen dialoog kenmerkt, naar waar-. morfQs~ ond1~gaan en IS ;~~,veI)~m~t e~9; kocht, terwijl hij den tokohoude,r vercers zullen .Jan Frank,..Ouborg, Say-ers, de te schatten.
.
!Link .stuk 'Ultgebreid;" ,1)e~ .;to,9n~~;1 )s zocht 'mete~n ee'n gulden te wisse~en.
Bonne.t, Mevrouw Re.1fenberg, .Mevr.
Het bekende ensemble der "Batavia, nl:\mehjk 10 meter a.ch~eql~~ ,,'{~rr~Jl;l!\t&t,
Tce~ deze laatste. het wisS€lg,e1d 'te:Warmenhoven, yan Velt~uys.en, Thomas, Players" heeft gisteravond in de helaas zoodat een .behoorllj.k~ r,~~mt~~,~~st is voorscpijn haa1de, verzocht hij den k1a~t
:;ouwen, Breetvelt" Amta Rambcnnet, slecht bezette zaal van het City Theater v~rluegen., Bet~mmerm~'...~W'; ~~~~l~.e- met zijn gulden over de brug te komen,
I,Jtra,sser, D.ooyew~ard" Jo de Bruyn, onder letding van haar ervaren re isSeu~' qin~. munt~n .1-u t . door ~,~rlk~~n.:ee!1~~~d waarop de Inlander antwoo~dde, dat hij
Wa~ter . Spl'~s~'M~,a C1eto~-Lyons werk J L Pa e
i
d
g 1 . en evenwichtlgheld, zooW~J .~~ _co!1-~t,r.tW- hem dien reeds gegeven had. Br ont~EntoolJ.stell.e,n. 'Zij -zuBen nle~ Fcujlta, v~n Noel"6~\~ er~~ z~e~ goe e opvoer !~g ,I tl~ als in kle!1r, waar 4?9,r :~~'.n r\}s.t1ge, stond daarop een woolxlentwist, welke
yan d.en :ae~ghe" :ermeke, Toon Kelder, knap geteeLo-e ~ ~i s u gegeve~, eEn zilin I aangename atmosfeer g~s.chapen wordt. eindlgde wen de Inlander in woede 'ontJan Sluyters. Breltner WUlem van den
~ n e
guren van ue n~3 I
:. 1 "I' .',"
'·t k
;. '
,
Be.'
J'
T'
H
.k
.. sche gentry" in het algemeen l(\. 'end j In den v,oer der za.~, "~ ,.ee~ s er e stoken, zlJn mes trek en da,armede den
j
. .,.r~·l K~?li·' oOFroPM' "h orddl
Isdaac en ov~rtuigend gemaakt Vooral 'm'evr hellfng aan~ebracht, terwijl het ~doek Chinees levensgevaarlijk in horst en buik
1" ng, . '.I: arc an, K,ruy er,
"
ih
't'l'd i
d' 't; ,., .. ,~; 11
! srae S,
. d M a u d W 0 r te
man was sterk
in' .ooger ges e ' s, zoo..: a'. m~n.
a e stak.
von st uc k e.a·. wc,rd en opge h angen m
l
','.' van
,.,.~ t
benedenzalen. aov,en; komt de oude ,w.O. de typeering van het stelle karakter der ' zlt~laatsen .af een vnJ~.el .~:n'1beJe~:m:rd
Politic uit de buurt snelde op het ger ts ,i~ de mdan de Ocuverneurs-Generaalportretfe~, kolonelsvro~w: de incarnatie van aIle· ~C'~lC~t daar~J?hr. eeft;,
~chreeuw van de andere personen in
schilderijen van nlJ.bb~lS, de M<:>mp~r, co~serv~tieve ,en weI zeer striJ.dbare 4e- ; w€n~ilge ..v~r ,q Ing .op e me~st mo- den winkel toe en arresteerde den Invan del' Mij, Bakhuyzen, Houbraken, gelljkheld, meedoogenloos worstelena derne WIJZ~ verzorg~. ",' ' ...' .
lander, die geen verzet plee.gde.
Berckheyde, ·Abraham Storck, Murillo, met de w;ereldls~he nieuwl1chterij, welke' Zoow~l ult- ~ls inwend~~.,?Ii~n w~er;lle
He't slachtoffer werd naar de C.,fl. Z.
e.a.
in de gedaante van Larita Whittaker dcccraties aangebr~9ht",»,~~tie, y~n het
haar in,t.rede de~d. Ook deze rol werd, oude gebou,~,n.let veel qle~rheb~eil over- vervoe'rd, waar hij echter, kert na aanEr zuBen voqrtl? eenige ~tsen, .van zeer goed, hoewel in het begin wat gelaten. M~.n .z~ maareens cte desbe- komst, is overleden.
Rembrandt en ve.rschetdene kopergra- mat gespeeld door mrs. C y nth i a' ~reffende ,toto: wie herkent in den
vures van purer geex~oseerd worden, S u the r I and, een gast uit Hongkong, nieuwen m,,0tlumentalen vQOr~evel den·
tevens een kleine grcep miniaturen en die het kJ,'anige troepje der "Batavia cuden ingang?
"UUWELIJKSFEESTEN IN LAIUPONGS
wat beeldhouwwerk.
Players" jam'mer genceg slechts tijdelijk
Niet allee'n. ,aa~ de ~evelconstrt.i,ctle is
kan versterken., ,Noemel) wij voorts den echter alleto,rg besfeed" :Alle, ,tP~g~1ijke':, Ook Lampong~ in het algem~en ~1l
•
'sympathleken en rustigen kolonel van details spr,e~~w,., ~~}} :~~J},-. ~'rHs~I!~~~n' ,Telokbetong in .~et bijzonder zullen 11l~t
DE VOLKSUNIVERSITEI'.1'
J. L. Par r e n, den karakterzwak- smaak, waa,rdiede Get ontwer~ is opge- '.achter. ~taan blJ de ar:der.e p1aat~en ~ll
ken zoon des huizes van O. Jam e s maakt. Men ziet dit al aan de. nieuwe : Nederlandsch-Indie wat betreft het vieOp Maandag; 14 December des avonds en de fijngevoelige Sarah Hurst van kaartjes-Iok·~tte·n en'iliin llun,
streri-ge I'ri:m 'de'r 'fee'sten tel' eere van het huwete half negen, zal een filmavond gehou- mrs. A u d r e y Jam e s :..- alle drie symmetrie optworpen, "pendant": het llijk van Prinses Juliana met Prin, Bernden worden vaor de leden van de Volks- "old hands", die op de pianken nimmer nieuwe, mod~rne buffet.
hard op den 7den Januari a.s. Reeds
universlteit, te Batavia. Vertoond zuUen teleurstellen. Hun s3menspel laat niets
De funda.~fes en het betonwerk van de nu is men druk bezig met voorbereidi'nwor~.~n. enkele films van ~en Medisch- te wenschen ov,er, en met de beide eerst- herboren olobe-bloscoap werden uitge- gen van die feestelijkheden. Te TelokbeHyglCl11Schen Propaganctadlenst van den genoemde krachten hebben zij we-er eens voerd door, :de Ho~laHdsch.e B~toll ,Mij.. tong 'komt een groote Pasar Malam. DeD. V. G.
.
tooneel gegeven van een gehalte, dat Het IJzercppstructiewerk
~9~ .R~rh1~' 9hi~~e~s'c~e ingezetenen hebben het plan
De av?nd zal worden ?~houdell l.n d'3l men hier te zelden genleten mag.
Mesman Schultz, de N~9n-.y~rl~~ht!ij~ '.Q.I>gey~t'Oln allegorische optochten te
zaal van gcnoemden D1en.st, K0l11n g
,Ofschoon door nieuwelillgen bezel, wa- door de N.y. ,Java Neon ¥~j., ~~~'~"W< ,.~~,t ! ~F?an!~€e~cn. ~e~amP?.llg~cl:e Veldpoplein Noord 20.
ren de overige ro~len eveneens bevredi- gehce1e 0rttwerp voor de verllleuwmg I ht1e, dIe In 1937 haar tlenJang bestaan
. Men kan zich opgeven bij het Secre- I gend verzorgd. Vermeldell wij ,tenslotte, van het front en de zaal van het Techn, I viert, laat de. door ha~r te houden feestarlaat.
! dat het stuk speelt in een aantrekke- Bur. voor .Lichtreclame afkomsUg is, te~ o.a . .sch1etwedstnjden enz. S1m2nI In verb'1nd met Lebaran zal de twee- lijk en smaakvol uitg~voerd decor, en welke fir~~. oak de g~heele verzorging vallen n'1e~ de feesten van .het huwelijk
1de lezing val:! dr. J. F. H. Duyvendak dan rest ons nog het uitspreken van de van de aankleeding der,zaal en de lobby van, d.e P1'1l1ses. De schoolkmderen, ZOO·over de, beteekenis van de 1.' gCdsd~el~~t hoop, dat de reprise, van ,hedenavond op zich heeft {!enomen.
.
weI van de IGo.uvernementsscholen als
der- primitieve vo'keren nlet gehouden een veel grooter aantal bezlJekers zal
Ook de O~s-Maat~ch'1pplj heeft zijn van de parUcuhere, zullen ook deelne1.\\{9rd~lt
\y-?en~~~J~ J~I De~e!l1b~r! doch Imogen tl'€kken.
;
~o.llt?,. rp..~~~~e~kh~~ b~.t?ond, ?~ van. de men aan de feesten d?Qr het houden
op yrijdag 18 Dscember de] avonds te
Globe-bioscoop de meest aang€name v.~n €ell aubade ten hUlze :ran. den rez~ven 'Uur, in d~ R~cht-~hoog~scnool,
y, d! y.
bioscoop van Batavia te maken.
sldent der La~lpOngsche Dlstncten.
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BERICHT

VERHUISD:

D. L A"G A S

I

V/oensdag 16 December e.s.,
Dierenarts
.. Lebaron, zal het ' Bataviaasch
naar
Nieuwsblod niet verschijnen.
Mampangweg, 71
H.H. Adverteerders wordt ver22297
zocht, hiermede wei rekening te
willen houden.
- - - - - -......- - - - - - - De Mogneetjes-rubriek zal
in verbond hiermede Donderdag
17 December worden geplaatst.
sruisb,·ugstraa·t 59.
CATHEDRAL en MAES.'
DE ADMINISTRATIE.
", To.SO Snaren zijn de
beste ter wereld. Speclaal ,
voor
Solisten en Concertisten.
ver en
en

.!.!!~

_4

berghofe! "fjilere"-pengalengan-4600 vi 1 uur rijden van
DE plncts, voor wie klimcct, ~,atuur' en service weten te woordeeren

bando-e~~~- N. ~ R. WAPSTRAr-T--e--(
22274
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Darmo-Ziekenhuis

w,g.

Sam~,
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Soembawostraat 21

Soeroboio, 11 December 1936~
22248

CULTUUR MAATSCH,4PPIJ,
'IIPANGLEDJAR" ~. V.

'.

/

'

Bat a /ra, 11 December 1936.
;Firma, H. G. Th. CRONE,
22287/
Batavia.
,

Openbare Verkooping
op ZATERDAG 23 JANUARI 1937
v.m, 10 uur t.o.v.h, Vendukautoor
te Batavia, van een perceel, staande ten name van Sech Abdullah
bin Azan bin Said Alkaterle, koopf1.--perkist
man, wonende
Batavia, .gelegen
vall . 50 stu k s.
.aan de Laan TrivelU No. 67 en
•
I1iI
~ 67B, v~rp. No. 1106 R. v. Erfpacht,
22258 bebouwd met een woonhuis en een'
- - - - - - - - - - , - - - - - . paviljoen. '
Nadere Inlichtingen bij den ge. machtigde, van de hypotheekhoud-
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VENDUTIE
op Mciandag 14 December

5-8 u.

Kijkavond:, Zondag

FAt LLISSEMENTEN

Bezoekt
de landen,
die in Uw
bereik liggen!
Brengt Uw; va'cpntie door
, in Ihet schilderachtige JAPAN

Raad van Justitie : Batavia.
Curatrice : Weeskamer Batavia.
UITGESPROKEN bij vonnis 11 Dec. 1936 (R. Cs. Mr. A. B!Oeye).
W. D. van Eck, kassier bid firma de Koning & ,00., Batavia-C.
H. W. Linck, controleur Landrente, Meester-Cornells'. '
A. G. Slttrop, architect, Bandoeng.
I
"
Tjea Kian Koen, koopman, Pale'mbang.
i
F.L. Cress, Commiles Centraalkantoor Comptabiliteit, Batavia:.
I

ten hulze v/d WelEdG. Heer

REIST VELIG EN COMFORTABEL

C.

GORTER
SEMARi\Nq.WEG 13
Spe~iflcatle

HEEREN!
•

DE ZON

rNDIENING SCHULDVORDERINGEN uiterlijk op
..,
2 Jan. 1937 Said Achmad bin Ali binSjahab merk Toko Radja Batik,
Batavia. .
J
2 " 1937 C. L. H. Snijtsheuvel, Bandoeng.
!:
2 ,,' 1937 Ven'n. van Kooph. old fa. Sanli Hap Goean, Palembang.
\
"
VERIFICATIE VERGADERING 9 u. V.m. gebouw R. v. J. Batavia ddo.
20 Jan. 1937 Said Achmad b. Ali b. Sjahab merk Toko Radja Batik Yd.
20 " 1937 C. L. H. Snijtsheuvel vd.
20
1937 Venn. van Kooph. old firma Salll Hap Goean. \rd.
:'~DERLEGGING UITD;EELINGSLIJST ter inzage ter Griffie R. v. J.
Afschrift bij de W€,4eskamel' vana! 14 December' 1936ge-durende :
2 weken . Poey Tjo Tjioe, Pegadenbaro-e (1e tevens slotuitd. ~onc. 0%).
BEEINDIGING door opheffing wegens gebrek aan. baten besch. R. v. J.
ddo.·
I I
4 Dec. 1936 J. Latuasan, Batavia-C.
I
(,
,I
4 " 1933 Ban Ek Goan merk, Ang,
Tjian, Batavia.
, Kong)
.

:

MODERNE SALON -, 8LAAPen EETKAMER-AMEUBL~
MENTEN, babytafel, SEN.:.
KING fornuis', Tweezits auto,
O. M. Superba 1 op 8~ enz;
22302

",.'MMI

N§F'

U dan kleeden.

G LOR I, A
Bitavlasche Moderne

'I

HygH~nische

WAS S C H E' R I J
Voor: Partlculieren, Hotels, KOopvaardlj, lIOBpltalen, Internatell.
Tel. No. 2696 Welteyreden
WASCHTpD 1-5 DAGEN.
Halen en brengen kosteloos.

-

~agneetje~

I

9'

__a_t.IiI__,.RI
""'7"""··1!9ee

0

EFt

BIl~

£enJg in ziJn soorl

VAN UW LEVEN
o BRENGT U' UW TUD
DOOR INUW· WONING • • • •

met

22265

..

"

De. fndischma·n
Verschljnl In ~ederland telkens naaankomst
van het· K. L. M... vlfegtulg 1 dus tweemaal
per week •.

.

drill·f.gulden

per kw'artaal In Nederland en f 4.- In het
buitenland.

1t

jlttC1

\

,;

Adm. Batavlaasclt 'Nleuwsblad - Batavia (C.)

I

MA·GN.E,E·TJES-TA RIEF

meubilair,

Per'

5 iregels druksof gedeelten daaryan f 1.- per plaatsing

*!
onnonces, welke niet van .zakelijke strekking %ijn:
Per 5 regels druks of gedeelten daarvan :
per plaatsing •............................... :.......... f 1.per 2 plaatsingen
..
..
,,1.50·)
per 3 of· 4 plaatsingen
,,2.-·)
Voor

BATAVIA.C.
RIJSWIJKSTRAAT 30
TELEFOON 2616 .

II

over heel ..de wereld is onze mail-courant

~/echts

~fj~

Geen omslag met het schrijven van kaartjes
of het brengen van visites: eenvoudig een
lliellwjaarswcnsch in het NieulDsblad en gij
bereikt al Uw vrienden en kennissen. De
kosten zijn slechts

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

75

.....
!I_IUI. ._ _m

Richt U zich in

EUROPEESCHE COUPEUR

vijJ regels

"

-.lrM"P'IIII~U

BEEINDIGING door het verbindend worden der slotultdeelingslijs,t.
dd. 20 Nov. 1936 Tjen A Lie, Bando;eng~ . I .
i.'
I
dd. 9 Dec. 1936 Tjhin Jat Hin, Sc~ngei Selam,Banka.
dd. 11 Dec. 1936, H. G. A. Heikeris, ha'ndeldrijvende old naa'l1\ Handel
Mij. Helkens & Straetje.ns, Batavia-C.
223{)O

W AAROM ZOUDT U UW HUIS 'NIET
ZOOVEEL MO~ElIJK G~ZELLIG MAI<EN

Gala- enAvond-kreeding
Aardige coupe gegarandeerd.

da1~

PI

Trekken

'.

\

•

,

."'-

.L

ean gulden

I
r.. h009SI.~ IX :~~, m.~ ~:n~;n~l~:j~,~ ~.le'bouWkUndlg: I
I
s"·,,....... .......1Ei.

,'"'---------------

KRIJ~ER.

Wilt U een goedziUend
costuum hebben, laat

X
X

• =

I

Spreekuur' 8-12 V M 4..:-..a. N M
. . .
. ..
. 22266

voor cell. annonce van niet meer

van

TANDJONG COST EN TJIBOEBOER

I

c.

.'

Fl. 265.-

C HER I BON.

J.

=======
sse

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

96.

Voor abonnementen. klaCh~n ow:
trent de bezorglng van het Hatavlaasch .' Nleuwsblad gel1eve men
Zlch te wenden tot den Agent, <1e~

X·

tl De OPENING
~ I'J C.,.r -,
Ie 1 t

Ie
14

Res tau. ran t " R08US\'TAU dengeneeswijze
ni~t schad'elijk;
Vele attesten ter Inzage.

No.

X)cX.~XX3eSC1CMX

• Certiflccten von' 10 gewone aandeelen zonder nominale waarde X
I:
[
STANDARD BRANDS INC.
22 JR9
f 3.97 Ned. Crt., tegen dividend- .
NOORDWIJK 35 TELF.2322
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~ bewijs No. 30. . '
~
heef~ eerstdaags pla~~8~ ~
Batavia, ,12 December 193~2288 3CM)lX~)gSC2C:CX)C_.,
Is
het
U
bekend
dot'
.,.. .
de Ind, Lloyd
WM ' • • •
»*P8 A !i!'f± "'
B REM EN
de I a a 9 s t e
EXT R A - REI S van het PAS S A Gt I E R
HIP
outoverzekeGEVRAAGD
ringstarieven
lIS
T
UT
T
GAR
Til
heeft ?
KAJU ITS-KLASSE- TOURISTEN-KLASSE \
lnl lchtinqen
L
VEREENVOUDIGE
TOURISTEN-KLASSE
telefoon Bot.
•
uitvoeringspractijk.
Bij geble!<en,geschiktheid goede perspectieven.
1312
889
Brieven met uitvoerige inlichtingen en portret onder No. lS 2547 aan
-17' FEBRUARI 1937 van Singapore en
N.V. Niar; Postbox 127, Soerabaia. ,
22305
19 FEBRUARI 1937. van Belawan naar
VRIJWILLIGE OPEN BARE
rpm•
W*' J
. . . au
&
VERKOOPING
"
-----~._-------,.-------~-Genua;", Southampton .. Rotterdam .. 8remen
op
OPENBAR~ VERKOOPING
Zaterda9. 19 December 1936,
PASSAGES VANAF
. Op ZATERDAG 19 DECEMBER 1936 v.m. 10 uur in het lokaal V'L\n, het
10 uur v.m. in en ten overstaan
vendukantoor te Batavia(Stad) van:
Inlichtingen bij de Hoofdagenten
van- net Vendukantoor te SoekaDE PAR'l'ICULIERE LANDEIUJEN
Wm. H. MULLER & Co., N. V.
boeml van de THEE- en KINAOnderneming TJEMPAKA, beplant
BAT~VIA
SOERABAJA
SEMARANG
met rulm 65,bouws thee en 60
22270
verp. nos. 5658, 6359,6361, 6363, 6361 en 9252, gelegen in de Residentie
bouws kina, gelegen aan dell' grooBatavia, Afdeeling Mr. Cornells.
.
ten weg van Tjlbeber naar SoekaGemelde
landerijen
worden
verkocht
tel'
~ fine van scheldlng en
negara.
v
deelingkrachtens bevel van den R.v.J. te Batavia.
Nadere inlichtingen te bekomen
Nadere inlichtingen worden gaarne ten kantore van ondergeteeten Notariskantore te Soekahoemi.
kende
aan gegadigdEm verstrekt.
DE GEMACHTIGDE.
De gemachtigde :
22261
~Ir. J. G. KRIJGER
Advocaat, Batavia.
22253

~~~~~~~~~f~~~~.~rOICllvliet O~ 41, Bat.-C. Telef.1626Bt.
SPec. Aambeien, Asthma, Suikel'Ziek-.. . . ' - te, Geheime Ziekten e113., enz. Krui-

Tel. Bat.

Tonah Abang V/est 14
Batavia-Centrum.
Tel. WI. 477.
22277
"

Vanaf 14 December
1936 betcolbcor gesteld bij Broekman's Adrnini- X
stratiekantoor, Amster.dam,
u
EXTRA DIVI~~~~ OVER 1936 ; .

;=:

22282

.

SIN
L ION G 1 Ii A IJ
M E U BEL - M A K E R IJ
Batavia 1893

A.S. KARADIN,TABIB

Te huur aangeboden.

11.111.

118z

Uitgerust met draadwielen.
In zeer goede coriditie.
P R IJ S B ILL IJ K.

- - - - - - - - - - . .... FIIO/IS en ReDS

Gezondheid is de grootste' schat. GeTet No. 1290 W~5t. garandeerde vlugge genezingvan aUe
i\i\NlU/\AK VOLGENS TEEKENING zi~kten zond'cl' operatie
qoor
170z

Domus Park 9-14-15 en \17
Djatl Petamboeran 49
Gang Tengah 6 en 9
Pasal' Baroe 123
Pintoe Besie 13
Rijswijk 7B
Pasal' senen 192
Gang Kenanga 32 en 46
KadjiEiweg 39 en 46.
Zuiderweg 7 '
Salembapleln: divers~ hulzen
Laan Wiechert 6-18 en 24
Heveaweg 19
Kerkstraat63 en 71 '
Leonielaan 2-4 en 6
Gg. Gew. makerschool 'T.-9-1113-15en 17
Kebajoranweg 10
Tandjoenglaan 41
Te bevragen : RE~NST & VINJU,
Ald. Huizenbeheer,
Kali Besar Oost 8, Batavia,

. .

Spreekuren 7---9 v.m. en 5-7

Kebon Sirih No. 13 .

= '

LIMOUSINE

X'

Volgens van de~
D'r <tie ontvangen bericht werd be oten om over
boekjaar 1936 ee Interim dividend ult te keeren van 6%, hetwelk tegen inl~ering van divldendbewijs Nr /38 vanar 15 dezer
betaalbaar is llet f 30.- per aandeel, ten ka)1tore van ondergeteekende,
/ .

naast Cmema Palace, Krekot 43
tel!. WI. 2207,
Overlleerlijke CHINE~CHE en EUHOPEESCHE GERECH:rEN.
B1llijke prijzell.'
Coulante bediening.
Bestellingen franco huis.
142 z

SEOAN

PACKARO

A L GEM E ENE P RAe T IJ I( IKleine 8-cyl inder ' 7 -persoons
Kebon Sirih t2f-T~If. WI. 550!carrosserie.
'
,
L
,

141 z

D/\NKBE'fUIGING.
Ondergeteekende Samsl, wonende te
Batavia-Centrum, Gang Samping Besar No. 26, betuigt hiermede zijn dank
Prof. K. Hasrut, voor de kundlge
geven met blijdschop kennis van aan
behandeling en genezing van zijn aamde geboone von hun zoon
belen door middel van kruiden binrren
14 dagen (2 weken) , waaraan hij gedurende 10 jaren gesukkeid neert,
'
JAN MATTHIJS
Batavia-Centrum. 26 October 19~d.

Arts'!

Ingang Kebon-Sulh-park.

BATAVIA MUSIC 'STORES,

Ad

".

0 Op-;-_·J,

9ANDOENG
GR. POS TWEG 0.' 68
TELEFOON 2252
?21111

\

..

'

.)

.)

DATAVlAAsCII
,L '~' ~ 'ct 'eo n,

,;~I1i!1l~iNi>'80R'" Nni~ NAAR

u Dec. (Transocean>. 1
kabiriet van Canada hechtte zljn
v09rloopige; g()e'~keUl'ingtian;
abdl,
Can n e s, 10 Dec. (Reuter). Naar c~t1~ .van Koning Edward. De goedkeuaanleldlng van de geruchten, dat Koning ring wordt eerst definlt1ef wanneer zij
van het Alg. Ned .. Ind.
Edward zlch hed~n naar cannes zPu in Januarl door het parlement zal zijn . (Telegrammen
Persbureau Aneta),
begeven deelde Herman Rogers. de el- gera tlrtceerd.
'
.
. . ' 'g'anaar van de villa "Loti Viel". heden
In Zuid-Afrlka is hetzelfde het geval.
'narnens Lord Brownlow mede, dat er
Brttsch-Jndte
proclameerrt 12 dezer L
.
Inlet de mtnste kansb~s'H1.at, evenmln
DE FRAUDEERENDE NOTARIS
~ .thans als in de tOekOlust. dat de koning den nieuwen Keizer.
.naar "Lou Viei lJ ~zou komen en ook niet
IDe n Haag. 11 December.' De
naar het' district. waar Cannes Is gele- , Ee"ste be;oek bij Kon'ing ;Amsterdahlsche rechtbank- heeft den
gen.
· ·o..!'r;·.. ·~e.jgewezen notars Kluwer wegens verduts. Ge 9
.tering veroordeeld tot een jaar gevanSpieker voegde hi:etaa'n toe, dat mrs. I
. . . . .
.genisstraf met aftrek van preventlet.
Shl\pson voornemens is 11\ de :vUla te i ~o n den, 11 p.ec,. (~eut~r). De pre- ;
.
. .,' .. , ..
bl'ij'ven.
lJ!Ue~ bracht o.~ VIer. u~r ,ziJn ee~ste ~e-.
DE GRONnWE~rSWIJZIGING
Ko'nlng'~'
1
zdek aan Kotllng George in' dtens wo- i
,
s'chap
door den
:ni,n g te Pi~ca'd11lY.
.
I
I lYe n ,H a a g, 11 December.. ~'
.
.
Tweede Kamer zal vermoedelijk medlo
Lon' d'e n;: 11 Dec. O'-faVa's
getroffen .
1
B~lg.whl,we.rd .1~I,d:~,toegejulcht door Jariuarl worden bijeengeroepen ter beBij , d~' .behcndelinq' in tweeds
, " ",
..
.
.de wachtende menigte.
\
ihandeling. van de aanhanglg gemaakte
lezinq van' net' wetsontwerp in:'
INDRUK IUJ usr P U B L I E K " "
. ; , ' ., ."" ',.. "
grondwetswljzlglng'
I

.. ,

E_dward VUI

Koning

CANNES

He~

' .

afgetreden

I

Ttou'w oo;n

Hoe het publiek reageert,

Nederland

....

het

Indrukwekkende afscheldsrede
Britsch Imperium

Boodschap van Qiieen Jf!1liry

I

de.

Als

biJksem .,

r.

Heden Yfordt HerfogvtJn York .tot Koning gepro'clameerd

zoke de obdicot!e "~rwierp het
:Het,.~rO?d.;en.blauw;.i~~s~h\~qer~rDra- !
• .
Hedenmorqen heeft de ofqetreden Koninq over de
1.9gernui's met 403 tegen'. 5
LOll dell, 11 D~c. (HavaS).
g~n-v.ll~,gt~.lg ~~~ .~<?~~.n~ ~d»,af<l: v~~7 j
AFSCflEID VAN DETERDING
Enqelsche zenders zijn ofscheidsrede gehouden voor
trok 01~ vIJf .mlnuten over,halt. dri~ van
stemmen her cmendemenf Mo'xlIet is nog moellllk den Indruk weer
ton
tot
instellirtg
von
een
repu;L?~lden
in de flchting van F~rt ~e~~e'-~ IDe rr H a a g., 11 December. Het
teO geven, die .d·e abdleatle van King
ol!e deelen van her Britsch Imperium.
bliek.
:~e:e~~Hettpe,st,~l\'(erd,.~es.tuurd
door den .bestuur van. de Koninklijke Petroleum
Ed\vard iii: Eligelalid heeft gewekt
. BdldWin~ vetklaa... de~· dot het
No de ccnkondiqinq : IIHier ~ is Windsor Castle;
;Wmg Commander Fieltlen.
M~~'tschapplj heet"t haar' afgettedeh p~e, docll llef IS iek.'er,· d'a't de 61ljken van
abdicatie·besluit voorziet. in de
Zij'n Koninklijke'Hoogheid Prins Edward l onze v,roegere
troonsbestijging van den Hertog
sifup~thie: ~oor K6htli( t~\Varet niet ;il~ PROGRJ\~rn'f* YAN OtOltGE Vt l~l~it~~j~Jt7~ih~~i~6~t~ Jiii~·~~~Ji
vat') York.. Een' parlementaire
Koning en Keizer, spreekt" ving Edward vrn zijn
d'e absolu'te ioyalit'eit jegens den t
) pr!leen: ~fsch~idsdiner aangebOden.
ste'n;'mi'n'g' is noodiakenjk, ddar
Lon. d'. e , n,. 11 . De c. (R'.eu t er.
llieuwell soevereill .uitsiuitell.·
,
laotste re'de tot zijn volk aan.
de grondwet nief voorziet in het
heerscht groote belangstelling voor :({Q- ~.' ~/'
d"H~'
-'''i>_.'
tv
.
,
.. ,
.
ning Ge9rges prog~a~ma v~r ,1937. Me,lJ. .en
t
5! g
.
i-p'
. ....
geval vqn abdicatie.
IS Konings· sfem kronk vast en rusfrg'. Hit zeide :
tn sO~Ihige ~~o-:copen werdell: portret- ! vtaagt zlch alom.' laf iif w'elJ:{e mat.e Z" M. :
_=
..
.
.
. . , ;te;n . v~n .den hertog; ~an Yo~~ 9~ ~~~ het door d.en· ex'-KoIilng opgestelde pro~
p'rocfamatie' it; de'
Ten langen'leste' be·n~ik. in staa..t om1een enkel
dg ek ~e.p.rojecteerd, waarbij het publIek gram zaf ul~voeren: Itt B~st~an' sterke :
lulde julchte. "
'~ d
,...: , . t"
nlrtg' .
' ~l d' t'
m
DomJn'ions"woord te s'preken over mijn ei'gen aan,gelege·nheden. Ik
l\tet Heln' vertro\iw ik' U nUjrt lieve .
~
1~ ep.,~n 0rt; aal~ ~ pe. e~~"
a n.o, . f
'l~~~~e~if~~~~': I PLE(aITlGIIEt6' IN SINGAPORE'
heb er nooit behoefte aan gehad iets fe verbergenl ~cho'~Ac16ch't~r ,~o·~.J ~r~' KO'~il\gr~ i~'i i(jh. .in ,a~'dete blosc?pert .keek het pU~Uek . ?~rge ~~e;k ~ol~e~den
e
.Mo;e ziJ (ieieifde onuit'puffelijke gelle.. 'verpaa.sd. also! ~et t,liet kort. gelooven•..nlde ~r
d,Z?e
f
~~~ingin: Elizabeth' i
het werk'elijk waar ~was. I
ze za wor en uOO
..
,maar tqt ntt foe gevoelde ik, dot het met het oog op de genbeid en het vertrouwen ondervlnden"dat
.
, . .
·
S f 11 g a' p 0 r e, 12" Dec. <'Reii~
consfitutioneele verhoudingen onmog~lijk was .t,e s.pre- als' gij nuj 2ff Jaar hebt gegeven.
: D lfd
' , ' ti' .,' k
. 1
Men hoopt, dat het Konin~lijk pa.~r
eze"e, :s~n~. e . ,on mel).: ,gevoe en niet slechts de Delhi Duroor zal blJken. Eenige uren geteden heb lik 'miJn laatste pHcht als . ~(( w~rt~;~a~,~\f~~~r; ~~~der~~ ~~~d~~.~. ;il1 . W~s~m~nst~r,. 'Y~r de ll;l~l'1ig~e~a:s ;Wonen;,d~h.~ev~ns \~ sta~t z~l ~~n. een ter). Bij monde van den gouverneur
had de proclamatie vart den ,lIertog
Koning verricht en nu ben ik opgevotgd door mrjn U\~. ~;~ftell: .~le~t" ge~fotel1: ~~,e.€ IS .nll~n, ,dft, ~~p~ bllkselh:.. ge:tt~~ten scheen, Wen ltournee door Britsch-Indie te makeli:
.oprechte gebed, da~ ,ondanks ~ nee"!d abdl~atle be~end werd.
,. ;
t.,
.:..
.•..
.."
van York tot Koning George VI
broeder. fk wensch ddf mijn e~rste WO'drden' zrjh e'en! .door de hllidige moeilijkheden - de een- ult aWe; d~elen v'ah ~et Brltscne fUjI<: Treedt Duff Coo'per of?
betuiging van trouw! aan hem.
,~'
I
~heid van ous L.'lnd ell Rijk door Go,ds stroomden berichten j)l'n'rietl, v;'ci"aruit :
.
, Gij allen weef de' rederien voor mijn beslissirrg:Toen (:ie'g~n IWoge: geli~ru1h'a:aid 61:(fve"ri Jrl ve:J- v1rb~zi1Jp e~;:le~~wez~n.,,~l~~en,ovef ,~~ LOlli den'; it' D~'c~ (llavas). Er Om twaalf uur wordt de' proclamaUe=
~Ioge Ji.i}·it iegenell' JIl a:ltijd lel- aQ~l~a~~e v~n King. ~~wa:rd\~n waarm lo~pell gerllchten" dat' verschEldene mi- in het MaleisCh~ het C.hineeSCh' en het
ilk mijn' sfandpunt bepaalde heb ik niet vergeten 9a'f rk' ;sterkt.
den."
g~w~~e~,: werd, op, 'd~. r~YtlHt~l~ 1V~n, d~ ,ufsters. at iUi'f~\l' tred'en (Ii verba'1\'d met Tamil herhaald in het bijzijn van een
.rnmihifons jegens' de' Britscne ntonar- 'd'j
·t· k'
h
h I·
t··de
d zeer .groote menlgte van aIle landaarden.
eerst als Prins "an \Wales en later als Koning 25 jaarin
!cnie.
.
_. .
. ' ~ crl .l~" o,P U!l O~1( mg. IJ ~s. e .
. .
s;taat ben geweest mijn land te dienen.
Men spreekt tege'u': dat Koning' -Ed- crjsis. Tot d~e'ministers z'ou o.a: de mi- '. Tevens'zulh~n' troepen ter sterkte' van'·
Gij moet mij echter gelooven, wanneer ik zeg, dot . Abdicatie·o·ntwerp goed'-o. war4 ~a zijn ab<llc~t~e nle~ ilaaf Enge'- ni~ter vaii oorIot, Duff CO,oper, beh:oor~l1·duizend mall aanwezig zij·n.
g{ef<d'uij<f /
!rand. k'a'n- :,~erugk~e~~n,.doch naar. ver-r :
.
ilk het onmogelijk vond 'mijn Izwore took op de wijze die..
;(qidt, i~' nil ;vast :beslotenzich, in 4et, VERIIUIZING :;NAM :aUCKINGlJi\l\1
Maand'a'g is· een algemeehe vacantia";"
z.: ',~I
~.~.
,,~, ~ ~:~..
':l!l)Ulil.~nfan.'d te. ves,tigeli, t~.n.ll1il):s.te ,voor..-- "
' .'.
PALACE'
dag' doch er z'al geen parade worden
ilk juist obrdeelde uit te voer-en zonder de hurp ·vOr:" de
KING ED'V~Wp,:~Jlt).NS "MR.
~
\VINDSOR"
. ·J.09Pi~~, . De gl~:;tyin val;l S~Fathmqfe. ;~e
gehouden ,tereere ·van den vetj'aardag.
v,rouw" waarvan; ik· houd. Ik wil dat Gij ,weet dot de
:moeder van de nieuwe Konfngin, ,b~-:
Eers£ iI\ J"nil'ari
Vain den' nieliwen' Kortll'1g..
, : ','
,
\;
,..
,
•..• <"c t;·~
.~ Jo.cht,heden haar do..c hter op het House
"
,
.'....
.
'.
' .
b~sl;'ssing, die ik heb g'enomen, die Varl mij en vO'n mij
"L 0 n d.e n, 11 l)ec. ~;R~~ter). Heide
i' ~
. QI: York. Vele vooraanstaande personen
Lon den, 11. pee. (Havas) ~ pe . De procl~i'matle werd lHat offlcleel blj'..
(J)) I I'e en was. Ik nom deie besHssing uifsl't-lifetld ncar
I1uizeilriameil heden' binnell' t\vee , 'beweht€n Koning deorge..
: H~~to~ ~/~l.l ,¥"orrk .verfi~~ J1e?enrt~:cht, O~: ·gewoohd door ve.If! l~d'eh van de' ,be:man; ' ;. '.. . . . ' ..
. .. '.
halt twee Marlborollg h ,HOUSe', nadat hlJ ning van de "Emden", die het Konh\k~
, en een half uur het wetsolltwerp hi-,
eigen odrd~'e'.
.'.
zake de abdicatie aan. Een kwartier
IlONING ED\V~Q _\VAS VOLMAAKT ;and'efh,Uf uu')," ~et Queen' Mary had l1j~ sahmt afvuutde. '0n.middellijk na
De dndefe persoon, dU~' nfeibij ten: nauWsfe betrokhtt~r .onfv·in'g h·et·' ohtw~lp d~ "Ko;- .
KA,LM
.gecon(ereerd. Naar vetluldtza,1 de nie~- d-e proclamatle werd het schlp gepavoi'-'
·J: kI···Y
: ' g"oe"d...~·'····"':;~· .'[ ,>' 1'5'2 ~,"
.
'.
.w~ .J{o.nipg.e~r.~t 1
..n... .Janu.,a.~l,ziJn Intrek seerd.
ken wds, he~eft fot, het lao·tst .getracht mij te beWegen
~1l1 ,IJ.A"e . ,..;,q~~ur~.~~1¥eltO~n .. '.:'" ~~,~.
ton dell'."...io Dec.
(Reu'ter\·.
.
1
l~l den1!ll~ldag hleld EdwardVIU:. ~ .. , ."
.'
,... "
;nemen in Buci{i.ngham ,Pa ace.'
"
een andere'h weg' in t~ sraan.
, k··
"dr.·...'
R.
e ute
(
d e· 'b·'e k en.d'ma
(oor
mg . d'"er goo
Aeu-'
. .r .verneemt
. Ult
. ,.. befrou
;"..wba".
IN H£T V£RKE OOSTEN
•;"';;"d'"Oor
-, d'ell
~ ,
~.: ·b···· ~~I'
Deze· h~odgst ernstlge belslissin'g ~rs' alle~en .~eno~e~ r1l16
gr'if·'.JoI,
ner uer
eh,,ae : { . .re
. brOil, dat. d6.
,.• . ,omgevmg.
.. : . ; . : van Ko-.
· ·J . i " .' OP,
I.\;~ , K',ullln!;
l'::':d t··~~.J;~
.
mug Edward.. dlep- getrollen is door
A'an
IIlllzen
e ZlJll.
Dub 1 i n, .It De'~.
.. (neuter).
n.
If o~ Ii g k 0' n: g.
12 Dec. (Reuter).
met de' ged6chte te doen Wat' het best voor allen was.
doch nauwehJks verbaasdfs over de
d~ Dail Eirean 'werd eell wetsontwerp O~ 12 dezer te drie uur in den mlddalir
Maar die b~slissing is min:der 'nt6eili'jk gemaakf door de
I<o·nilfg,o~(;rg~·Z'a'l i2 ,c!~ie/ tEf,<fti'¢ u:ur:, k~~I~~teJ en~l.oe·d, \vaat~V~l1~. ~I., tij- . O. "I' 'd ~it· vo'oltii~t ilr de- 0 ll-eliing ,wqrdt de hertog van York tot K;0nIng
.vo, Ig'e eg ,
p
I geproclaIhee~d. Om kwartover twee heeft
wetens'chap;dat mijn b'roed'er l met ziJrr fangdutige voor- 's mr<tl~ag~ in l1et st. ia~l\\es Palace fut dens de crIsIs heeftbhJkgegevell.
Koning! W'orcf~n gei)t~ciimee·id.
~. .'"
. , .
van h~t ..~lll~~ , ~~~ . ~ou~~rr-~':lr;gelle~a.a., d~ eedsaflegging plaats. van den Wetbereidi"r1Qi e'r, zijn uitstE~ke'nde eigenschap~en;,in st6at
'..
.OndankS de zenuwacptlgheld en gro()- en de verwijdering van. 's Koni~gs naam geve~nden R~a:d•.waarpij: de geIo~t~: v'a,n:
iBaid~i.~t n\a~l'l<t~ i~ heft L,~g~~hUr$' ~- ~ ~:e:: bezor~qhefd.ya~ allen ,\llt zijn.01)1- lilt aIle ,bmnenlar(dsche activiteit vall aahh's:nkelijoklieid en toewijding aan de·ft'
is mijn pJcidts vobtfeJ'a'n' in' te n'em'en' ~onder,sc~ade voor
ken;d, q·s:e~piJ.r~(d~~r fu: Z€$...l1\rr iil: creW :g~ving zag Z. M. dit grootste probleem ,de,": Vrijsf~hn.
'K6nh'lg wordt afgelegd.
. .
I(and of Iltnpeirium. \:'erder geniet hij de zege0l, waqrin midd'a'g' de~~(~d'~yl'l;ap. ~aA qer.·,pJ~ij\v~p :Y,an zijn l~ve.n me.t Fustjge waardighei4'
I
KOnil.1~t,i~l ~r.engelY~,l).) '?~t h~1 ee~' a~f.e~ ;e-n volma.,~kte kalm'te ..?l1de~·. ~eoogen. .
.'
vfelen van U zi'ch verheugen, maa'r die 'mij niet ten e;feel' van
anW/oOfd. ?a5. vOQrstel1~~ .. ftet far:.
!~n hlJ eenmaal ZlJn., Qeshs:singhad.,
..
.
'
.vriel : die! vein' e~n gelukkrg: lehui's met vrbuw en I<in- lement gaat 18' dezer Op' Ketstteces~ ,ge.nQ'me~ ble~f hiJ ....,.. zooats, een ' ~ijn~r Dub I i 11, 11 Dec. (Reuter) •. De' t4efMlddelfa~dsche %es
I'
; vr}e~~~n zeide,~. a]s. de rots van 01- '.dail Ejrean nam met 79 tegell 54 stemI
dleren.
Braltar
.
prob eem
: . De KonIng werkte d'ell' raatst€n tiJd Ilt~ll de iNge'c'lieiide \vetsontwe'r'p~ii aan•
. Gedurende de'ze zwar'e dagen ben if<. zeer getrobst
Koning~ George ',Vf
. .
N·''t.' NI'E·U\·VJ,'t.iAR ENGELSCH-ITA,' elken , avo.,n, d..aan. ziJ·n b,ure,~.u +.'" t. diep
dloor H., M. mi:j'h\ rYloeder en ryli'jn familie. Mijn ministers,
i'n' ~ep..l;lac!l~.,Ondank3 dat ~t;nd hij
Geheiriiiifi'iiig'
verffek
a
LIAANS~r AGREEJllENT? .
\VORDT ~N ME~ GEI{ROOND
's ,morgens .vro~gopep.v~r~n<,i,e,ui~r.
iln het bitonder de' heerBbldwin, nebben mij bejegend
'
d
1;1'
D"
~.
(R't
")'
Of',;··1
r
·
~
.Hjt{
11iet"ht1t
~in~te.
~e~~en_.
,yat}
~~.
,i~:
G'
'
.
e·
.
·
r/u'
c
i·,'
.
i.:.
L
'
'
'
fa
rJo"lr·~.2-2-1.UiJ.~.
L'()
ri
d:
e
n,
10'
Dec.
(TranSo'ce·iny.\
.
'
met afgeh'eE!fe consi'deroti~~, en gee'n constitutione'eJe ' .L () 11 e ~}', ec! el~. er. ,. . l~ ee t~llS~ pl1'ysie~e, ,e'1\, g,ee'&temk e spannin'g, ,
n r en n r
HUll urn
wordt.· .gel~leld, dat.\d~ lu~uwe, ~c)run~ ~ w~l~e; qij ijloes~'.o1)q~rga!ln.
'~..
:~.~ .,,"~·~ii~ .T~.iegr~ph" v~orspelt, d~i Ii:!~
moeilijkheid he'eft zich ook moar een oogenblik~ YQor- ~leli
htel vali Ge-orge'Vl ~tai1heenlf.,· " t~gepQ,v~r ieder~~~{ dl?, m~t. he~.;1l~
L 0 IT de llj la Dec. (Reuter). Eel). ,~I~dde~Ialldsche Zee-probieem kort ,n~
gedaan. De opvoe·di't'·"g, die ik val') mijn vader ontving;
: co.n~f~~; kWllJn," '~O?~~~" ~IJn, pe,rs9i?nhJ.~~ s chI P - n a a; r 'm e n g e,l O' 0 f t NieuwJaar zaI worden opgelost. lIet blad
.' " .. ; ..
' ~,
,,'.:
,." ~ ~~;e.ndep,zlJn ofil~~e,elen staf als ~IJn h e t . a d: m ~ ~ a;'11,t e 1 t s j a c h t in~eilt dat zoowel Engelalid als Ifalt~
zow zO'o i'ets onmogelijk hebben gemaakt·.
L () n.(! en, . ..fl.~,~~" (I~e,~ltet~. ~~ !.~:; ~e1ile.n<:t~l1. ,W~S,hlJ ~v~n vri~fl~.ehjk, "N:11. c h a, n t r e, S s" - v e r t .r 0 k .bip()llde're beteekenis hechten a~n het
Reeds sede-rf ik prins van' Wales was, ben ik door alie red'en (hW aanfe Ilell1ell, dat d'e .m\n~aalp. en, ~da~n~~a,a~. al~.. altlJd .e r 11' e den u 1 t P C1 r t s m 0 u t h.
. ~. ' '. . . . .
' ' . . . '. " ;"' '.'
')/. 0 .....
~ 0',' oms
,:." tt·"
.'. .i'2,.·'· .~lel
,J.'.
""I~ ":a.lten',;,'
zijn als ,oJ,;,
verl1ietIgd
door den schok!
M'
vraagstuK III zake de handhav11lg van.
reeks
za
.,-.:. ,.,.'
en m"
e~t
n . d a t dee
. Ollie groepen der bevoJk.ing' ,in elk deel der wereld.... met k ronmg
.~,
'vefqQn:aakt UDOr de .traglSChe gebeur- Ko n i n go z i c 1,1 ~. a n boo r d' dell status-quo In de JlUddellalldsche
iec, daar zij het vertrouwel1 wensch'elt
v'riendelijkheid bejegend; if< ben' daar-voor zeel"da~k IJlaats ~~~~be~. 06' .voorbereJdmgen voor ~~e?i~~~n't ~e.ik~' ~I~p~e~n'r dl~ ilj ,aI~ ,m,an . van he t j a c h t be von d.
de krolllng wordell voortgezef.
~el1! ,aIsRonin.g li~fha~qen en eerbledig-'
t
...~ ":11''''
.' d' .,., .....
le.·
d'
.
h
bt-.j,,·'
,
.'
,.
II"
e wInne... van a c aall eze ZOf;;e
gOf;;U
baar. fk zal mij nu g-eheel' en ai' van de publieke zaak
'eu. e IJ'IJn overva en.
"
•
'
,
landen...
:,
tierugtrekken en reg mtjn fast neer. _.
, i
~
'tt~i1
.~·ng"le:i'a;··n,'d
.
.
.
'.:.
Bu
Pijnlijk afscheidsdiner
~
L () n den; 12 Dec.' (Reuter). Te
,
Er zal misschien eenigen tijd verloopen voor ik
be "Dally' Telegraph" wijS't er verder
kONINGS PROCLi.\i."'\TIE IN IERPort'slll<iiltK \votdt d~ grootst~ gehei'ni.t1erugkeer, maar' ik zal altijd het lot van het Britsche
L 0 nd; .e n,~ ~1:-- J)ec;., ~~u_~~r)., ~o~-. ;
'L'AND~
hoUdfri'g ~~thit'iit ten aan'zhhl van den: OIY. dat momenteel Joegoslavie, Turklje
George, Kopingin .Ell~aq~~~ .en g,e
j>j)\ ' . , . . .. , • . ' . : '.,'
en Gtiekenland speciale waarborgen van
limperium met' de di'epsfe belangstel'ling vol'gen, en W9 n - ning
ex-mon~!ch dinee~den In. q~ ~QY~l Lo~..
KO~~~~. euereen hee,1t gehefmhOu<Ung de' zijde van Engehind genleteh voor hun
beschermhlg, welke waarborgen gehandnleer ik. te eeniger ttjd persoonlijk (in privdte, capacHy) ge ,?f Wlnd~r met .Que;en)i~~'y'..... det:t ' . ~. I t'.~ s' I~, .11 .pec!. (Reute.r.). De gezwo:"en.;
Hertog van Gloucester, de PrinceS$ R9- gouve~~+e~l! yan, N09r4-Ierla~~;: Hertog
haafd' bleven nadat de sanctlestegert
Zijne Majesteit van dienst kan zijn, zal ik 'dot h'iet yat. '. p.' rinse~' A.·,.I.lce en:.d..~·ri\ gra.~f. v.ail !V:~~ J\.l?,e.r~~rt.1, :f<?ept· d.~, IVOI.ge1J..de ..week. . Reu.t;;r ~er~eep1.,.t... e~ht.er. da..t de ,.,W~If-italie wel'den opgeheven.
Athlone. .De voorbereidingen: Jot het ~.e~ Noord-Iersche parlement bljeen, :q.9,l1:nd .h~ng~ J.1e,~ ~~vepf1oofd, meerde,
Yllalaten'.
I
pijnl~Jk afscheldsdine~ g~.sqhledd¢n on.-:- :w~ar~hijnlij~
9P... den ,ze$tl~nden. op waar. het schlp ond~r yollest.c<?m wa.chtHet vraagstuk Inzake de Brltsche en'
Wrj hebben nu een nieuweri Koning. rk wedsch der toezicht,yan Koningi~ Elizabeth, die ,weAken ~ag <;le·. ~ertog van YorK tot K9: ,te. Toen ~n ~\ltp, d~<?r de~ Ing~ng snet;- .Fransche diplomatieke missies iil. Addis
al de lievelingsspijzen van den ex-:E:o--nh)g geproclameerdzal.word~ninhet de. w~:s ~eJ.?'Olit~ kl~~rbhJkeliJk opde Abeba is volgens het blad een geheel
hlem geluk en voorspoed.
ning kent en vele voor hem uitzocht. 'paflemen~g~q0':lw.S~. Orm9nt., J?e pro- hoogte Yatp., d~ i~~ptlteit der Inz.ittend~p, afzonderli}k prQbleem.
claniatie z~I verv,o~geps rn: het openbaar daa~ de, autq met v<?Or. d~ poort, stopte
God zege'n'e U a·Hen.
~voo,rgerezep: w~.rden ,~, BeItast. tondon':' dach .ori~.tdd~Iiijk naard~ wonirig va:ri
Wanneer de Con~il in Januarl a.s. hi
.God save, the K'ing.
De footste rorideg' an9' , derry en andere centra.
a;dlllir~~l.,risqer, d~n opper~yelhe~,?er, bultengewone zitting bijeenkoIl1't ten'
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'
reed. :Nleman~ werd. toeg~n~tot dekade ~inde Egypte toe te laten als lid van den
dat mijl1 lieve zoon bet zijl1 plich1i acht,tROONSOPVOLGI~G iN AUSTRAverlee'nd, doch naar verluidt .on.derhleld Volkenbond. zal _ aidus vervolgt het
uOO - te, zlJ"'n taak lieer te leg'gen en (i.at de ~I.RAGISCIIE lUOMENTEN VOOR DEN '. .
itt tiOEJ:>'tiEKEUItD
.de Koning iich alvorens zlC~ naar den blad\- mogeliJ·k van de 'gelegenheld ge;.
/
"
EX-1UONARCII
~
regeering, die luet zooveel hoop e~l
be-\ ,
,.h
.
torpedojl;lg.er .,~begeven een;ig~n tijd me t bruik worden genuiakt o'm formeel vast
lo'fteli is' aangevailgeli', z'oo plotse'rtng is
.,
..'
.
" . , ~ ft ii b e ! a, . 1,~D~~. ~Reuter) ~ admiraaI Fisher.
"
te stellen, dat geen behoorlijke Ethiopl~
L 0 n~ d ,e n, . 11 ~~. (Reut~r). De ~e- He,t parlement vanll.et G~meenebest
sche regeering meer bestaat en dat het
'tiei e'n
beeilldigt{.
st~mmll'1g' ~an Koning Edward Is dlep nahi ritet alg~rrieen:e stenini~n een're- '
onder deze omstandigheden raadzaam is
Tot Brl"t' sche ~jo'
I~
ik weet, dat
beseit;· wat he-' hem gepe!~:. ZWltserland, Denem.~r~~n of .i\~- sotutie pall', waarin de troonsopvolgln'g
'I',
'.~ , ' : ' . ' " i , ' OJ . . . voOr Engelaild en Frankrljk hunna lega..
gekost heeft. dit besluit t~ nelllen ~~l dat ge.nt nu e wor~en. als mc,gehJke bes~m-.. w~rdt g~dg~ke.ur~.,
"
L ~ n.d~ 11, 12Dee. (Reuter). Th~~s ties te Addis Abeba te vervangen door
Londen, 11 Dec. (Reuter). Q\l~ert
.
rot·
mmg ~enoert1.d. ¥et den He~t?g ~~bDe regeeringe'n·va;n:· vleto- worC;ttalgemeenge,meen~~datdee~-Ko'":\cohsulaten.
Jlt::ary heeft tot (Ie l1atie en het Rijk een gij" aan (te
deilk.end, waa~l~l hij K~nt als m~tgez~l bracht de KOlung. 'he- r i a e n Z u i' d - A: 'ti s t r a. 1 i e nh'1g per torpedobootjager en ~iet ~et
erllstig getracht heeft Zijll Lan(t en Rijk den. d.en: la..~ts.ten da~ van .zijn kort~. v. e. r k I a a r de n 1 4 de z e. l" den het jacht "Enchant·ress" Is vertrokken.
bo)Odschap gericht. IIierin zegt z i j : .
. L.... d . . d
till
'f' d r
r
.
te diencll, een dankb"re herinnering aan r.€peerl1ig ~?r. 111 ; e s e a Z011 er ng ~ b 9 0 r t ~ d a g van :<t e
n! e uDiiltscltUiiitl
,Ik be.f zoo diep gefrotiell door d~ :htmi ill thv I~arie'll· z:ilIi' be~vaie'lj. ~.
1ian ·Fort Belvedere.
'We n K 0 n·l n g, tot e en openPRO'CLAl\tATIE GE'BROAbCAST
'
"
'. ,
, "
,
,
",. ' ... , "
b,·,!lrell fe,estd:ag.
dezen
sy;.'lllpatbie. weikeini$ hY dei~ tijd'en' van: iii verCrO'tHY U zljn:broeder to'~ (fte zo,o
JIij' n'ulak.te Vall <.f~ gel~ge'l)h~'id g~b'r'uiK d.r g he e'f tid 0 p i 0 c 1- a m !a tie . Lon den.
11 D,€c. (Reuter). De
zOirg omgeveli, dat itt e~li bO'o<Ischap va'n 'o'itve'rwacilt en ol\(ter iuik'e PiJn~ijk'~ om- Olil Ihee de £rouwe ledeil Vt\ll. ziJii staf; p l a at.::;.
'l
proclama tie van Koning George VI zal
ditepgevoelde dallkb~irhei'd moet zEHidt!n ,staildighedeil geroepell is,: zijli t\aa~ over die neil! Jare~l gedleild: Iiebben,t.e spM~
12 dezer t~ yijf .. m,inuten voor d:rle in
"rilzake arrest.i:ties Vall Dilitscl1ers
*1
. vOlor de genegenhe'id, die mij millder dante nemen.
.
ken. 1tij'lU'aakfe tensfotte zijli l'aatste
deh lnl4dag d~~,d~G.~.S'l ,~.S.F. l3li
w~ncr~lin'i door het '1{:U1S; daj: ~~ laatsw .
<i'
e
G.3.B.
gebriHldcast
wo'rden.
eem jaal' 'geleden kracbt gat tijdells een
Ik verzoek U, Hem in even volle mate wekeri net' ,mid'd'efpWne van de bera:ng~'
. B. ~ r 1 iJ ti. 11 Dec., (~tivas);,~.
.
d '
ttl k
lk
.
..
. Well i n g t, q. n.~
it ..Dec. (R~u,:,
grwote smart. en mij thans \~e erOlll overvloe(hgen ,rouw e sc len en, we e stellhfg derwereld)s geweest.
ter). De Hertog van tork zaj 14 dezer . ,ri~'p'roc'~aJ#.~tIe' W01,dt. ,op.,graMot06n- Dultsche ambassadeur te Mo·skou. dra~f
heeef~ gcsterkt. Ik b?hoef niet te spre- gij mijn geliefd~~l gemaal ~~ebt geschon- :Wlrl~t;Ol\9h'~rch~H':ar.ri~~e~~¢ ~~lfl'~, to:t .~oning WOfl?e~l geproclamee~d,. Deze ~lateri.o~ge~~m~.ri e~ ,~~I; a:~H, I:i.et ~egin Von det SGpulenburg. deere nletlw~ sta~.
k~llY,a"l de smart, (be he.t hart van een k~n, en \~.elke glJ gaarlle ZIJl1 broer h.adt I dags ~m '1 uur.: ~l!.:J.rr.~~,~~.,n\e~ ~onmg, d'~g IS .tot openbal'e feestdag verkla-ard. y~n.~.H~;i :p~d~p~ , l}.~~t.zendmgen ,In het pen, .. bij ~it~iliqff. tiJn aanzlen varl de
arrestatIe ddt Duif.selie 15urgers.
RljK nerhaald wOrden.
,.
,'
m\oeder vervult, Wanneer Ik er aan dellk,. willen bl1Jven schenken.
,Edwald en den Hertog va~ Kent.
. _ , ..f
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Vayo voor den Conseil

Del

Heeft plan kans van'
slagen? "

Rede over' interventie in Spanje

Del Vayo legde er den ,nadruk op, ltat duizenden in de Spaansche ~oop..
graven zijn gevallen als slachtotrers van de fa~cistischevliegtuigen 'iCll bulterrIandsch materlaal, ondanks de non,-intervelltie~overeel1koll1st.
'
u De OO~log p.uurt voort, een Intematlonale oorlog op Spaansch grondgebled",
Del Vayo wees er voorts op, dat de Witten na de llederlaag. der~Ioors.che
troepen nleuwe' versterkingen \aan "blonde lUoorel1" he~bell ontvangen, Yoo,rts
veroordeelde spreker het i gebruik van gifgas door de WItte!.1 en verklaarde, dat
Duitschl'llld en Italle waarschijnlijk ,de Balearen en t?0gehJkook .andere vlootbases voor zichzell zulIen behouden, wanlleerzij erlll zullen ~Iagen de over·
winnig der nationallsten in Spanje te bewerkstelligen.
Del Vayo SO)llde \vervolgells gevallel~ op, waar?p het ber.oep op den CO~lsei~ ,
berust: de Italiaansch,-Duitsche erkennmg der WItte regeermg als de wet.hge"
bedreigillg met blokkade Vall Spaallsche havens en Sp'aansche kusten.
'I
De preventieve werkdadigjlleidvall het lIandvest ,kon ,agressie niet be·
lette';l doch laat het ten;minste cen algemeellell Europee~hen brand beletten.
,
Hier'Voor
wordt ~let ~evaar elken dag groo t er " •
.
Del Vayo ontkende, dat ,lloor de bijeellroeping van den jConseil. de oo~l~gs·.
dreiging vergroot zou worden. lIij legde er den nadruk ,op, dat de ,h\U~ge z~tt~ng
substantieele resultaten moet hebben en geen voorbereidende llegatleve zIttmg
mag I zijn. Spallje bamUlaaft Zijll oorspronkelijk standpun~ nopellS de 1101~
interventie doch l1et is thans duidelijk, dat het systeenl luet .doeltreffel!d IS
gebleken in verband ,met de veelvuldige schendingen. He. is drmgel!d noodza~
kelijk geworden, ,dat ,de leeluten in het systeen~ I~an strlkte contr?le worden
aangevuld. Na de rede van Del Vayo werd de zIttmg 'tot half zes III den nanliddag geschorst.

BUITGE~L\AK'r

S a I a ml a n c a, 11 Dec. (Reuter).
POOLSCII VERVOERVERBOD
De natiollale o;mroepzenders melddell,
Van wapens llaar Spanje
dat eell stoOluer van de regeering met
wapenen en levellsmiddelen aan boord
,
)
War s c h a u,
11 Dec. (Havas.
150 mijl van de Balearen door den krui- De regeering verbood allen uitvoer en
ser "Callarias" werd buitgemaakt.
doorvoer van wapenen naar Spanje met
Pools~he scheperi en vllegtuigen.
Het schip, dat op weg was. llaar BarTOT IIET Bl'rTERE EINDE
celona, kreeg last naar Palma op te
stoomen en aldaar de lading te Io:,sen.
In het omroepbericht wordt efaan toogevoegd, dat de natlonale oorlogsschepen den laatsteli tijd' verscheidene
Russische schepen, die munitie vervoer. den, tot zinke~ hebben gebracht. 8ommige dezer schepen, voerden de Britsche
vlag.
•
'

S han g h a i,
11 Dec. (Shanghai
Radlo) , Het- werk in
Japansche katoenfabrieken te Tsing Tao zal 1,1 dezer

de

RO~IE.

•

Cablegrams

You all know reasons for my decision.
In making up' mind eye dldnt forget that
first as Prince 'Vales and recently as .
-King, for 25 years eye was able serve
my country. You must believe me when
eye tell you, eye found. it Impossible
outcarry Illy heavy duties in way eye
should have liked without help of woman eye love. Eye want you to know that
decision eye have made was mine a1111
mine alone, eye judged entirely for
myself. Other person m!>st nearly concerned tried up to last moment to persuade me ,take different course. This
most serious decision was made only in
thought of what was best for all. But
decision was made less difficult by
knowledge that my brother with long
training fine qualities was able take my
place forthwith without injury to COUlltry of empire, Furthermore. he has blessing enjoyed by many. ,of )'ou but not
bestowed on me-happy home wife all11
children. During these trying days eye
have been much contforted by her m'aJesty my mother and my family. ~ly
ministers, . in particular m.r. Baldwin
bavetreated me with fuJI consideration
and' no constitutional difference has
ever arisen since training eye receivel}
from m~. f~ther would make such thing
impossibie. Ever since eye was prince of
Wales eye have been treated with greatest kindll,ess by all classes in every part
world for which eye am very grateful.
Eye shall no\\' altogether quit public
affairs and lay down my burden. It may
be some time before eye return but eye
shall alway~ follow fortunes Brit Empire with profoundest interest. And if
at any time eye can be of service to
IIis lUajesty in private capacity, eye
shall not fail. Now we have new King
and eye wish him happiness prosperity.
God bless you aU. God save the King"•.
'\

J

"

(Zf~verder ,Ze~e B~ad)

e-

. 'Met betrekking tot' het misieidende"
rappOrt uit .Japanoohe bron, dat China
er in principe in toogestemd, heeft d~
vijf eischen gesteld door Japan te aanvaarden, heeft de Central News Agency
het.ooricht gelanceerd,. dat de houding,
welke ,.ingenomen wordt door de Regeerii1g van NankIng geheel correct is. Een
tHttreksel van dit bericht luidt als
voIgt:

I

•

TSING '.rAO-INCIDENT 'lEN :RINnE

Er meet echter een reden zijn voor
ant1-Japansche gevoelens onder de Ohlneezen, Indien Japan haar politiek wijslgt en samen werkt met China, dan zal
de zoogenaamde antl-Japansche stemming. van zelf uitsterven.

•

te doorvoering van de ;non-interventiepolitiek een beslissende, ro}··moot 'spelen
bU de beperking en verkorting van den.
oorlog.

I

•

I

G e n eve, \ 11 Dec. (Havns). Del varo, de Spaansche minister' vall bultenlandsche zaken sprak de openbare zittlng' ivan ,den Conseil toe.' lIij vera
klaarde
dat h.et Fransch-Brttsche blitiatief Iiet Spaansche beroep op den
VOlkenbond rechtvaardlgde, daar dit ten doel heett te voorkomen, dat de
Spaansche b~rgeroorlog zeer ernstige internationale gevolgen zal hebben,

DOOR WITfEN

Het Verre Oosten

IIET FRANSCH-TURKSCII GESCIIIL
hervat worden. De Japansche mariniers
. Par ij s, 10 Dec. ,(Transocean). In
vangen de ontruiming van Tsing Tao diplomatiekekringen .'te Parijs betwlst
Lon d e n, 10 Dec. (Havas). 1I0e- aan op 15 dezer,
men de Turksche thesis, dat het vraag..
weI men het Britseh-Fransehe initiatief
stuk betrerrende Sanjak, Alexandretta
tenaanzlen van een .poging tot bemlden Anttochle een Fransch-Turksch conAC'.rIE TEGEN no ODE BANDIETEN
fIict vormtvterwljl men volhoudt, dat
dellng in bet Spaansche conflict, hartedeze kwestie meet worden geregeld tuslijk toejuicht, meent men in politleke
11 Dec. (Bhang- schen Turkije en den Volkenbond, daar
krlngen te Louden dat'zulk een voorstet S han g hal,
hal Radio). De troepen der Centrale re- deze laatste Frankrijk het mandaat heeft
gr09te moeilijkheden met zich zal bren- geertng nemen nieuwe stelllngen in voor verleend over Syrle, waartoe ook Sanjak,
gen. 1\(en wijst erop dat de kans tot sla:' een actie tegen de "l'ondzwervende roo- Alexandretta en Antiochle behooren. .
gen ten zeerste .zJu toenemen wanneer de bandieten langs de grens van Kan
de Pan-Amerlkaansche conferentie te Su en Shen S1. Dit gebied is thans het I ~t:1der deze omstandlgheden - aldus
centrum van anti-roode operatles,
verklaart men met klem - kan FrankBuenos Aire~ het plan haar moreelen
•
rijk den elsch van 'furkije nlet inwillistenn gal.
Aan de Weste1ijke zijde van de' Gele gen, dat zonder 'toestemming van den
Rivier In Kan SUI zijn nog slechts 6000 Volkenbond autonomle aan Sanjak zal
In dezelfde kringen wijst men er vQOl'ts Rooden overgebleven. .
. worden verleend.
op, dat de door de Zuid-Amerikaansche
staten In .acht genomen neutraliteit,
De overigen werden vernietigd of uithUll ~ ras, alsmede hunne· betrek'klngen eengeslagen.
luet en hun Invloed in Spanje een' poging tot bemlddel1ng van hun zijde
kracht lOuden bijzetten.
SUCCES VOOR CEN'fRi\~E REGEERING
King Edward . speaks
Men meent overigens in wellngelichte
to the Empire
kringen, dat dit vraagst,uk lte Buenos
K wei
H u a,
11 Dec. (Shanghai
Aires zal worden bestudeetd: VersC'hil- Radio). ~en van IWang Yings divisie-geFOR 'l'IIE LAST T{ME
lende diplomatieke vertegenwoordlgers neraals Ohin Hsieh Chang gaf zlch met
van Zuid-Amerikaansche staten te Lon- 2000 volgelingen over aan de otroepen der
den hebben reeds instructies ontvangen Centrale regeering. De troepen van ChIn
After "this. is jWindsor ,Castle, his
van hunne regeerlngen om het verloop liggen thans nabij Wu Lan Hua, waar Royal Uighness Prince E.dward" ex-King
van de Britsch-Fransche' poging gade te Chin heden verwacht wordt om trouw te Edward said:
slaan.
zweren aan de rege'ering van Nanking.
Chin en Shih Yu San,' welke laa tste zich
"At long last eye am able say relv
In Zuid-Amerikaansche kringen in cte ook met zljn man'schappen aan 'de rewords
of own. Eye ha.ve never wanted
Engelsche hoo~dstad wordt verklaard, geefi~ overgaf, zullen waarschijnlijk tot
withold
a~ything but till now eye felt
d.at hunne landen de resultaten van de brlgade:-generaals van het Chineesche
te Rome, Berlijn, en Lis~abon gedane leger worden' benoemd..
twas constitutionally impossible speak.
stappen wenschen te weten alvorens zij
Fe,~ hours ago eye performed last duty
een besllsslng nemen.
,I
as king and am now succeeded by bro, ,DE BE'fREKKINGEN TUSSCIIEN
ther. Ey"e want first words to be those
Uit Parijs wordt gemeld, .dat in poCHINA EN JAPAN
of allegiance to him.
l1tieke kringen en in de' pers de BritschFransche bemiddelin~s'poglng in SpanJe
De Consul-Generaal van
arm
hartelijK wordt toe·gejulcht.
Chi nat e Bat tal V 1 a, S C h r Ij t t :
F"'"
SCEPSIS TE

Internationale vrede in gevaar

Russische stoomer

Het·: bemiddelinqsinitiatief

1\1 0 s k 0 u, 11 Dec. (Havas). De
regeering ontkent, dat de Witten een
Russisch schip tot zinken .hebben gebracht.

WITTEN
1\1 a d rid,

AFGESLAGE~

11 Dec. (Havas).

De
defensie-junta maakte om twaalf unt
bekend-, dat l1ieuwe pogingen der nationalisten om den weg naar La Coruna
te bereiken na een strijd van drle uren
zijn mislukt. De artillerie der regeerlng
bracht den Witten zware verHezen toe,
DE "INTERNATIONALE BRIGADE"
M 0 S k 0 u,
10 Dec. (Transocean).
De eerste groep gewonden van de "internationale brigade" van het Spaansche roode leger is thans te Moskou gearriveerd, na door een Sovjet-Russisch
schip van Spanje naar SovJet-Rusland
te zijn vervoerd.

, Verklaard wordt, da t sommige der
gewonden na hun herstel een propaganda-tournee door Sovjet-:-Rusland en mogelij'k ook door andere Europeesche
landen zullen maken, ten einde de
dienstname van vrijwilUgers in het
Spaansche roode leger te bevorderen.
RUSSISCII OORLOGSTUIG
Onder Engelsche vlag
Rom e, 10 Dec. (Transocean). De
Italiaansche bladen melden da}t meer
dan 100 kanonnen en een groote hoeveelheid ander oorlogsmat~riaal, bestemd voor het roode Spaansche leger,
werden gevonden toen de lading van
een der Sovjet-Russlsche stoomers, die
Maandag j.1. door natlonalistische oorIogsschepen nabij Gibraltar werden aangehouden . en naar een natlonalistlsche
haven. werden opgebracht, werd doorZQcht.

,

Het schip, aan' boord waarvan het
oorlogsmateriaal werd gevonden, voorde
de Engelsche vlag, doch de bemanning
,bestond geheel uit Sovjet-Russen. Het
schip en de lading werden buit verklaard.
REDE Vi\N LORD C,Ri\NBORNE
Strikte doorvoering der nOll· intervenUe
G e n eve, 11 Dec. (Reuter). Tijdens de openbare zitting van' den Canseil gaf Lord Cranborne Engelands diepe
teleurstelling te kennen over het fei,t,
dat de non-interventie-overeenkomst
niet strikter in acht wordt genomen
Cranborne v'erklaarde, dat de troepen
van beide pal'tijen in Spanje uit buitenlandsche bron zijn uitgebreld In een
mate, die alarmeerende afmetingen
heeft aangenomen. De l3ritscne regeering meent, dflt de handhavintf en strlk..

EVAOUATIE. VAN

BUIT~NLANDERS

, G e n eve, 11 Dec. (Havas). Naar verluidt eal de voorzitter yan den Con,s.ell
Edwards een' ontwerpresolutie indienen
voor de schepping van·) een conunissie
Ver.schillende biadell, die de gevolgen
van drie, die geassfsteerd dool) het ROOde Kruis, de evacuaUe van h~t corps van 'den Spaanschen stap' te Geneva!
djiplomatique en devluchtellngen uit vreesden, verklaren thans, dat "als on-'
middellijk gevolg van de ltl.~tste FranschMadrid zal verzekerel'l.
Britsche nota de zitting van' den. ConRUSLAND GAAT ACCOORD
, sen volkomen nutteloos tal zijn".
I

, ,Met bem;idd:elingsvoorstel
M 0 s k 0 u, 10 Dec. (Transocean).
Namens . de Sovjet-regeering overhandigde' heden de Volkscommissarls voor
Buitenla'ndsche Zaken Litwinoff, den
Britschen en Franschen ambassadeurs
het antwoord op de gezamenlijke voorstellen van beide regeeringen ten aanzie11 van, de situatie in Spanje, zooals
deze warenvervat in. de nota's van den
4den' December. De Sovjet-regeering
verklaart in' principe accoord te. gaan
met het nemen van maatregelen om te
voorkomen dat internatiomile gevaren
uit den Spaanschen burgeroorlog· zullen
voortvloeien, maar tegelijkertijd maakt
zij de belangrijke reserve, 'dat de IilUn~
tie, die tel' beschikking gesteld wordt
van de regeering van Caballero, nlet
binnen de bepalingen van ide interven:t1e
zal vallen. De Sovjet-regeering stemt
in met het v60rstel dat het deelnemen van buitenlandsche vrijwUl1gers aan den Spaanschen burgeroorlog verhindefd moet worden en zegt
verder dat zJj eveneens bereld is om, samen te werken, teneinde langs den weg
van bemiddeling een einde te maken
aan den burgeroorlog in Spanje. Zij be.:.
sChouwt het 'echter' als noodzakelijk dat
voorbereidende besprekingen met de, andere regeel'ingen zullen plaatshebben,
ten aanzien van de wijte waarop deze
bemiddeling zal worden verleend.
KERST~nS-'VAPENSTJLSTAND
?

Par ij s, 10 Dec.
(Transocean).
Een NOorstel om een Kerstmis~wapen
stllstand van 8 dagen te sluiten tusschen
Kerst-mis en Nleuwjaar is naar verluidt
aan generaal, Franco gedaan door de
Baskische seperatisten.
Het antwcord van generaal Franco is
nog nlet bekend gemaakt.
!

.

Rom e, 10 Dec. (Transocean). DQ
berichti:m dat Italiaanschevrijwilligers
naar ISpanje vervoerd zoud,enzijn om
aan de zijde der natlonalisten te vechten worden hier in inronneele kringEm
ontkend. De· herlchten worden als valsch
en opzettelijk misleldend gekwallflceerd.

U 1 t Rom e w 0 r d t. gem e I d"
daft
men
In
polltieke
krlngen aldaar sceptisch
is 'g est e m d om t r ell t d e r e~u I tat e n van d e '.B r its c hFransche de)n:aifChe ter
v e r k r iJ gin g van '·a b sol ute
n 0 n-l n t e r v e n tie 1 n Spa n j e.

2!' Wat betl'eft de herziening v.an
China's. invoer-rechten, dient opgemerkt
te worden, dat dit een Ifunt -J.s van China's interne administratie. Herzlening
van tarleven kan van tijq tot tiJd plaats
hebben bij verordening van het qouvernement in ieder land in verbandmet
Waarnemers meenen, dat een al~tikel, verschillende omstandigheden. Maar
voorkomend in de ."Messaggero" van he- voo{dat de Ghineesche Regeering besluiden, waarin gepoogd wordt' aan te too- ten: Z'al tot herzlening, dienen eerst de
nen, dat de Fransche regeering oo'logs- mogeliJkheden bestudeerd te worden op
materiaal aan de Spaansc'h'e republiek welke wijze de smokkelhandel het best
heeft geleverd, van officieele zijde is ge- de kop ingedrukt kan worden doot de
inspireerd 'en kan worden b~schouwd als Douane.
.
een soort seml-officleel antwoord op de,. '~
Britsch-Fransche demarche.
3.' .Wat ootreft de onwettige daden
begaan dOOr Formosanen, dleilt opge~
De "Messaggero" pUbliceerde n.1,. een merkt te worden, dat de C'hineesche Redocument, dat den 25sten Juli j.l. door geei'ing noolt wenscht, dat o'nwettige
den buitengewonen gezant der Spaan- daceri worden begaan op haar grondsche regeering Fernando de los Rios aan gebied door vreemdellngen, terwijI het
den otoenmaligen Premier Jose Giralwerd de pl1cht der Japallsche autoriteiten is
gezonden,' waarin Giral In kennis werd aIle onwettige daden te verbieden, welke
gesteld van de' resultaten van de bespre- begaan worden door ~oreanen, Formoklngen tusschen De los Rlos en de Fran- sanen en andere Japansche onderdanen
s~he re'geering met het oog op de leve- onder de bescherniing van Japansche
ring van. oorlogsmateriaal.
invloed.
Waarnemers wijzen erop, dat de Ital1a.ansche pers tot· dusverre nooit mel·
4. Wat betreft het aanstel1en van Jading heeft gemaakt van fransche inter- pansche adviseurs dient opgemerkt te
ventle in Spanje, lOnder een Fransc.h worden, dat' de Chineesche Regeering
blad als bron te noemen.
vrij'ls am adviseurs uit vreemde landen
Ditmaal heeft de "Messaggero" het op aan t.e stellen en de keuze zal natuurlijk
haar verantwoording genomen een teie- afhangen van de behoeften van de Regram uit eigen bron te publiceeren en geering en de kunde van de aan te stelheeft de sensatie nog getracht te ver- len personen, terwijl geen verschil wordt
grooten door het ui,t Parijs te da teeren gemaakt, wat belreft de nationaliteit.
op 'denzelfden dag, dat de Britsche en
Wanneer de Chineesch-Japansche verFransche nota's werden verzonden.
De Fransche zaakgelastigde heeft h~ hou<iingen verbeterd ziju, kan China
den' meJt graaf Ciano geconfereerd ~aaI wellicht besluiten om Japansche t~ch
nische experts aan' te stel1en. ·Het veraanleIdmg van de nota.
zoek daartoe mag nooit gemaakt worden
door de Regeering van een vreemd land.
'l'OESTAND VAN DEN PAUS
5. Wat betreft het verbod v,an de,zooGaat goed vooruit
genaamde antl-Japansche actie dient
opgemerkt te worden, dat de Chineesche
Vat i c a a no S It a d, 10 Dec. (Reu- Regeering haar ondel'danen steeds aanter). Bekend wordt gemaak,t, dat 'Z. H geraden heeft vriendschappelijke bede 'Paus goed vooruitgaat. De fl, Vader trekkingEm te ~ onderhouden welke bewas' hedenmorgen eenlg.en tijd op en staan tusschen China en vrcemde Ian·
w'aridelde naar zijn stud~ervei'trek. De den ~n de Chineesche·autoriteiten voegeneesheeren adviseerden,'Z. H. echter ren cdeze instructles stlpt uit, en overtot Kerstmis zijnkamer ·t~'houden.
tredingen worden' gestraft.

•

En ars de· deur dicht· is, aan kan aileen
. de bijpassende lips-sleutel. deze weer
doen openen.

Op

ee~ lipsslot passen geen valsche

of "geleende sleutels",· gee'n IOORers
of gebogen ijzerdraadjes. Met een
Lipsslot is de deur dicht en blijft dicht
.
'zoorang als U wil.t/ Uw lipssloten.gehoor.
zamen immers aileen aan

Uw

sreutels.
"

Ukuntdusnooitveiligerslotenkoopendan:
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.===¥.
S% ObI. Gebeo
6% ObI. Band.
.
Kinine
1)% " Solosche El.
5% ObI. B'mas Eltr.
.J'/o ObI. Rembang
Electr.
,)%
Sum. Electr.
• ,~ .,:; ObI. VolkshU1.i·
'vesting &Jer.

en Nijverheid

Beltrs~O'verzicltten

S lot k

0

e r

:3 e

n

4~ %

(Offlcleele koersen, nadruk verboden)

(Eigen Dienst)

5~

Nab e ur s .

11 Dec.

MY·

Bank

41/20/f.JJava Hyp.

Cert. Ned. Handel-Mij.
. Ned. Ind. Handelsbank
Ned. Ind. Escompto~Mij. ..
Handelsverg. Amsterdam
Rololliale Bank
Amsterdamsche Bank
Konlnklijke Petroleum Mi].
Koninklijke Paketvaart Mij.
Nederl. Scheepvaart Unie
Jrava Chlna Japa;n Lijn
Deli Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Philips
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatlo
Llndeteves Stokvis
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong

11 Dec.

166Yt
134~
99~

428

xor.

Bank

H. V. A. ,

425%

A'dam Rubber
150% Philips' (R. II).
Vorstenl.
403
Band. Kinine a f 250
142
95~

285%
268%
31%
407%.
92~-92Y2

Unle

.

'

'60/" ObI. Java H7J).
l\a.nk
,% ObI. N.I. liYl'.
Bank
i%% 'ObI. N:I. Hyp.
Bank
5% ObI. N.I. Hyp.
Bank
6% Obi. N.I. Hyp.
Bank
4i% ObliS('. Gem. Cr.
; Bank
41NJ/o Obi. ut"m. Or.
Bank
5% ObI. P. Randoe
7% ObI. P, Randoe
7 ~ oei, P. R~ndoe .601o DaJeuhManggoeng
6%
.. C'l.rumby
6% ObI. Mand.lJiug
6% Ob1. BodJ. Datar ..:....
6%
Juliana
4~ % obI. O. Bat.
5 'lq Obi. Gem. Ba'. '25 ..,
6% ObI. Oem. Mr.
,C<Anelis
5%% ObI. Oem. BuJtenzorg
4 % ObI. Oem. B~nd.
41/ 2%,ObI. Oem. Bern.
5% ObI. Oem. Sern ..
.} % ObI. Gem. Soer.
(bij
uitgifte)'
5% ObI. ~. Soer.
5~% ObI. G.P'bang
~ 1h % ObI. Oem. T. en

68~

66~

.

Dank

slot

.

-.

N. I. Spoor
56%
65
32%
10&% Sem. Cher. Tr.
.
21~-. .2.1%
57~ Sem. Joana Tr.
55
273',4 Malang Tr.
10l','2 t03
288~ Emni
-- 156%-157
)143%
Zuid Bantam
169
95%
-,,- a f 100 n.c. 143%-144~
Kon. Olie
3993,4
210
~
-,,- a f 100
400%
.~ t;
Alg. ExpI:
169Vt
Ope n i n g :) k 0 e r s e n~ (Aneta)
Cities Service
$2%
Shell Union
$ 20%
11 Dec. Beth. Steel (R. II) $ 54~-54Y2
Kennecott (R. II)
$ 44Y2
428
fl. V. A.
Anaconda (R. II) $ 37%-37%,
. 287% 4% Y. L. '34
Amsterdam Rubber
100Vt-l00% 100%
Philips
273
100Vt-100%
-,,- '34 A
l:,fnilever
1583,4
-,,- a f 500
100~
~OO lOO1/i
402%' . -,,- a f »100
Kon. Olie
100%
94
Scheepvaart Unie
4% I. L. '34 (3e LJ
100%
2(}"/15
Shell Union
100%
,
-"r- a f 100
tJ. S. Steel
58
BasHam
- 117~-117%
Standard Brands
12% Bodj. Dabar
116
Cities Service
215/ a Boekit Lawang
155-155~ ,
. 142
De markt was vast.
Pekalongan
Radjamandala
6% ObI. Hotel des
30
;Pasir Randoe
Indea
a lot k 0 e r sen (Aneta)
Soerowinangoen'
223%
5 % ObI. Pro Hotel
100 10l
~% .. Hot. Homann
10 Dec. 11 Dee.
6% .. Djocja Hot.
.- • 12 Dec. 5,% ObI. Java Hotel
4 %% Indie 1931
100% 1003Ji
6%
Plantentuin
4 % Indie 1934
1007/ 15 100%
Ie leening
geda~n:
Tagal Pro Veer
4% Indie 1934a
-v 1007/ 15 100%
200 250
leigde Pro Veer
5 %% Young (m. verkl.) 21311
22~
95
Sem. 8tb. Pro Yr.
148·
Amsterdam Bank
150~
II1d. Bl. Vr. Veem
80
295%
Javasche Bank
N1llmlJ B/O
160
'.
66%
Koloniale Bank'
67%
Hotel des Jndes
56
187
Ned. Bank Cert.
-../
Pro Hotel
49'1/,
lav&SCil.' Bank
'.
99
NT. I. Escompto
97%
Stroohoeden Veem
47
Cert1t. N. a. MY.
136
134% HandeLsbank
Handelsbank
j
. NT. H. 'M.
166
166
Cultures
Kol. BaUk
,46%
463,4 Amst. Bani
A. K. U.
ArdJoena
82
83% Rott. Bank
C~alve Cert.
P5
Escompto undo
Artana
160
ptnilips
273
270~
Gew. Boektt Lawang .155 1551f.158
158% H. V. A.
Ulnilever
BodJong Oatar Gew.
1121/2116
2 l5 / l 8 Am.st. RUbber
,C:ities service
3
Pref. Boekit Lawang 165
Cult. MJJ. Von"
2(}t,4
S:hell Union
20Y2 Intematlo
BasHam
. 1153( 1 116
94%' LindeteveJ
S:hell Union Cum. pref.. 94%
95' 97. DaJeuh Manggoeng
231
57% Band. Kinint
56%
ur. S. Steel
Gedeh
150
38%
Malabar
A~naconda
37%
Un1.
280
64
65
Perbawatie
54% Japanl\1n
54
.e~ethlehem Steel'
150
, Paslr Sa.1am
150 .
4913!J.1f I19lt., Lloy<1 . _.
49~
NJfontgomery Ward
138 14d'~ RadJamandala
o ,140 14)
47% 8:. p. M • . ,
Intern. Nickel
I
\ 8U~l. RUbber
MlJ. Nedul.
250
38% S).
General Electric
38Y2
N. I. Spoor
SitiardJa
135
7
7
12 / 18 Dell Spoor·
Sitandard 'Brands
12 / 18
1
104 / 2 1(11112 Soerowlnangoon
2183/~ 225
1
General',Motors
5211/ 18 539 / 18 6tm. Oher. Tr.
32 / 4 3~ /2 Til1entao
. 210
K:ennecott Copper
443/ 18 453/ 15 St1l1. Joana Tr.
21
21(12 Wana-S9P.ka
190
Ked.kl Tr.
B:orsumij
179Y2
i
168% deraJoedal Tr.
Slotkoeren
Im\ernatio
167
Ba'- Verk. MlJ.
95~
L]ndeteves
96
169% MAIapir 'fr. /;
Aig. Exploratle
168
(T 0 t 1 2.1 6 u u r)
Oos' Java Tram
516
B:illiton 2de rubriek
518
SImA,.
750
403
Koninklijke Olie
399%
1003~
760 760
L. '31
..
1\
1'&
65
Jm,va-China-Japan-Lijn
64
Rt<1J, UQoug
-"-.
'34
A
f
500
100%
1413,4
K:on. Paketvaart Mij.
140
tt
a. 1f0
-,,- '34 A
100%
- ' 155 160. Philips.
Imnl
95~2
8lcheepvaart p-nie
93
270
•t
~ 100
Slem. Stoomboot & Pro .201% 201%
Kol. Bank
66 3Ji
J40eata Slpongl
211,112 220
31
Clult. Mij. Vorstenlanden 30%
3993,4
Kon. Olie
••
..'
~
ItO
427%
Hr. V. A.
\
426~2
1~Y2
Intern'atio ' .
B1ll1ron »
402
A:rendsburg
403
57~
115
Aimem
Beth. Steel
4
238% Benikal1.t
Dleli Bat. Tabak
239
100 108
Kedlr! Tram
7
Dleli Mij.
309% 307
Bil11ton' 2e rubrlek
Kennecott
44311
65% 'tarak&ll
Qlostkust
·65%
311
Anaconda
37
265% Kon.OUe
S~nembah
265
Nickels .
47
......;, .
.
403
274
t'
" ~ 100
Malabar Thee
276
49%
Preanger Hotel
169 170
Alg. Expl. MU.
178
Michiels ArnOld
178
116
BasHam
135
144
Zuid-Bantam
288%
Amsterdam Rubber
286
94
.
& 10.
Unie
2143,4 Ph1l1ps
Blandar Rubber
212
269 271
Sem. ,Cher.
32~
253
SlUmatra Rubber
250
CIMes Service
Radjamandala
142
55%
Malang Tram .
54
..
Pret.
Soemad1"rl.
100
Shen 0 nlon $ ,
SmraJoedal Tram
57
N.
Y.
S.
Id.
pref.
122Y2
122~
Blesoeki Tabak
38Vt
Oen.
Elec.
Cor 'l'ruat Sh.
133
132
11.
Niisu
I,
Pl·et. J3odjong Datar
~ 10 sh. $ dlatr.
l6Il 72
'100% 100% Corpor.
4% Nederland,
TTust Sh.
99
98%
3'% Nederland 1936
~ 10 sh. $ ace.
(N a
12.16 u u r)
134311 ' Corpor. Trust Sh.
Ri,obaver
106Vt
~ 100 sb. $.
lOu
Imcassobank
Vorstenlanden ~
30%
Bethleh. St. Corp.
164
164
Jm.vasche· Cultuur
Handelsb.
135Vt
217Vt Montg. Ward en Co
217
wr!aisumatra
Lindeteves
96%
Int. Nickel Oy
47
218
218
Viico
1./. 53 1h
Shell
20%
Gen.
Motors
Corp.
53
138
138
. O;andasoli
Gen. Electr. Oy
381/ . 39
st. Brands
12%
P:angheotan
Anaconda C. M.
Tjllentap
220
P:asir Nangka
Standard Brands ,
Cmntinental Oil
2913/ 15 30% Kennecott Copper
'72% U. S. S.
Cmmm. Amer. Smelting
71%
Beurs
New-York
Clhrysler Corp.
96]5/18 97% Gas M1J.
301 305
Gas M1J. Nat, bel.
105
Bmngkalis Expl. Mij.
Anlem
(Van Aneta-Reuter)
C<orp. Tr. (mod. distr.
235
Aniem Nat. be.3.
type)
100
Solo Electr. MlJ.,
10 Dec. 11 Dec.
. Ulllion Pacific (cert.
195 1911/ 2
Gebeo
99
35 36
98
'gewone aandeelen)
BanJoema-, Electr. '
Cities Service
3Y2
3%
40 . 41
46Vt 8um. Electr. Mij.
J31sumij
Shell Union
26%
26%
\
72
Ball
en
L.
Electr.
36%
Cm'rt. 6% Cities Service
36~
U. S. Steel
77~4
76Vt
Rembang Electt.
15
CEert. 'Hudson
Car.
151/ 18
15~
Anaconda .
51
f
.
15
50~
Hudson Motor OY.
,.
i1o~% Obi. Ind. L. .
Bethlehem
74'!l
·73%
Afgedane transactles
'10
tWIt loo7/ s
Corp. Tr. (Mondlf. Sh.)
3.79
3.78
.. .. .. a' 500 '
.
International Nickel
63%
62%
57*)
B~ % ObI. Ind. L.
56~'a*)
N.. I. S.
Union Pacific
130
130
til
106***) 106%***)
DEeli Spoor
Oeneral Electric
51%
51%
tt
~
500
Smm. Cher. Tr.
Standard Brands,
15%
15%
.. . .,. 1"
Se~m. Joana Tr. . .
21%*)
Oeneral Motors
69 %
68%
:,%
ObI. Ind. L.
205*)
205*)
Oalsmij. Nat.
''14
Montgomery Ward
66
65%
235*)
234%*)
Amiem
t' .. .. a 500
Kenneott
59%
58%
452*) .
453%*)
.. .. . . . .' 10'
Tm.rakan
Standard pn .
66Y2 ' 66%
219*) .
l% ObI. Ind. L.
So>erowinangoen
193,4
Hudson
Motor
Oars.
19%
116"'**"') .
UA 1,001/ 8 100]h-116*)
Bmsilam
.. ..
.. ~ 500
100
Stemming: onregelmatlg.
210**"')
REedjang .
210*)
l% ObI. Ind: L.
:De markt was vast.
'34 (3e)
7'"
I:
.•' lSoQ
PRIJS-INDEX
,.
..: :: .• 10'
. '.)
gedaan.
3~% Obl: Le~mhig
' )
Lon den, 11 Dec. (Reuter). Heden
nominaaI.
"
1935 99"'~ tOI
169.6. Gisteren 169.5. 4 Weken geledel~
biedkoers.
4% ObI. Ind. L~ '35
'
) laatkoers.
160.7; 52: Weken geleden 144.8.
5% Bern. 9hr. Tr.
I

.

,.,

It
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De uitvoercijfers van Java en Madoera van de belangr ljkster uitvoer producIncouranten waren kalm met vasten ten gedurende November 193·6 in tons
ondertoon.
varidulzend kilogram men 'zijn als volgt :
Bat a v i a, 12 Dec. (Eigen dlenst).
Claims Sumatra. Caoutchouc Mij. deDe markt was minder opgewekt; en- den 7.35
7.60.
'5515
Rubber
kele rubrleken ga yen nog eentge koersTabakken lagen verdeeld met gerlnWitte peper . I
39
wlnst te zlen, te1-wljl de overlge markt geaffaire. Deli opende zwak doch herZwarte peper
435
eerder een ongeanlmeerde stemming stelde zich gedeeitelijk. Dell Tabak was
Mais
8735
gaf te zlen.
prijshoudend. Senembah was in vroeg..
Koffie
7310
beurs
iets
.beter,
doch
aan
slot
lets
Van oltewaarden vielen Koninkliiken
Copra
50
tegen, volgden het Damrak In het ge- luler.
Citronellaol1e
108291 in kg. netto
heel nlet, openden op vorlgen koers en . Yankees lagen vast, er was een lebrokkelden daarna Iets at. Andere Ol1e- vendlge handel In kunstzijde, , U.S.
Totale uitvoer alLeather.. Rep. Steels werden levendig Ie sulkers I
soorten onveranderd.
88288
.
Van Rubbers stelde Amsterdam Rub- verhandeld.
t
Ned. Werk. Schuld 2% en 3% waren
ber zich bij den aanvang lets hooger,
sup. hfdsulker
50560
doch -vlel onmlddellljk weer terug, Phi.. zeer .vast.
Hoofdsulken :
29856
Frankrijk zeer vast.
,'.
lips lagiets vaster op 270, evenals UniMuscovados ,.
nlhlt
Gewoneen pret. cbllgatles Borneo' Vloet b. melasse
lever, welke een punt monteerde en werd
12584"
werden gevraagd en Ilepen op.
afgedaanop 158% tot 158%.
Verharde melasse
1310
De meeste Theeen waren vaster.
Sulkers nauwelijks prijshoudend, met
Vorstenl. tabak
nihil
zwakkere houdlng voor Kol. Bank.
Java tabak
86
. . Londen scherp oploopend
Van Banken was Handelsbank opOr OSSQ k ,
1567
nleuw lager.
Oaplek
17439
In de scheepvaartrubrlek trokken uit- , LOn de' n, 1~ Dec. (Reuter). De
Tapioca'meel
' . 20130
slultend Unies eenlge belangstelling tot stockexchange opende zeer vast, In alle
,569
Siftings
zlch, waardoor dit fonds ,2 punten mon- afdeellngen liepen de prljzen sterk op.
Patel
, 1123
teerde.
De zaken bleven echter beperkt met het
Thee
. 4346
Sporen vrijwel verlaten, met iets oog op het sluiten der Jaarrekenlng en
Kapok'
2089
gunstlger .stemming. voor N. I. a.
de meeste fondsen sloten een fractie
1.1n'
1360
De Mijnbouwafdeellng was geheel heneden de beste noteerlng.
verwaarloos·d.
Westwithstond op den voorgrond en
De Amerllmansche rubriek bleef goed bereikte n'let 320 een nieuw record.
Cuba's Suiker.eXI)Ol~t
prijshl;mdend, met lichte vr'aag voor KoDe ,productenmarkt was stH, oohalve
perwaarden.
voqr metalen die, vaster lagen; vooral in
Naar ult Londen aan Aneta wordt
De Obligatiemarkt onveranderd met zink en lood werden zware speculatleve
geseind, ')edrceg de suiker-export van
vasten grc!ldtoon.
aankoopen 'gedaan.
.
Wallstreet opende levendig en prljs,.. CUbavolgens Lamborn van 1 Januari
Amst'erdam gunstig beinvloed houdend maar werd later onregelmatlg, tot 28 November jl. 2.348.849 ton met
door oplossillg Britsche crisis terwijl voor het grootste dee I de aan- de volgende bestemmingen: Amerika
dacht geconcentreerd werd op de laag- 1.517.824 ton,. Engeland 657.336 ton,
FrankriJk 69.358 ton, Ne~erland 22.036
Am $ t er dam, Ii Dec. (Aneta). geprijsde fondsen.
ton. De voor.aad bedroeg op laatstgeDriemaandsdollars deden %; dito Londen 2Y;'" cts. agio. De internationale op. Berlijn lets betel" noemden datum nog 582.319 ton.
luchting over de' oplossing van de
In 1935 bedroeg de suiker-export over
Britsche ~risis be'invloedde ook het
B ~" r I ij n, .11 Dec. (TranSQcean). dezeifde . perlade 2.244.4~5· ton met de
Damrak gunstlg.. De markt was vast, De aandeele11ll1'arkt te ,Berlijn'was a.a~~ v6lgende hoeveelheden voor de bovenvooral Schepen ware9 willIg. De rulme vankelijk betel', doch was later· ~ondQt genoemde landen: 1.562.081 ton. 506.884
handel in deze rubrlek maakte zeUs dat zaken. De' obllgatiemarkt 'voor de hili- ton, 84.725 ton en .27.333 ,ton. De voorK. N. S. M. poyen parlkWam..
nenlandsche waarden was vast.
raad bedroeg toen op 28 November
Unies waren ~er levendig en vast en
Buitenlandsche ;waarden waren onre.. 844.375 ton.
bereikten bij het slot hethoogste punt. ge1matlg doch vaster. I
Ron. Olie werd goed gevraagd door
.Callmoney deed 3.
~\
pUbliek en Londen en bleven aantrek. ..
OFF.' NOTEERlNGEN TE BATAVllt.
New York· mlddagbeur~ at..
ken om te sluiten op het hoogste niveau.
brokkelend
El' bestond goede vraag naar Philips
opgave van de producten-noteerln·,
die .tel' vroegbeurs vast opende,' later
~en der Handelsvereeniging "Batavia"
New Yo r k, 11 Dec. (Aneta). Wall- en der Ned~-Ind1sche Ver. voor den Rubeen lichte inzinking vertoonde doch bij
street lag lager door :wlnstnemingen.
slot' het ~best genoteerd was.
berhandel, loopend~ van 11 Dec. 1936
Steels met weerst,and.
I
. trniiever was kahn met vasten grond12 uur n.m. tot 12 Dec. 1936 12 uui' n.m.
Chrysler lag 1 dollar hooger.
too'il.
.
Afgedaan
laatste
Oen.Motors iets lager.
Aku was ruim prijshoudend, handel
glsteren heden vraag aanb.
Olles· jWaren verdeeld.
.
echter matlg.
De midd'agbeurs was langzaam at- Pal e mba n g ROb.
A'dam Rubber werd goed gekocht en
lag vast In de markt, hetgeen mede te bl'okkelend, met' verUezen voor Gen. k 0 t f 1e (per plcoD
m.k. Bat., Ready:
14.?51l· danken was·, aan de gunstlge palmol1e- Motors. Rubbers bleven echter :prijshottDecember
14:5Uo. delid. De omzet bedroeg 2.610.000 shares.
m:~rkt.
Januarl
Fob. Palemo. Ready: nr:
r
2!
December, ,
.!
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~!!!~!!!!!~~e!!!!311
. Janua.rl
.
Londeb
l
warte
Lamp.
Wisselkoersen
pep e r (per picoU
(Reuter-Eaatetn)
m.t. Bat.• Ready'~
Batavia, 12 Dec.
December
11.30 11.1)0
10 Dec. - 11~.
Januarl
11.40 11.6')
i~ac- Escomp- H,andels·
•
E.k. T. ~tong Ready: -:borij to Mij.. bank
n. P.ilUS
December
11. -i- I 1.20
r.T. A'uam
993/ i fl-J1'I,
993/4 ft. Ber11Jn
, Jalluari
1l.1O .11.40
3/.
~lch~ A'dam
9IJo~/4
993/4
99
n. Amsterda1Jl
Witte
M
un
tok
rolla
l,m/d A'dam
Tt. N~w- YOlk
Pep e'r (~r plco))
:fm/d A'dam
99·i / s· WI.
E.k~ B.a~., Ready:
i mid A'dam
99S/4
11
Dec.
December
19.500.
.; m/d A'darn
,I
I
Jartuarl
.19.50 19.75
. F. T. Londen
8.97
8.97 8.97
I
Landen/Shanghai
Ish.
,Zlcht Londen
o I t ron ell a-o lie
M.97
8.97 8.97
1 sh.
Londen/Bombay
30 d/z Londen
(per K.O.ll".CI.d.rum)
1'sh.
LondenJHongkong
S mlz Londen .
ContI'. A. Ready: 140
1.40 1.40
1.42j
T. T. Austral1~
1.18
Londen/Singapore
2·sh.
7.18
7.18
December
1.40 1.10 1.40
1.426
Zlcht Australia
1.18
\
1,18
7.18
1.42;)
Jan./Mrt.
1.40
1 sh.
1.40 1.40
Londen/Japan
r. 'r. Amerlka
1.83
1.83
1.83
Jan.lJu.nl '1.40
1..10 1.40
1.425
Zlcht Amerlka
1.83
1.83
1.83
lull / Dec.
1.40
t.42~
1.40 1.40
Slotltoer
•
.
T. T. Fra:okrijk
85/8
FP/ 8
Jan·/Deo.
8f51.
1.40 1.425
Zlcht Frannljk
85/ 8
8l/ a
8bl.
Contract O.
(Reuter-E~tern)
Zlcht Belgi~ (Belga) 3 4 ;
:n114
December
~~1/4
1.3'l"> 1.325 1.35
T. T. DUltschland 74
.14
RUbbe'r
(per
~
10 Dec.. 1~ D€c.
Zlcht OUltschland 74
74
74

a

Bat. Verk.

ObI. Java Hyp.

I

f.

tt,

..
....

i_

'.

K.O.)

471/ ... .47)/,.

Reismarken

Reglstermarken N.li'.
ob~ques
461/ 2
passages
461/8
Zicht Praag
65/8
Zlcltt Zwltserland 42J/1l
W~nen.
3i
~lcfit ltaJ1e
9118
Zllch~ Stockholm 465/8
Zicht Oslo I
451/ 2
Zlchll Kopenb.
401/ .
Zlcht Saigon._ I
T.T.Br.-Indl~

1't. New·York/Londen

r. T. Japan
?;icht Japap
~lcht MarLila
r. T. Hongkong
r. T.Amoy
r.T.Shanghai •
·r. T. Foochow
T.T. Swatow
1'. T. 8miaDQre
d.f1al1res

6'~/8

&"'/8

4~3/s

42 3/ 8

9 7/ .
46"/4

46~1

91/ 8

87
6'7118
6~~/~
5 8
52-/
913//s.

68
5/,3/8
, 523/ s
92
56

£". B,'t,lN.-York

R,97
1.831/ .

AmsterdaiU

bou'wproducten te Batavia-Centrum, gehouden openbare fnschrijving' voor de
leverilllg van 370 tons 3r, 1000 kg. Javarijsb in' zUvervli€s ten behQe've van de
..
'0<
mlJnwer!\..ers
op B an k a.

56

54 112
54 112

1.0)]/~

Ult.slag van de op 10 December 1936

40 l h .Den Verkoopkantore van's Lands Mijn-

40

Iaatk~

1.66 1/4
54.43 1/ 2

Javarijst

54"/8

:.45/ 8

105 1/ 4
f 9.25
per 100

12 Dec.

bledk. laatk.
1.05

K95
1.82 1/ ,

1.051/ 4

8.91
1.83

Le'veri-ng fr.anco schaal
Igoed an gK.P.M. teo Tg. Prlo~.
Fa. MonodDiephuis & Co.
.
voor haar priricipaal
I 51.80
Fa. Monod Diephuis & Co.
voor haal' priilcipaal' I OJ 49.70·)
Fa. Wesseling & Dijkhuis
voor haar 'principaal
JJ
50.26'
Fa.. 9ijS€lman &" steup
valOr haar prlncipaat
JJ
52.Fa. Gijselman & Steup
voot;' haan principaal ,
" 51.72
Fa·. Oijselm'an & Steup
voor haal1 prlneipaal
,,50.'599
Fa. Dunlop & Kolft
voor haal' pritncipaal
,,49.70
Lever i n ,gt 'v r,iJ 1 a n g,sz ijd e
s chi p t e r r
~ d ePa m a ..

81otkoersen
.Mark'
73.88-73.92 ,
Pound sterling
9.00%-9.003,4
Dollar
1.83%-1.83 3,4
Franc
8.56%-8.56% no~kan.
6.47-6.52
'Pl'aag
Fa. Oijselman & steup
, 32.75-33.25
Weenen
voor haar principaaL .
f 5L(Aneta)
10 Dec. 11 Dec.
"') To€gewezen de levering van 370
tons a 1000 kg. JavariJst in zilvelJvlles.!
,Prolongat1erellte
11/2
I

,

Koora

Amst.-B'vta

a.

idem

I)

Idem

Amst. Londen
II
H

New-York
ParlJa '

t' - &,r1ijn

Marktprijs ten 12.15 n.m.
Java Std.
Sheets
Java Std.

.RIJST-INSClffiIJVING
.

451':,

112

105114
1"9.25
per 100

1'. BatJSlngapor..
,'to Ba~)LOnden

1.90g/ s2

Crape

33

451/ 2

Batavia (Aneta) lll)ec.

490'3/3J

47114 l't. New-York/ParU.s
4.661/~
1". New-YorklAm.attrdaM 54.40

49

677,'8

r. T •.Col<$oo

J

I •• ,)

en

I

BatAvia sluit verdeeld

It

Jje urs te Batavia'

Beurs te AUlstel'daln

Uitvoercijfers van Java
. l\Jadoera

~

e

JAVATABAKS-INSCHRIJVING
Op de. Rotterdamsche Javatabaks-inschrijving
werden
gisteren - naar
Aneta se,tnt - 1331 pakken vooroogst
Besoekitabak aangebO<.len, bladdig, kleurig en kerf. Van verschlllende zijden
bestond veel belangstelling. 776 Pakken
werden en blae naar Zwitserland ver-.
kaeht, voor circa 25 pCt. boven taxatie.
De' rest bleet onverkocht.
CULTUUR-l\UJ. "l\IOES~I"
Naar Aneta seint uit Den Haag, zal
in de 22 December a.s. te houden algemeene vergadering van de Cultuur-MiJ.
Mcessi" het voorstel worden gedaan.
de rentebetaling met ingang van 1 Januati 1937, te hervatten, en ter voldoel1ing van a~hterstallige rente' over ,te
gaan tot ui,tgifte van 606 l>cts. obllgaties nominaal f 1000.
. "KENDENG LEIUBOE".
Naar Aneta uit Den Haag seint, is de
heer A. L. Mathewson in de algemeene
vel'gadering . van aandeelhoUtders van
.,Ken<ieng Lemboe" tot commissaris gekozen in de vacature-.Welch.

·Oost-Java's Conversielecllillg
. De,4 pOt. conversieleening van de
provincie Oost-Java, groot 2,1 millioen,
zal worden geemitteel'd door de Ned.
Nieuw Factorij-Agentschap
Ind. Handelsbank, de Incassobank en
De Nederlandsche Handel' MIJ. heeft de })ankiershu\zen Heldring & Pierson
9 December jl. een agen£schap" geop~nd en E; Mees & Zonen.
te Pemangkat in de Wesreratdeellng
van' Borneo. I
}
, (Zie veljd,e',Vierde ',en- Zesde Blad)
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MET GROOT SUCCES trad In de afgeloopen avonden
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Chineesche

• "AM 0RHJ NEGLIGE" ..

, restaurants
He! BtS rs is en brijft

GENE RAYMOND, WENDY BARRIE
, . f-fEttN BR'OD\E~'ICK, op in h~t

met

"lIONG HOA"

~estauranl

• Pantjoran 46 ........; Bat. Tel. 170'7

Bt.

PITOL

•

Matin'~e"s m'orgen 10.1' 5 uur :

THECITT LE' ~~rNl5TER rne"t
. KA If-fERINE HEP8URN iN J()141~' e·e'Al,.
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Ida- WUst
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I

fritz Kampers
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MO'rgeri"middag 4.30 uur; ROM'AN'CEIN' ~~\NHAY.TAN;
met GINGER ROGER"S e','l: F~P. f\'CISt~DER~R
V ~o~
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..

E,EN ,FILM, WELKE U INEEN VRodl'JKE"f"
:WEEK.EN'[),Sre:MMfNGZAL BReNGE'N'
~aiiriee'~~ Z~terdag en Zondag 5 uur rr:nJ. "ESCAPE ME',NEV~RH ,n1S"t . Elisab'et~ Bergner.

Voorall.e leeltijden,

, , .. ,.....

Mari~a Rakk

<
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Illm-operette .' de ,gevierde Hollandsche ster

~ '," allerlei kornlschesituaties.i.prachtiqe talereelen.ceen zeer aantrekkelijke film (N,.v d,.D.)
deze kostelijke operette . .lohan Heesters een ideale vertolker van de tlte fro1', '...
. . .onbetaalbare uitbeelding door lda ,WfJ;sf (J,B.). .",', '., ,',
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met Carola Hahn'
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D~ pre_mi~re gist'eren~Yond . in ons geheel gemod~r"lseeJd.th~~ter wa,'s
ean KOlOSSAAl SUCCES - hat publiek 'Va~, ENTHQUSIAST I Komt
allen g~nieten,Yan WARE KUNST an KOSTEllJK AMUSEMENT I En
komt vooral op tij'd om niets te mlssen I
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··.eelf gevolgvan zenuwzwakte. Sa.'.';

'

.. natogert sterkt de zenuwen -

.. 1\ ~ "\

~
~

~itte

en ',:i

~ k!~cif~~ t~e~~r:~~~~(J wijze, tJw';

:~~'e~~ heb~~'n '. P:ehl¢: U eens in, hoe veel meer ge v~'11
. Uv} leven zoudtgenietenals ge (J d6o-r
en .d66i-gezon:d en kr~chrig voelde, En

,
t
en
,
beide een zenuwsloopende.
werking, Aileen door Uw zenuwen extra
kracht toe te vo~ren, zult gij- U\ygezondheid, ondanks ongunstige o.m,'. stan.:-t.,'
r
digheden, behouden.. . "
.... .
.
.

wdrdt.\

Iri. iI~g~it ,van de tien gevallen .~
zijn.lusteloosheld en vermoeidheid j

....

•

---'

.'~~lk~~n.'gezolld]leid ligt werkelijk vcoe

her~iii~en. ,Een kortetlid van gere~.·

-is

'g~JtlSariat~gen' .gebruik
voldoende,' ..
om; U weet kerngezond te maken.

.Sanatogen is er speciaal op b.erekend'de
'zenuwtm te sterken en nieuwen ieveAs.
lust te geven, Neem het eens eenigen
tiJd: achtereen.« Sanatogen moet l! goed
doen. .
, te~4 ,tens,wat Me). G. II. te t~ .,ver
de uUwerklng van Sanatogen sch~ljiU .

, ~artatogen, zal Uw zenuwen sterken en
dat: gevoel .van .vermoeidheid overwinnen. Gij lull U beter voelen: nier alleen,
rria~r er OQk beta"'- uit gaan zien'. Uw'
gezhnde. 'k1~ur ert U~ van levehslust
tint~lel.14'~, ~~gart ~~I'~n Uw kenniss'~ri
dodo tiittQe·pen)., W(lt·zie jij. er best uit!"

Sanatogen. is de wereld en
om mij
heen' vroolijkeJ! en lichter g~iliotd'tn.'·..
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De kleine vreugden

~ INovember

.",' ff::.:~zl~~~~~~¥~21~:f~i;:~~J:l~'1
:1111 :;~:::~~~O;:;~;;'T~:~::~:;~~;~e~:': .

'Ian. het jaar-

::;;;:::::~;::::::J onder de lamp. Hat gaat met plechtJg
::~':::,:?:{::J

·"De Bok" komi uit

Dan op een avond. het Is I

Hoe de Ncderlander bier
drlnkt

I

ceremonleel ; de BOk komt binnen en

Het bier h~eft bij 011S verschlliende
, ;:;;::::/}1 loud bloed en schuimt hevlg. De Jbrouwer
funetles. Het is op de eerste plaats een
,.'::~::?;)[f&%::' houdt het glas tegen de lamp. Hij k~jkt
fata
morgana,
Een
,Nederlander
begint
]
Het doukere bier van de donkere munnrl
. :.':,t:,<,!\i?:h tegen Jiet ltcht. Allen houden het glas
aan bier te denken, als hij drie of meer
.:-'::}}§}} , tegen de lamp en kijken tegen het licht.
uren in den zomer in de gloeiende zen I
•I
r
Va n ri n ers en' I n roeve rs
heerj gerletst, als er nergens een huis!
\
is te bekennen, als van vermoelenls ~ijn !
;"!:, •••, •
zitten. Men ruikt, snulft en dan zet men
I
•
Het [aar gaat den elgenen cirkelgang. jaren had hij gedaan, "van Noe at. Bij knleen beglnnen te knikken en als ?ijn I
.........
de Ilppen in het prachtige schulm, dat
][edere maand heett haar elgen cachet, de feestmalen dronken de Grieken hem kee] droog is als een gloeiende ~asPijp'l
met een brutnen glans uit het glas .omhoog klimt.
haar eigen vreugden, haar elgen teesten. vermengd. Als de maaltijd atgelcopen Dan verzucht hij naar een koal, schul}[let is de voortdurende wederkeer, zoo was, werd het mengvat in het midden mend glas bier. Oat is bi]. ons het bIer'l
Le rol bolt. Een, twee, drie teugen. En
dan zucht de ,brouwer. Allen. die hebben
schrijtt U. N., in de "Msb.", die immer opgestetd ell de gastheer met den gou- in zijn eerste en grcotste runctle, ;alS'
gedrorrken zuchten. Dat wil zeggen, dat
wot is van een herinnering aan vroeger, den beker plengde den goden, Dan wer- het valt in de dorstige mageri als ~en
22280
de Bok goed Is, opperbest. ,,Hij Is goed
.
'
. '
.
druppel water op een gloelende phia:t
rmaar dIe ook steeds weer IS getooid met d~n ~e bekera.In ~~n ronde gevuld en 't Is synoniem met hitte, zon, .schroeien~
Mr. C. ridder va:l Rappard, Hr.
de Bok, hij Is zoo donker van smaak, ge
I den nieuwen witten kraag va.n het heen wljsheld der GrIekse~e fllosoten be- de wlnden, zomerbaadjes; hondsdagen.
gezant te Bern, die zal worden beproeft er ;aI het goeds uit alle landen
noemd tot gezant te Berlijn als opden. Zoo heett December Smterklaas, i gon te bloelen tot laat 111 den naeht.
.
van Europa in. Hij Is goed en edel als
/I
vol3"er van Graaf vall' Limburg
een heiligenschijntje......".
bet feest van verwachting en geheimBier heeft hler neg een tweede funcI/%OOn
Stinim.
. .
.
Horatlus in zijn gedichten prees den tie: het is Voor mannen het eeuwigdu- ,
~1l1mgheld; Kerstmis met ~en nachtet!
rende, decoru·m als ze zit ten in cafe's
lIoe de kenner den Bok drinkt DE OUDE EX·SCHOEN~rl\KER ZEGT
lijken tocht door ,kou en dulstenlis naar Falerner ,en tal van andeJe nlerken uit en restaurants,. Het IS dan een ¥an de
--r..-~_ _" ' den antleken Romeinschen kelder en de
8EWIJZEN TE HEBBEN
die Nachtmis en' de vreugdevolle huisesedoren,· dfe den drkel vormen der
Het is December en een 'Van de go~de
.
'
l:ijfkheld, en ten ,slott~, eer <Ie deur van Romeinsche kolonisatle verspreidde den avondgezelligheid.
van ~clders en vaten het diepste donker dingen van ;oecember ~s, dat de Bok
OJk na den pood, ook na de begrafewijnbouw over de geromaniseerde stre··
.
uitkomt.
Het
was
een
dichter
en
hij
is
bet jaar voorgoed achter OIlS dichtvalt,
.
in zlch heeft opgezogen.
nis van Sir [Basil Zaharoff, duurt het
ken. In Fraltkrijk werd de wijn de naHet zljn de 1.>ierdrinkers, waar -de
.'
I '
welbekend in het beele land, aan wien
dIen oudejaarsavond, wa;arop we met veel tionale reem en de natlonale trots. Daar brouwers het minst.e :mede OPhebben'r. Er zljn kenners, ,d.,e zeggen, dat de Bok ik dan immer denken moet om. bet mysterie voort. Thans is'het'- wij meld~
v.venschen en nog meer nleuwen moed
Zij weten niet, hoe laat de brouwer in' ae edelman onder de bieren is en de hoofsche ceremonieel, waarmede hij den den het reeds kort - het 'mysterie van
."1:
€;en nieuw. jaar binnentrekken.
is de Gironde, Bourgogne. Em Champag- den ,vroegen morgen, lang voor het brouwer verwerk,t er 'Zijn puikste meut Bok inluidde. Hij Iwas een 'Verwoed clas- den "zoon". Hyran Barnett Zaharoff"
ne. iDe wijnboeren daar vereenigen in licht was, is opgestaan, hoe de mout- en zijn beste hop in. Als het Ijaar nog sicus. Aan het raam zat hij, zwijgzaam ex-schoenmaker, 67 jaar oud, is al 2~'
Maar naast d~' grootere' fees ten, heeft zich de wijsheid van de filo~ofe~, en molen veor hun bier in de schemerin~ heeL pril is, zegt hij op e'en goeden'" dag : in zijn ~rooten ,stoel, hij rookte zijn pljp jaar bezig "de legitimiteit van zijn af..
stamming vast· te stelleh". Een corresiledere maand en ieder jaargetijde nog den adei der edell1eden.' De wijsheid maalde en de sproeier in de klarings- .
en zweeg. Hij' iZweeg heele dagen en las
die eigen kleine vreugden, de echter ver- dragen ze in hunne hoofden, hun adel kuip ,l>egon te draaien. Zij proe.ven nlet de .vol~~nde week, ove1'lllorgen, morgen, in een trek Virgilius. Homerus, Seneca, pondent van het Journal wilde weI een's
v.vikkelingen van het gereguleerde le- in de duistere kelders vol schinunel en of- de ,brouwer slaperig was, toen hij het gaan we Bok brouwen. Den Bok, die op Ausonius en Catullu.s uit. Hij studeerde meer daarvan we'ten. Hij heeft Hyran
Barnett na veel moeite ergens in Lonvren, kleine doodgewone geheurtenissen, spinnewebben; hun adel is' de wijn. In bIer brouwde of dat hij er aIle aandacht net eind van het jaar moe~ uitkenien. nooit, maar .las altijd.
den
gevonden. De man weige~de aanFrankrijk
groeit
het
beste
en
pet
hOOgaan
heeft
besteed;
2ij
waardeeren
het
En
in
Maart,
als
het
jonge
blad
nog
in
wan den eersten weifelenden dag der
Hij proefde de Ouden godganschelijke vankelijk, - wellicht erfelijk belast met
llente in Holland tot den laatsten dag, ste wat Europa aan wijne'n .hQelt opge- ,niet, hoe de brouwer de hopmonsters uit den knop zit (het weer grijs is en ~en:
grijs en moroos, van een scheidenden bracl\t. En mocht de Rhelrgau bereemd heel Europa keurde om het beste en dunne vQoorjaarszon zit in de lucht) slaat dagen lang, zwijgzaam in zijn stoel. Maar geheimzinnigheid? ~ den Franschman
\Winter. 'Zoo is April- Mei wit en rose zijn om zijn blonden wijn, om dezen we geurigste gewas, dat Gods aardbcdem de damp van st en brouwketel. De hop hij kend~ ook de kleine vreugden 'des een interview tQe'te staan. Het werd ten
vlan bloesem, de maallP Juni de maand maar eellS traditioneel te noemen de geeft, in ~ijn bier te verwerken. Zij heb.- geurt sterk en met net oog telkens op levens. Als het December rwerd', ver- slotte toch een "gesprek'~ van een half
v,an de asperges en de kersen, Augu~us Germaan. kon op oon ,been niet staan ben ,bet bier nooit in de Ibierketel zien de klok gericht ~laat de brouwer het scheen hij, zooalssteeds,/Zwijgzaam aan uurtje, .waarin de pretendent naar Sir
proces gade. Hij neemt een proof; hij hat eten. Midden onder ide :soep zei hij : Basil's millioenen met doffe stem het
die zonnige vacantiemaand. October de en 'zal in eeuwighe~d blijven weifelen schuimen en koken......
Zij zeggen: "Ober, een bier I" en <1.gen kijkt naar de kleur, ruikt, proeft, smekt. "De Bok is uit", en lepelde dan weer in volgende vertelde :
nnaand van den wijn en December de tusschen de bierkroes en het wijn..glas.
dan of de Ikastelein maar even de Hij w:r:ijft zlch de handen: de Bok zal diep stHzwijgen, verder. Na het eren
nnaand, dat het Bockbier uitkomt.
stoph~ hij zijn Jpijp 'en las verder in de
- Acht en veertlg jaar geleden moest "
warerkraan open behoeft te zetten. Ze goed Zijl).
~
:N0eh het bier, ncch de wijn zijn jq pre-even nog niet eens of hun een glas
"taus
Stultitla&'.
Maar
om
drie
uur,
toen
ik
naar Engeland verhuizen. Ik heb er
In
,den
middag
schuimt
.
bet
.bier
in
Wijll en bier
Nederland zoo nationaal. Niet dat er bij lager of pHs word~ voorgezet. "Nog een den' kool'bak en later stroelt het in de de dag grijzer werd, sloeg hij Erasmus gewerkt, maar nu niet meer. Tot dusver
f~esten nlet een fijne, donkere flesch in
Men Mheeit nlet tot het gilde van elk der zi!Lveren flesschenbakken staat; biertje", zeggen ze als hun meisje veel koefe kelders in de gistkuipen. Het staat dl~ht' en zeide: "Kom, de Bok is uit". heb ik mij op den achtergrond gehouWe l1epen dan zeven en dertig passen den.
blet gl'as te behooren, om een goeden nlet alsof de Nederlander geen fijnproe- te praten heeft en niet t·e vroeg thuis bijna tot den,' rand, donker en stil. Er
I
"
hangt een prikkelende, scherpe geur: tot de ,tramhalte. Daar namen we de
Dat was om Sir Basil's ouderdom niet
dironk te kunnen waardeeren. Behalve ver Is, die el'ke gedachte en schakeering behoeft te zijn......
rilet
de
dagen
komt
er
schuim,
zoo
dik
tram en tramden juist .een minuut, de te verstoren. Het was ook op raad van"
tlhee en koffie zijn er in Nederland geen van leder merk proeft. ~Maar de wijn·
Ik zou schromelijk overdrijven, zoo als sneeuw en .zoo zacht al"s dons op de helling op naar de markt. Daar verdween mijll advocaten. En toch hebben, in 1933,
dlranken 'zoo nationaal, dat z,e ons let· kruik overgiet hier niet: het brood van
tlerlijk cp iedere schrede van ons levens· het ontbijt, 'evenmin als in, Nederland, ik zou zeggen, dat de bierdrinkers in donkere massa, het schuim groeit hoven hij in een sigarenwinkel en kocht twee Engelsche en Amerikaansche bladen mij
sigaren ,van een 'kwartje, vQOr ons ieder een klein vermogen, 1500 pond,' aangeplad vo~en. Oat deed weI de wijn bij zooals in sommige' streken van Duitsch· Nederland allemaal 'zoo ~aren, er Zijn de gistkuipen uit..
dle Grleken, die hun dag begonnen met Land, het ochtendmaal, bestaande uit goede uitzonderingen en, spij tJg, ock
Na het gistlngsP\,oces' gaat het den een. We gingen het ,cafe binnen en zaren bOd,en als /ik mijn geschieidenls ,wilde"
c!en ontbijt, dat bestond uit brood en bl'ood en kaas, met eell' schuimende kroes ~eer slechte......
kelder in, lange rijen vaten aan beide in een donkeren hoek. "Twee Bok", zel ·schrijvel1...... ' Maar nti denk ik weldra
.
De bok zijde.n, twee boven elk,aar. De vaten zijn de dichter dan. !.En de Bok kwam. rrwee een actie te beginnen. Daarvoor zal ik "
t1wee of drie slokken cnvermengden wijn. bier na~r binnen wordt gewerkt.
EIij was at ver gereisd, de wijn, eer hij
.
.VOl, het lic,ht gaat uit, het slot vaIt dicht. glazen met .bier, zoo donker als de nacht- flaar ~ranlq'ijk mooten, maa,r ook dat '.,
:N~en, de bovengenoemden zijn' het·tJ;Iet: bier nloet el.\d worden met het jaar ; he~el, m~t Kerstmis:' "Salltatero, ,daa~ ~~f ik ~Ueen doen op advies van ml.tn
Europa ha~ bereik,t~ en een, xeis' van. vele
, He't zou· kwaad' blo·€Id zet.ten, Z.OO 'we 'de' ten slotte niet, ,Jdte €en gO~den dran~ .idS': het jaar tljp wordt, zal het' good gaat,:' ..'em W ·eu..hij ~ron.k met l~!.1g~~ advOcaten. ~ja, d~n ga"~k
Papj~ te-'
:"rT~
'"'<:~<i~',,'
"'74&&
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bierka n en de wijnkr ulk naas telka 11der naar wa~rde weten te ·waaxdeeren,-, Zi] zijn. Over den kelder drijven de jaarge- langzame teugen. Hij zette een ge~{eht, rug, de ,stad, die ik zoO l1efheb, en waar
gingen plaatsen en de elgenschappen van eok k,ennel1 de kleine vreugde van d~' tijden', daarbinnen is het koud, de koel- zooals een criticus, die een nieuwe sym- lk zoo graag rou willen wonen. Ik spreek
beide dranken wetenschappelijk gingen maand December niet, het uitkomen I machines werken dag en nacht en rond. phonle /belulstert. "Hij is goe1", zeide ook w~t Fransch, wat Duitsch, Russisch .
uitpuren en ,vergelijken. De wijnbOuwer van "den ,Bok" !
de koelbuiz·en vormt zlch ten ijs1aag ......... hij dan.
en Poolsch.
'
zou het intaam .vinden, dat hier bier
Men wil in ,sommige boeken, dat de I
'
Het was' Decemb~r en 'we _zaten in de
d st i I '
- Ik kan u verzekeren, zoo verte~t de '
.
it
i
11let den wijn werd vergeleken, hij zou naam' van het bokbier komt va'n de f ' Het wcrd~ ~omer. Groote vrachten bier sc h emerm-g.
Bu en g ng ,e . N co aas- oude schoonmaker verder, dat lk de wet....
beginnen te pniten van zon en bergen, Hannoveraansche st.-ad Eilllbeck, waar gaan de poort uit, het bokbier slaapt.
drukte Yoorbij en in bet cafe brandde
van purper en gcud, 'hij zou de wereld- reeds in de /14e ,eeuw het beste bier van
Hoogzomer: de ntensehen hebben het een spaarzaam Ucht. De sigaren geur- tige 200n van Sir· Basil Zaharoff, ben.
geschiedenls schrijven. met zijn donker· Duitschland' gebrouwen we.rd. Uit den heet; FUse11er, MUnchener, Dort schuimt den, het bier geurde en de avond geur- Mijn· advocaat te Londen heeft "de voIL..
h
d on- gende . bewijsstuk~en in handen: het
sten wijn; ondertusschep zou \llij de gasterircep van den h~rbergier: Mir in, d~ glazen, iuaar welke vrachten ock d e
,we
za t'en s t'l
1 proeven d ,et
bierkan met een armzwaai van de tafel Eimbeck, zou dan volksetymologisch ~ijn I de b:'ouwerij uitgaan, in de kelders Jigt kere bier met den < witten kring van geboortebewijs van mijn moeder, mijn
schuim, die oplichtte Ibij het schaarsche eigen geboortebewijs, en de trouwakte
schuiven, zoodat op den vloer een schui- ontstaan mir ein Bock. IHet is oud don- de Bok onaangeroerd, ongestoord.
mende plas zou Hggen met de scherpe ker bier, wat zwaarder dan het gewone.
De herst, gaat in. Het is de tijd der l1cht. Straks werd de diehter ispraak- van mijn moeder en. Basil Zaharoff, alsehewen van de aarden krces. Maar ik Het is belegen, donker van kleur, zooals kermlssen en de vaten rellen, nog, wor· zaam en las verzen lvoor uit eSn versle- les met plaats en da'tum, dus gem<lJkke-'
,
lijk
te verifieeren. Ik heb nog andere
'ierzeker u, dat de brouwer zou opstul· d~ wijn, die in de jarenlange duisternis I den: opgeladen ~n Iweggereden, October, t en za kboe kj e...... '
d
I
ocumenten. Scotland Yard heeft ze' geven en 'zeggen, dat het zonde was voor
GQd. Hij zeu vertellen, hoe het bier in a ' S '
"V'
. . . .2?~
.. !!..
!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!.zien en .meent ,ook, dat ze echt zijn. tnt
het huwelijk is slechts een kind gesproThracie 'Zij1,l levensl<:>op was begonnen,
ten, en dat ben ik;· ik heb broer noch
later, weer door Jan Pnlhus, den hertog
zuster. Ook "hil" was eenig kind; mijn.
van IBrabant, in eere' was hersteld, ZOC~
moeder niet, zij had een b~o~r.
dat de volksmond hem omdoopte tot den
god Cambrinus. Hlj rou iegg~n, dat bet
Hyran Barnett Zaharoff heeft negen
bier de geschiedenis lvan vele roemrij'ke
kinderen, hij beweert Grieksch-orthodox
n:iddeleeuwsche steden had gedtagen en
te zUn; hiJ zal, zoo bel~9ft hij, weldra
dat het naast den wijn eep eerlijke
zijn leverisgeschiedenis pUbllcee~en en
plaats onder de IZOn toekwam. Hij ZOU·
die van zijn vader...... het zal 'n op,winevengoed spreken vap. het goud 1der
dend verhaal worden, meneer, zoo be'geestvelden en de iblceiende tUlnen'van
sluit hij, en lang!! De pUblicatie zal
de hop.
_,,*!4
\
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"Ik weet niet", zei ze plotseling. "Toni
wHl je je vriend niet aan mij voorsrellelI1?"
"Dit is de sergeant-detective Hardy
vatn Scotland Yard", sprak hij.
"Scotland Yard?" herhaalde zij en zlj
wE~rd doodsbleek.

~,Je hoeft nergens bang voor te zijn,
)i~ve".
Ben J'e gearr'est.eerd ?'; vro~g zij, actelll.
.,.

"

lol0S.

'

"Geen kwestie van. Mr. Hardy js een
vr.-iend van mij. aij is met mij mee geko)men, omdat wij samen zal<en te bes»)reken hebben".
"Ik begrijp je niet'. Moet hij dan nu
bliijven? Ik heb je in zoo lang niet ge·
zlEen en Je hebt al dien tijd niet geschrevem. Kunnen wij niet e,en oogenblikje
aJ1leen zijn?" ,

-; __ ~ __~

--.-

--.J
,

-..--~

k

,

t
.

------

-,~---+------V--""""---~-----------I

"En het is van het grootste belang'l "Dat dacht ik weI", antwoordde An- les nu' in orde, ·want Hardy werd naar
"Ik .kan u g~en enkele belofte doen, voor het 'restaurant, met recht, beroemd
dat mI". Hardy en ,ik vanavond e~n be- tonio, die aan het buffet met de fles- de safe van de prit:lses geleid. Hij haalde maar lk zal u voorlo.opig met rust laten. was, was de sergeant met de geheele.
spreking' houden, die weI tot diep in den schen bezig was en even daarna met de den s!eutel te voorschijn en opende de De b~sli~ing ligt bij deQ. hoofdco~mis- 'menschheid verzoend.', Al)tonio, met
nacht zal duren. Eigenlijk had ik hee- gevulde 'glazen4ertrg kwam:
kluis. De-oiJligatles'lagen er inderdaad, saris, wanneer deze weer terug i& .
een groote... sigaar in den mond, nam:
lemaal geen ~ijd om nu naat Je toe te
Na het dine; verlieten zij de flat en in een ·enveloppe, en 'bleken, Ibij nader
"Dan is er nog de kwestle van de be~ toen afseheid van ;den detective ell'
komen, m~ar lk moest je even laten w~· reden naar een rustlg hotel in de Adel- onderzoek, intact te zijn. Er hl.gen nog looning", vervolgde Antonio impulsief., dankte hem voor de betoonde welwilten dat alles in orde was. Heb je nlet phi. Zij waren dell volgenden morgen verscheidene andere .dingen in - eenige
1
· .
lendheid.
".
wat voor ons. te e1ten? Dan gaan ser- vroeg present en brachten eerst, een be- brieven, een pasar marokijnlederen etuis,
"Be ooning? Waarvoor·?" ,
geant Hardy en ik daarna naar een zoek aan Scotland Yard waar Hardy een die waardevolle juweelen bleken te be·
"WeI, door mijn toedoen zljn die hon"Sergeant, als U ooit iets noodig heef~, .
kort onderhoud had m~t den plaatsver- vatten.
derdduizend 'pond toch terecht geko- hoeft u maar naar me toe te komen.
hotel".
men. Ik heb er ook al met sir Charles Als u ooit op( 2wart zaad zit en een
Eva scheen met dezen u itl eg t eyre d en vangenden hoofdcommissaris. Op zijn
"Ik veronderstel, dat de Frinses zoo'n
pa
h' d d
"•
en begon tezamen met haar dlenstpode aanwijzingen werden' de verschillende haast had om weg te komen, dat zij geen over gesproken".
ar on .er ......
'.het av:mdmaal- te bereiden. Teen 21j de vermommingen, die de Emerald kon aan:.ltijd had om ze te halen",' merkte Anto.,Zwijg!" zei ,Hardy kalm, maar e1"
kamer verlaten had, Het Antonio zich nemen, aan aIle seinposten ,meegedeeld n io op. ~
"En wat heeft die gezegd?" ,
was een'booze blik in zijn oogen eh de
met een diepen zucht Tlan' verl1chting in en cen algemeene waarschuwing et aan
"Ik denk" het. ook. Ik zal ze maar zoo;,Niets bepaalds".
Italiaari besefte, dat hij een groot'e
€en leunstoel zakken.
toegevoegd. Hierna begaven zij zlch naar lang in bewaring nemen", zei Hardy en
"Wel, ik vrees, dat die kwestle ook' vergissing begaan had.
"Dat is nog net goed afgeloopen", rlep de ..Bank. Eerst' bestond er J;\og eenige bracht den .inhoud van. de safe over in zal, moeten b~!jven wachten to'tdat hij - Anto~io haastte zich zoo gauw mo- .
I ij it dank u zeer voor uw hulp".
tWljfel of de, door,1e prinses geteekende, een,ltasch, dIe hlj voor dlt doel had mee. weer terug is.:
"
gelijk naar Ridgmotint' Gardens, ter1
u,!,
,
volmacht, weI volkomen aan de vereisch- genomen
"Dank u, mljnheer , zei Antonio, met W)j~ Hardy zich naar het Ministerie.-van
"Ik heb je geholpen, omdat lIt geloof te voorwaarden voldeed. Tenslotte werd
"
. .
overdre~en dankbaarheid.
M~rlne, begaf om .een telegram aan 2ijn
dat miss Leighton een fatsoenlijke vrpuw de directeur er bij geroepen en sergeant
Van de Bank g~ngen ziJ \ reg~lrecht
Toen zij buiten de kamer stonden, Chef op., de Shrike te sturen.
s. Als ik \niet dacht dat je in de toe- Hardy bood zijn' kaartJe aan en legde I naar Scotland Y;:1rd, waar de obhgatles, greep Antoni H dy' h d
h d
.
komst je leven wilde beteren, zou ik mij den' toestand uit.
,de juweelen en de documenten, aan den
0:. ar s an en sc ~ - . Sir ,."Cha:r:les qntving zijn bericht, terkeroepen voelen haar te waarschuwen.
plaatsvervangenden hoofdcommissarls de deze hartehjk.,
wiji de Shrike het schip nazat, dat zij
Maar ik wee,~' dat je gezond verstand
"U moogt de sa'fe open~n, als Scotland werden overhandigd.
. ,,En nu gaat u (met mij mee, dan zal dachten, dat de Emerald was en hij las
'genoeg hebt en ik vermoeq, dat je geld Y~rd de ~erantwoordehjk~eid op zich
"Ben ik nu vi'ij om heen te gaan?" lk U de lekI{erst~ lunch aanbleden, dIe het aan 'den hoofd·inspecteur, voor.
genoeg hebt om fatsoenliJk van te kun- wll nemen , zei de Bankdlrecteur ten·
.
U· van uw leven gehad hebt".?
' ""Het is een geluk, dat wij het geld
sloNe
vroeg Antonio zenuwachtlg.
nen leven".
.
,
..
De sergeant hield van lekker ete~, tenminste hebben. Het is natuurlijk het
I
.,Daar kunt u op aan; als ik even den I "Wiat ml] betreft wel. Wat bent u van dus aarzelde hiJ niet om de uitnoodiging \vettlg eigendom van Bill Fraser. We
"Dat is waar, mr. Hardy. Ik werd uit commissaris op mag' Ibellen, kan ~,k I' plan te doen?" vroeg de· commissaris.
aan te nemen.: De manager van het res;", schijl,lell" nog ni~t veel te. winnen op dat
armoede gedreven mij bij Grafton's ben- daaromtrent onmiddellijk zekerheid krij"Wei, mijnheer, daar heb l'k h'et ook tam"ant "Mllan" was e,en goede vrlend' schip"" voegde hiJ' er aan toe, terwijl
de aan te sluiten. Nu is mijn eenige
"
wensch een eerlijk en fatsoenlljk leven gan .
al met sergeant Hardy over gehad. "De van Antonio en o~tving hen met 't,groot- hij den kijker naar de oogen bracht en
te leiden"; zei de Italiaan ernstlg.
Een kort telefoongesprek volgde, dat Gou<\en Rat" is mijn eigendom en ik st~ re~pect en leldde hen naar een ge:- het ja'cht bestijdeerde, dat lien nog
het gewenschte resultaat opleverde. De hoop, dat ik de club weer mag openen. reserv~erde tafet Hardy Uet het aan eenige mijlen voor was.
'.\
"Mooi I" merkte de sergeant droogjes directeur wilde echter zijn toostemming I k k an u de verzekering geven, dat de I Antomo over om .
het maal
te bestel ,
Oarruthers kwam van de brug af en
op.
tot, het openen van de safe niet geven, ,zaak op eerlijke wijze gedreven zal wor- len.. H~t was een hee~ eenvoudig maal. voegde. zich bij hen. Hlj zag er moe en
"Mag ik u een glas Vermouth aan· voordat hij een schriftelijke verklaring den en ik 2weer. dat ik u nooit moei- Kavlaar, tong. en korho,en, (met een b~zo~gd uit.
'\
bieden, mr. Hardy? U als Engelschman van Scotland Yard in handen had, dus lijkheden ~al geven. Het is van bet flesch Ha~spice,:de Bea't;tne. .
". "
,
he~ft het zeker l1ever gemengd 1"
nam Hardy Antonio mee terug naar grootste belang het niet te lang uit te
Nooit had de sergeant zulk een kd·
"Ja, graag een beetje Fransche er Scotland Yard, om het bewuste docu- stelleh, want als de leden zich eenmaal ninklijk maal gehad en toen de' flesch
door, e.igen,li!,k Hever meer Fransche dan ment te halen. Bi'nnen een uur waren verspreid hebben, is het heel moeilijk wijn' leeg. was en zij een paar glazet;l
lWordt vervolgd).·
Italiaansche.,
. ,. I
ziJ bij de Bank terl.lg. BllJkbaar was al· hen weer bij elkaar te krijgen".
van de cogn~c ~edronken hadden, waar~ .. ' '

I

J

I

", l k vrees V"'ll
"" niet, Heve. Zie jet l·k heb
Sc~otlal1d Yard een grooten dienst be'"
w€ezen, zQodat zij veel aan mij verpl1cht
zijjn. Ik kan de politie als mljn besten
vrHend beschouwen. Nietwaar ?" Vl'oeg hij
drHngend.
",o,tar kunt u van verzekerd zijn, 1V~-'
da~Il1"
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l\'Iilitaire "dOClllllellten
gestolen

•

.Uit de Spaansche hel

•

- DERDE Br!D

Willard

NEDER~ANDER,TOT

EEN SAAR GEVANGENISSTRAF VEROORDEELD

'Persoolllijke eroaringen 'van Pro], Crolltlijs

Voor leden en genoodlgden v~p
het KOni~klijk Aardrijk.~kuneiig Q~,
nootschap heeft prof. dr, ~.f:ij.
Grcndijs onlangs in "Ex~~ls(<>t" t~
's-Gravenhage een YOQ\"~~c~t, ge-:
hQ~.Q..el\ over : ;,De '~~voi~,~~e . h~
, 8pa.oje, ~rScQnUjae e~v&~I~g~" J?:iJ
t'ye~ ~~~nte(l"'.
'
.
.
~I.O.f..

Qrqnd.i~~

I~~" we1~e

Nadat spr, Catalon~~ waar een kleine
minderheid (een zevende of zesde der bevclklng) dEl anderen te,rrorlseert,' over
zee verlaten had, heeft hij zlch uit de
landlngaplaats ~Qrt-Vendres, naar st.
Jean de L~z begeven, om er het visum
Uit. Burgos ~e verkrijgen voor zijn rels
naar het andere Spanje. Daar de Fransche regeerlng het spoorwegverkeer met
natlonalistisch , Spanje had stopgezet,
kon men alleen per auto over de Pyreneeen .naar Burgos komen.
l I'

heeH, ~ij.4~n~ (1~

,hij: Q~l~ngs. ~~:r .O\(~~

, hel~,l\~~4.~~~ (loe~eih4en' ~aa.r, Sp'~~1~
h.eeft cndernomen, zoowel in ,Cata..
lqnie als in westelijk tSpanje moeten
<J"olen en, hij heeft aldus gelegenheld gehad,' om eerst onder Catalaans~h en anarchi~t,1reh bewind,
dan onder het natlonalistlsch re ..
giem J verschillende gebeurtenlssen.
van den' burgeroorlog mede te ma, ken.

gestolen.

Op 27 November hebben de dlchterzanger Koos SJeenhof en zijn vrou\v
, sen paar knoopen gelegd voor het
Hetgeen spr, In aIle dorpen trot,
tapijt, dat als huwelijksgeschenk
-was de afwezigl1eiq del' boeren, dle alvan de Rotterdamsche vrouwen voor
len naar het ffont vertrokken, iwaren.
Prinses Juliana_ \yordt geknoopt';
Dit- ,conttasteert b1~t de hQudipg der
m~vl'. Speenhof aal~ bet knoopen.
boeren in Catalonle, die de an:uchisten
niet in den burgeroorlog vermogen te
mengen.
Hier vindt men de verklaring 'Voor de
8uperloriteit van l\1'arokkanen en Ter. TefV{iH ~e ~usslsche ~Qninwrn; naar
cios,' ~n in cen laatsten tijd yap de oUd~e ~eenip~. van prof. Orondijs, in het
ropde Spauje, weinig :~ansen heeft, om c0l?'battanten, die uit verschillende lansovjet:-r~pub~leken onder Moskou's lel- den toegesneld ~ijp, om het'roode kamp
,
'
di~g t~ ~tlcl1ten, h~~ft 'zij jtIist in Nate
verst~r~el).
!} .
varr~ en aangrenz~nae provinclen, weSpreker
Iverhaal1e
tenslotte
van zijn I
gens ge~rek ,~·.an ,we,erstand v~n b€staande, revplutlpnnire ofganis-atJes, commu- tocht door nationallstlsch ~panje waar
•
.
'
nlst\~~e c~llen met sqvj~ts l1a~r ~us
men (met Ultzondering a1leen van de
sl~~f1 m01lel- ~unnen stlcht~r, qie zlch
de l~atste maand~n.voor ~~ beweglng- rcoden, die gevangen 'zltten) eeristemFranC9 ,blind naal' Moskou's ,voorschrif- migheId aantreft bij de gansche ,bevolking.
t
/!
t~n- gedragen hadden.
t

....--

Sweker ibegon me~ ,e,rop te wij~en,
<Ie "Msb.", d~t het; ,voor den .tI~
dQrl}\n:der eene elgenaar<lige moeUijkheld
. ople..v~rt, om. uit ervaringell omtren~ oneigen aU(.\fchisten, commUl1ist~n. en
de ~e'iolutionpaire neigingen jn Ne~er
tall<\' te concludeeren tot ~p~a~c:tl~
a1)~~tcplst~n, a,ussische bolsjewleken en
p~~ revoll\tlonnalre gevaar, dat elders
dteigt.
,.

z,

,ev.~nj~ Is het ve~koren land geweest,

w;;\~:rh~ .e~~oenlne's .bood~hap

het eerst
vleeseh g~\vordeu Is. :M~n moat in Maqr(d of in Barcelona, in de huidige omst\\.l\digh~e~ ee~igen tijd gelee(~ hebbe~, jam in t6 ~ien, \Vat ila jaren vooroetening, anarchle eigenlijk :beteekel1t.
Ongeveer tachtlgduizend mannen,
, zwaar- gewapend, die geen chef erkennen dan :iOOlarig elk meen! er' een noodig te \hebbcl1'; 'zljn in Batcelona, meeste~ van aUeri lot..

Hler

~ijn

Hij deelde indrukken m.ede van

speel<1en dorpspnderwijzers en

;

I

geneesheet~ll' leen' v9QrllaIl1e rol. llet Ibezoek aan Toledo, waar I hij' terstond
Iheer~rideei ,beston1, u'lt i}99fde ,van een na de inileming van het Alc:l~ar Ide de~ijzOnd~re re~eeripgsP9lit1ek, uit atheis-. fensores )n de kelders der ,vesting heeft

~
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Het Prinselijk Huwelijk

I

Een 41-jarige Duitsche splon had 'bij
een 38-jarigen' 'Nederlander, gedomtcllleerd te Prtncenhage, doch tijdelijk verblijvende te Amsterdam, er op aangeJrongen, dat hij vrlendschap zou slulten met de hulsbewaarders .ivan ~et perceel, waar de genlebureelen zijn gevestigd. Aldus geschledde en bij een van
zljn bezoeken 'zag de man kans ide bureelen binnen te drlngen en er eentge
, ~eheime documenten weg te halen. 'Hij
gat dIe aan den 'Uultscher ,over, idoch
vqordat dez~ met de papieren de grens
had bereikt, werd de dief~tal ontdekt.

I

,al.~u.$:

Betrouwbaar en zeker.

De rechtbank te Breda heeft ultspraak gedaan In ,een splonnagezaak, waarbij op 17 September [.I.
op het bureau van den commandant
van het eerste genie-commandement
te Breda mllltalre documenten zijn

.Ver-loop van den \dienst In
Naar de "H. Crt." verneemt, zal de
gang'van den dlenst in de Oroote 'Kerk,
waarblj het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard
plechtlg zal worden Ingezegend, waarschljnlljk als volgt zijn geregeld :
Te ongeveer 11 uur 40 zal het Prln...
selijke Paar bl] ' den Ingang der kerk,
aan de zijde I van de Rlvlervi&chmarkt
wo,rden ontvangen.

~Ie

,C..oote Kerk

I

,,,Bekent Oil hter voor God en deze
ZiJn Helllge Oemeente, ~at Oij genomen hebt en neemt tot Uw wettlge hulsvrouw, Juliana Louise Emma
MarIe Wilhelll)ina, hler tegenwoordlg,
Haar belovende, Qat Oil' Haar nlmll.le! zult verlaten, IJaar lief te hebben
e~ getrouw te onderl].0uden, als een
tr~u~ en Oodvreezend man aa~ zijn
we~tlge vro~w scJ:1uld~~ is; da'~ Oij
iGoR hellig met haar leven wilt, haar
. ,t,rQuw 'en gelqof ~oudende in al~e
dina;e,n,, oye.reenk0ll.lsti~ het Heilig
E.vange.lie ?"

Van het o:)genblik af, d,at de Prinses
en de Prins het Stadhuis zullen hebbeil
De Nederlander bekende, doch ieide ,verlaten, zuBen de klo~,ken van de kerk
op laansporlng I /Van den Dtdtscher te ,beglnnen te lul<,len.
'
hebben gehandel1.
"
'
lIet Pa,ar be.treedt de Jt,e.r,k
Aan de Prinses zal de volgende vraag
Op 19 ~ovember stonden beiden voor
,Aan de,n in gang van de Kerk zal een r'\Vorden gesteld:
de rechtbank te Breda terecht. Op grQnden aall ,het 'algemeen i.belang o,ntleepd, ~ommlssie van ontvangst het Prinselijke
uB.eken~ Oij h~er voor Ood en deze
werd' de zaak 'met gesloten deuren be- p,aar begroeten.
Zijn Heilige Oemeente, dat Oij ge~landel,d. De Nederlander hoorde twee
Jaar
gevangenls.strat wegens dlefstal
Terwijl het orgel spP.elt, zUll,en llri.~s
nomen heJ'3t ~n' neew t tot Uw we'ttltegen zich eischen. De Duitscher onten Prinses, gevolgd door Bru~dsjonke.rs gen man, aern~ald Leopold Fried..
kende ,de hem te~ laste gelegde aanspoen Bryuldsmeisjes en de Vorstelijke
rich, Eberhard ~Juliu~ Kurt Karl .Oottring tot diefstal. Zijn vrlen1 had volgens
personen,
het
bedehuis
;binne~schrij·f.ded
'~eter, -hier tegen~Oordig, en behem d~ eehtgenote van den hU!~Q~waar
de!1. De Oe~eente zal zlch van haar
l~ft o"ij he.m gehoorzaam te zijn,
d~r hel1ben moeten,:aan.sporen,9m de documenten It~ ontvfeemden. Tegen hem
z,etels verheffen.
hem te dienen en t~ helpen, hem nimwerd 'een, jaar gevangenisstraf geelscht.
N.adat het Paar en ·de officie,ele per..
mer te verlaten, heil>ig me~ hem te
sonen de voor hen bestemde zetel~ leven, hem ~~ou~ en geloof in aIle
Dezer dagen veroordeelde de rechtbank
dingen ho~dende gelijkenyijs ,een
d~n .N~deriander tot een jaar gevange- , hebben ingenomen, zal pro~. dr. Obnisstrat met aftr~~ (van de preventleve
bin~, dIe de leiding van' dep. dlepst . vroom en getrouw huisvrouw haar
hechtenls, ,terwijl de !Duitscher van het
heef.t, over de Oemeente den zegen
wettigen man schul~ig is overeenhem ten laste gelegde werd vrijgesprouitspreken.
kamstig
het 'Heilig Evangelie ?"
ken.
I

I

teil, ijl~ onder de Roomscne kind~ren kunnen gelukwenschen.
vrij~e'~ker.sp:rOPl.lgan~a ~itpet~ndelf. <
i'o~fi na Fra,pco's prQclam~tle de be':" ,'Na het Moros-vraagstuk nog even te
,
.
hebbeli aangeroerd en indrukken uit
Voll.dI1~en' yan . N~varr'a:, Burgos, Val- zijn 'gesprekken met 'Miguel de UnamuladqHd ~n and~te 19~\ve$en tach verbleyen, wetd¢n: Hi tegeilstellIng tot het an- no te hebberi .medegedeeld, Ibesloot prot.
s«t
~ Motets en Madrigaalvereeniging
De inzegening door tis. W. L.
der'e $p~Jlj~, 'd~ ~ed~n der syndlcaten GrQndijs'met een verklaring voor de
onder lelding van Sem Dresden zat'hler:'
lye,l.teJ'
en 'der sOvi¢ts in de gevangenl$ gewor- belangstellin'g, waarmooe de gan.scJ:?,e
De
dell ba!u.. d
n~ zingen, gevolgd door gemeelisc)'lapI
p'€n,
of
door
de
iboeren
ter
qood
gebracht.
wereId
de
Spaansche
Ig~beurtenissen
luan
(
lllCl
pelijken
zang.
De
zang
der
Oemeente
Wanneer
deze vragen bevestigend. zijn
V\ln 10 uU-\: 's-avonq~ ~9~ aan zonspp'~
VOIgt. I
.
,~ i I
~
zal \yorden ~~.steund door de" Konlnklijke beantwoord, zal het 'Paar neerknielen.
' , .
gang l100rt mell in stad en omst,:eken \ Oo~
in Spanje blijkt weer, hoe lwelnlg
.
'"
Ou(l-hoofdcommies-landiooper tot 1
Zangvereemgma Excelsior
I
de schotell knal1~ri. Elken mqrgen wot- men ,utt miUtalt oogpunt rekenen kan
Niemand zal ontkennen, aldus prof.
jaa~ gev'angenisstraf veroordeeld
,J?s'. W. L. Welter' zal dan den zegen
d~~'de ll)lieri"g,evonden vaq ~i~i1nen en op geestdrift alleen, hoe onontbeerlijk 10rOndijS, dat in Spanje de klas~nstrijd
Dan zal pr,')f. Obbink voorgaan in ~itspreken.
voruwen, ..d!e zoqder laanklacht of y,qn": 'Iangdtirige oefening .voor de troepen Is, wegens aard en karakter van het yolk
De Rotterdamsche .' rechtbank heeft ge'bed en 'voorlezing doen van een geT~rwij1 het P~~r in geknJelde hou,ding
nls ~ljn oP1gebt~eht- doot 16~" g'~oepj~s en /dat men ook' dan, door m$¥en te en weg~ns economische en staatkun~~... ' vonnis gewezen in de zaa.k van den 65- deelte uit de Heiliae Schritt. Wanneer ll~~, zingt de Oemeente Psalm 134:4:
onv~l'ai1twqordelijke syndicaUsten-. I
wapeneri en te' oefenen, er nog geen I ge omstandigheden gansch andere vor- .jarigen C. J.K., gewezen hoofdcommies de Gemeep.t~ wede~om. 'gezongen heeft, ..D,~t 's lJeerfin' ~.egen· op U q.a~l'<
mll1taii'en van geniaakt heefti. De Iaat- men aangenomen heett dan iJl andere' van de gemeente Rotterdam, thans ge- voIgt de predikatie.' Nadat deze t,en
Uit de handen; yan d~. Welter ontvangt
'Bekende hoofdpersonen in de Iberl- ste beslis,"iende lvool'oo!ening voor het landen, maar dit conf1ict 'blijft verwa~t detineerd, die zich in December van het einde is, 'zal de voorganger het Huwe- het Paar d~» B~pel.
sth~ ana~chis~en-federa.tle heb~n' den gevecht Is de strijd zelt. :
I
m~t correspqnd.eerendere1ders
confll~t~n tu~-" jaar 1921 had Scnuldlg gemaakt aan ver- lijtksformuller voorlezen.
Hi~rnl:) volgen l<oorzang van de Ma. spreker hun maehteloosheid beKend. De
\'J'
h " i';;,
1
d' 't
schen 'klassenbelarigen
r"
\
i ' dillsterlng van 6ng'eveer' /26000 ten nadrigaal- en M,Otet",vereeniging en dankal,lafchi&tLSche be,ainselen s~an,.n~et toe, ,'. Qnge,
oOI~ij~ georgan seer e roe'
,
.
,
1'"
,
...
OIl welke wiJz& .6olf" van'Bo\te'n af pen ,k~n :rri:en. lilet iV~lge~ijken.' met, martDe voortdracht 'werd ,met lichtbeelden deele van, den g~meentehJ~en Oenees- .' TerwijI het Paar zich van zijn zetel gebed, waarna met het uitspreken van
nel,i, die
.kiultdam.', P' geroJ(en, ha.dden,' vel~duidelijkt. f t '
kundigen Dienst.'
zal verJ'leffen, zal aan den jPrins de vol- de Apostollsche zegenbede de dlenst zal
ni~t·, ~wafig ~n ~ gr~jpei1.,'· , ( ',. '.
,,
gende vFaag worden gesteld:
worq,en,' b~lQt~n.
Nl~i 'afieeri Is het jVe~lles':V'~I~ ,tallooze
~-~~~ .--+ '
~
Op 30 December. van dat jaar ,verl1et
" ,
men~hei1levens, 'dagelljks. ordelOps/',om
de hoofdcommies K. zijn kahteor, na~~~~~~~~~~~~~~~~
rqqi< ~.Pt· wt\la.k, n\i.ti~ioos', &e<?t~e{~~,. te
Qat hij aan den directeur een kort verhij den man m~t €en trap van zijn poo1i~trepien, n~a~~' q<>k dl:l~ va~_ ~ntelbare
,lof had gevraagd. Sedert ~ dien heeft
•
ten vermolzelde. \
I ()
,g~i:ioUW~l), k\lnstwerk~n, , :~lbllot~ek~Q.,
i men den hoofdcommies niet weer ge..
Intusschen ha.dd~n de bruidegem en
k4ri~tverzal}1eUngen.,
" " t i
zlen. Den volgenden dag, toen een onder<fe twee kleinzQons van den mlllionnair,
zoek 'van,de brandkast plaats had, bleek
,QQIf l1U ~og wQrqt ellt~ priester, moneeri' belangrijk bedrag van omstreeks
die zich nog #ee~s 'QQven oJ? het dler
nlWi ~lf~ w~nneer JliJ zl~h 11) Jeekel').-! 22.000 verdwenen. Eerst in Atigustus
Olifallt verstQor~ t~ouwvartij bevenden, kan$ gezlen e~n lfl,ntaarnpaal
kle,fffi.~n{f aaQ 'y~fvolgipg baq po~n to
yan dit Jaar ~wam de ontknooplng, toen
Een trouwpartij in de Bfit-sch-Indl- te grijpen en paar beneden te g1ijden.
De lelder van 'p'e# qIitant 'pleet cp het
~~t~~~~:~~e.:i~tr~~~~~~l)g ~ed()od·en
In Apeldoorn een zwerver \yerd aan?e- r sche stad Indore is wreed verstoord 40cr
houden, in wien men den verdwenen' ~eri. ~er oIlfan,ten, di~ ~1} de.n ~t9€t me~ <lier, totdat het ,kon worden gegrepen.
hoofdcommi~s meende te herkennen. De-Iuep, en in €en -plotselIng~n ~anval van
De zJ:finige Schot
,~preke~ p~~houwqe ~en staa~kundl'"
I ze man, dIe zlch Kuncke noemde, bleek
razernij een mart ~wa.ar verwondde, en
! gen tP.~~tallq ill' Oat~JQnlij al~ '101komen
I ~I~h v~n n~t qe~taa.n van, den hoofd- een anqer dc()dde,~meldt de Daily 'reI.
Majoor Tryon, ,de minister van posteol}lQg~oh ,QJ1 f~qelQ9S. . i '
.,
~ commies niet$ 'me~r te herinneren en
'Een groote plassa 'm~nsphen' l1ad zich rijen, Het onlapgs een' enveloppe zien,
'Prot. Oroqgijs heert 111e~ aijatcbl,stJf tot op 4it o~gen~Uk hOljdt hij ,vol, dIe verzameld QlU den trouwstoet va'~ pe- die eep zuinige SCtlOt had willen versche en: cataiaansche lelders herhaal..
period~ nlet In ziJn herlnneril~g te kun- vakumar Singh, den neef van den nUI- iender met ':cle kans pen po~tzegel nog
, deliJk gesprok~n., Manneh als ,de dl~h.:.
nen terugroepen, al is dan ook geble- llorma.jr ,Sir Hukumch~ncl ,Sarupch~nd, eenmaal ta I.<unntm gebruiken,lezen we
ter Oassol, minister van ,tiri(j(irwijs 'in,
ken; dat hij zlch 'verder weg llggende die met, al zijn rijke Ooster~che'pra~ht 'in ·::Ie "N.E-. Crt"". Daartoe had' hij de
Barcelona, be~1}otiwen deu' toest~ild! als
~erinn~ringen uit net bestaan van ~en doer rndore',s -'straten trok, te kl.lnnen zegel. preci~s ~n het midden van de en, tragi~h, I daai:·' <,Ie 'anarchlste.rh die 'm~fi
hoofdcommies weI weer ,te binnen kan zi~n.
.
velop~ ~,eplaatst, Ide eenige p'le~ w~a~
gewape.nd had' 'om' de, opkorttendtl t'epu" .
1 brengen. Het feit, dat men zich ten aan:Ploj~eUpg maakte 'zich een panie1<- hij oiili~rel1<baar is VQOr de stempelau-,
blleK tegen <le "generaals" te vei'dedl~
zien van de identiteit ~u ,vergissen, stemming van de ll11en&chen ,mee~tel', toma~n. ,l~oyendlen thad de :m~n ,een
gen, zlth iiooi~ meet zullen laten ont'moe~ volkomen uitgesloten worden ge-I doorda~ de olitant, waarop de brUiqe-, zegel van een halve stuiver' geplaatst waar
.,wapenen. .dataiaansc,be patrl~tten als '
acht.
~
" .'
gom was gezeten een toescheuwet hoog 1% stuiver het verelschte iporto was. Om
, Miravittles hebben zich lbij ~en ~taat
,
ophief en hem tegen den grond smeet. de post echter schadeloos ,te stellen had
van 'zaken neergeIegd en stichten De rechtbank heeft - nadat het O. M. Het rumoerlge publiek wond den olifant de 'afzender om he~ zegel heen het
dqgr ,(Ie 9m~W.t:i~~ghed~l)! ~ed~onsen e,n
waatgeriomen door mr. F. M, Wilbren- blijkbaar nog verder' ep; met een be- rijmpje gesc~reven :
. n~~t j..Qj:l.<J.ej zwa,r.e ,~rgen ~ ~en Catalo"
'ilinck 1 jaar en 3 maanden gevangenls- wegin~.van zijn machtige slur! nam hij
~' nie ,9,P 'at),~6~Q-syndlcalLStIsch~n gi'Qn~- . ~J~.qu.~t.t~ ~~n 1J,.et Ttocade.-o te iiariJs, zooals dat er VOlgell.9 ~aar op de·we- strat'had geeischt - verdachte'veroor- een'lampdrager hoog mee in de lucht,
Hey, mlddle-didle
, l' '
I:eldtelltoollst~lling ial uitzien.
'deeld tot 1 jaar gevangenlsstra.t.
'en Uet hem hi de straatgoot valien, waar
The stamp in the middle.
, sl.~g. I
" ':
,,~
I
De ambtenaar heeft den brief' aan
den afzender geretourneerd in een doorzichtlge .enveloppe met het vervolg van
het rijmpje.
I
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lYl ick.ey' s, Emnarkement

aey, dIddle-day
There's two pence to pay!
NI. een stuiver te w~lnig port en een
stuiver boete.
•

l\lll~~"~lbOllW

I

op de Hooge

Vduwe
He~ ~lgeme~n b~stlJur

,M~b e~n ,geweldlge, bons komt de krat op
Qp de ~nvoudigst.e, d~ vlu~t~ en d~;,ininst v~rm,~e.l,en
de! bode'm 'van het 'ruim neer. '
de manler hebben de have~~r~lderl3 d~"kra~ Van. Mlcl(~y
Tegen.'zoo'n ;val is ~elf.g de stllfJ{ste stalen
Ingelad~n : ze hebq.en 'm a.a-n. be~de ein.deh :aangep~kb en
'. koffer nlie,~ bestand en a1 zOo nietJ del wrakke
door eeil opehst'a,ail<t: lW1C in l1;et tuint ~e\vQrperr., ",'
kr,ab waarln Mickey \zit, dIe zlch dan· Mk
"Zieioo", z~gt de grootste ka~lwe~ker, "dab l~,v.oo~ me"'!
meb een luid gekra~li begeeft. D~ , k'Obfen
kaar! Ik beil kiplekker dat we riti dcwr, die heele lading
heen zijn !"
',"
,
" .. .,'
,,..
vl1E~gen' in heb rond en 'mep' ~oo'h sm.ak is
d~ Iu:,at n~,ergek{jmen, dat de arme g'~Vi.}Q."En of !" ~aamb zijn kameraad' gu~,' !~wat fkn ~Q{l he,
gen,e het bewustzijn. v~rllest.,
' .'
dat we die €en~' ontbrekende kist toeh nog ~evond~n
'hebben "
,"
, . '
De ~nige die nlet ki~lekker is, Is Mick~;':dl~'een gra~is;'
I'~Lsje door he~ luchtrulm, maakt en ...::,,,,...,
j ' ; ,1'--1

.'- .., \ .. i......... .,,.
~

~"

"

~

. .,

~

.........

. Temidden van de ov€ral versp:eld llggenc;l~ kool~n en de resten van de krat blijft
Mickey llgge-n. Sterren, ja, zelfs' heele werQlddeelen dr3A}ien in wilde kringen en de
schreeuwendste kleuren voor z"n oogen. En
daartusschen ~omt t~lkens de gemeene kop
van ijavik~e kijken !

•

Maar ondertus&cl1en vl1edt 'de tijd

,.- -C:' .. - --..~.r

-'.

--<

.:'-~:.I'

, 1

. .,.

•
•

.....1.,.'

Ii

.

Boven, op de corpnundOQrug, stllat die k3.en wa:cht op het uur v~n ve'rtrek, d~t
meer nadert. Slechts op rapport van
den eersten stuurman wordt gewacht: Maar
daar komb 'deze l·eeds l1aar bOven en nteldt
den ~apitein:
;
"Alles is inge·laden, kapitein, en de weg~'
breng,ers zijn van boord J"
"Prachtig", zegt de kapitein, "ged dadelijk
orders voor vertrek !"

pit~in
s~eeds

van de stichting
"De Hooge Veluwe" heeft zlch in zljn
onlangs te Arnhem gehouden '1ergadering' In principe vereenlgd met het plan
v~n het dagelijksch bestuur om op het
terf~\n. van. net, nationaal landgqed een
'semi-permanent
museumgebouw
te
; stichten.
Gellj&: wij reeds hebben gemeld-, ZOU
in cUt gebouw' de geheele schilderijencollectie Kroller-Muller worden ondergebracbt, welk~ aan den staat is ge~omen en voor welker nui&vesting de
sttla~ nlet volcloen(le museumruimte beschikb.~ar heert.
'
Pl:t !,T~l." verneemt' n~, dat In verband met deze bouwplann,en, welke de
instemming hebben van de Nederlandsche regeering, eenige formeele wljzi ..
gingen noodig zljn in de met den staat
~eslotep overeenkomst, voor zoover juist
het onderlitengen van, de collectie betren. Omttent deze wijzlglngen worden
thans besprekingen gevoerd met het deI?a~ty.ll\e~t van On~erwijs, Kunsten en
.Wetenschappen, welke 'bespr~kingep naar
verwacht mag worden, spoedig tot het
beoogde resultaat zUll~en leiden,
r
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Donderdag, 17 December
ren. Het 1s de perlode van Frans Jozets komt den keizer ten goede. 'En de keIzer;'
absolutisme, de tijd van 1848-1860 i . de l zelt een zwakke, aarzelende perseon
.
tiJ(j., waarln hij zijn zeven jaar. longere I lulstert soms naar haar.'
,,' .
~.~./l"; . .
.,
... ' ; r:
~ uur 30 n.m. Lot.
vrouw le~rt kennen, " . ,
.
"""'---'-'--,_
.....----..-_
. Zij beweegt hem, althans drlngt er bij
CIIRISTIAN SCIENCE SOCIET~
; De schoon.moe(ier~0f.dt pet schrlk- hem op a~U1, de ItaUanen milder te be:'
Evaugelisehe G£lllcenic
.
..
~i)TAVIA
ceetd van haa r Ieven, Tusschen~naar en handelen, den' veroordeelden soms .geIllstorlsclte figure!"
haar ~orstelij~en'echtgenoot rijst.het op, nade voor recht te doen wedervaren, In I
BATAVIA,
Laan Raden Saleh No. 11
~ I
:zooals 'het tusschen haar en h~ar'-kfn- Hongarlje weet zij de stemming des yolks
i door
:deren' oprijst .en '. overal, waarzij' een ten goede te doen keeren, toen in 1866
., .
Zondag, 13 December
'eeni~sZ~I1$' zeltstandlg 'bestaap.' door- de oorlog van Oostenrljk met Prulsen
f
.\
A. J.BOTHENIUS BROUlWf,:R
trokken van rutme denkbeelden, wl1 tot een smadelljke nederlaag voor de'
geregelde Zontdagsdiensten. '
leiqe~. N~et~ verrnag zij meer op den Oostenrijkers werd. Ook in de verzoeHollandsche Dienst 9.45 v.m.
keizer.Ontzet. over de geestelooshetd, ntng van de Hongaarsche "gentry" met
lhet gebrek aan e.1gen karakter bij haar de dynastle heett zij haar vel'zachtende
Willemsl,{~r~ v.:lll-. 9 uur 39 n~. :qe .
\Onderwerp : God,.de 'Behoeder van
teder mensch .beI~eft .gemaat: ontzet over het volkomen ont- h.and, en is.~het voor een deel aan haar vreede, BevestJ.girt.g'van nleuwe ll.d~"'- I,
den mensch.
.
den dag; waarop zljn ziel
.
".
,
e"\-Q,
;lfterftt ~en leeflb ser- breken van hoogere Idealen, van ernsti- te danken, dat Hongarije den keizer ten.
.'
'~
Gulden Tekst: Psalm 16: 1.
der, doch slechts lieha-ge belangstelllng voor' Inderdaad be- eindelijk het [aar 1848 vergat. Dit een
Willemskerk n.m. 6 uur ~O Qs.de :
?onda.gschool 8.15 v.m.
melijk,
. Iangrljke dlngen, ontzet in haaffris-:, en ander, dat bi) welken verst ook ere- Vreede. a. AVQn4pj.~,~1.
,
~egular ServIces on Sunday.
sehe natuurH~kh~q ell oprechthe1d over' .dltposten op zljn Ievensrekenlng zougngllsh Service 11 a.m,
pe woorden ivan het motto boven deze de ve~vel~ng,' de hulchelarlj, de kwaad- den geweest zijn, hadden haar tot' een
Haantjeskerk v·ITt· 9, UlJ~ qs. S,cha.ef~~ ..
~ubjeet:
God, The Preserver of man.
schets kwamen eens ,over de lippen eener sprekendhe1d van het hof, ontzet over gelukklge kelzerin van Oostenrijk en
Male1sc1t4 D.io-ti0t.........
,
Golden Text: Psalms 16: 1.
.' .~. ,""'''~Ji~'.
vrouw, bij 'Yier geboorte aHe goode reeen alle remrnen en hindernlssen, die het l koningin van Hongarije kunnen mahflar gavenschenen te hebben gebracht. ceremoniee~ 'en d~ bureaucratie weten, ken, zoo haar natUur, die eenvoudig
te stellen voor '\1 haar goeden wll en was, oprecht, romantisch, onafhanke- T ~ijrre~ouvj G~. Cha~~~ Y·m~ 9 HH1 Pr '
CI"URCII OF TilE BRITISH PROTESN!:lar den geest ,en naarhet lichaam haar beste gedac~ten, verlaat zij den lijk, ruim en vrij, nlet gestooten was op
a a e uman. .
"
..
.
TANT CO~IMUNITY
schijntzij 'boven velen bevoorrecht en voor haar hatelijk~il kring. Zij Is nau- de onversehUigheid van en de verPetodjo Ilir Bi.~.9~W.e~,:y·m· ~. 9'1F 11~·,
zq() hoogheid van maatschappelijke or- welijks twlntig jaat oud, maar de druk- :waai'Ioozlng te haren opziehte' door den l\1oendo~ng.
~<,' . . . f
Service for Sunday Dec. 13th
d~ het geluk kort jverzekeren, zou haar kende last van haa,r leven van led1g- ~eizer en' op
den onwil del' keizerin'WUlems~~rJ<. n~.~,/n'f/f~,~.u. , p. e.·~, n.,·. ,d.,.l,~.•J13
• .,t,:.
held
en
uiterlijk
apparaat.
is
haar
te
.moeder
om
haar
e~nige
medezegging..;
.
'
leyen i.n zpnneglans 'zijn'gekoesterd.
'1.30 a.m. Morning Prayer.
zwaar. Zij neemt haar toevlucht tot, de ,schap 'en een elgen'oordeel, een ~lgen '. Haantjes~erk lJ··~,ig '~l1r S~ff'· ff.9~J~· .
S
a.m. Holy Communion.
, poeh de werkelijkheld is anders. Niet sUIte, tot de eenzaamheid, tot de wijde begrip toe te kennen. In' voortdurend
,.'(~j," :. . ' .
'. 1
?f276
~.45 ChUdrens Service.?
h~t licht. maar de sehaduw van het ruimten ver van de keizerlijke omge- conflict zlen 'we die natuur met alles,
Kjpd~rkerk
f).30 p.m. Evensong & Sermon.
menschelijkbestaan omhult haar al ving. De zee zal. haar moeten genezen wat haar' verbintenis' met den keizer
'~: ': •...
vr~eg. Op rulm: 116~jarigen Ieeftijd' ge- van haar verborgen leed," van haar haar opdrong. Ze was i~ de eerste jaren De Kinderker~ .Y'~n de ~ula, 'Po ~.14 .. ~¥.¥ .?P!(:;.. tB:!!!!'!'!!·Z!+'!'5'~!
huwd met :keizer Frans Jozef is deze dlepste teleurstelling in menschen en van haar huwelijk voor haar omgeving S. zal Zondag 13·becember· 1936 woi- '
!tli~p~.er~ PrIllsellla;an H5.
PINKSTER-BEWEGJNG
pflnses uit het Beiersche Huis W1ttels- dingen. IWeenen laat zij achter. zich; niet and~rs dan ~e. ~,n~ondlg geho~-I den gehQuP~~ in. <le NllS$aU~~~k ,4 u.'.
bach de, prool van Ibltter:e teleurstell1n- op de MiddeIlandsehe Zee zal zij trach-.den voortbrengster'· van nieuwe loten 30 n.m.
Zondag 13 Dec. Om 7 uur gelegenheid
Geregelde openbare bijeenkomsten In
g~'~: noch de pnmiddellijke Oplgeving ten het verloren evenwicht van haar aan de dynastie;' niet zij, de wettige
om te biechten. Om 7.30 Gezongen H.
het
kerkgebouw Gang Secola Kramat
met haar strenge etiquette, nooh de be- ziel te herstellen. Aan aHe kusten ziet ~eizerin-koningin",'maar. de keizerin··
,.M1$·
.
No.' 4.
.
antwo()rding der teerste behoeften van men haar vaartuig opdoemen en weer moeder,aartshertogin SophIe, hilCf geh~ar hart, noeh ~het contact met de verdwijnen. Zij is zoekende, maar vindt za;g en oefende autoriteit. I Deze, ~i~ geLlturgiscbe. Kalender
wereld der hoven ,n haar ,frlvolen ge- niet, en de melancholie bUjft in en ovel' scl1llderd wordt als een door9rijvende,
l;lollandsche Diensten.
fiQuqnflsplii Dt~nsteTl.
da;chtengangen haar materhdistlsche haar en waarsch1jnlijk' gelijkt zij reeds hardnekklge: eerzuchtige vrouw, stond . ,
..J,. .' .' .,(
,ZonQag 13 Dec. 3de Zondag van den
eischen konden haar bevredigen: Zlj' op de figuur, voor welke zij een teedere vijandig teg~nover de Hjne, gee&telijk
Zondagmorgen 10 uur.
~,<;lvent'~ Zonder Gloria, 2e' geb. v. H.
Bl"letfiell~erk v·m. 9 ~~ ps. ~,~ yr~~,d,~ L~.ch~, ~e·geb. v.h. Octaat V. Onbevl. Zondagavond 7 uu~ .
w~s spoedlg en :bleef haar leven lang bewondering heeft haar llevelingsheld nobele natu\l~ der, jonge keizerin.
C0, . ~ ~at~.el. If~llpfonlls; ,
.
ee~' wekende, een .eenzame, 'een onge- Achilles, van wieil zij eens wu schrij..
.
.
.
.
Donderdagavond 7 uur.
O~tyangenis Gredo - pret.- V. H.
lukklge en wanneer het lot haar met ven, dat zijn leed
waardevoller voor
Aan. het hof te Weenen was alle~, w~t
Zondagsch()ol 8.30 v.m.
Bethel~er~ v.n). ·7·1~ ~Pf. J~~~p,d~.Em,s;t. Drie%l~he~d.· (paars).
zware slagen slaat en een gruwelijke hem was dan zijn leven. *). 'Na eeq d~ze 'deed,. redeh tot ergernls, ~ij hi~
dood haar haar .oudsten zoon ontneemt, terngkeel' naar, Weenen ~volgt nieuwe veel; maar noch' het lezen noeh de InTheresiakerk
. i
Maleische Diensten•
spreekt;Zij ,de (iroevlge woorden ':'
teleurstelling. Dan verlaat zij wederom 'teilectueeleleCtuur, die ~ij zieb ~o~s,
~~!I;I~'!n,e.~·e;~.~,..~
"Ieder 'mensch beleeft deq dag, waar- het hot en vangt nieuwe zwerftochten von den genade, in de oagen val)' het
rastorle Soend '1weg 2
Zondagmiddag 5 uur"
op zijn ziel sterft: ,vnwri l~eft ver;de.., aan.
hot Men vergaf haar nlet, dat zi}, meet
Dinsdagavond 6.30 UUf.
doch
slechts
l1chameUjk"'.
,"
d
d
d
'
h
fd
.
d
..
'
.
h
"
f' d
.
.an e ou e () ames gewe . waren
'7.ondag 13 DecembeI·. Derde Zond'ag
Vrijdagavond 6.30 uur.
Uit dlen tijd
dateert een
de bouw
van het en. 'noo dl g von d en,
' zorg. tit
.
~ {fen Advent.
Ook zij lee t vel' et,' ma~r.
.. . woor. t Achille·l·o·.n,
op Korfoe,
sPY-oo'kjespa,es ~edd,
~\. ~~~ ,
ras~rl~
~m~cqe'~e1~we~!1..
van'
' . haar
..
haar lichaam ~n na de, geboorte Parer'
. . , ' . . . . , .' '.
k waren· nog e
d. en, h oe som b er QO,
In Bat.-St.vd, Pakodjan Tjina - Pe,optimistisch. Voor haat, q~ njngevoe~ leIs,' schep~ing harer droomen, waarin kinderen.trachtte haar ~lankl1~i<}" te t, Zondag 13 De.~. 34,e. ?:~r4ag V~J} d~nl
pe .H. H. Missen :zijn om 5.45, ont 7 djagalan 55. Elken Woensdag- en Za ...
lige, kon de ziel niet sterven e.n z.1J v¢r- men wellicht eenigszins haar' geesteliJ- bewaren; zelts het feit,d~t' ziJ. eerst ~9yent: ~·1~ ~-tUl~ 'Jf: ¥l:s~. 1~u(~jn~~t';', uur Kfn<Jermis en om 8.15 Hoogmis.
terdagavond om a,3Q nur.
vo'lgt haar eenzamen gang door de we- ke overeenkomst met haat nee!, den eSn dochter en pas daarna een zOQnter Wl~ - '!l JJ~r:ijcqgmi~'~ ~.3Q auu¢ H.
qnt'
:~'il 't tiur Jongedames-Congregatie.
reid, zoekend naar rust, naar stiIte" kunstz~nnlgen doch oneve~wichtigen wereId had gebracht, werd haar~ls 'een ~dt3 - 6' llllX' TAl. ',~. "~"
.,' ., "', .,:. '~A..v.o~ds om 6 uur Lof.
na,ar Uefde, nog n~gen jare.n achter- LodewIjk II van -Beieren, 'Qespeurt.gfiet aangei'ek~md. En dat zi10p Sacra(" ,'~
, "
' '.... .
.'
DEPOK
~1~'P,~~~~~~~~lfl~we,$' ~~
een, totdat een ltallaansche anarchist ~ant ~ls deze was zlj r?mantisch; toch f mentsdag, welks vlerlng m¢t. mi~lml~~ "
Geneva met een dolkstoot een eind Vias ZlJ niet slechts dat. Alvorens ~~ pracht en praal een der mOolste VOlkS-1 '
, ',. "F
.
Gang Lambertus 296
(;erelorUleel'de Ke ..k
llwaktaan haar leven, het leven van b~~ken met haar omgevlng geeft ZlJ schouwspelen, te Weenen was, zich' ont-· ~ondag 1~l?;ec. Om .~~39 g.eleg;enhel,4
h~ar, de teere, de zachtmoedlge, on- ?hJk van eene kraehtlge.,. seh~rpzinnlge tro~ aan het· gebed hi het publlek, wat I om t~ Qi~cJ1ten;()m 1 u.ur ~tllI~ H. Mis.
lIollandsche Dienst.
BATAVIA.
schuldig slaentoffer van den waanzin mtellige~tie. De oostennJksch~ .dubbel- baar tegen d~ borst stuitte, ve.rg~~ trle'J1 1
.'. . '
., ' " ~ '. '. ,,' :". ..'
van 'liaat,' dIe' bl1ndellngs vernletlgt.
monarchIe. doorworstelde moelhjke ~~- haar nooit. Traditie wa$ d~ groo~e, .~~_,
Zondagmorgen 7.30 uur.
. Kwitallg 28
Kort waren de zorgelooze en de blij- ren, waarm het voor velen duldehJk heerseheres. Zij, de keizerin --;- i~ldus:"" ...... . " , ' ..., ~ ...-'- . _... " -" ..
de episoden in dit' le-Jen. Haar jonge werd, ~at aehter ~e. m?ellijkheden in was aller oordeel - past~ nie.t biJ het;; in. het }{~elJ1~ VIQfS~¢UJI,(,e JaF~tV~is, ~.~d.~ ,
Zondag, 13 December
BUl'fENZORG
jeugd staat in de koestering van het Honganje, de drelgmgen in. ~et to.t oostenrijkscp,e'hot en het hot Uet ~ee!1: 'flaar ~~~~p p..Qq<1i~;. .,' m~ai' ': ~t~po.ep~~ ..
gelukkige famUieleven te Possenhoven Oostenrljk ?ehoorende Lombard~j¥, de,gelegenhe.iq voorbij gaan omhaar dl~Jll.Q~t Zlj opt4~~~~n~l~9-~ !1,r:: PJl;.ttp9,rin~
Hollandsche Diensten
Groote Weg 38.
aan. het meer vanStarnberg~"El1sabeth; ~Ilerwege zlch openbarende crIses' de :te tQQnen.. Toen na kor.!e v:r:eugd~ denl~t dlep gaat ~n dat weJ.d1:l- ·"dH',iaalt'-· -'
lotidste dochter van hertog Maximi- eerste aanduldingen verscholen waren keJzer elde~~ da~' bij h~af lietdes~eJul~ ,J~l1doU'" onr~!i.q~~~m!{~,I~t~.~4~~p'::'J~, .
v.m.
Maleische Dtensten.
liaan Jozefvan Beleren, is haars va- van den ondergang vanhet wereldrijk~ ~oeht, .had zi~ geenY~n~ediger en stQn.d. ",~~ledigt" VRQrP.~t Pl!Rll~~~'. ,,~~1~.41gV'
2;~g' uur
Ds. M. v.d. Bosch.
Ide,rs lleveUhg. Ha'f£r eers,t~. opvoe.<Ung Is ie pol1tlek
vor~nt den achtergr~~d, zij ,. maept~loo~. Mac,hte~oo~ 'ook teg~n-" ~oor p~t h~fp, do~h '99~ Y89rfi~~.·:p~~~ :-r'., ~ur n.m. Os. 'J. Ubels.
Dinsdagavond 6,30 uur.
'vol .opgewe~theid.: ZIj.'beweegt z~eh nlet som~er en O~hellspelle~d, va.n Ehsa- over _caJl).pagne~. vall kytaadspl·ekep. e» .van ~~11 .va,der. W~~· rn. '.9 fJ.~ ~ :>. ~9Q~
, Maleische Diensten.
Vrijdagavond6.30 uur.
:in enge 'cirkels'.van:zede, m'ode, etiquette. beth ~ leven. Zlj gevoelt . de drelging· laster,diezelfs haar, de' eenzame; de t}:adltIl} eq ~tlque.t.t~, ..!~~t, ~~~P.: hP9~~~
:Zij .lton doen "als led~reen" in.de goede en zlJ acht zich geroepen te wa~rschu. ve:rlat~ne, niet optzien..
berpep toe, po~ n1ety~»:· ~~}rV~~:~,~b~,t.
1.'aQ. u.m:v.m. Pandita I. Siagian.
intellectueele, ' vooi'nan}e . kringen van wen. Voor het volk, in het blzonder; . . . . . '
,;. .." . '
&-~
:Beieren. Haar vader had ten opzichte voor de Hongaren, is zij een gel1efde t noch de groo·t~;· moteele catastrophe · To~n v~rH~~ ~~J?erin ~Ji~~t» 'Ween~»
"'.}? u~r, n.m. Pandita I. Siagian.
LEGER DES HElLS
'van "Sisi",' zooals hij haar noemde, ',olstin, eene· "begrijpende:', in wie ziJ. komt voor haar bij d~n' dOod vari hafl~ ·vQorgoe4. ~ij '~ptee~~~f"~~g«eri,~(~
DUITENZORG
\
+J
:ruime, gezonde denkbeelden bij de keu- verlrouwen hebben en di~ 111 staat is de zoon Rti~olf. 1eder "ken~ he~ eij}de va.n. ,be~ m,QttQ nJ.~J'bPv~n n~rna~lti en dpSluisbrugstraat 31c.
,ze van ha;lf opv(cerd~rs el). bij de keHze volk~gunst, welke zieh te:rugtI:e~t, wee.' .dit vorstelljk le~en en spreekt'van het rest van haar le~~p br~ngt zij \yederoni .
Loge lIospitaalweg
'vail de stof van haar ondei'richt. net tot den keize~, tot de reg~~rJng teru~ mysterle dat het omslulert. Ze1f~ een door in reizell e~ ~~~r~,tochteti. 1taar be'" I'.
Zondag, 13 December
ar.
is
dat van
hij he~ 'regeeren;
onvpldoen'de
t,e
... ZIJ,
een, ·fljnmo~d~r
Qesna end fUm
den.•....
.t..'J. a'l~nneh
a.r h..et 'I'. st.aan
i8.: 'zoekt
n.l,g.. e.v.:.en•...
:,,q.0...0.,.,.1',.,.:, ee.n,
. o. o.m
. en
...
10 uur v.m. Ds. J. Ubels.
d~ mogelijk;
wetenschap
de }em('red,
Zlj
is heeft
eetl goede
dr~mane,eft.
van'in Mayerlmg'
op di.
"het
f1o~rs. 2lj
t.e, "vergeten
.~~<!.r.v.ergeten
9.30 uur v.m. Heiligingsdienst'.
Jkennis vali' vorstin-zijn Het bijbrengen, le~,f~ een opel) Qog .V0 9't de. s~h~ke~dn- venster", dus tot, de openbaathe~~,. ge-I ~~ wor,den. Ran. ~(),~~ .g e h;;l~4,v,~n, ~~rt.
VRIJE KATIIOLIEKE KERK
7. Ul-lr n.m. Verlossingsbijeenkomst.
maar wie kon ook vermoeden, dat ~ijn. ien In de kara}:(ter& harer kpl~~ren. H~t bracht. Die dood·'v~n den Z90n, slaehtof- tllJ.,?ordenaar, '. den,. Jlt~lJaan" .Luccheni, :
Leiders Rapt. en mevr. Lippe.
jlievel1ng eenmaal keizerin van Oost~n- Yolk weet d~t, geYgelt. dat en IS haar er fervandyriastieke tr~?Jtie, roept.p~ar t wiens anar~hls~e·.Ul~e!l<de i~:h~ar1}et r St. lVilIebrordsl{erk, Tallah Abaug
:rijk en koningin van Hongarije ZOU dan~baar voor en die
dan~baafheid va.n haar !ZWerftoe.htennaar wee:,nen
type e~~er{ gel1a,te ;~.;~~.:~scher~f.igUu..r :te
Oost 67
'
Maand~g, 14 December
. worden! In zijn' wellleht min of meer
rug. De' keizer, wiens maatlooze· ge- dooden, dpeh ~ie' ,In.' werkelijkheld .de
demoeratisch
genefgdel1', ge~st' ~aren
*)
Hij heeft sleehts zijn eigen wil heilig strengheJd aan tradit,ie en etiqUette v~,st- I on~,~lukkl¢,~t~ ,al1~r~ YOr$~h'lllen ,q~vrijp<le
Zondag, 13 Decembel~
4.3Q u'ur n.m. Gezinsbondsamenko:tnst
;a n de r e plannen ,voor zijn kind ge- .gehoud',m en slecht:3 geleefd voor zijne droo- geklonken, ,wellic.h.t :ri1ede de se.,h.,ttld'l v.an het l~y~ni'~~. ~,h
. ,. ~a. r.. ,~.ot ee,.n dru.~~envoor dames., A
:rijpt. Voor de kraehtig,e, (rissche, spqr- lr~~i,dfi~~ndh~tf~:~~n~~ad veor hem mee~ dra~gt van d~n .m
. ,oo,rd en den zelfm.~()rd d~n last. was g~W,o...r,d, e,'~,~'\':,., '.,": . .
. 8 uur v.m. Pontificale Hoogmls.
~t1eve ontwikkeling yan zijn moole dqeh~
Dinsdag, 15 D~cember
'terije g~ooWe hO meM danv~reene ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , '~-"-7--4-~~PT~~-S~-'ropvoeding, q.ia d~ be~~ijgirig: van een
7 uur n.m. 'Sold~tenbijeenkomst.
w6ners van de straten, waarlangs de
:troon gemakkelijk zoti Ih'akt':!n. De ou8 uur v.m Zangrepetltle.
Konlngin en de Prins naar de kerk zouQQ»
Idere zuster Helene is bestemd de brqid
cien i'ljden, grootendeels voor eigen reite worden- van den QQstenrij~se'hen ketWoensdag; 16 December
kening versierd.
.
.
~zer, die 6ver het kleine hertogdom d.en
7 uur n.m. Bidstond. Og. Rijckmans
Iglanszal doen uitstralen van een 'ver--..,--......----ror
•
'bintenis ,met 'de dUbbel-monarchi~.
Doch nie~ aIleen hngs den bruidsweg 11.
:M'aar er komt lets tusschen,. De jouge
was ee~ feesttooi aangebracht. De geDt~ hruidsd.:lgell
Donderdag, 17 December
'kei7kr voelt zich niet tot zijn brtiid
heele Residentie iSehitterde In een
:aangetrokken.. Hij aarzelt; stelt het hu·,
p~acht van kleuren, bloemen en vlag-'
7 uur n.m. HeiHgingsdienst.
'welijk uit. Dan, door een toeval, zlet
gentool; ook in de allerarmste buurten
lhij de zuster, <le 16-jarige Elisabeth;
h~d men zl.ch beijverd,zijn vreugde aan
II.
Elken Zondag om 8 uur "v.m. Zondags:hij' wordt verl1efd op haar, wil geen
den dag te leggen. Groote magazijneil
:andere dan haar en bledt haar de
en otflcleele gebouwen waren prachtig school.
De bruldsdagen van de Koningin en
lplaatsop den troon van Oostenrijk aan
verslerd. Vooral aan de paleizen van H.
riM:zijne zijde. H~lene, de versmade, die Prins Hendrlk gingen in op 21 Januarl'l
M. de Koningin-Moeder en van den
lruiar del) achtergrond verdwijnt, zal toen van het voorgenomen huwelijk ten
Prins en ,de Prinses von Wled, aan' de
Ischadeloos gesteld worde.n door een Stadhuize te Den Haag kennls gegeven
wQning van del), Commissaris der Ko'verbintenis met den vorst van Thurn werd. Dit geschiedde door een vertegen-:
ningln was' bizonder veel ZOl'g besteed.
Ko~
Nootdiger van den Minister van Justitle,
~und Taxis.
.
-'
den
referendaris
mr.
A.
D.
W.
de
Vries,
woedt sPoedig vee. 'llet huwelijk van El1sa'Qeth met kel;
H~t Comlte, met. een en ander belast,
:zer Frans Jozef. is het scharnler, waa~ Van een en ander werd een acte opgehoIpen door Vicks
kon'dan ook met groote voldoening op
40P baar leven
draait, Een volledige maakt welke ondel"teekend werd. Na de
VaP9Rub in heet
eerl
en
ander
r:eerzien.
De
stuwende
'wending, doch anders dan men mocht huwelijksaanglfle begaf mr. de Vries
kr~chten waren hier de voorzitter, het
water te sQle1ten en.
lieh
naar
het
Paleis,
om
namens
den
'verwachten. Het is geen verandering
T\yg'ede Kamerlid ml". C. J. E. Graaf van
in ~e ademen. Doe
iten goede, geen hooger trede van ge- Minister aan de Koningin mededeeling
~fland~ en d~ seeretarl~. de heBr M. M.
Qok e~n weirdg
Le
doen,
dat·
de
,aangifte
gesc~ied
w~s.
lluk, die zij er door bereikt.' Integen~eel.
,PQuvee, de directeur van den Grooten
in deneusgaten.
lEen korte, z-:er korte_ l1~.fdesdrqorit is_ Onmlddellijk na den "ondertrouw" ging ,
X:p'nlnklijk~n Bazar. De Haagsche ge<:Le
vlag
van
stadhuis
en
toren~.,·
Dat
w~s
2 ; j
lbaar deel; de' maandt':!n van ~ijn qutf1
»:i~jlnt€raad had een subsidle van' vijf:zijn te tellen. Van prinses van Bele,ren, het begin van de bruidsdagen..
22272
t~,enduizend gulden ter beschikking van ":"1
r?i"l':
II,'
.'-I I,..):", I,
(dochter vaneen liberaal denkend man,
l)pt: Comite gest3ld. De- Haagsche bevQlMen
ziet,
dat
het
Ithans
bij
het
aanJis zij de vrouw geworden van, e~m in,o•
'<
" .
l!tl~ bleet echter niet aehter; ook zij
march, aan wiens hot ijzeren tradlt,les staand huwelijk ~nd~rs zal gesehieden.
,Oud:-lIolJandsche kuSsel1lpl~t, we>:ke als .. ~u"y¢;,; .
~~~~p.e aanzienlijke bedragen ter besehikburgemeester
van
de
Residentie,
mr.
De
-_ en -v66r alle$ tradities, stee<,Is w~er
lijksg~sc~eilk
went
at'uige~od~t?(too~
.~~
,.!!~~,~::"
:"'.'
.
~lp~ door inschrijving. Later werd dit
1tradities ~ heerschen. oaaraan moet S. J.' R. de Monchy, werd bereids be" ... ' :
sc~e' 4~,~nes.
,,' ..\.; ..:;>?(~ ~"
·ijP~ gevol~d' door een c()llecte.
noemd
tot
onbezoldig.d
ambtenaar
van
1gehoorzaamd worden, ook al zegt )iet
{gezond verstand den jongen keizer, dat den burgerlijken stand, tenei,nde pet or~nje. Het ru~p~ist~p~b.eeld .van 'den gepla~tst ~,'Jn Jota..·"l.)~~s~~~;:~;~ ''V'~'t;' ~ :~n:het b.eh()eft dan ook geen betoog,
.f
~ijn .Ueft,a,ll.1ge vrQuyv d~n}{~ee~d.en. me.de- huwelijk ten S tad h u i e Ite kunnen OrQgten Oranjevor&t~ van Willem ,~~ ~pe~~ g,ev~~';l~dd?:ortw.~~.~e'Y,lq~~ ~~1~d.J1~ e,r eenprogramma vastgesteld kon drukwE;}rk worcH <:joar
Ibrel)gt, .ee,ne l~vensopvatting en. ,Q6k voltr€\kk.en.
. ~wijger, was eenvot,Ldfg verslerd. HI~r! lell,dle aa,l~ 'd~.; bel:si~·~lJde}l.~~r $t~~atW9.tden; dat niet aIleen door de Res1..
(e~l\e opvatting v.an de regeerpliehten
Ret
behoeft
geen
b~toog,
dat
de
de bplid.sweg. Jri ee~ dUbbele. n. I op,y'o~t.&,t,lJ.~.k.,~i.l,.\Y*A.'.;~·. ;,~., VI. ~r,e~.l.·o.P.:~e.:. ".'.; .4.~~i.le, maar do'or geheel. ons la'nd i11lheeit, die meer naarde e~chen des t,ijds bruldsbouquetten bij thmtaEen aan het begon.
boog; hij wer,d dO-f)r 'd~ Pal~'ls-, Oranje-: r~o~w,p ~J1.V~~.Pp~t~~J~!. (J,P9F, ~\}'~r~'_ ~U!~l' ~~tt;taad bewonderd kon word~n.
~ijn' dan d~e ,van het hot tt)· Weenen. 't
Palels afgegev·en wer~l'en. \'ooral de eli~<lrk~tr.a~t,· oY,er. Kn.euterdijk . ~~ i r"n~e,s va.11~r6~.11,;~:qP.·~·.d~' .. '\VJttt! ~~t~n"
'. .
.
'Was missch1en mool,maar 't was voor bloemen, welke de Ibewoners v~n het ~I-aats, vJa ~e'l1 Gev·~ilgenpcort, over heb i ~net· 'latwet k' .' b~~}~~~<t;., 'w~art~~~b~n ,~n' een ,volgend artikel zal in h~rln
'vlug en veilig bezorgd.
lhet Oostenrijk dier 'dagen onmcgeli}k.
Noord-einde brachten, trokken zeer de BUit~nhof, d?,or de. Grayen~traat en overt Jri~Gn ~rpe~,;9P~l9,~. .;~~rep .~Ung~~~~~~. ~~rJhg gebracht worden, hoe ook de
lNiet :aan het nietiwe maar aan, het o.u'de
Was het P,ale is dus als he.~, ~.e. GFoenntarkt ..t~t,a.~p ·de Groote ~f'll. w.i.tte rOfe,n ',~.n.... ~. n..a.";,~er~,' . b.. J,P..$.. m
....~. ll,..V.' ,r._.V.J.l.a.
. r.-..,.t., .w
. e.ezen. .e. n de annen rijkelijk in deze
ils hij gebonden, moet hlj gehoorzamen. aandacht.
Sluisbrugstra\'t
warehersehapen in een maehtlge st. Jacob~kerkvoortg~z~t.
..
digd uit was,:beve~~,I,~,d::..:.ti9v~n atka zUll~dl..l~en bedacht we,rden, een g~baar, dat
lHij moe·~. Hij o.ndergaat sterk den i~ bloemenzee, n~et minder fraai zag de
..
' , '. : i ' .',
,~stQl1d e.en str:~lenq~· .1J?~, g()u~gekI~urd,:; ~e,~t sympathiek aandeed·.
wloed' zijner l)loeder, Sophie van Belee.lij.
,
!'
R.es'id.entie
.eruit.
Overal
v.err.e.ze.
.
n
€ere~
0
.
.
pond
..erl.ing,e.n
·.afs~and
v~.n'.
:mJm,".
2.
0 l' 8. k.. d... ~· or.l1,'~.m~-r,.t.~.}l:p. .p d.. . ~ . ~~.' 9.,gt}. kQ,.:- t·
lre,n, die met k~\rdinaal' ~auscper~iJn,
poort~,n,
ve~sler,:!
n,et
depneg,roe~
ep
~et,~~.
jV~~~p
~~F,e~~g~n
over
<!~~
jVeg
IOq!lIle~.
,
~.~f~!9f~~lf"lYll:I~OOf
,d~
be-,
.
IWordt
vervolgdJ.
<eerste twaalf regeeringsja.r~.xy~(Hp'~pe~-
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WIJ belasten ons met aile
soorten van

Trilysin

versieringen
voor de

d.

s, feestdaqen,

Oor. Blumenwinkel
U vindt bij ons een uitgebrcide collectie tegen

Noordwlj'( 9

matige

Het

prijzen

tel. .5001 - 5002 Welt.
.) '')f)!1

ErN TIJf)IG
OORRECT

o

,.

0.15
0.60
1.25

HOEDEN \

SCf:OENEN
OVERHEMDEN

OG()N.

DERZQEK

REGENJASSEN
BADJASSEN

BEYER

GEZICHTS.

VER,MOGEN.

beroemde

1.50
3.25
4.25

PYAMA'S

beteekent later:

EEN

0.9~l

F

van al

DASSEN
BOOROEN
'SOKKEN
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,bi'ologische

1f.50

9.15,

Wij verwachten U:

Haar· Tonicum

I

E. EZEKIEL & SONS,

AUG~SAVElKOUL
-

Gedip. Opticlens,
:-2285
I 35·a NoordVlijk, Batavia-C.

-

.....

. . . . Q'P

r~....-zrsn

NIH

7,"=at.

wetenschappelijk e r k e n d
middel tegen Haarultval
en Haarroos, tet bevorde,ring van den
Haargroei

•

voor de daqelijksche ve'rzorging vdn het haar

me'• •,,,,,,

Loan Holle, Hoek Kebon Sirih
Telefoon 6031 Welt.
AANMAAK VOLGENS TEEKENINO

M e ~
van

.' 116r Abonne's

het

------.. . .r;-.----'..----

,KEBON

zlch voor klachten orntrent nlet,
I dan wel ongeregeld ontvangen van
~~:le krant te wenden tot den Agent,
• "
den Heer

O.

A Y,

0

I

*

f 7.50 . p. flesch
500 cern.
...
'

y',-UG !,

',. VLUGGER

_ _mllll!aJl~mJ_MRM!ItljlOSCOopweg 1." tel. 389 Buttenzorn

r!

VLUGST ! ! [

\

..

o~ Mailedi'tie

lU~~. H~~~~~:~~a~~:~:~~e~~~~~~;~~~.~
m.s.

"J-~EtDELBERG"

s.s.

"FREIBURG"

28 Dec. 1936
12 .Ienuerl 1937,

SIS.

"MENES"

25 Febr, 1937

s. s. "ESSEN'

Prljs: . F 3.50. p. f1esch: 200 cern,

SIRI~ No. 11, / '

AANMAAK op- TEEKENING. '
UIT VOORRAAD' LEV8RBAAR.
138z
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SIN TlUNG FAT &Co.

Batavlaascb

" " T . ~~ieuwsblad te, Buttenzorg: gelleven

.MagneetJ8S Trekken
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wordt tweemaol per week verspreid.
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Verkrijgbaar bl] aile apotheken en droglsterijen.
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L8 Maart 1937

Van' Singapore

14-daagschc passaglersdtenst naar
Genua, Holland, Hamburg tarter van £ 53.Voor \ relzen naar Oost-Azle en, Rondreizen van Singapore via
Amer'ika naar .~uropa v.v. gelle ve men zlch tot de Agenten te
wenden.
.
' .

~oerabala
2227L1

Semarang \
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Inlichtingen: '-G. A. van HAASTERT: TeU. Mr.·C. 507.
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Boekb. B.

overbodig zooalsSantal enCopahu, die warglngwe~ken.
de maag vermoeien en een onaange~amengeur versprelden,
Verkrilgbaar: 6. Rue Dombasle te Par!Js, en In aile Apotheken.,
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Laat' Uw

drukwerken

door

Bad i 5 '~a bezor!!cn!'
"

Bad 15k a , faart nooit! -----~~----~,
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Sluisbrugstraa~

-

I,

23 - Bilti1via-Ccntrum
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S p e(': i a a ,I
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Boekhandel

VIRIBUS UNI'f IS"

cttadetwes,

2e-liandscli Boekhandel

"I N S U L IN D E" .
Pasar Barge, Bandoeng,

S'fA'rIONSKIOSKEN.

\

~.

en In, de

RES'fAURA'fIE. RIJTUI..

GEN
181' S S,

en Z.B,S, .I'

IMoppen~,",

.. stou~

'

, \

Kleltie Hugo Is

(,~~
>/'

'~\

~i

.

~ e~eD

n

geweest.

,Kleine P:et, die me~ 'zijn vader
op ja(!ht1s en de goeie map al
diIemaal :h-eeft zien \nissen,
vraag~ : Maar; papa, hoe vaak
mc,et ,er \velop z:oo'n haa,s geschoten wqrden, eer hij omvalt?

(vf,h F.H.· J 0. S T MAN)

/,

~tQvia·Centrum" . Noordwijk" 38b, . Telefoon Welt. 34~
Jandoeng,
Bragaweg . 39,
Telefoo~/1183

, 'NELK
_ ' ,
SIGARENMAGAZIJN is het' best gesorteerd?

'geve~' zuivere en hOQ""
5cherpe ofdrukken. ZQ
zijn berekend op groote
op!agen en geschiktvo~r
hO.ld... ~n machineschnrl

.'

S i gar 'e n . Mag a z ij

;,DETABAKSPLANT"

§teut:ils

doordat Bad i s k a goede servtcegeeft

betrourNbaar is

Kutholleke

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

"tAllj
(=kwaliteits -)

hestaat nag slechls eenlge, maanden en
heeft toch reeds vefe
relaties - - - I
,

W. WIGERINJ(

r:'

_ _...

tl7i

Oat komi·

Batavla.Centrum.

Zijnmceder z-et hem in een ftoek '
Extra ~omfort 'at Lower Rates?
en zeg'~: - Foe!! schaattll je wat t
We s, iJpp'y ,both at ou'" well known" Hot~I' Na een poosjeqoort. 'Hugo zijri
,
. z'usjes en broertje in de kibder,G RAN, D H 0',T - L l EM, BAN G kamer
spelen. HiJ zle~ 01> ~n
vraagt1: - Mde,sje, kan Ik 'mij In"
de kinderkame'f nie't 'verder scha..
20 min. from Bando'eng ..
men?
--...-_----------~~-----

21812

....-.~._.

Boekhandel
,

Rljswijkstraat 16. Batavla..Centrum.

ARE': YOU
LOOKING FOR;..
.

Dit alom·vermaard middel maakt het gebrUlk. van gen,eesmidde'en

f

O BUZ"

Sluisbru~straat

{PASSAGE: WI. 383. Bt. 612: Tpk. 323
.J
VRACHT :
Bt. 611 -- Tok 32]
,
{
INLICHTlNGlt;N: WeItevreden No. 1800,
toestel 54.
'

__

Batavia-centrum' en BataVia.

'12e.h~JldSCll'

--------------------_..........._-

'.

..

' .

Zoo 13- 9 V. semarang
I
Gen. van Geel}
Zoo 13----- 4 N. Seman'l.ng en 'Soel'abaia; overscheep aldaar naar
,
Oost-Borneo, Bali en Lombok .
Plancius
Ma. 14- 5 N. Oosthaven en Merak
, Speelman
01. 15--12 M. soerabaja en de Kleine Soenda eiIanden De 151erk
Di. 15- 4 N. Semarang, soerabaja, Boaleleng en Makasser.;
,
overscheep aldaar naar W.-en N. Celebes, Toml.nibocht, 'Sang.1r-, Talaud- en Nanoesa-etlanden,
22271 '
Molukken en Noorct-Nw. Guinea
Ophir
Wo.l6----- 8 V.v~in Pasar Ikan (4 N. vanTandjong Prlok) -naar
,
Kallanda Oostha v~n en Kota Agoeng
l\Iajallg
Wo.l&-:- 8 V. TandjOng Pandan en Pontianak
Tosari
Woo 16-12 M. Java's Noordkust, Soemenep, Bandjermasln, Panaroekan en Probolinggo
Bengkalls
Woo 16- 5 N. Palembang en Pladjoe
l\Ierak
. Do. 17- 9 V. Kroe, Bintoehan, Benkoe1211, Indrapoer~. en Pa.
dang; overscheep aldaar naar Noordelljker gelegen .havens :.
Sloet v.d, neete
Do. ~7-.- 5 11., Oosthaveri en Merak
, Va:n Goens
V't- 18-.9 V. Tandjong Pandan, Dabo, ;RJiouW 'en )Smgapore
.
'
Slberg
Za.' 19- 9 V. Pe.mangkat,Singkawang en Pontlanak Blinjoe
Za.' 19-,12 M. Toboal,i, MUl1tok, Palembang 'en Sei Ge~ng;
,
overscheep Palembang naar Moeara-Saba, DJam,,
'"
bi en Koeala Toengkal
'Gen. van Geen
Za.' 19-12M.Singapore, Saigon en Hongkong
,Tasm~n
Z,a. 19--:", 4 N.' Muntok, Singapore en Belawan-Deli,
PiallCIU3

Wm. 'H. MOLLER & ',Co. N.V.
Batavia,

Ooekhandel KOLFF & Co

December
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, Het volgende bummer 1s : - De
blauwe 'maneschijn, sprak de 'jazzbandlei'der toen 't applaus b€daard'
was.
:
-- Wat? riep
saxophonlst~ en
.. / dat heb Ik net gespeeld I

.I
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T AB,A KS"P L'A N Til

~

PLAATST
, ""?9 hede':1 ~we bestell ingen bi;
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Liefste, je bent het knapste
m1eisje op de heele wereld' !'
/
0, vent, wat merk J'ij de dingen
gauw .op !
f ',_, , ~~_! .__
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Cuit.
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Saldo verltes 193<t vermlnderd van
/1.524.454 tot' j 1.468.836

Mandel en NUvBrheld
~

l\'lij.
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Proeluctentnarkt-overzfcht
Van 4 -

JtDeeembee/ 1936

"

:,.

IndH!'s Handel met Egypte
Breid,t· sleh Iangzaam uit'

,

..

Perspectieven voer
Beurzen volharden

•

in

I

Beursoveralcht
vall

onzen Beursmedewerker

--,
I

De Invloed van Mar s is de laatste
mlnder merkbaar op de beurzen.

dl~rgeri

Blnnenlandsche kwestles komen sterker op den voorgrond, houden de belangsitelllng levendlg; brengen druk of ontsipanning, doch hoewel de beurs een
r-ustiger vcorkomen behoudt, met het
mag op het komende jaarelnde, blijft de
eonjunctuur-ontwlkkeling meestentijds
t.rlumphator.

.',.

afwachtende houding

De evenwichtsporlteit der volute's
flog nlet gevorideh .
natilviaasch

1937

Dit atles protlteert van een blij'{en~e
conjunctuurverbetertng, lets waarop de
beurs tie hoop gevesttgd houdt, '

H.V.A. lag de geheele week verlaten
op 417~-419, monteerde eerst rip laatsten beursdag, en kwam op 426%. Koloniale Banken zwakten onmerkbaar af,
nadat het voorste) tot 50% afs'chr'ijving
was bekend gew()rderi. Ret sIo.t lag op
67Y2 tot 66,~. Voist~n'iitfldefi beh~~lderi
hunne 'dnzekere tendehz hi verband met
vreesmogeltjkheden eveneens van eene
Ingrljpende reorgantsatle, ,en sloten op
31 Y2, na 33 te zijn geweest,

Deze verbeterlng, welke Inderdaadvan
Amerika is ultgegaan, heert zlch ltlIigzamerhand naar meerdere zijden uitgebreld, en onder dezen Invloed, die volgens Amerikaansche bewerlngen nog pas
in een begtnstadlum is, mogen verwachtlngen gekcesterd worden Welke hopelljk
niet zullen tJ3leurstellen'haddett ~eI1 fuitidet opgewekt veHo()p en
Dit hopelijk slaat vieer op ordeversto- ko'rtder'i ;Zl~h aan het slot rtiet aan de
rlngen, want de kern in de vercentgde betere marktatemmlng aai'lp~$'en.
staten voor deze oplevlngHgb bij de
Java~che ,Bank.ging van 297,naar ~9,5
staal- en Koper-Industrle, en men weet terug, Hanji~l Mij, l~g zOQ, goed al~ veJ;hoezeer deze verband houdt met oor- late~ ox>' ~66.tA~166.Y?, Ha,iidelspanke,n,
Icgsrncgelljkheden.
zakten van ,131 3A .naar 13'1 terug, ~'sOp ria
coinpto zakte van 99311 naar 98311 In.
Deviezelloolrkt
Inca,ss(l'-bank w~rd tot 107% afgedaan.

•

Aan de diverse spannlngen zoowel in
Europa als in, het Oosten raakt, men
gewend, zij wljzen slechts op mogelljkheden voor de toekomst., en de voorberreldlngen gaan voort zonder dat. men
~ich blijkbaar er diteet over ongerust
r.naakt.
'

De oorlog in Sp'anje, waar meet en
nneer een prlnclpe wordt ultgevochten,
en die e'en drelgend gevaar bUjft voor
den vrede in Europa, raakt WeI nlet op
den achtergrond, maar wordt toch ter
2lijde geschoven, evenals de diverse spailmJngen in het Costen.
I

De binneniandsche
moeilijkheden,
'Waai'in Frankrijk zich blijft bevinden,
~ijn een dreiging, waar weI rekening
nnede gehouden meet worden, doch de
lberichten over nieuwe sblkingEm e'n
iindustrieele meeilljkheden gaan bijna a~s
"iiets vanzelfsprekend aan ons voorbij.
Voor de beurs ,schijilt de ontwikkeling
, 'IVan de economisehe' opleving de reden
tte zijn, dat zij', met tUSschEmtijdsche Uchtte inzinkingen, zich steeds weer herstelt
(en een gunstigEHi groindtoo'ri beh6tidt. De
'lVerwachtIl1f~ dat, wanneer maar eerst dit
jjaar aCliter den rug ligt, het nieU\\re tij-dlperk verdete verbetering zal brehgen,
neidt biijkbaar den gedachtetigang van
lhen, die belai)gen op beursterrein
lhebbeh.
Reeds gewaagt men voar 1937 van eEm

-.,;.,

-%'d.

OUes

Konlnklijken, ria even Van 393 naar

Qlicvraagslilk 397 te zijn geloopen, iakten daarna weer
naat' voreh, of jUistei' het· benzineverb'ruik.
Maar daar niet enkel auto's de beilZih~, versHnden, dochook dit product
'. voor aller1ei machhles ~ineer in zwang is
gekomen, en' de' kolen verdrin~t" zle~: de
toekomst voar Olle er oak veel gezonder
, uit dlln kor~en tijd geleden,
\

\

in tot 392, om geleldelijk dan te verbeteren tot 400.
ExploratIe bleef tuss'chen de' '168 en
170 hangen. Shell Unions schommelde'n
op en rieer = 20~-19%-20%, de prefs
bleven z()'nder afdoening met aanbod tot
96, Cities S¢rvic~ bleven ongeanimeerd
op 213il1r-2%. Qok hlE~r geen handel in de
prefs,

\VisSelm.arkt
gebeurde weer z~e'r weinig, de vatiatIe
B~th. Steel 52Y2-B4Yi.
voor sterllpg zelfsbleef 'onbeduld(md,
M9tor~ 92Yz-~3~.
8.951s/1or-8.95~~,welke Iaatste noteering
Qeh~' Electr. 38~.
,oak als slot-}{ders geldt.
Btartcts t2y8.:.....12~~
, Yens waren' flauwer 6p, 52, doch bleUUdsori '15%.
'Ven ot> dit niv~au gez6cht.
Kennecott 4~%~44~~
, Shart~h~l noteerde 54%', doch verder'
~nflco,rt'<1~ 3&~37%.
alles nominaal met aanbod·.
N16ke14~7,~.
'1~\lars ~,i'fl~uwend .k)t 1.83.
obitgaHhriltitt 'strait~<folIat$ '105%,'
tIQngko'ng 5(3',
Rupees
67%.
rusiig ~n. ~e~. z~e~. g~~in~e JiucJ~~ties.
De, Holl./IndH~ Gulden' onveranderd.
De vieren Indie dedeil 100%-100, de
4%% 100%-/100311.
ZUver in Lo'Il!den wnder eertige emotie
On
I. ~ w' Ir ,I
op 2P/l~'
" '
I,' : ' .
t- <W
..,',
, I , I,., I 'I
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VergeIijken we hetaqhtervolgings..
type met den tijger en het vluchttype
met de, hlnde, dan kunnen we de Iijn
gemakkelllk verder doortrekken en het
ware sprlnttype vergelijken met

en ."edstrlJden

'Atldeliek

"

Een nieuwe' :beschouwinq over ,de

Sprint

.,..

De

Jonqste

· Landenwedstrijd . op ·HighburY

,;den renner der vlakten",

:

,

:"--',-'-"'~~;~~.!'JJ"~~-~

. :.~:.l~.

•

I

zooals Jack Londen den wolf noemt, of
met het wllde paard.
'

De Honguren inuutkten een ooeruieldlgetuleti lndruk ItUIOr
oergaten te schleteu, ., Tocli kotulen tliEllgelse,luin "
teat. ivan hen leeren l "7' Oortleel velll. een insider

'·0

Acndcchtconcentrotie bepaalt den st,ijl
,\
.vcn den Sprinter
:r '
• I

I"

~,'

~

,

.

,

iooli

"Gelraastlreicl" eerste Oorsauk van onbeheerschte

.

II

Voor wlj verder gaan met het behandelen van het derde type, de ideale
sprinter, vatten wij de kenmerken der
in ons nummer van Woensdag jl. besproken typen, achtervolgtngs- '(A) en
vluchttype (B), nog eens sarnen In ondervolgend schema.

.: ~

'"

J

Type A. gekromde rug,
spteren van bovenlijf

spannen,
armen bewegen
en gebogen vlak
llchaam,

vulsten gebald,
hoofd voorult gestoken, kaken 'opeengeklemd,
'
duidelijk
waarneembaar
stampen.

l'

{t,
j

Type B. rug hoi,
armen 'I bewegen nagenoeg
horizon tool, plj finish zeUs
omhoog, I
hoofd I achterover,
mond
open, .' ~ ' ,
gang Is llcht.

.~

{

I

"

I

j

r

Het thans nog ter bespreklng overblljvende type kunrien wlj geen naam geven, tenzij de lezer genoegen wll nemen
met benamingen als : Ideale looper, ge:.
boren sprinter, sprintwonder.
.V an deze drie 'quallflcatles lijkt de
tweede 008 het geschlktst, vooral hlerom, omdat wij de vorlge typen historisch
hebben atgeleld en wlj met het derde
type geen ultzonderlng wlllen maken.

;.

Omdat z,eg~on~ta~erd, hebben dat
In Europa zagen we verscheldene
zelden ot sprinters trainen op de aangegeven wljnooit schuldlg maken, terwijl daaren-: ze : veel en schljnbaar; d oelloos 1loopen.
tegen mtndergoede loopers het w~l ge~ Runs, dwars het veld over, rondles 100-

goede 'loopers zich hleraan

, fl-~~,"
~~J

I

~.

,

\~

'-~RIaII.-_~~~.
-B.

'C','

lIorigaarsch

,nieestersehap

"

voetbal"

"(',A,

"

I"

. ~

'.

'

'"

'STILTE IN DE
',1

,
~

•

.
:

, . De aandacht at.etden en verdee-

len over andere: objecten kan of wll
hij niet en daarom kijkt hij niet om,
Dit is dus geen bepaatdeoverwestns,
maar een gevolg van zijn ~erichte '
en gericht bIljvende aandacht~ '

~

tuorrr

Niet aldus de beide andere typen, die
een aandachtsobject buiten' zlch hebbell. Bij hen is~ zooals wij reeds zeiden,
niet snelheid het Ieidend beginse~, maar
zij zoeken de, prikkel tot het bereiken
van grooter snelheid buiten zich en
zoeken zeUs naar andere prlkkels; van~
daar het omkljken~ Voor'dergelijke typen
beteekent omkijkeir oak geen tljdsver-.
lles, maar tijdwinst, omdat zij dan weer
een prikkel «evonden hebben die tot
grooter snelheid "aanspQort.·'" ,
Niettemin bUjft hun' snelheld geringer dan van het uitgesproken sp~int~rs
typ~ om de reeds door ons genoep1d~
redenen.

waarin ze moesten uitkomen en voor
wedstrljdroutlne. In deze practlsche
ceteningen werd dus de waarde van de
blj biet speelsche .Ioopen opgedane vaardigheid getoetst.
: Het is dus verkeerdom een bepaald
~ysteem te orttwerpen voor training op
de sprintnummers. Hie r w '0 r 'd t
d'an geoefend voor 100\en
'~ 0 0 met ere n n'l e t \ v 0 0 r ' de
\'
s nell 0 0 p z elv,e ! '
'
Het zou verkeerd zijn indien wlj deze
verhandeling besloten metenkele practls'che wenken voor densprint~r omoat
wijons dan m.et de schrijvers 'van tr'ainboekjes op een Hjn zouden stellen en het
is niet onze bedoeling te onderwijzen,
maar te beschouwen.
Niettemin achten wij 'een kl~ine aan,wijzing noodig voor dengen~ die van plan
Is de 'door ons geleverde beschouwingen
ter ;harte te nemen en toe te passen pp
'zijn training. ' ,I I
.'
i)e In flguur C. uitgebeelde houding,
die wij beschouwen :als de ideale voor de

sprint, komt. het meest nabij de houding
van Ieder snellooper diena. een snelle
start uitloopt. alj dit uttloopen echter
hel] het-bovenhjt letwat achterwaarts en
geschledt de aanslag van' de voorste veer
met de heele zool, je zelfs met de hlell
Dit~ om te remmen natuurlijk. OverlgeQs zijn de passen schitterend lang' en
de houding van het l!chaam bijna goed.
Wanneer de uitlooper nu de aanslag van
den ,voet' weer llcht maakt ' en gaat
utrekken", terwijl hij ,2ijn llchaamshouding verticaal maakt, is de stljI van' fig.
C. gevonden. Nu sneller loopen en steeds
sneiler; wordt de ganJ onbeheerscht,
dan weer uitloopen en dan weer stelselmatlg versnellen, enz.
,Na de rust Uepen de Hongarert 'hatd
Zeer veel oefenen, leeren houden van van ,stapel. Zij Waren onmid<1ellijk weer
de .sprint zelve, nlet toegeven aan de in veHe actie en ~jongleerden ar op 10$
niJgl~g om wild te worden ! I
dat het een lust Vias; terwiji de Eng,el:-,
t 'jd nAn.dig had om op
hi
h
In een volgend jartikel zullen Wij
een
l~~t
e
v~~c
t~~enltal
~ komen. Voordat
paar woorden wijden aan de start.
het zoover was, en nauweUjks vij! mi"
nuten rta de hcrvattlng, z~tten de Hon..
(Nadruk verboden).
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•

nit lid luidt: "Teneinde de veillgheid
van' menschenlevens op zee, (schepen)
en Ibovende zee (luchtvaartul.gen) t~
verli.oogen moeten aIle stations ~an den
mobielen dienst; die normaalop de gol..
yen 822-583 m uitlulsteren, tij<.iens den
duur van ,hun opstelling de I noodlge
maatregelen nemen, tot verzekering van
den luisterdienst op de noodgolf (600m)
tweemaaI' per uur gedurende drie rol-:nute~, te ibeginnen om ~x ;uur 15 en om
x uur 46middelbare tiJd' Greenwich".
Den aezagvoerders van" 'luchtvaartui·
gen wo~dt verzocht zorg te dragen qat '"
'hun marconisten zlcn aan deze-lbepallng
houden.
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19.10 Wereldscit~~~ door, de~ heer ' G.
- t
Bandoeng P.
jY.
B. D~C,
•
seuPl'ing.,
"
19.49 Russische Balalaika-orchesten 'en Zenders: GSP 19.60' G~.p, 25.53 GSQ 31.32
58,03 J1L en 90.63 M.
D011 .Kozakken kooren,
.
,'
~
20.00 The jazz glovers, .
6,30 ' Big Ben. Vartete.
' ,:;
a;OQ
Gramotoonmuziek.
21.00 Orgelklankell.'
"
'
7 00 "Th'~ o.ld folks at home" ,1~O. 3.,
DE IIAVEN Vi\N TG.-Pl~IOK "
9.00 Lichte rnuzlek.
7'50 Tenor en "piano.
2,i:0~ Herultzending Phohi :'·Zondagavond-,
10.00 Voormiddag'concert.
,"
toespraak vanwege de. V. P, H,. ',0. ' 8)0 Nieuws en rnededeelingen,
11.()O Sluitirtg.
Aangekomen 11 Dec.
21.20 ' Zon~agavondcortc'ert.
'r., ' ,
8.35 Sluiti~lg.
"
'13.00 .Lunchmuztek,
---1
,22,'00 Stemmingsmuziek. ' , ,
15,00' ,Sluiting. '
,
Zenders,: GSII 13.97,GSF 19.82'
N.I. 8.5 •• ,Gen.' van, Geen", gez. Dophelde,
'
,
, ~2'.3~' .Jazzumziek.' '\ :' ,
17.00 :, 'Iheeconcert,'
i ..
Palembang en Muntok, Agt. K.P.M.:
, 18.30 ' Big Ben. n.a.o. variete-orkest·',' ~
2~.OO , Slui~i!lg. ,"'-''':
18.00 Weensch phtlharmontsch orclrest. '
19,17 Literaire causerie.
I{Ollle· (E.
1\, :Jl.}
18.20'Geraldo, and his sweet music.
Vertrokken '11 Dec.
19.30 Piano-recital. '
'18.40l.l,'ersberichten, Op 90 M.: Mu,Zika.al.
Goltlungte 25.... JU,
19.45 "Hand loom weaving".. ',
,programma.
'
20.00 B.B.C. Militair-Orkest.
~j~~~ill ,(llIaleiscb)
19.00: .Accordeonbands.
' N.J. s», "Djira'k", g'cz. Kruythoff, naar
" 2Q.40 ,Nieuws.
2'0,25 Nieuws, sportbertchten : en mede-, 19.20"Zang-recital.
S<iel1.gei-Getong.
20,'tO Concert.
" . Batavia IJ '190.
deeltngen. ' '
1930 'Causerie' Holla(nds~he compontsN.I. m.s, "Mijer", ges, Visser, naar Tg.
, .20.50 Caus-erie.
" '"
ten" " . "
Pakldan, Koba, Pk. Pinang, Blinjoe, Djeboes
'., '10.(}() fla~ai1anniuz·iek.,
20.50 Gramophoonmltziek. '
:n,15 Weekoverzicht.
,:, 10,40 .,Loedroek Soerabaja;
,
2,0.55 Wijding
, ,
.,
Riouw en Si~gapore.". '
'19.50 ~zang,-reC,itral." ';,
'
21.30 Concert. t •
20.00 : Bekende melodleen en een drietal ,.~.t. 8.S. "Smabang , ge~. ,Raap, naar Pa~" ~1.00 Ballneesche gamelanmuzlek,
21.10 Gramophoonmuzi'.~k,.
22.00 Llteraire causerie.
", llJ!5 ' Amboneesche. ltederen,
21.15, 'Sluiting. , ' , ' . '
"
" , ~ composttles,
',
.' . , "
. daJ:!.
,s'l
d 1"
Wood,
2,2.15 Muzlek op verzoek,
'r,..u~.
m.s., 1 ve;rsan a ,gez. ,
row,
., 11.30 Ohineesche muzlek "
zendhs: osu i3.97, I nSF 1"9.82,;, GSB', 3t.5~ . 20.3'0 I Alt.r~d campol] en zljn orkesb,
22.30 tireuws.
21.00 ; Kla~lek concert.
na;,ar Oosthaven, Smgapore, Bel.-Dell, Co'12.00' damoang-kromonginuziek.
, ,12.20 Arablsche muzlek,
'.
21.30 Big' Ben. Lie.ci.ei·~ll van .Hiindel. 're-:
22.30'; Ltchte orkestwerken.
l~mbo, Hallfax, Boston e,r: New- Yo.rk.
',' ~.l. s.,s. ,.Oe n. Michiels, gez. Meller, naar
12.40 SO'cl~daheesche gamelanmuztek.
nor.', '
. , 2300.; Sluit,v-a '
';
;1, o.
P¢ntianak.'
~",
"
21.50 Falkman. met zijn Band.'
14.00 Sluiting.
1
'
, E'ng. s,e. "Nurmehal", gez. Palmer,
naar'
Batavia II I'90, Priok 99
22.30 Op de Kerstboommarkt.,
"ZOND1\G"
I
'
',
Sl1bang, Galle, Colombo, Basra, via andere
23.00 Lichte orkestrnuztek.
.. '
,17.00' ,Javaansehe gamelanmuziek', (san~
23.15 Religieuze uitzeriding.
N·lr-?~, (Ma,"',le, Iseh]
ha'v~hs naar Karachi.·
i
triswaran).
'
24.00 Nieuws., sPQ~tberi~hten'
NirOlll'
',17.30 ' BQekbe~preking.
de'clingen. ''"
'.uata.vI~ i., 190 ' .
0~25 ' oramopnoonm,uziek.
.
, " , ' ...'
'.",' \
I.
.
,
. ~ah\v~a. I 1~6 ~~~ ;' . ':,', '
~abavla II 190"
"
0.30 Sluiti,ng.
;11.00 :'Ara,bische mUzlek.'
:
Thuisreis:
,
'
{
,
17.40
"Javaariscrie'
liederen
van
het
Oither..
'
18.00
Krontjongmuziek
met
zang:
8.00 Kathedraal, Batavia-C.
,~." ; :Orkest'. "Dar<ys Sala~tf•. , , '
;,Sil~ajak", 11 nee. vert!'; Singapore.,
18.40" ,Ganibang-krpmoIigmuziek.
,
9.30 Orth. Prot. K'erk, Batavia-C.
l)aris.Co}()uirile:';
- 18.20,~ Gambang-kromongmuziek.'
19,00 . Concert Javaansch Gamelan-Orkest
Ban~oeng II 103 - BataviOJ, II; 190
U1 t r e 1 s :
;,Wiromo Sedjati".
18'.40 ~mboneesche nederen.
Zender TPi~ 2. 19.68 1\1.
19,.00
NieuWs.
.
"
,n.w
Sluiting,
.
'"Dempo",
10 Dec. vertr., Colombo.
8.15- 10.0-0 . Serieuze muziek.. ,
18.25 Volkslied.
,,' ,
19.20 : Ch,ineesche muzie,k.. :'~;,
.
,
Band:o~ng
II
103,
P~IlI
45
,
18,30 Concert (relay Radio-Par~s)..
19.30 BeantwOQrding; lUiSterrapporten. '
Soerabria II 95,
Kust!;els:
19.30 Nieuws'1~ngelscl1).
'
,30.00 ~O~var,leerd' krontjorig-progra'mhla.
10.00 ,Katjapi-Orkest ,,8ekar, Familie".
. 8.15- 10.00 Klassieke muziek.'
;,Blltar", Jl Dec. vertr. Soerabaja.
19,45 Concert (vervolg);
.21.00 :,Yang, Khim,-Orkest. ,
:
•
12.00, Bearitwoording rapporten.
'
20.00 Gramophoonmuzie'k,.
12.15 ,Arabiscbe, muziek.
Aile- Wester:sche Zenders
:. ' Bai~'v1a :11 '100,
20.15 Nieuws.
"
12.39 Krontjongq1uzh~'k.,
PASSAGIEllSLIJS'f '
2045 'Concert (V'ervolg).
11.00 Wilhelmus.
.13.30, Gamban.g-kromongmuziek.
,:
22.00
; Y~'rlgKhim~()rk~st ;,(;e'r~olg).
.
21:30'
Filmnieuws,
,,}14.00 Sluitillg.
'
11.03 Vocaal programma,'
"Johan de - Wittl'
," 22.30· So'dnt1aneesche liederen.". ,
21 4Q Weekoverzicht.
11.30' Solisten-allerh~i.
'
,,23.00 Sluiting.
'I
BandOl~ng II 103, PLP 27, PllIN 29,',
21'50 Koloniale koersen.
11.58 Zingende torens.
, 2, Dec. van Amsterdam naar Ned. O.-Indie,
YDC 20
n:O(} Concert.
.
12;00 Lichte muziek.
,
': ~ndoen~ .11 103
'Oezagvoerder: K. J. van der ~aan.
23.3?
Sluiting.
12.30 Mantine 'Nirom-Orkest.
, 17.00 'Javaal1sche gamelanmuziek.
17.00 M~Ielsche liederen.
13.20 Persberichten.
'
17,30 Krontjohgmuziek'.'
"
f
,:' Fam. F.
Abbink, ,J. Adl'iaapse, fam. H. p.
17.15: Soe~d::lneesche Uederen.
13.30 Populair, allerlei.
Agterberg, W~ J. Air 'en echtg.,W. J. Allen,
'ROllle (E. I. 1\. 'R.)
Bandoeng' II 103, P~IlI 45
14.00 Dansmuzi·ck.
'
, : Bandoeng. II" 103, it~m 4.s' ,
pro A. E. Allum en echtg.\~ ~evr. H. van AI14.200 Persbetichten (herhaling)."
18.00 Soel1daneesche liederen.
Golflengte 25.4 rtf.. AzH~-uitzending'
~ha, fam. p • .L. AmersJJeek, mevr. J. E.
14,30' Sluiting., '
" ,
18,00
KrontjonglilUziek.'
,
I
,18.45 Siameesche lieder2U.
ASjes.
'
'.
,18.03 Elck wat wiIs' door Niroin~Orkest
2030
Vocaal
en
instrumentaal
concert.
.
19.OQ
'
Nleuws.
....'
,
'
,
19.00 Sportberichten.
'" J. 'H.' H. Ballie, E. P. Barnett. A. Beck,.
19.00 Persberlchten.·
,
...: . "
,
'-19.15
;
Javaansche
,gamelanmuziek.
'
23:45
Nieuws.
19.15 I Oostersch "Elck wat \vils".
'W. Beukema en echtg., B. van Beveren, d,rs.
19.1~ De London' :piano Accordeon-Band.
, ' 20.00 ' Arab1sche riltiziek. '"
20.00 Hawaiian-Orkest "SiX Holla Swin- • 24.00 operette-muziek.,\
.g. L. Bezoen, .D. Blsdonk, fanl, ir. ,S. 'A..
19.30 Zangrecital.
" , ~ '.i~.15; Amboneesc~. en} Menadon,eesc~e 1310k, TJ. Boonstra en echtg." falll., J. J.
gers".
19.58 Zingende tor~ns.
-----------------;--, lieder-en.
' .' ,
i' '
21.30 Arabische muziek.
"..;.
l3orger, fam. M. H. Bos, H. A. Bosschart,
20.00 Sportberichte'n.
20.45: Balirieescne 'Uederen..
,
22.00 Sluiting,
A~ Bowier, J. Braaksma, mel. J. A. Brcek20.15 Gevarieerd programma.
21.00 Yarig., Khim-Or!rest :';,'toeng , Nalrt".' inan, J. Bronmeyer, J. A!, M. ~an <.ler Brugh,
20.40 Spaansch
gramophoonplatel1-con1'h~ J. van der Burg.
'
, cert.
Bando'eng II 193,' p~tN 29, -ybc 20~
, 'Lt. J. w. F. Casson en echtg., p. J. M.
21.10, Bridge~ ,
.Phohi
Cikot
en
echtg.,
mevr.
M.
,Cohen.
D. Ch.
,': 22.00 Yang' Khim·Orke~t· (vervolg):
NiroIiJ.
21.35 l)ansmuziek.
'
'0;' Cramer.
'
22.30' Kr~mt10ngmuziek. , , '
'
21.50 Hollandsch programma.
.
, "
25.57' ~J.
:, A. p~ Dietvorst, fam. A. J. Dlevenbach,
~2.45 Javaansche' gaineIanm~iek.
Batavia I 126 ~I. '
22,15 Dansmuziek.
'~ •
'.,. Van 2~.00 -:-21.00 op 19.71 1\1
tal».
iT. M •• F. Dijkman~ lam. D.' J. Williot. '
23.30 Sluiting.
'
22,30 Populaire gramopl1oonlUuzi-ek" (zen.:.
,6.30 Gymnastiek.
, It. Engelen, mel. J. l!ingelsma" mevr._ C.
2Q.Q.O "K.R.<;?-p1'6gramlpa.
del'S PMti Priok, Soerabaia I en
6.45 Luchtige' gramophoonmuziek.
M'~','Van
E$ en 2, kdn., O. J. Evers en echtg.,
...
YDC).
" "
3.00' Gramophoonmuziek (aIleen over de
1. Gram6phoonm~zi~k.·
ta.m.
H. Evers.
'
23.00 Sluiting.
5 archipelzendcrs).
,,2. De wereld in"vogelvlucht door Paul
. Mevr. H. p. Fronius en kdn.
de Waart,
'
'8'.00 . Sluiting.
,J 'w. Gerha,rz ,en echtg., D. Oeste}' en
3. Van en voor de missiepost.
, "i1'~3 Lichte muziek.,·
e~hig., mevr. Ooh Sin Sitt, K. Gollenbe'~k,
5. Opgravingen in Nederland.
U:40 'Morgenwijding <I.K.R.O.S.-spreker).
H; A. de Gruyter en echtg.
'
2$.51 M,.·',
B. R. V.
6. Vaderlandsche kroni'ck.
,
1?OO We-erbericht.
,Fam. F de Haas, W. H. 0. Haeseker en
Overschakeling naar golfleugte 25.57
12.03 Serie'uze muzi'ck.
echtg., J. J'. Hangelbroe'k, J. Hanssen, J. W.
2U)() , Wllhelinus.: ,
,'
Batavia I 157.89 1U., Batavia. II 61.66, M..
"m. en aanvang van het Phohi-pro12.3'0 Lunchmuziek.
,(1., Harmsen, fam. J. 't Hart, mevr. M. M.
,21.05 OramophOQn.mti.ziek.,
·gramma.
'
13.20,
Persberichten.
,Hal~ing; ;HI. .P. 'J. Heerma van, Vo,ss en
8.01 Gewijde, klanken;
.
21.10 Persberichten., - ,
13'.30 " Dansmuziek.
echt,g., W. Hendriks, C. iE. M. a:'drft, fam.
21.20 Oramofooiunuziek.'·
9.00 Het Amsterdamsch Concertgebouw
21.00 Wl1helmus.
14
00
populair
allerlei.
, orkest
)
A; Hiddema~ p. M. Hodselmans, A. o.
,21.30 ' Sportpraatje.
,'>
21.05 Zondagavondtoespraak v'anwege de
14;20;
Persberichten
(herhaling)
•
1000 Rustpoos.
.'
ll<lOO~r, fam. L. J. Hofland, mevr. J. W.
'21.59 Gramophoonmuziek.,
"
.
V.P.R.O.
'
,
~~.3~ Sluiting.,
10.'31 G~varieerd programma.
,2'2.1Q ,:De voOrge.s:c,hi~enls, ,van ',<len 30. van; Hoogstraten en kdn., mevr. B. M. Hoppe
21.20 UitZ'ending van d~n K.R.O. voor , 11.30'
Lichte
gramophoo11muziek
(zenders
en; kd-'J fam. 0. Huizer" fam. p. J. O. ,Huijer,
, ',jarigen Oorlog'!~ C'auserie.
11.4~ lIet R'egal Cinema-orkest.
Jndie.
J1.; PLP en SoenJb~~,n.. ,
.
.
.
12.45. Het Utal·' Kozakkenkoor.:' '
fatrt. oJ.
22.30 OramophoonthtiZlek.,.·
,
A, Hullselan.
,,' .18.93 < ~indeJ;ha1fuu\'tjeA
,
r. ,l.•. ;,M~rsch.""
. ,"
""~,,
"
13.15 j Dansmuzie1i;.
't OJ.' ;
I
'.,~~ M. fanssen.en echtg'J'fam. 'A. H. Jilesen,
23.00 : SlUitirig: ", , ,',- ~
2. Landbouwkundige mjssleactie.
18.40 Oevarieerd programma..
meJ. R. ~ones, lr. J. C. .Jonker. , ,
14.00 "Sluiting. '
3. Gramophoonmuziek.
'i9,00 Persberichten.
..J. K~rst, fam. L. Kartman. R. 0, Kauff'eld,
17.31: Gramofoonm].lziek. (All~en Oll, Ba~
4. Oe' wereld in vogelvlucht door Paul
f9.20 ' Dansmuzi·ck .
. tavia 1 en 2). '
p. ,'J. van der Keijl, mej. M. Kocumova,
,
19A5
,popul,air
programma.
de Waart.
18.01 Radio-hodrspel
voor
kinderen :
~~nv. Mere H. M.' Koene, fam. M.' A. M.
20.10 Engelsche cQny~r~atie-cursus.
5. Van en voor de missiepost,
,
"
" " , .
I'
~o1l'in~, Eerw. Mere A. v.d. Konijnenberg,
"Hansje Bluf".
30.30
Opera-prograrnma'
door
Nirom-Or6
Vad'erlal~dsche
kl'oniek.
Zellders : : i)JE i6~89,· njQ, J9.M' (va~, iO.3~" ,'d. Koopman, J. W. ~e Kort, J. Ph. Kreef~
19.15 Kinderkoo,rz~rig.
":
kest
.' .
22'20 Gramophoonmuziek.
19.30 Oramofoonmuziek.
,
uur), DJ8 -l9.H,en DJA 3f.~
'en echtg., tam. J. W. Krutzen, mel. H. KutPhohi-sportpraatje.
2i.30
.'
~225
Persberichtell:'
'
20.00 iIet General Motors sYlllphonie~rs.
\
22.35
Het
orgel
van
de
Westerkerk
te.
Gramophoonmuziek.
.
21'.5,0
orkest.
" ,- ,
18.25 VOl1~sued.'
'
. J. p. Leenaerts, G M. Lindop en echtg.,
Arnst.
9penihgskoersep,.
Enkhuizen.
2J.55
21.00 Gevarieerd ' programma van lichte
b:lej. M. O. de Lint, mel. M. E. ,Lutjens.
18.30 Lichtie muziek.,
22.45 Microphoondebutanten.
21~OO Sluiting. ,
19.30 Nieuws (EngelS(h).
" p .. A. Maalcke en echtg., W. Chr. Maitmuziek.
23.00
Sluiting,
'19.45 Lichte muziek.' . _',
"
,
22.15 Dansmuzi'2k.
.1a~d, fam. J. Mansheyn, W. van der Molen
I'
;;1\";
ell echtg., 1I. Mook, K. B. Murray 'eu;.'echtg.
20.25 Gr6eten ..aau', de ·luister~rs.
23.00 Sluiti~.g.
B.
,V.
, J. J. O. M. van Neer, W. C. van Nim20.30 ; Nieuws en, economi~hQve~icht.
W¢gen en eehtg., L. E. de Nijs en., echtg.
20.45
'Licht
gevarieerd,
progra:rQ.m~.
Batavia I 157.89 M" Batavia. II 61.66 1\1.
Zeesen
, , W, Oppenhuis, fam. R. M. Oschatz.
'
21.30 ,Nieuws en economlsch ovetz!cht
'Bandoen~
~1. Y.,',
11.01 Gramofoonmu2iek, (Alleen op Ba. ' (Eng. DJE en DJQ: Noo. DJA
C. J. Parsons en echtg., H. J. Paulus VerZenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30
, tavia 1).
'_~I ..:'
, ,DJB).
'
burg el); echtg., J.' H. E. Peters, Ulej. A. C.
,
uur), DJB 19.H en DJA 31,.38
58.03 1\1.\en 90.63 1\1. '
12.01 Gevarieerd progTamma.
, 21.45 ; Radio-journaal.
Ptins~ ,H. Prins.
14.30 Sluiting.
,.
22.00 . Oansmuziek.
18.25 Volkslied. Programmaoverzicht.
O. T. Que.
7.00 Gramofoonp1U~iek.
17.01 Gramofoonmuziek.
23.15 ' Sportoverzicht.
.
W.van Raamsdonk, W. R-eerink; A. Reus,
, 8.00 ,I.K.R.O.S.-uitzel1ding: Oodsdlenst- '18.30 Lichte' muziek.
17.30 Persberichten.
N, J.M. Richelle en gezin, M. Rood-enburg.
23.30 Sluiting.
19.30 Nieuw (Eugelsch).
oefening. '
17.45 " Gramo!oonmuziek.
,Fam. B. J. van .Santen, .mevr. J. van
, 19 45 Lichte muzi·ek.
9.00 Epiloog.
'
"
18.01 ' Piano-halfuurtje.
SChaardenburg, J. A. Scheltes, J. Schenk en
'20'25 Groeten aan de luisteraars.
9.3;0 Karakterstukjes: '
18.30 The Bourncmout Municipal orechtg.. fam. G. H. L. SChneider, 1::'. H.
20'30 Nieuws en weekoverzichten.
• 10.00 Accordeon-kw,artet.
chestra en The Debroy Somers #'01',
ll.
8.
C.
Schrauwen. en echtg., W. SChultz. mevr. A.
,2,0:45 Voor den ~oqdagavond.
'10.30 Ochtendconcer~,
chestra. '
,
,M.' Segeren, mevr. de ,wed. H. P. Sichter21.00 Kamermuzl'ek.
,11.30 pansschla'gers. '
1'9.15' Koorzang.
Zenders: GSO 25.53, ,GSC 31,.~Z, OSL 49.10 Irian, L. Smit, J. C. SmUlders, H. Snel, fam.
21.30 Nieuws en .weekoverzicht (Eng.
,12.00 Lunchmuziek.'
20.00
'Boekenhalfuurtje.·'
,
~,'
0 van der Snae~ J. F. Staal fam. C. C.
DJE en DJQ, Ned. DJA en DJB).
,14~09 Sluiting. "
2'0.30 Gramofoonmuzlek.
6.30 Big Ben. Bonate· in a, OP. 100 van. Steiberg, ,A. Th; R~'Stein en t\chlg., E. Straa21.45
VOOr de dames.
'
17.00 Theoeniuzie.k. ' "
"
,
20.45
cello-recital.
Brahms,
'
,
'
t-eme1er.
,,'
\'
.
22.15 Voor en door de j'cugd.
18.00 ,Brahins".Allegro NO,n Tl'OPPO uit,
21.30 Phohi"relay: Sportpfaatje:,
, 653 Poozie.
" " ',It;: L. K. Tempelmal'). Klui.t en echtg., A.
22.45 'lets over wintersport.
iiet 'viOolconcert op 77,'
21.50 Gramofoonmuziek.
7:00 K~rkdienst.'
' J., J•. Termeer en echtg., J. Tlmmer, H. Toe23.00 Van Beethov-en's Kreutzer-Sonate,
18.20, Walsen:' , ' ,
~
,
'
23.00 ; Sluiting.
7.50 Zapg-recital.
' ,i>Q:eI,' fam. p. Tool, L. H. vander Tuuk en
18.40 InJterna~ionaalcabare~:.~l't'Jgramm'a.
23.30 !'MUipng:,\
8.10 Nieuw5, sportbenchten en mededee~ «hflJ.
.
,,;
lingen.. '
, 'Fam. G. A.. Veenendaal, B.. N. van der
_=~==~~~=~~~=~=~~~,"':'O,.
~
8.30 Sluiting.
Velden, tam. dr. D. Verveen, mcvr. R. Vol..
••
OSII
13.9'1,
'asD
,11\.0'.1
kers
J. L. Vollaerts, mr. G. tVonk, fam. A.
Zenders
~ i7,otI
cil. 'de Vriendt, J. G. de Vroom. , I
18.30 Big Ben. Gabareti.',
' J. J. O. H. van Waardenburg, mel. .M.
19.02 "Empire 'Exchange'''.
,':-.'
Wanasek, mevr. H. B., van Weel en kdn.,
,19.17 Haydn Heard met"~1jn Band..
fain. O. A. ;1'. van Well Oroeneveld, mev,r.
" 1.9.4Q .,Th~ ,old folks' at home" no. 3.
D~ Westerop, mevr. B. R. Wey-erman, H. A.
2'0.30,;rne\lws ,en, rilededeel1ngeo.'
Wi)lems, mevr. N. van: del' Winden,. mevr.
'. .
6"de Wit en kdn., M. Wupper, K. Wljers.
. 20.50" Orgel-r~cital.
.
,'21.15 Sluitirig.
,V. F. M. IJssel de Schepper.
,J. p. Zaagsma, W. J. Zwart.
Z~nders: GSII 13.91, aSF 19.~2, aSB 31.~
W'
21.30 Big nell.. Arthur 'Salisbury met zljn" !!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~~!!!~~~!!!!!!!
- . ", Orkest
.', "..
'
: i•
'. 21.45 . Literaire c<luserie.' ",'
, " ,,'
ANDERE ZEIiDERS
22.0Q· COl}cert:
,"
22.3~ ~ "For all ills".
,23.00 i Qrge1-recital. ,
. Nfrom: Bultenzorg 182 M., 'Cheribon 100
, . 23.30 Cello, en Piano.
M., Pekalongan 92 M.•.Soekabdemi 193 M.,
24.QO' NieuWs en medede~lingeo.
Bandoeng 120 M., en ,de J\rchipelzenders
0.20 Hotel Victorla-Orkest.
aiu1doehg (Y D C) 20 M. 27 M. ~P L P) ~n
"
0.30: Sluitl,ng.
29, M. (P M N), Soerabaia I <Y, D B) 25 M.
tU~~chen 800 - 1430 en 31 M.lY D A) van
-6.3~:- 8.00 en's avonds., Tandjong Priok
,(Y b' A) 50 M. tusschen 8.00 """7 14.30 ~~. op ,
,P~ris.Ctilo~J~le·
!)9 M: (y D A) van 630 - 8.00 en's avonds.,
" Nirom Oost- en l\I1dden-Java.: Soerabaia
Zender TP ~ 3, '19.68 1\(.
Xl 196 M.. 5enl'arang 122 M., Malang 191 M.,
,.' .
,OJokJa 181 M.• Solo 188 M., Tjepoe 186 M.
111.25 : Volkslied.
,
,".
, n.R.. V.: BuitenzorlC l56.25 1\1•• Soekaboe.. ,
18:30. Concert (1"~lay Radio-PariS).
ittf H2.1~ M
19.3'0 Nieuws, (Engelscll>. '
.
, Radio-Ver. l\lIdden-Java.: 161.29 M. 'en
19.45 Concert (vervolg).
88 M.
.\ .
2'0.15' Nieuws.
,AIJ. RadIo Ver...Oo~t~Ja.va.": 109.89 M.
2:>.45' Concert (vervolg).
en 61.29 M.
21.30: Actueele ~auser1e.
21.40 Dames-kronle:k.
'
21.;30 Kcolniale kO'Gl'sen.
I
22.00: ~:~~~,al programma van "La pro~'1
RAPIO-NIEU\VS
22.3Q Cpncert met, solisten (voeaal
irstrumentaaD. '
IIET PHOHI-PROGRA1Ul\L\
23 25' Koer:::.m.' ,
23:30 Sluiting.
.Er is een wijziging gekomen h~ het
\ Phohi-programma voor hedenavon'd.
. Aneta seint uit Den Haag, da'~ de af·
" Ilollle
scheldsrede van Koning Edward hedentnlddag om drie uur Amsterdamsche '. '
Golfle~gte 25.i 1\(. l\Zle-Ult.%enAilii
wintertijd 01> gramophoonphten op·20 3Q Nieuws.
niEmw zal worden uitgezonden, evenals
20:40 Zang-recital.'
de proclamatle van Koning Ge·orge, wel20,50 Causerie: Napoleon op Malta...
21,15 Ni'~uws (Engelscb).
ke herzlening om 3 U. 20 A.VI.T. begint.
,i ,',
[.
,
21.30 Concert.
. ,Tien minuten later voIgt da'n de ra- '
Prh)&es juliana W09,lde. hi' h'et stadioll van Sparta ~el1 op 2 Dec. j.I. gespeelden voetbalwedstrijd Sparta - Feyenoord
22.00 Causerie.
dlo-reportage van de fee~telijke' opening
YOOr d,ell bloedtrailst'usiedienst van het Roode Kntis bij. :De' heer lU. J. Overey nder, Sparta's voorzitter, geleidt de
22.15 t' zangre<:ital.
der nleuwe ~rdi)k-brug~
22,30' Nleuws.
Prinses \ naar de tribune.',"
::.b
"

t.l

M.,

•

.Scheepsberichten ,

."

..

"',

•

Radio-progr a mme« ",',
-,

--.~

I

'

')"

I~

~ ~.,

I

Zl\l'ERDAG
Nirom
18.03
19.00
19.20
20.10
20.30
21.30
21.55
22.10

Batavia I 126 1U~
Concert Nirom:':Orkest.
Persbertchten,
Elck wat wils (populatr),
Disco-nteuws,
Pl~llorecital.
Or~mophoonmuziek.

Amst. Opentngkoersen,

Phoht-relay: ,Reporta,ge

van, de
Ieestelijke opening van de Moerdijkbrug door H.M. de Konil1~in.
'
23.00 Dansmuzlek,
24.00 Sluiting.

•

,

I

t

22.30

'-,

23.00
23.30
24.00

, I . ,

58.03 ~I.' en 90.63 l.\'L
Theeconcert.
Cello soli.
London Piano Accordeon Band.
Pel'sberlchten.Op 90 M.: Muzikaal
programma.
Gevari'cerd, programma.
Concert.
Amusementsmuziek.
Potpourri's.
9perettes.
Radi9 cockt~~I.
~luiting.
" .

,

I

"

;

t

••

,

B. R. V.,

BUluloeng P. 111. Y.

19.00
19.3Q
21.00

>

J"

Batavia I 151.89 M., Batavia II 61.66 1\1.
17.00 Gramofoonmuziek.
19.00 Persberichten.
17.45 Grampfoonmuziek,
18.00 VrOolijk yocaal programma.
18.30 Lily Oeyenes en haar zigeun-erorkest.
\
.
I
19.00 Operette-klanken.·
19.45 Buitenlandsch overzicht door dr. L.
P. Jansen.
.
20.00 Hollandsche liedjes.
21.00 Dansmuziek.
'
21.30 Phohi-relay : 'Van week tot week;
causerie. Van mall tot mall in Holland. Repol,'tage van de feestelijke
0112ning van de Moerdijkbrug door
H.M. de Koningill.
23.00 Sluiting.

17.00
18.00
18.20
18.40

1.

"r

"

'

J'riok 00,

,

·,1-

;',:~"

Nirom (~laleisch)

J

Baiavia II 190
17.00
'17.40
18.20
19.00
19.2Q.
20.00
20.30
24.00

Wajang-golektooneel.
Krontjong met zang.
Chine~sche muziek.
Nieuws.
'
Javaanscl1e gamelanmuziek.
j
Oostersch "Elck wat wUs".
.J
Radiotoon-eel van "Hhip Kioen Hie".
Sluiting.
'
Bandoeng II 103, PLP 21
16.30' Kinderuurtje.
I
,11.30 Soe,ndaneesche degoengmuziek.
17.40 Krontjongmuziek.
.Bandoeng .11' 103, P~1I1 45 (tot 22.00 uur)
18.00 Hawaiianmuzie~.
,
18.20 SCYcndaneesche liederen.
19.00 Nieuws.
19.15 Bellonl-0rkest.
19.30 Maleische liederen.
20.00 Maleische !iederen.
20.30 Radi01tooneel
'Van ;,Hiap Ktoen
Hie",
24.00 Sluiting.

t.

,,'-'

:. ,',

,0;

t,

'Zees'en

,

r

I

n,'
.1

1

,

\

',P.

Phohi
25.51 1\'1.
Wilhelmus.
Gramophoonmuziek.
Persberichten.
Draaiorgelmuziek.
Van week, tot week: Causerie.
Vail mail tot mail in Holland.
22.10 ' Reportage van de feestelijke opening
van de Maerdijkbrug door H. M.
de KOl1ingin.\
23.00 SIU,I~ing. :
'

21.00
21.05
21.10
21.20
21.30
21.50

I'

.

I'

"\ Zeesen'

,

'

Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), ,OJB 19.7-1 ,en DJA 31.38
,18.25 Volkslied.
18.30 Licht-e muziek. "
19.30 ~ieuw~ (Engelsch). I
19.45 Lichte muzie'k.
'.' .
20.25 Groeten ~an 'de luisteraars.
20.30 Nieuwsen econorilisch overzicht.
20.45 Ged~elten ,uit "King Lear" van W..
Sh,akespeare. ','
,
21.30 Nfeuws en economisch overzicht
(Eng. DJE en, DJQ, Ned. DJA en
DJB):

Radio-journaal.
HQorsiJ'cl.,
I
,
schumann-programma.
Een wandeling door Cloppenburg;
'Sluiting.
/

Zenders: GSn 13.97, GSF 19.82,
18.30 Big Ben. Orgel.
19.00 "For all ills".
19.30 Dansmuziek.
:t9.4Q B.B.B. Mannenkoor.
:20.10 Kinderuur.
:20.55 Nleuws en mededeeliugen.
f
:21.15 Sluiting.
Zenders: GSH 13.91;' GSF 19.82, GSB· 31.5
:21.30 Big Ben. "Empire ma,gazine" no. 17.
:22.00 Coventry Hippodrome-Orkest.
:2230 Troise and his mandoliners.
:22.55 Inleiding tot de 2de akte van "Madame Butterfly".
:23.00 De 2de akt·~ van ,.Madame Butterfly".
:23.45 Variete.
:24.00 Nieuws en mededeelingen.
0.20 Wiegeliedjes.
0.30 Sluiting.
"

Paris-Cololliale
, ,zenderTPA 2. 19,68 1\1.
Volkslied.
Concert (relay Radio-Paris).
Nieuw~ (Engelsch).
.
Concert (vervolg),
Nieuws.
Concert (vervolg).
"Le l)1essage de Paris".
Jm-idisclle ca4-~erie.
.
K6lon,iali koerseil. .
Concert lichte muziek,'
Koersen.
8lUiting.

"

'J

,'.

';

:21.15
:22.00
:23.00
:23.15
:23.30

J!

'Phohi'

-

,

7

ell' _-----

"

(E. 1. A. R.)
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Adnbevolen Adressen
•

onoot HEEREiNHl.JIS te

(

H

ST. NICOLAAS is VOORBIJ,

huuf aan-

Kerstmis
Ih
aantocht;
maakt
van
}1U
at
Uw gegeboden met garage, eleCtro licht, water,
schenken,
flguurzagers!
Fa.
Siang
Hap
gas, 4 slaapkamers, groote hulskamer,
heeft
alles
in
voorraad
I
M
4943
tusschenkamer, goedarigs etc. ~legeh
Bekasslweg 130. Huurprljs j 40.-, geBCOEMENHANDEL
BOdoRIANA
meubtleerd f 45.- p~r maand. Te be- geeft U service in anes 'wat' bloemen be:"
vragen Bekassiweg 146, telefoon 1045 Bt. trett. Belt 3544 WIt. ai). Sltilsbrugsiraat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M_4_94_.~ 29.
.. '0: . . .).
. M 49~2
"VILLA FRIEDA", Tosartweg 8, nleuwe, modern gebouwde, gerlefel1Jfte woning met pavlljoen, complete bllgebouwen en autogarage, te huur. Frlscli, koei
'en gezond wonen. Direct te betrekken ;
blllljke prijs. l1evragen iisfabrreklaan 16
(Pegangsaan oost).. na 5 uur n.m,
M 4934
....',,' .. ,'.'
,.. '~'" .

, t

,

GANA voor gesbhenkeri.. Sluisbtugstraat 1. Indlsche kunst.
M 4933

•

jip'j8 •••.•.•.•....
ii·ilt."·ii
...·~.lii'''''_-'

'·1

en

Kost en Inwoning

vail
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~
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De

Ult

d~Pt()vrnd(!

- De zaken siaan slecht. ouwo.Jongell: It!: 8e olet ~lf.(m
de kIauwell van een woekeraat te ge~e~ ... -" ~ ..~~ t

:=

iM'ee

Te Koop

. ..

!

~

I

• I

~

.:

• \,

1lli.\VelijkSf~est~n

Yoetbal-.

programmd
v. B. o.~COMpriITd~
programma der !v. B. O.-compei1~.
DE

Ret
tie voor de kbmetide dageil vetineldt de
De plannen voor. de huwelljksfeeste'n volgende wedstrijden:
zijn thans geheel klaar, op enkele kJeine
zaterdag
onderdeelen na. Het Ingekomen bedrag
is voor den een een tegenvaller, v()or den
Ie kia,sse:
ander een meevaller, doch hoe het ook
2ij, denderend kan het niet 'g~~oemd
ViO$- terreiil
ViQs - U. M. S.
worden. De datum voor (Ie viering is
Is vastgesteld op 8 Jan~uarl, zooda~
Res. 2e kl.:
de topdagen van Batavia vrijblijven 'voor' . U. M. S. 4 - Vios :3
U. M. 8.-terrein
degenen, die ~ Qaar aan· we,nschen med~
te doen. De dag zal Ingezet word~n met 3e klasse:
een optoCht. waarna men zal afmarchee,So V. B. B. 4 - IT. N. H. 4 I
ren riaar het feestterreln aan den KerkPl.- en Dierentuln-terreln
weg. Rler zullen v'ervolgens klnder- ett
et
volksspelen plaats vinden, terwijl h:
4e klasse B. :
in 'de bedo'eUllg ligt, er ¢e~ klein ker:..
.
.
mlsje aan te verbinden. oeze avond zal . C. H. 3 - OS. V. J. A. 5
Oliveo-terrein <Watei'loopI.)
een fakkeloptocht door de geheele plaats
,Sparta 5 - Ollv~o 5
worden georganiseerd.. Mocht het dlen
Sparta A.-terreln
dag regenen dan zal ll1en \trachten de
C. R. C. 3 - B. V. C. 4: c.n.c.-terreln
spelen Noortgang te doen vinde.n in de
~peelloods van de Depoksche school.

z

Pasarcontract geteekend
Het contract VOQr den bOuw en de
exploitatie v.an .e.en pasarte Dei>ok Is
thans door den Regent van Bultenzorg
en het Gemeentebestuur van Depok geteekend. De' werkzaamlteden kunneh
derhalve spoerlig aanvangEm.

l\lisde~ld~111
Vele gev-ellsionneerd~ mindere mllitalren, alhler woonachtlg, voelen zlch een
weinlg achteruitgeZet ifa~t aanleldln~
van het bertcht inzake het verstrekken
van een extra gift door de Steun~omHe's
tijdens de aanstaande huwelijksfee~ten.
Zij toch hebben nlet meei' pensloen dan
een werklooze aan steUll: ontvangt, en

. '1.1
,..\~

•

.

'

.

'"

:.

...'

,

HET LEERBO~K"voo~la~EN?O~A"
FIE systeem Pitman, g~~h kt VOO'r 2~lt·
studle, door Sj. van Eck·, 1$' veriuijgbAar
inJ eiken bo~k'hAnde1.
M.
~

2

"

OnderwiJ+s
en .Lessen
.
LEERBOEK MACHINEScliRIJVEN 10'"
vingers-systeem, voor kla.ssikaal onderWijs en' zelfstudre, 'door Sj. van Eck, is
verkrijgbaar in elken boeknandel.
Ml

Diversen

BET HOESTMIDDEL van de~ moder.;
rten tijd: vlug werke~d, pijnstllIend en
aangeilaam van sm~ak is Kresival.:.
SI.roop. Prijs' verlaagd tot f U>5.
.
".
1\1 49g9

J

.~~ ~:~:--~~
...,"" .

'~< :~.

I

",

,Off. Berichfen
.....

E'c'olfoonlscDe ~akeil
.

....

"

xan

v.

'.,'

.:

n.

a

~

'

:

ihia)\~rle

~i . ~vacu'atre ov~·rg~p{at\.t's·t val\ l):~'t ga't.- .

niio~'" sl)a'tal!dn "der

Mohikk'el'1 t.e Ai\\bohfa

M~~~g:,

·g~r'ni~q~n~bat::\lron, '~j'~r

'naafn~et $'ubSis'~e'ntifI\~a:~~'r ·te. W~ft~vre'den
de ,Ie 1liit€n~htJ~ VAN D~R.KQOI'J~
.
• O'vergep1aat'st van het xIxe b~h\lJoh' ~
n~hlt

h'et

MOIlJ,kken' t.n.J. de ~e, 1u1ten'ant A. VAN
AAneM ell vail h'e't IXde.· bataljoq f~ 1')1;.
'Ina-bt ri:iiar de tr~'ei'Yei)nWt~llt vi\n AtJeh eh
Qi1de'rhQ'on-gh:e<re)\ t~.nU. de 2de a'uiteiY~ft

win~ed~~1J1tL~e·t IX batll.lJ()l1.t~ .~j~ill~hl

d~ Zd~

fUiteh;ant

A~.T ..~. ~TEIN,.. P.e.r.lll:.8.

"Johan: de Witt/' Ui~ ~e:derland verwa'cht,
oest'e'md vdCir deh diehst hj.l.
.
lngetroK.t{~h d~ o've'rj>hiatsl'ng vah h'et r·~
batriljon te M~gelahg naar de trdepenihacht

Hercules
p'l.- en Dlerehtuih:..terreln

van AtJeh en. on'd¢rl105>rrg4~Jfeh.,t.h.t,

de~ 2d~,n. rUiten.an,t,

,.

i'

,.

.'v~n

N:. ~..SO~~.If\D~MA..,

'..V{~a'ens ~~~ra~ia'~n onafgeb~.ok~n d~~nstAn
Ne~erlillld~h:ztndt~. . acht nla~nden verl9t

i1aat

4e klass·e 'A. :
V. K. J. B. - Sparta 4
Koningsplehl N.o.-terreln

' •• \

,...•.+ .... ,,'"...... -... ~ ,....-,

Tel' be:::chlkkfng gest'~I<t va'h de' ptovhi~l~
Mlcden-Java, met it~~ail~ V~l1 cfen d~tu~ ,~ft ' .
de tweedoe helft V::\i1 <le. maan'd December
1936, waarop' hij, z~jl,1 .'1H~ekkr~g ..zai. he~qeil .
aanvaard de tuinbouwkurldig .aihbtenaar A~ ,
HOEING, ·thahs.. ~et ~tapQJ}l11~tf3 ~~atavl~:
VOOl- Wat de eers.te' ronde betreft Is Centrum toegevoegd aan l\et Hoofd van d~n
het voor off ere u I' e s a.S·. Z'ondag) Dienst voor Landbouw en Vi~$Ch~riJ.
"de groote dag".. WH. de kans op ee~n
Ih- ed Ultv6er~. ~~Accijn'ie~
kampioenschap behouden blijven, dan. is
het noodig, dat .er gewonnen wordt. En
Ingetrokken d-~ o:v~r~lifais~~'~ "vap -¥3:a~:;.
ctat zal tegen de Blauwhemde"n, echte djetlilasin
l)l:l~r, .~~~.a!il}qa .van. "en ,g~~l;'
vechters als ,ze zUn, flOg.. ~le·t zQo, g¢~ p10meerd douanekominies . nADEN S'OE"
makkelijk vallen!
f
.,\ WARNO.
· Overgep~aat$t van Ban.djermasin naal' Samarinda R. O. WOROTIKAN, gediplomeerd
Competitie-stand douanekommles (verificateur).
Overgepl, van Modjokerto naar Batavia
(tolkant.oor) PH. R. HARDENBERO, amb:z
De competitlestand In de eerste klas,- t~p.a'lh~ (d~ Id'a's·s~. (Wrif!C'at'eUr).
.
"
Ov~rgepL Va)) SO'erab'a,Ja hliar ¥d{1Jot~ert<>
se luidt thans ~
R. J., BEliINcrg:a.. afub'tenaar 4de lrasse
(ve'tiffcateur).
,
,:
,So V. j~ A. '1: .'i-~ 14 36 16 2.- , ove'rge" 't. _
Belawail ~aa~ g~~~t .
~ <1 1 "i 9 2'~ '10 1.50 werkba'iEgesterd. a1S: 6nfvahgeti>AI~:'.
H~h~uies
,'gedlplom~'e'rd
d'ou'a'ri·~'komrMe·s.
'Es. V. n. ,ii. 5' '3 ~"2 6 18 15 1.20 BAN'"OA.N,
.
'7 4~ '38 26 26 l.i1 (v-e'rificateu·l').
t. N.It.
· ,~,v~rgep~. ,vqn. Be': t ii~ar ~9'~bai' ~n
5'~~"3 4 20 2~ 0.8'0 w'erkz~amgesteld
Vl~", .
a~ veriflcaleur, ~ G.
.~. 1 i 3 3 U. 17 6.6~ SOEBRATA, g-eaiptolheerd dou:ice'k:ommres
U. M. s.
\,
,B. C.
12 2~ 0.3'3 '(o'n\vangei'),. '
61 - l}
.Olive6
7--'; 2 5 2 9 19 (}.29
v~rli:eer eft \Vat'e'rslc\at
. . ..... ,... ... '
Beh'o'emd 'tot liige' teut 1)lj '8 Lall'd's \Va-:t~:r,~ta,at en, tet "lies'c~ikki}llt.-l.ge'$'t~td v~ :<1e
p{qvill'¢i'~ Midtfal:r-~av~ ir . r'\ J~ F.. Ar~«:.
.TOWElL, . ame't'(maar - 61> ,n:o.h-act~'vite,it,
r~\t:ltsteiiJK: dfe'ffe'tre'kkhlg B'e'kfet'!d llebbeb'de..

n d a g

IRes. 2e kl.:
!Sparta 2 - .S. V. lB. B. 3
Sparta A.-terrein
3e klasse:
. Ollveo 4: -13. V. V. 2
Oliveo-tetrehl (Waterlo'opl.)

.

. TENNlSBANEN VAl't DER' HOU'~LAAN. Nog eenlge avondbanen te huur
tEg~n bUlljke prljzen. Uitstekende verllchtll1g en pi"ettIg. te bespelen. Bij ZE:!)
maanden .speciale condlties. Inlichtlngen WI. 336.
M 4936

Res. Ie kl. A. :
U. M. S. 2 - T. N. 11. 2
U. M. S.-terrein

o
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~i!i

Ie klasse:
S. V. B. B. -

0

.!

" M .4,9?0

.
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Sport en Spel

BOfdvld's

'.

!:",

Aa~geboden

;

A-

•

U DRAAG'r TOCIt OOK EEN ELECtIONl? Dit schitterende met den "Grahd
Prix" bekroonde: horloge Is go:etlkoo·p.
Ret Ooud- en ziiverhttls, ditadelweg 35."

I~Chl"<

en

"

I'. (

~

.'

1

•

~

; waar blijft hunextraatJe, terwiji 'zij
c. n.·c. 2
5-" ': .... "
";
in vroeger jaren vaak hun. )~ve'n vooi' ",
. '~ ~>: .',~,
C. R. C.-terrein
het land hebbEm:gewaagd? We voelen '~
. ::):.~:,. f~'
de bnlij.Rheld van hun betoog volkomeh', .O~k nu weer een (bl~onder aantrekke~
doch vree'zen, dat de oplosSll1g zeer lijk' pro,gramnia: -. :'~" ,
. '
moellijk te vinden zal zijn;
Op zaterdag'he~ftde,ontmoeting piaai~
l]let <Jen inzet: of tot: d~ mld~en~oot t~
behoQren, of tot het ~taart-g-i'oepje. Dat
waarQorgt
.
.,
.een . spa.nh'~hde kamp.

Ook te D~po'k zal thans de weermachtactie worden ingez€ft. dp een oil
verwek van het COlliite te BuitehzOrg
gehdudeli vergaderlng is een ~ubconiite
opgertcht, dt1-t Vd~)floo.vig'ial Q~$taart tilt
de heeren L.J. C. Kok, ;C.W. Faber,
J. Brlnken P. Fre~rkstra: o~no,eii\,de
heeren zullen orlmlddellijk de actle inzetten
daarbij trachten iJch nog de
hU.1.\l. te v~rz~k.eren van and~re. ing.e·z~.:
ten-eh. iIet is te hopen, dat men oOK te
DepoT{ in aIle kringen een steentje zal.
bijdragen in het belang van dtt schoone
land en zijn btnvoners.

De

't; ... \,'

••

I

LOOEPLANTsOEN ill PAVIWOENJ mers, door heer, in modern Uollandsch
te'rras, voorgalerij, ~It-, slaapkamer, el~ mllleu, omgeving, Nleu\v Menteng, prijs
geh gemakkeh, te hUUf lier 1 Jatiuai'l ± f 100.-~ Op pensions oJ.d. ~ordt
a.s·. .\roor een persOOn. Te' oovragen niet gerefledeerd. Brieve'l1, onder" No.
1\1: 47391 M 4954 bureau Bat. Nieuwsblad'.. : I;.
hoofdgebouw. tel. 429 Welt.
Ii:

--

_ JaM .!lSliYDi-.UlIIWllHlm
& ....,."..,...,.
I!l!iIliIJllCl!.

PANFLAvnJ-PAsTiLLES onschadelljk,
ALLES VOOR BIJNA N'nttS! Ractiotoestellen (vanaf f 45.-), Iutdsprekers krachtig werkend mlddel tegen besmet(Celestion), onderdeelen. (Bulgln).
telijke zlekten van mond- en keelholte. ,'"
Ore,ot & Roes, Binnennieuwpoortstraat Prijs verlaagd tot'! 0.50 per tube yah 15
27, B a , t a v l a - S t a d . M 4955 tabletten en i 1.20 per flesch van 40
/
pastilles.
M 4940
HALAWA TA,HINIA.· De overheerlijke
'"
Egyptische koeken, hygienlsch verpakt 'DRIE-BLADIOE SPIEGELKAST, shain Iuchtdlchte bllkken, zijn thans te Ba- bloon- en borduurpatronen (voor kUstavla Verkri!gbl~~. . D~ze ~oeken zijn sens en klnderkamer), Emma-biljarttaoverbekend In Cairo; Por~-Satd en aIle tel, te koop aangeboden. Adres: D. A.
andere Arablsche. havensteden. Prijs Toot'op, Batoetcells 53, tel. 62 Welt.
slechts f 1.- per ~l~k: Toko palembang,.
M 4937
Nt 4952
KramalpleLri 46, BatavJa-C.
~
Al~es te zeggen waardoor onze geGENERAL ELECT~IO KOELKAST'I dachte zoo duidelijk mogelijk 'wordt,
~et ultstekende kop, zoo geed al~ nleuw, maar oak geen woord meer, daarln ligt
Inhoud 6.7 kub. voet, ter overname aan-, het 'ware gehelm van een v-olmaak!en
geboden tegen nader overeen. ~~ komen liiiil. (D~' Zakenweteld).
.
prijs. Brieven onder No. M 4871 bureau
l$ataviaasch Nieuwsblad~
'." .'
~_~~~~~~_=~
~ . -:-;...o;.,-.......___
•

..

.
, .
De . groote lnstemmlng, waarmede de
depreclatle is begroet, wekt den Indruk,
dat er . lets gceds is gebeurd .. voor een
groot deel van h~t yolk bete~kertt het
schade, althans de mogelljkhetd d~attoe. Vele bedrljven h<idden zich reeds
HUIS BATOETOEiis ,55 teO huur aan- stevig aangepast: VoOr den mlddertgeboden, direct te. behekke'~. Kam~r stand, de veeteelt en 'den landbouw zulmet of zonder koSt. Adres: D. A. Toorop, len w~l1lcht hog vele moeiiijkheden wor':'
BafoeioeUs 53, telefoon 62 w·eit.. . r, den ondervonden.. bf> ~lchZ€'1f Is deva1\1 4945 luatie dan ook heeiemaal niet lets goe'ds.
- - - - - - - - - - - - - - - - - . . : . Zij is een inbreuk op de goede tro'uw hi'
BANDOENG
TJOEMBbEtOEIT,
6 de waarde van de munt. Het is eigenlijk·
K,M. van het cenirum, pracht ultzicht, e~n maatregel van den schijn, te vergete huur voal- 6 maande~ of langer ·in lijken met 'bet insteHen van den zomerJailuai't' a.S. een nl4mwe, pas' gebouwde" tijd. (Mr. W. C. Wendelaar).
maoie, moderne villa, HUize jeannette,
corhpleet kelIrfg gemeubHeerd, vrij iicht~
.water, ~as
p~rsoneele b€lasthi.g.· Be~
vattende 3 slaapkainers, eet-zitkamer,
I"
vaste waschta.fels, volledige biJg~ijol.iw~n
en garage. Verdei' aangebouWd klein
paviIjoen, bevattende 2 k~unertjes, efgen
KooT EN INWONING per 1 Januari
voorgalhij, gemakken en garage. All~'s door 2 studeerencte Indonesische melsdesge\venscht met gebi'ilik
linneri, jes gezocht bij Soendaneesche of ja-.
gl~swei'K en keukehgerel j v~r J 125.-. vaansche famllle, omgevlhg Kramat.
Groote omrasterde tOin met levtmd Brieven met 'vermelding vergoedlilg onstrdomend water. Adr~s Burlage, Tjoem- der No. M 4947, bat. Nleuwsblad.
boe-Ioeit, telefoon 700 Bandoeng.
M 4944 PRET1'IG H9;ME g~zocht! zpo moge-l1j~
~_-";_4'-';;''--_ _';''''''';'....
-._
•. ~"•...;..-...;..
•....;
.•...;.."';"~''-.;.;.1
,met gebrulk pavlljoeli of pavllJoenka.!
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fe huur

.

17r~""'

~ljtopi\, 've'rl~eil~t

,

me·t. ijlgallg 'Yan.. 16

J.

AprU .1007 aan den' tell ruH:enant R; C. BA~
JSTI'O, 1U ga:rl\1z~ii. W Ke,ll;\pang,· .en. m-et
filg~ng . vah 16 NovemO¢~. 1~7 aa'n deb:, len
luitf'haht W. O. VRIN'D, iil gatnizQlcll te

Zwemmen maakt· dorstig. Men ziet
lifer
lUasfellb'rdek, N'ida Simi! en
Kruitil'o'; bij,het Cont'ciiltje I Inet
drinkwater staall in het Schiedamselle sportfondsenbad.

nle

M~~i~hgang van 31 Mel 19'37 is op verzoek
wegens een voor pensioentellenden dlensttijd van. 23 .jaren en 5 maal1den eefvol en
met behoud ,van recht op pensl6en Uit
.Harer M~jesh~it~ nillitairen ~Hel1st ontsla:g~n
de ~nderruitenant W. J. WESTBROEK, m
garnizoeR te Makasser,
.
.'
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iI'ad:'W
- den en goede bekenden van den over
ledene, zoomede alle gequallflceerde mtnisters en collegianten, allen met name
.,llp;SC
L_
r~
genoernd. Zlj vormden een stoet van ongeveer'100 landsdienaren en aanzienlijke
/
burgers,' waarbl] wij nlet minder dan
,
Izestien predikanten telden. En nog was '
,D e 'g" 0 0 t e In e n s c it e n
het elnde van de cortege nlet daar, want
~
er voIgde nog een onafzlenbare schare "
kooplleden, schlppers, werkbazen, oprOpstel van Jantie),
, "Geloof jlj nou werkelljk nog aan SinKantoor te
perchirurgijns, kapitein en offlcleren der
terklaas ?", vroeg oom 'Kobus verbaasd.
M;ardijkers, Chlneezen, Maleiers, MaMijn vader .en l.\lijn rr oeder voeden mij
"Ja, oom", zei Jantje.
Data vla-Centrum
kassaren, Ballneezen, Amboneezen, Ja-IO!)'
"En dat hij over de daken gymnastlvanen ena, ena., tezamen. "een goede
Dat moeten mljn vader en mijn moe- seert en zoo?"
menigte ultmakende",
'
I
der doen omdat zij Ul!jn cuders zijn.
"Ja zeker, oom", bleef Jantje als een
Noordwljk f5 - Tel. tlSi \VeU.
22262
Op het kerkhof van de Portugeesche
En omdat ik Jant.je ben, meet Ik mij . zcete [ongen jokken.
,
."....
Z. Exc. uillde rusten bij liet gemeen"
Bultenkerk aangekomen, werd de baar laten opvoeden.
Ndu idan mag je dat kind weleens ~
" I
, , ,
• voorlih~t grar n~erge:~er door de tim
1 "Jantje, neem een VOOl'ree1d aan je I n~'lat~n kijken l", zel oom Kobus teen 0
! __,.. 'l2idP ~Ii
~
.
..
. ,
mer e en "son, er
u p van een ge ouders I" zagt mijn moeder als mtjn l tezen mijn moeder dan zljn er toch
H.ad NaPQleon in ZlJI1 laatste wnsbe-I voorts Zijn Edelhelds handsehoenen of I slaaven" in de groove nedergelaten ' terd ' ~en oogenb.Ikje heeft om mij ] ~ t
t'
d I
B'ld r mans?"
zel mljn
vader,
schl.kking niet den wensch te kennen ge- gantelets; zijn helmet, verslerd met een wijl daaromheen de ornamenten w~rden meet er eden E dal'l moet .rantle maar Ilmll1: ,~,ns Z~3 v~n e I len op e oop,
"lhheh tl..
;, '
..
l t d
t
lul
k
tI
00 e va
. n
..'.
c Jo , 100l: •
11......
geven, d a t ZlJl1 asc 1 zou rus en aan e zwar e p uim op een. ussen van zwar tentoongesteld.
net doen alsof zijn ileus bloedt. Want als I
" ''
,. . "0000
rr"
der nog veel
oevers van de Seine te midden van drut fluweel met vier zijden kwasten aan de
~
,.
.
7.'
I "Kobus!!, waarschuwde mijn moe- En toen kreeg rmjn moe
.
F
h
lk d t hii
' h d 11 f- I ke . i'
r d i d I Tijdens deze plechtlgheid werden on- i Jantje in alles een vQorbeeld aan ",ljn der toen boos.
\ meer kleur. En toen begon miJn vader
ramsc e vo , a
l} zoo zeer a
e
loe en, z In sporen, z In egen n e der tro er ff I d
d
Ilitl
oUders zou nemen
ncu I
•.
t fl ·t
toen werd
gehmd, dan ware wellicht het stoffelijk scheede met het gevest omhoog en de
r
mg 0 e .. oor, e m, e- en
..
"
.:.....
..
"Och, val om !,", zel mijli. oom Kobus, door ZlJn tanden e Ul .en en p. werd
ovel't'schot van den grooten Keizer een- wapenrok van den ontslapene.
,bu gercompagnieen drle salvo s gelost,
BIJ miJn opvoedmg h~?rt nog altlJd, "l1cem je dat soms opvce1en 1"
mijn moeder eeht kribblg, en to ~n
zaann achtergebleven' op het eUandje,
welke beantwoord werden door de ka- I Sint Nlcolaas. Want mlJl1 moeder en i Nou. en toen moest Jantje dadelijk het Btrdermans voor.. en Blldermans
wamr hij ontsllep en was de pIek, waar
Achter de ornamentsdragers llep lIhet nonnen van de 24 in, en om Batavia mljn tante ~erth~, hebben uitgemaakt! naar bulten. I En It oen kreeg \mijn ~m l1a, en nu ~unt u begnJ~en wat er teen
hij ter aarae werd besteld thans mis- paard v,an staat, tot aan de voeten be- liggende bolwerken, die tezamen 162 'dat ik aan Smt Nlcolaas mcet gelooven Kobus toch van mijn moeder alsof mijn van JantJe's Siut Nlcolaas terecht
schi en niet meer terug 'te vi~den geweest. hangen met swart fluweel" en geleld sq110ten losten. Onder h~t schieten werd , ~~tdat ik na.ar de H. B. S. gao En nt~. h~b loom Kobus 'mijn ,vader zelf was. En kWam!
'
En had Henricus Zwaardecroon, die van door ~en luitenant en een, vaandrlg. de terugtoc.ot aanvaard, de heeren der Ilk waarachtlg weer .een verlang~~lshJstJe toen' is hij nijdig naar huis en naar
Gelukkig heeft JUijn oom Kobus ten17181 tot 1725 als Oouverneur-Oeneraal Hierop volgden een sergeant met z~s Hooge Regeering en de verdere ~~inden 'I n:.oeten, maken, en lk heb op mlJn Iee~- mijl1
tant~ Bertha' gegaan. En toen minste aan de Mec1no-doos gedacht.
ovee IndH~ regeerde, niet bepaald, dat van Zijn Edelheids oppassers, dlens begaven zich naar den "tuijn
van, tlJd weer gezong,en ..van de maan, dIe I heeft hij Jantje's verlangenslijstje bij Anders was het heelemaal huilen gehif lmoest worden begraven "bij het ge- koetsier, allen "als domestiequen bloots- Zwaardecroon, vanw~,ar zij~ 'Jna eens door de booJ?€n schlJnt, en ik h,eb w:~r ions op <Ie tafel,laten liggen. (
worden.,
meem" op het ker,1<hof van de oude Por- hoofd", doch gehuld in lange sleepman- ververscht te hebben , naar ,hun?e wo- b~loOf? dat lk ee!l z~ete jongen zou zlJn
"Nou, Jantje", zel mijn vader toen',
En toen lk al lang in beq'lag en niet
tugeesche Buitenkerk, dan zou zijn ge- tels en twaalf aansprekers. ,Door dezen ~~g~~l t:;~Ji~~le;d~~litD~ev;l~~~:i~~~'~ ~ls ~l~t' erneeeen ?~eu~~e~~lce~~~-~~~~I "nou kun je die Mecano-doos weI op je goed kon slapen door de banl<etletter,
beente vet:moedelijk, gelijk d3Jt van zoo- werd de voothoede van den eigenlijken had ongeveer twe~ uren geduurd en moet ~ou fIr nhgjen'Od~l ;~~kO vCI t dat ik ill een buikje s'Chrijven !"
toen kon ik rhijn vader en mijn moeder
vele zijner voorgangers nlet ontkomen stoet gesloten want nu eerst voIgde de
,
een esc
u ~
1 ,
.
k"
l"k
t
'
k' t
t h t' t ff lijk
h t
veel van het uithoudingsvermogen der pakje aan mijn m~2der moest sturen, en
"Jawel, maar Bertha 13 er 00 nog!, nog dulde IJ vers aan.
.
,ziJn aan de schennende hand, die de
IS me
e s 0 e
oversc 0 van d i d ' h boo
k
' k h
zei miJ'n m,oeder Jantje ga jij nou
ik b
..
iet" zei mijn moeh ' Id d
,t d t h t
I ht I
den oud-landvoogd geheel overdekt met ee nemers geverg
e
n, zeer ze er ,mljn moeder heeft w.. . er een das ge oc t,
' H"
"
"En
egflJP n. '
SjC tl . raag,. a
e nages ac
ange
t t
d
' d fh
d
t van Gouverneur-Generaal De Haan die
maar naar bed, /hoor!
der dat jij nu nOOlt eens wat anders
areln m het dmster bleef verkeeren over Ben 0 aan en gron a angen zwar
d 65 j
d
"
.
'" "d d'
Ifd
d r kunt bedende IPlaats, waar verscheidene landvoog- fluweelen kleed en behangen met acht ree s a a r ou was.
' J!l!Ji&.~~.
,.......&1
OJl'P$I!
En daar ging Jantje maar weer!
dan ~ltlJ
lEze e 0 eu
den ult den Compp,gnles tijd ter 'ruste wapenschilden va~ Zijn Edelheld'. De
Blijkbaar was de)nspannlng voor ve.
ken!
f"
.
we~cden gelegd.
'
kist werd gedragen. door 28 notabele len te groot geweest, want toen'De Haan
-l;",
"WeI verdikkeme , vloekte ~.l~n va~
Compagnies-dienaren en burgers, w.o. het jaar d'aarop overleed, werd bij resoder, "en als je gee n odeur kl'lJo~"""
JaweI, hoor...... neem een .voorbeeld
"Quelques neurs is geen odeur meer",
Ole Buitellkerk, het eenige Godshuls de latere Gouverneur-Ge~eraal Baron lutte bepaald, dat "In aanmerking g~no- ,
aari uw ouders!
"J
zei mijn moe,der, "en een man met at"7
V2.n :Batavia, dat ult een ver verleden Van Imhoff. Met ibetrekkmg' tot deze men zijnde hoe lastlg en ongem~ckelijk
valt, bljsonder in dit Iheete elimaat, met '
Mijn ouders kunnen Hegen alsof het tenties,. die wcct <lat !"
btwraard Is gebleven, dateert van 1695 dragers vermeldt ~et Daghreglster:
"
• .: "
swaare lakens mantels omhah~~l), al- ,
gedrukt staat!
' Wat weet ik nu in godsnaam van
€n ,ward gebouwd ;voor de "arme luyden,
,,003 is tot ontlastinge v~n de voorm. sulcken pompeusen uijtva,ard den, tjjd I
,,,out, wat een heerlijke flesch OdeUr!J od~urs 1", vroeg mijn vader.
dIe haer cost 800 In 't bos, met dachter loode
oorsaeke
lij~ en
in ~ese
e€n toeL"
t
i l
de
hitt
• huijjr te wercken, tuijnen te cultive- "dragers,
gesol<f:eerde
kist het
gelegd,
we- van. ruijm
wee uuren,
ang n
e
jube11e mlJO ,moed er, to en 'de d'Jongo
Al ' je attent was zou je het we 1
ren" als ,vock in 'de stadt met op de
der met ,een suffisante houte 'kist bekleed, del' Zonne te Ivolgen", de leden <let ~oolijn ofdo en de
Jantje zijn pakje binnen bracht, "en w~te; I" hield mijn ~oeder vol.
mitsgaders' het selve overs\J.lcx seer swaar ge Regeerlng benevens de b~oedverwandat die Sint Nicoiaas nu tach ~oo preIk b 'n geen BUder'mans !", zel mijn
passser te "sitten, met coely-Ioon en soo
was, een getal van 40 timmerlieden van ten van den overle1en JIm koetzen"
tegen
cies ,weet, wat ik 'graag ll1eQben, wll 1
e
VOCll'ts moeten soeken". Het waren dus
de Equipagiewerff expres '8'~ordonne~rd zouden rijden. De an1eren n10esten
HOE S T
En wie moet ~k (Claar nu voor 'OOdan-- vader.
.
de aume lleden, de "swarte borgeren" of
~~~~~dh~to~e~~t ~etg~~~~e~j~~~ 1:nb~~:~ blijkbaar blijven loopen; in h~t blj'zonken 1"
,'
,,
. "Baaahhh I", snoof miJn moeder ~en,
,Mar:dijkers, 'die zlch naar deze kerl( beeijnde <>ok in 't swart gekleed, en voor· der gaan onze gedachten ult' n~u\r, de
"Sint Nicolaas 'natuurlljk !", zel Jantje "dl,~ man ~~eft in zijn pln.k te~~mste
gav{€n, waar In het Portugeesch of Mazh~n geweest 'van goede houte stutten op 40 timmerlleden, dIe In hun zW~lrte latoe n . ' .
nog, meer f1Jn gevoel dan jlj ......
leisch gepreekt werd. Evenmin als de
de wijse van furquett stocken (gaffels, kensche pakk~n, verborgen onder' het
/"Jawel", ,zel mijn vader, "dat weet ik.
bete~re standen de Buitenkerk bezochten,
waarmede hec musket bij het vuren ge"Nou maar, ik' zaI, er Jantje toch
d
zoumen zij, erover gedacht hebben
stut werd) om daarmede geduurende de zware tot aan den groond afhapgel1de
maar voor knuffelen", :vol1d mijn moe. Maar heb jij hem nu ook een as geverwisseling 'Ciie eenige r~ijS'e moeste ge- 11uweelen kleed, twee uren lang hun,
22261 del'.
.
geven ~"',
zichl op het bij de kerk behoorend
schieden, ,de bhaar te onderstutten, heb- zwaren last te torsen hadden.
.
I k ?", stoof, mijn, moeder, op.
kerk{hof te laten begraven. Hierop maakEn dat ,moet je dan maar w~er' goed
"
bende de voorsz. timme'rlieden d'e gem.
,ten Slechts enkelen een uitzondering en
!:!!:....2L"!'!!!~IJ!¥1IPA lS&JitI vinden! En. net doen alsof je.,het pret,,,Ja,' i k niet", zuchtte mijn vader,
kist oak uijt de thuijn ofte het sterfhuijs
ond~r hen was de Gouverneur-Generaal
na 'buijten gebra,gt en naderhand in de
Tot het elnde ,der 18e eeuw bleef de
\
"maar' ik begrijp ,nlet, Waarom ik a~tijd
'
tig
vindt!
Als,
:-""'ijn,
vrJendJ'es
het'
zOU-'
1
I
di
0
h
d
d
1
it
t
grafkelder neder ge aten". /
U vaar
van een n sc en an v og die, ik in een pakje aa:Q mijn vader
fU
dassen krijg. En altijd dassen waarmee
Zwatardecroon, die dan oak de eenige der
een pleehtlgheld, omkleed met ovet:dadi- moest'sturen en ...... nou, ik kan u· ver- den zlen ...... nov;!'
,
ik voor schandaal loop t"
oudEere landyoogden Is; wiens graf ongeBehalve de 26 'zichtbare en'40 onzlcht- gen Iulster; In de .vor1ge eeuw waren zekeren: het 'zit me tot hie r !
. ,
En toen' de djongos aaama de das
"Schandaal ?,." steunde mijn moeder,
reptl bewaard is geblev~n. Men yindt het
linkLs van den kerkingang, ter.wijl in, de bare dragers gingen ter weerszijden van h.et Van Overstratel1, die in 1801, en
oe~ken mijn vader en: mijn m'oeder blnnen bracht, toen ,lrrioest mijn, vaqer "man, het is de nieuwste ruit I"
kerlk zijn wapenbord Is opgehangen, het lijk acht "gequaliflceerde ministers Slberg, die in 1817 met grooten zwler soons dat' Jantje, e,en idloot is 1 En dat een nummertje weggeven;
,
nog
,.Jonge, jonge" wa't 'een k'eurlg-e 'das I.",
,~Ja,
~n d'als
j ij 'a~tent was, dan zon
een ,voorrecht, dat men in dien'tijd deel- tot sllpdragers", die het tluweelen over- wer d en, b egraven. Na he 11 ~ tierven
...
,&t
.,antje', op s~hool 'geen vrlendJ'es heeft
'
t'ik
It k
Ie n I"
. da,t hij nlets van~dIe vriendjes hoort ? Yond' I mijn vader,
....
o
'n:
n~"~
:wa",
'lk',~
~ou
je
weten
a
al~ z
. •
achttig kon worden tegen betaling, van kleed vasthielden; onder hen bevonden sIee ht s d r ie landvoogde 11 in Indle , A • W• en
. .,,~
, I/' • "',
iJA
hleld mijn vadergeen
vol. ru,
zlcn 'Abr~ha~, !?atras, Adrlaan Valke- De Eerens, die den 2en Jurii 1840 .oli',;, N
20 riijk~da~ld~rs.
'. gr.aa~ 1}ebben wo~ I", ,,' "j , , ',.' _., ,'.
,',Omdat je gee'n~ s'.\.o;aa"" heb,t !.'~,' sltite'
' " 'M '" '..
d
k
1
'I t b
Ul
n,.
nle'r 'en 'Joh'annes ,The,ooens, ,die aI- z1jn ultdrukkelijk veri~rigen zonder' 'v~el' ,,~, ee, die zlJn 'ook van glsteren!
V
~ aal' mlJo va er
an. ang n e ,,00 mij,n moeder: ' ; : .
~,\;
OK Zwaardecroon's wensch om, bij het le drle later G. O. van Indle ge- eerbetoon te Buiienzorg werd ter, aarde H En'dit,J'aar zijn een paar, groote jon- goe'd llegen als ......ijn m' o'eAer
daa'r"
JoU
,
M",
~
'"omdat
lIt
geen
Bilderma.ns
~;ben".
weest
zljn.
Dadelijk
achter
het
lijk
11egell1leen te worden begraven moot worbesteld; Merkus, die op 15 Augustus gens. ult de hoogste kIM naar aIle toka's om jhielp mlj'n moeder 'ma'a:t: .e~n, handje 'Sl'S"~' 'm'l'jn v'ad'e r teru''g. . ,
den bes'Chouwd als een uiting van oot- pen onder aanvoeril1g van ~en korporaal 1844 tljdens een diehstreis te Soerabaja gegaan, waar I een, S~nt .Nicolaas was in- mee
.
lit:
.,
En pe rest, ,zou :meneer op sc.hool zeg~
moe~d' of bescheidenhe1:d, Is moellljk uit weer zes oppassers van den overledene overleed en eveneens in allen ~envoud gehuurd. En in elke toko hebOOn ze den
,
,;Hoe weet die Sint ,1at nou toch zoo 1", gen, l~ niet voor publi,catle geschikt.
te nnaken; zeker is het, dat de wijze, en dan volgden een voar een achter el oJ werd
begraven binnen de, Citadel 'van Sint· ultgelachen en spektakel" Om zijn vroeg mijn moeder ~dus.
'
waaJrop deze oUd-landvoogd nog bij zijn kaar de bloedvrun1en 'en gemachtlgden Soerabaja, en Prins, die 2& Januarl 1867 troon' gemaakt, eli. in 'cen van de toko's
Maar, dat zijn nu groote menschel~ I
hebben z~ hem stlkum ,aan, zijn baard
,:Ja, hoe iweet hil idat ?", z~cntte mijn En die moeten Jantje opvoe<len!
levell1 zijn uitvaart regelde, niet getuigt (Ourven en Westpalen). Vervolgens kwa- te Batavia ontsllep.
getrokken, en toen heeft de baard losge- vader, "ik ben toch zoo dol op futten !"
Is het nlet om je te bedoen ,1
,
van nederlgheid. V66r zijn dood op men paarsgewijze de heeren d~r Hooge
Een meuwe tijd was aangebroken ~n laten, en toenl heeft Sinterklafis hardop
En toen kwam er gelukkig net een
12 Augustus 1728 - hij was toen reeds Regeerlng, met lange "lamphers", t.w.
Jantje
drie jaren Oouver11eur-Generaal In ruste Zijn Hoog 'Edelheid, ,de WeI Edele groot- daarmede het besef, dat de ijde111eden gevlcekt en met Zijn staf een van. mijn pakje yoor mijn moedel": En dat was
- hlad hij den Raden van Indie Dlderik achtbare heere Mattheus de lIaan, Gou- der vroegere uitvaarten weinig zin ihact- vriendjes een bluts 01> zijn hoofd gesla- een taschje met een' rijmpje. En van
dat rijmpje kreeg mijn moeder' een kleur
p.e.c. ,
Durwen, den lateren Gouverneur-Gene- verneur-Generaal van Nederlandsch· den en een waardige en eenvoudlge be- gen;
mijn vader de dood in. Want daarin
raall, en Michiel Westpalm "speciaal bij IndIe, en twaalf ordinaire en extra·or- grafenisplechtlgheid geen schade toe- . ,En dan moet Jantje, thuis zingen van en
had Sint Nieolaas het over de vacantie
ABR. EXODUS.
momde versogt" voor zijn begrafenis zorg dinalre Raden 'van IndH~, benevens de bracht' aan het gezag van Jndie's be- Sinte.rkhias, ,goed-heilig man!.
van miJ'u moeder in de {bergen. En toen
Secretaris
der
"Indfase
regeeringe".
Zij
te <tlragen. Hoe deze geschiedde, vindt
stuurder.
AIleen mijn oom Kobus Is een ver- wist Jantje meteen, hoe laat het was.
~~!!!~~~~~~!':!~~~~!!!!!'
I!ZiJl
111
A
mem vermeld in. het Daghreglster des werden gevolgd door de verdere vrInV. E.
stanq,lg
m~n.
'
,,0
moe<ler",
bedacht
Ik
toen
d~1eliJk,
,~... Pi_
Castteels Batavia van 16 Augustus 1728.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"~ant,~en ~ van mOri moed~ mQn ,Aat ~ natuurlijk van meneer Bilder~~~~~
e -m=" vElrlangtYnsliJstJ"e'
aa'l1 oom Kobus moest mans!":
'
H(et stuk vangt aldus kan ,:
, ,
-----~....- -....- ....._ - - - .;...__~----____ latel~ zjel1, omd~t mijn moeder natuur#
Want meneer' Bildermans 'glng in de
lijk hoopt dl\t mijn oom Kobus erin zal vacantie boven veel m,et mijn' moeder
",Des'en dag bij resolutie der hoge regeteringe van den 12en deser bestemt
t.Q,~reil voor die Meeano-doos, toen gat en met mij wandelen. Ell dan wedde
sijmde ter begraveni~se van wijlen zijn
mijn
oom ~obU's mij een knipoog en toen mel\eer Bildermans met .miJ wle het
E<tlelheijd den heere Henrie Zwaardecrool1.
zei hi}: "Jantje, ,sta je' oom nou te be- 'vlugste op, een berg kOl1 klimmen. En
OtUd Gouvernj:lur-genera~l van NedeTlemds Indill. zoo is sulcx, nadat alles in
sjoegelen ?"
daardoor won ik iederen dag een" plak
'
ge~recdheijt
gebragt en gereguleert was,
.'"Heu'sch niet, oom !,,' zel Jantje toen, ehocola. En dan moest ik hoven som&
nat het ,geformeert projep,t der Gecomomdat Jantje met Sint Nicolaas van zijn weI een half uur wachten- op mUn moe~.v. Bandoengsche Kininefabriek
miitteerd'e heeren raeden van rndi~. Dlderik
ouders 'jokken moet.
del' en op' meneer Bildermans.
.
DtUrven en Michiel )Vestpalm heden. mor130z
.
'\,
ge!q de klocke omtrent half! l1'egen uuren
vOllbragt, 'en, het lijk van welgem. : Zijn
- ::::±Cultuur werd de honing des levens,
Edielheijd ,in desselfs' eijgene grafkelder,
Cultuur
,ts
de
stut'
van
ons
land,
stmande op het b].lijten Portugeese KerkhO)f! ter aarde 6esteld., onder het conOn8 kind leert culluur van z'n meester~
timueel geluij del; klo,cken en sodanige
En Wi} krtjgen les in 'de krant ,.
....ve!rdere 'plegtigheden als bij de or.d·~r
. Wij lezen van bommen met gi/gas
stmande g'extenseerde lijst omstandg' kan
En sproeters voor vlarrtmen e,~ vuur, ".
w€erden beQogd".
4
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om

DEes morgens
7 uur trad onder het
gelml der klokken van het Kasteel, het
Stadihuls; de Hollandsche en de Portu:',
gee$ch~ Bultenkerk -, een troepenmacht ~
aanL voor den "tuijn"{'het landgoed Ka- I
dce~ang, waar Zwaardecroon overleden:
was. en waar de begrafenisstoet werd ge. fornn~erd. Voorop ging de' burger-rulterij
(de bereden schutterij). met trompetten
en
keteltrommen, meevoerende eeli
roU\wpaard met zwart laken behangen;
dam volgden vier compagni~en,voetvolk,
waalrvan zoowel de offlcleren als de
, mamschappen, 'pijpers en tamb0ers in
don rouw waren: De offlcie'ren droegen
rcmwbanden, escarpen en, strfkken dan
het zljdgeweer, de minderen :hadden
roU\wbanden om den hoed, de 'tromme~
war~en zwart omfloersb, terwijl volgen~
het militair ~ebruik bij. zulke gelegen..
hedEen het geweer ver,!<eerd gedragen en
de wieken gesleept werden. Op deze troe~
pen" ruim 450 man sterk, Yolgden twee
tronnpetters te voet in den rouw gekleed,
dralgende een langen sleependen mantel,
en dan kwamen de s't.andaard, twee
, roU\wpaarden acht6r eU<aar, beide geleid
doolr twee stalknechts, en dan z~s ornamel1ltsdragers. Dit \varen twee kapiteins
en vier kooplieden, gehuld in !ange
1'0mwn1antels, die achter elkaar llepen ;
zij diroegen het wapen van Zijn Edelheid
za1iffi~r, j,zijnde een staande degen .met
een verguld gevest, de punt omhoog, dog
ten leenemaal afgebrooken, op een blaauw
veldl, steekende uijt de helm een hand
Qmltloog , hQudende een gl"Oene k,ra~&" e,~

I

En mOQrd oj eenvoudige doodslag,
Dat wordt ons ,een tweede natuur......
CULTUURI.

f \

CUlluur pluk je thuis uti den aether,
Cultuur. fl,aal 1e - jloep ; - uit de lucht ..:Denk aan de verzoekjes. van leden" I Terwijl je de krant leest 0/ l)rugt ,.
De rijkste cultuur brengt Bob ss?z.olten
Met liedjes 'l1an: "meidekes puur' , '
"
En dan komt een nummertje jaszen,
En dan kO"."t de prikkellectuur .~ ....
CU/JTUUIJ,I
Cultuur in de kleeding der vrouwen,
C'ultuur in de bril van ons kind
En ook in z'n Engelsche ziekte J
Cultuur in de dans van 'je vrind
Terwijl hi} ztch krult en zich kronkelt
Om lets met een 10nge~sfiguur Net als in La {Vie Parisienne / Of om een vermageringskuur ......
'CULTl1UR!
,
Cultuur in je huis 'en je vreugde,
Cultuur
je st.ijl en 'gevoel
En ,in het model van 1e handje
En zelfs in het staal van je stoel ;
Cultuur ,als een bom op je hoofd barst
Of hoog uit, den he mel sproeit vuur......
OilS leven wordt dagelijks rijker
En schooner in lijn en structuur : '
CULTUURi,

in

BRAMMETJE.

I

.,
November ~ebben Prinses Juliana. ell Prins Bernhard een b'ezoek aaif Efnd;ho'ven gebracht; Prinses Juliana heett gelijk
re.eds gell1~ld ,da.ar bet ,r~dl~.ll1Qn\Ul1ep~ 911tJl"1~; reehts PrUl.se$ Ju.li~nj\; linkti burge meet)ter Verdijk.
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tcorresponaentie aan tr. E. D. _0. Fralvn, pledang 33, Buitenzorg) .

(Co,respQ1t.<;le11.t(~ rechtstreek:J. aan G. M. J. Schaub, Hotel schomter,

,

, 'Batavta~CMtrum)

u,'

l)~e ,N.i~1~9·~~l(Iis,cl\e
verdediging

'"'"
~

~\

Twijfelomtrent de no te spelen kleur

''''

~

~l

In het "Batavlaasch - Nleuwsblad"
wordt een permanente probleemoplosIV.
sing$wedstrijd gehouden.' tedere Inzender krijgt voor een correete oplosslng In de vorige rubrlek zijn de belde bevan een tweezet 2 en van een drlezet 3 ,la~g~~~_s~~ vartanten, welke na 1. d2, ...,
"
d4, Pga.:...:f6 2. c~4, e7-e6 3. Pb1-c3,
puntcn, Voor het ,in aanmerking komen Lf8-b4 4..Dd1-c2, d7-d5 kunnen voorva~~e.1:l'p.r1js i~ eet:l~e:ge.l,matige Inzen- ~.~,m~n, 1:?ehflndeld, n.l, de afritilviriant
'dhtg
n~et nood~a'k~l1j1<,' WeI da>t men P. c~5 : en de San Remo-varlant 5. a3.
\
, . "
abonne Is. Oplossers, die dus door bijOp 5. Pg1-f3'? kan swart met 5......
~zondere o.mstaildlgheden tijdelijk nlet _d5><~,i e1~'pton 'winnen eri na; '6.'eZ--e4

~
,~

Het groote 'nut van de Lovinthcl-conventie

;~i

':"f

.....
"

~

0
~

Uit een schr1jven van een o~zer lezers
Terugkomend op ons- voorbeeld geven
~~\~~et,l' 'Ylj het navolgende:
we U eerst de volledlge kaartverdeellng :

~

-.
~

c;

'~a,~',

• 'x

'-

,;~

" ..... en nu is het mij toevalllg
~ b 10 x x x ~
V9Flge we'ek t~eerr;aal gepas~~erd,dat
0' h b'
b
,~
.. nv ea
J,J5 . ~e , \~g~n.~~tij , dt9\ytl' l)'aq' ~~n~~~
!,.
'.'
~
~ijgen als.... 1k n;13:ar ~ew~,~n ~~<J, ~ a h v x x x
~
• b xxxS
"'.
'.'
W
0 rv ~
welke kleur lk had moeten naspe\~n~ . 0\ x
;:.i
98 7
~"
<j xx
Heide keeren had ik een verkeerde
'"'"
cP
~ ~. 10 ~ ~ ~
neus en won de' t~gen'partij d~a'{~QQr .. 9 8 7
'~"'
contract en robber.
~hVXX'
Daarop, wat dus wU zeggen: op het
<>
a v ~Q"x x x
aaiigev~~' van' de gewerischre KIe'ur,
tit x
l~~S~~' z~' ~~' wat "we'~~ 't~ '~~~- i
den !"
~~ w~~ ~l~? 'f~ ?
Tot ~op.ver d~: ,~,~.cq~ l~~el1He~~
. Oat, als W. ft.. l1aspe~I~, ~. z~n yler ~.
,
,
in N. op n. in. elgen 11;l~9 ~a~ eUll1-~e~~91~W~1 h~t OO.J;'~pro.~k,e,l1j~ In. Q~ze 9-~- ren en kleln-slem maakt.
.
doel1ng lag nog'even dlt· ondeiwerp"te . -Nd zal"lrleri"ons:tegeIiwerpen, dat Z.
laten xusten, oll) het later 1n combinatle gedurende het bleden all1cht ook zijn
'" ,m~t 'a~ld~re 'sfgnahiil 6ndet 'd'tf l~up~ te R.-kleur zou hebb~'n laten heoren.
nemen~,vd'oen wij ~ indachtlg aan "het
~~~~l~k, wa~f 1~ng ni~~?ek~J;.
spreekwoord: '"Van uitsfel' komt v~ak
Aanneniende' bijv., 'dat 'na' de 1 1I.afstel" - dlt nlet eQ geven In' de~en 9pel)i~g: ~51n Z., '1'(. a f3: ~~eft ~e1?,o:den
bOter bij de vlsch.· "
err N.; fn een optiinlstisch~' ~ul', tJf,~r ~~.~
. "Daar moesten ze toch wat op weten 6 H.-bod aan alle verdcr 'bleden een
~inde'mtiakt.1
dan 'l"'. i ,. ','
;
te vinden !"'zoo ltildt de klaclit.·'
Waaf~~ l~zers, ,.ze", dat zlj~ d~ Ibridge.. "'Dah Is' er in het lleele geding geen
speun1ets, de' thooretlcl, d~~ na~&t 1l~~1 sprake V4n d~ a:~kletir "g~weest: ' '
veel gekllnst~ld~~ conveptle~ : t~~ 901<
"Ja'ma:a~, dan is' ~r niet J.ulst gebozeer nuttige hulpmlddelen bedacht heb- dert!" '.'.
, . J : ".'
.•. ','
'",
~l.l,· \w~~" Q~~r ~~l~ng ''Y~t ?P gey?n- "'-dc~h lezers, dat komt zco ont-zettend
~en.
vaak voor, ook onder de besten, dat--'\ve
, De AAr~l1~r ~~\l ~~9r. slgn~leer.~v ?e~r bils . daarov~t 'geEm i kOp'LOrg~li \beho'evel\
HU1~~.Ujk w· kelin~~ 'grven, 'wel~~ .k1eu~ te maken.
.'~ (~: {
~g~~p.eeld 'Wenscti~ ~' h~p~n; 9lJ1
Als Wij voor elk foutief bod, waar..
QE! ~geriPalrt1f doWn tt'f krijgen'. ' ", .", door men in' een 'verkeerd eind-bod' verHoo ?
zell~ r~akt, zegge en schrljve e~~ ri~~i~
W rT~pa~l~~. ~~11::
caL~li llt'~tbeta~l<J k~elget~' 9an~e" "k'ell I .
-' ~a. o~~ ~a~r in e. aall 'l' n, '" ~
-P~ ~tlfill'h~I~~p~~yeJ1H~,
\Vat we in' da,t onqenkDare' geval ~ou•
den doen, weteil we w~l~ 'doch blljft"ons
lA'am~e~l~n In~~mJ~r 9r~ n~~~ ~~ven~ pi'ive gehelm I :,. , .
. t ' \
~e~ OOW~ffi ~~i~!f -p~~tt' t~'g~zQ~<j~n; ;. Passert· W ~O .. in he~ on<!er~avige gev~J
~u~~n w~ ~f ~~1! ~~n: ~on~~ru~~re~r:-' , llU: de L.-convent1etoe~ q~n moe~ O. on.l
der S.· aas de ~ »ijspeIeri,' qaarme<.J,e te
ll~i~~ p~ftiJ~n ltW9t.sQa~~ sC~Q9n·
lteulien' geven<J~ ,da~ 'h.iJ.'
hiagste kleur,
~. g~ver.
'
l:c: :klaveren,'wenscp~ 't~ z~e~ h'~~e~pe~id~
..N-i~ zijn, met tusschenbl~dlngen. van Zou hlJ R.- Ins~4e van ~.-aa~ J1~J>ben
w:·
enO. in S., tot kleln$~efu'H: opge l g~h'ad;:da~ ha4 plJ <lJt '*~~§.\p~~f·~u~7
k1~ . '
,-'... he~' sillrtale~r~n.·· ' . '" . '.' ,:_~
'. N.ad:t"~w. is ,Hng~k~~~~ ij1~tS: ~l\~J
Hlerondet: eenvrijwel ldenttek Y<>9r·
,~a.t'~~ QliP'-9~ 6~1i'.: ,"~,' ~-- "
p'e~~~ ~~~Cl!-~?~~t-s<?n'~ ~ed-B~~': .""', .
~
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Uit dli lettergrepen :I '
;
,\,~.'
aan - aan -an
beer - broe - de - Idei' - dl - drin - e - er
~s '-'eli ~ -ell :"-ge~t' ~ ge~~ ~ goe,l:- paar - lis'.- hi- kai..- ,ke - k:er
k,Ja,c~t' :-~J(~9 r- kQ/~·l~.~ 'Ie ~ '~e~ :- Ii -- Ung '.- t:nal< -me - m~ - na
n~ ~ ft.~~ -.:..' ~~ - pa -;- pe - .ra~ ~ r.an - re ' ' :' '- ~,~ - ~~ln - .r~s - r9
lX>U - f,al .- l,t.en - tel" .- ter - ter - t1 - tl~ - to' - ,tor - trecll - y~
~ ven' -'wee ~. 'zan, .
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Ir. 1\1. J. Ph. N. ~e B.·O. sc;nriJf~ 9.11)· :
"N's ultkomst met H. aas (p.... cbleem
'13) is slordig. Hij behoorde H. heer vo017
te spelen".
Antwpord:
,
De uitkomst met H.I aas Is volkc-men
en regIe.
c"ol,' ,
'Van: a. h. x. x. moe t ni e t
den h e e r, van a. h. v. b. ,e h z.
d a ,a r e ~ t e g en m' e the t :' aa s
w 0 r den u 1 t g e k 0 in ~: n.
De kans, dat partner zal denken dat'
de uitkoms~ me~ he~ a,a~ op ~. x. kan
wijzen, Is U1tgeslot~n, daar dit de kaarwn ,van den blinde en. dIe uit elgen. hand
de beteekenis altijd :gemakke}ijk te 0~1der:kennen valt. ' . ' . '" ,,' ' ..,
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kJ ,'!~tL~. m~~p' Q~4.~"'b¢ari~van ;. p .. L.
lr~ J. ·H.; L.· J:, 'J. 'D:,mr~ ~~f1"~yen~lJ
woor'd'eI1:' " , ... J / .
.
d. 6: L., ll.. R., t. S., "Gallus";·rr.
'1. e~-~3
,0-0
W. ~r., 'm~. jK~ E. 'K.,' ~. ~. s.,'·~. .
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~4XQ~
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.. Op 8. Ld3 kan volgen 8....,' dc4: 9,
.Lc.f';, Dc7 '{(j.rer~t cd4:) JO. Lb3, pe6 'IJ.

yorlg ~taal thans ~e~: ~~"!~. . o~.~,'~~~'lt If~tT~.g·8:'·'
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1. S.,
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o p, 5 t roe v e n 0 fop 4 t r 0 ~
v e n met -d e v r 0 u wIn top.
,
" a 10 x X ~
De hand mag echter
(") a v x
g ~{e' n 's'i J1 g' 1 e ton 0 f e e n
<)
hv ~
noog'e:(e'hon.n~ur dan een
.,. a
vfouw bevatten!
.. Uet bieden verliep a.v.:'
Dit bod geldt speciaal
a.
l
s' w ~ a 1"' s c h U,W 1 n g t e g e'n
Z
~
e~ n ~ e Wa ~ ~ d 's 1 e m bod.
4 '~l
2 S.
pas
6 S.
,'Indlen Qpenaar 'zeer
r k Is' k a n h ij mid del s
Oroot'-,slem SChoppeli Wer? g~l11a.~~,t. s
~~'n vraagbod ver,dere In'Vraag:
t Q r mat 1 e s 1 n win n e n. ·1
. a. Was de bieding goed ? ,:
, Dlt 'vraagbod vraagt dan
b. Hoe had er gebodel) moeten. wc·(.. d 1 r e·ct' i1 a a r de. d e r d e
den om het groot·slembod
t.e' t>e~elk~h\ 1 con t'r () 1 e.
•
'.l.' .
Antwoord:
,VERHOOGEN VAN 2 TOT 3
Hoewel wij princlpleel nlet ga~rne, e~d
vraag me~ een weder,vr:aag beahtWCQrJ:
den, kunnen wij er toch ditmaal 'rilet ~ E e n ~ n k e 1 v (). u dig e 'v, e \"buiten.
.
(h'~ 0 gin g w ij s top vol d c·e 1\d e t,r 0 e f s t e u n (m i n. v r 0 u w
Op onze beurt vragen we nu : .
4 ~ :r de' 0 t 4 k I e 1 11 e t r' 0 ~.:..
Welk systeem speelt l,1? Wilt U C~~- V e' n)e 11 m r n s t e 11 s 1 H. S.·
bertson 1936 (Oold Book~ to.elXt~ri ~ ,
QQ .~ i n d 1 e n men
e e. r
Aannemende, dat we oP' de laat.g~ ,8 ter k'e t T,() e f - is t.e. u n e n
vraag een bevestigemi" antWoQr~' '~Hit~ III e 'e r 'd'an· 1 , H. S. he e.f t, m o~ t
" '.- nl en' d e e e r s t e / ron d'~
vangen, Iuidt ons 'antwoord : '.'"
H e t 4 S. - bod vall N. 1 s .s 1 c h t s '. ~ e n nl a a 1 v e rho Q~
f 0 u t.
'
'
ge n.
Met. s t e r .k e n s t e u n 1 n
o
VERIIOOGEN Vi~~ 2 TOT oS
S c h 0 Ii pen e n 1 % H.8. (heel',
ned u Ib 'b e 1 eve rho 0 g 1n g . v r 0 U w, b 0 e r), had N. d u s
van 2 0 p 4 h e eft e e.n s p e-!m e t 3 8 c hop p e, 11 . moe t e 1)
(: ~ ale bet e e k ~ n. 1 s e 1). W. ij ~ ~ Q l} t vi Q ~ t q' ~ n. .
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TOCh gelooven we 'niet, dtlt langs dez~l1Weg'QOl~ h~~ iioot~~Ieln: beiell'tt' k'a1l
worden~' : ,..
'... , '.',;,. -.,,'.
I ,:" •.
.' Wat' ~h is het g'~val '1
1{oe\v~~ Z.met; 5% ~: ~. eenvi'ij' sterk
sp~i . n~eft~ 'l~ 'zijn .'Uoevenkracn t" maar
ij.
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lU~~ig, "~Z9Qdat 'V~Qf?lcl1t1gheid':geood~n
bHjft:'. , . , 1 • • • ~. • . • . • • .. , ; : :" - . '

'. 'Ook al ial 'N. in een verder :stadium

onget\vijf~ld'
iijll'stei'ken . steiIh'rii'S.
1
l{~rtb,aar. i)1 tlken; ZOO -moet' Z. '!<>,Jit steeds

tek~rling 'houden m'et eeii verlies':'srag'
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, DezeV()Qr,~?ett1ng, die evenals 4. DC2
,tot!' .V09f,be're.fcting· van '.eZ---:e4 . c;He'rtt,
d\t.ringt'.'· 'z.wat:t '.tot l:iet' a.ri.t,WQord ~"":; ..,
:ci,7-':"95. ¥a,llr hle,l\in.e1e he~f~'.d,e' ~~t· f2t~ ~1k,~ p>~t>~Nk,~n,ls ,v~rlpren. ~ls vporpe~Jid .vpo.r ,d~~eh~Pi~;el1.n~ ,van ;d~~~ v~
fl~,nt ~;l~zeh .Wij,~,e.ri ~~~v~n~ van <;Ie
~!~'J tJ~r~ntl).al I- 'Botwinriik uH bet
.WurnQP1 te Mos,ko.u
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.,~., ~et ,So 9~an slag g~kom~n~ is yerpUchffn q~ york, ,(aas, lmr)' van W.~
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~rf' ditarlri~dEr het ' ~ortt~act;> rriaakt:: ': .
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1~. D~4:-c~, e.~~~ (C?f .0--0>' In beide
.g.evall~n .~eeft y/it ~e'n klein })O&~tio.neleI
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t1

~

'~

'Rerk'e~J ~~~otoQ,l;ip~a~l.9' ~~nig ander,~uvenlr
(de;'WlnDares~.~ ter'w~at~~"fa'n fIJI glJIdfD.
...

', .,

<

I

.

"i
K ,;
'21

1,

m·

~.

H

.~

X s. x· . R. x . ,:
41J . 8. x(!), s. 9 ~' . s. X

:'.

~l,~i,~.ge?

I,

i'"

0\

I. ':.'

~rt~er Om J..S.1.~ve!~I,l

,;"q 'Id l

• ..

.',':

~.

I

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

-

,./,

,f;;

vrr

~ ~

-

moeten 25 woorden worden gevormd, we)~er eerste en ,vierde let~f~ ,een :l'fJks.t~':v~~-i;~n~h. t ~~ opl6ss,lh.g'~ri': ~IJ
ultspraak .vo~W-~,n/(l~~ .Abraham Exodus·.ecnl.g~ri tija g~le.den h~ ,bet lp,t~\1i~~sc~ ,~o~rt<.e,ur 'O~ .~.en ~,r~~f,~~att, ,tpoe.tel).
Nieuwshla(j:'te'daan.' :\"..
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,u\Herl1j~ 1,~ d~,geh, ll,a .d~ p.l~at~h1~ va~
. ;.. , .
.
~~~ p~?b.le~em' ~.a~ ~v~,~~ta,~,n.~ a~,~~s
Omschrijvingen:
.
i~IY,~ 9,ipn~~,~~~~m,~.y'·
1., ri.il~!,
,J:1~.uw ,pulFlea, .?:f:;\diomerk, ~. l~~k~.l;1«;l ~~lkh.~uci,en~ .g,en;e,e.sn~ld«;l~l,
'~'PROBLEElU No. 609
4;.: #t~~t~~p~~4,l5. ~)t.~a'~t' ,~eb.~e~, 6. ong.~?,~,nscht ge~els~Il~p, 1. ~,f.stap1lJ1~l,l,n.g,
8. jte~elqdeel,\~: '~;\zh~rlaad," 10~ '!b-~schUldigl,llg,U. aanteekemng, I? kl~tefl1ng,
: Y~fi J.'. '~C~,?,~~b,~t$,~r , .
13"'i~heemscp~ ~~r:k,e ,9.r.l:\n~, 14. r~gio-on~~r.deel, ~5_ stu~' gron«;i, ~6. ~oev~elheI~j
17~ v~'egende' ~lt~t~ rm~~r; ~18. doo,rgieter, 1~. pooldler, ~O. goQ,in. v.d. lan(lbouw
Wit:: Kd8,'Dd4, T15.
(GrJ ~ 21. Eut:; hoofdstad, 22.' hlJschtoestel, ~3. wereldtaal, 2~. 1l1heelll~ch b~.; Zwart : Ktt6; Ld5; 'Pg8; c6.
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PrlJswlnner ,werd mevrouw, J. H.:, Hal k. e m a, Hotei v. Dljck, M ad 1 0 e'" n~L' die 'aan~'de 'Administratle' Van het Batavlaascli Nieuwsbla<;t· gelie'Ve 'op
te-geven'watl:vetlangd wotdt.' , .: ,,\,'.
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Welke ka~r~ m~~I . ·W. pu naspelen '1
S. doorspelep b.e~1~ ~~~»lg raison, blijft
dus de ke\lze' ~li~h~~ll· of K.,
~
, 'If
~
P
,'
Ult. de bledlrig r.~ ;.ptn en vast te staan, 1 H. .
1 a.
~ H.
2 '·S.
:.,,:"~' dat Z., riaast eel}. ,apge H. met aas in. (} lJ.
verd~r wor!lt F~l}d~~p',a$~
top, zeker nog eCij;" inogel1jk twee azen ,.;
. ! , , , ' . ' , ,\ .1 .
heeft.
W. komt uit tnet S. aa~, en waar het
Waar in het laatstgenoemde geval het. doorspelen .van die kleur gevaarlilk ~a~l
~~i onverliesbaar Is,. tenzij O. nog een zijn, daar Z. op 'den heer ee~ w~a~<!~
troefslag zou kunnen make11, moet W. looze kaart in eigen hand kan ecarteedus hopen dat zijn' Partner hetziJ R,~~ ren, moet hiJ ~s- kie·zen tusschen: R; en
..,
hetziJ K.-aas heeft.
K.
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~s
I~~
'gf~,te
,vrl:la~,
\\l{~l~,
~PS:~.I.t
Yf.
~H-t~~.~r
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~w.
~Ed'tt~. ~l15e~
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'Or

de

~e,~st:ri)d ·.k~~ri~en deelnemen, 'I(C.~.~~~1~1?\a.~~\~~?WItS~h:,·

den

behouden hunkans op een 'prlJs, daar W?3) 'Z'~~I~W:I,t ,~~,n l}?:~, ~lJ~.~ m~~l t~~u~.
,
.', . ,
' . ' In£\J:~s'9h~n Ue,nQeft; zwat:t nleJ~ op winst
?~t, ,r~,e?,S ~pa~~l~? pu.~~na~n~l 'b~. :y¥~ ~enp~9n·.t~ ,sp~le~,en::~an"oo~' rnet
.~~r~~,tt\i,ng ya;t.l !q~.1 i~p;en:d\,~gen ,we~r .?':.:, ,C7~cp :6: c~x,~~,· q~.8ix.d~0t' ,~e
.m.e.~.et~IJ;. Het' puntenaantal, dat ,vo.or· d~ .a!r?N.y;a~~~~~l\t ~~~~il, we~ke hem eve/nprljs behaald moet Zijn, bedraagt 100. I.~~p~ !,e,?, y',~e,~ ,~pel v.e~~c,~a~t.
Z~dni men' voor 'een prijs
a,an~er:.Zoo:v e1 na ? Ld2 als na 5. e3 is c7-~5
'kiilg kQm~,; geve ni~h 'aiin de ~dnl1~l- ~e c;langew~en' voortzetting, b.v. 5. ~2
stratie 9P, welk boek ot' 'v06rwerp (tOt e.~, 'c1~5.! 6.' c4?<d5, e6Xd~! (wit Kan
eerl .maxiinumwaarde van; 'vljf gulden) ~60r de insluitingvan LeI nlet 'veel pr6rr1e~ ~~ri!cht: teO ontva'ngen. ,,'! : '
'f,ij.t trekken van den' ge,lsoleerdeh plon)
···,·;t',
7.·d4xc5; PbS:-:-c6 8.:Pg1~f3; O-l.() 'en
De oplosslngen van tweezett,en beho~· zwart heeft een goed speI'. ' ,
~en ~l~chts ge1f sieutelzet' .te bey~t~ii; " ria'are'~ieg~n' '~J op' 5.' i~1_g5 het beste
v(Jor''drIezetten 1s het' noodzakehjk det:; , ':I d' 5' ,; . . d'5' .J..
;'"
'.'
t t" '. " ; "tA' g..,ven
""'.... '~.
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Pb8-c6

Pge2 te laten .volgen, waarmede het geVaal' van de dubbele c-plonnen argewend
is, om daarna 'Lb4 met a2-a3 terug te
drljven, Maakt zwart van de laatste' gelegeriheld de c-plonnen te verdubbelen
ge"bJ:uik, d~n kan wit met Ld3, Pe2, 0--0
en later ~4 en f4 een geweldige stelllng
opbouweri,-zooala b.v, geschiedde 'in de
partijen Rejfir - Flohr (Kautsky-tournoot te l?raag 1932) en Rublnsteln ~
Colle (Luik 1930) :
. '"
'f·1:
•

,

1,'\

,.
.iI:~n ~ei

de chef, dat ik

maar met

,~,e.~} ,~~~.r,ijfs-i~gEml~~r moest spreken en
.~f\~

hij er verder .nlets mee uttstaande.
,v9\l h,e.J>ben. ,Ik doe' alleen wat ze .me
~e~~en ,en ntets meer, elndlgde .hij.

•

Ii
,',

•

i

Met 7. Pg3 kan wit· zijn ~ege~st~l)4~~
voor een ~o~i1ljk probleem pla~ts~i1. D~
voor de hand 11{Jgende zet 7.... ~: c~ Is ~~
niet goed wegens 8. dc5:, ;Lc5:' 9.; bJ I
~ eenilW' manie~ om' na t. Pg~' ~elijk, :
~i1e1 te verkrijgen is 7. ''', dC4 : t ~. Lc'i'~,
cS! en nu voIgt op 9. cdq:~ da'me~~il~
ter'Wijl wit ;ri'a' 9:' (}~O, ted4:' 11. ed4:, a6
gevolgd door 'lb5 door den geiscleerden
pion eerder lets mtnder goad staat. Na
7. cdS:! gevolgd:' d:QCof Pg3 ~tijS~ wft
center het veld IS YOOr h~t ~::\af~ W~
~ijn besclukklng.:'
' .'

.s.
~.'

;'

It

7. (

',

....

L.,

. Neen, lk glng niet mee, want ver1l1oe-'
delllk zou ik tegen dlen tijd ernstlg

,,'

zenuwzlek zljn.'

· .....e 6xd5

Zwart Z{}t voprt 1pe~ ~7-bS e11 Lc~
~. P~2-g3
b17, waarna z~jn. stelllng toe verklezen is
iln verband ni~t de gerlnge bewe'eglljkDe voortzetttng van. Flohr. Rubinstein
held, van' Ld2."
'
'
speei<N hj~'r ~f4 met druk QP 'd~~,' \yaar':'
mede c7..;..cS wotdt verhlnderd. Het paard
4. E2---E3
staat op f4 echter slecht, b.v, 8. PH, c6
J:!'f: p,e40,elirg van ~eze, v~a~ d~r ~u 9. Ld3~ 'reS 10. 0-0, Pbd7 ,11. b4, a6 12.
blnsteJn aangewende vo()rt~etting' Is Pb3, bS! en wit kan nlet voorkomen,
.
.
~~

r ~

•

f.;

",'

.
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En wle zorgt voor het eten?
Ik had nog nlet eens daaraan gedacht ! 'nat gebeurde tach bij llchamen
als, het SpoOr en bij de ;Paketvaart vanzeIt?
' .' :'
,
,

Ik ,zelUe hem dus dat hij

daar zelf

voor zorg~l\
,en ook voldoende te
.. nioest;
'
,

.'

t

.

ita

E!X:±&LE2SSC!!±!!

,-,
in het alp,enieen ult de g~ng vanzelf In de waardevermlnderlng haar t'Jt den rabrtkant, moeten wenden. l~ inko.msten
-,

,

zou h~b.b~n voorbehouden, at, of 'ete, 'geineeIlte' verordeningen', ,heeft
het au;~ere ge.t~l is het de firma, wa~~";
U'>': vfo~'\l{ t\fwnderflJ~ .wQ~en aan- uitgevaardigd', waarin' bepalingen vlJor.,
\i"l1 "V "he~ westel heb~ gekocht.
ge~1~~en 'v99r haar inko).l1~WI.l. «~e,tte- komen, die de ambtenaren der gemeenDoch' oak indlen U die waardevermin- '. ,.
'" .
.
~~n:' 'Z9U daze' ~{wnde~lIjlt~ Mn:d.~g, U
he( direct of' indirect hl;tndel dtijven
dering deskundig wudt, kunnen aanroo'A~~gezien d(}()~ U, nlet. meldmg i~ ?,~- g'~en v90Ideel b~eden, o,md~t QQ~ 4an d~ v~~bl,e~en.·
.:'~' .. ,"
": '
nen. wUdt U Ilaar mijn me~nll)g nog rn-aa~t v~~ ~v~ntue~le Pljzondere voor- bela&tlng 'wordt l),etc!s.end ntlar het ~k
In,q~en in strijd met 'qc in den ~twee
nie~ stee'ds een nieuw toestel kunnen waarden, waar9nder" h~~ toest~.l ev~n- ver 'tnklJ1ll,c'u V~n V li~ldeu e~ eer~~ d~,at.. den W1 van dlt artikel weergegeven vereischen ter vervanging van het oude. Mij tueei. is gekocht, is da~~~de ~~t~~~~rd na over
bel~e~ Word.i, aang~~lagel\ In ~o~spepal1n~ v..co~d.t g,eha,\1del~, zoudaarpersoonlljk wll het ,voorkomen dat U ~~ dlt, ~nt'Yoor~ geen reken\P~ ·k\ll.l:IW~ ~erhouding naar ied.~J;'~, In:k~m,en,.
. 1{~~ m!jns inztens net gevolg zij~~ dat
,
...
,'" '
,
tId'
f!2S. Aboffite No. '330~ vraag t : ~r
Veelee,: Ploet in ~e g'arantie worden daarroe slechts dan gerechtigd zQudt worde~ ge~oud~n.
. !~~,ien de huwelljksche '(®.r~a%l'd.en 4~: geme~~~ ~ich op 4e, ,t:ll~ ign,e, van
m~ ~'~rd 'bij' e'en ~~fdlohap<1elaar. een l1h~)..l'Y ge~I~~ /de pl1ch~ tot het herstellei'l van zijn,' wamieer U zicl1 bereid, 7JOl..ldt verJ,1,1~~ ~~~~ beding inhouden van de ~t1~k;-. d.~' handtlip:s ~~u ~Ioepe).}, ~n hetgeen
P~lhps radlotC?C~tel <?P afoetaUng ge~op~n geb'l'eken die zich gedurende den ga- klaren een redelljke 80m bij te betalen
k\ng als ~doeld, word'~ U ook voor d~ a;J eveh.t,~eef betaald zo'u.· hebben, kan
rnet 'Gen' garantle' van 1 jaar. ' ~',
. tl t ' i
. d
.
, ,
.
'. "
ran e erm jn voor oen.
voor· het 'ge'not 'dat U reeds van het
4-l2~. Ab?nlle J,. J. B. ttt ~. vr~aJ~; ~o, in,~{)~~,t'~n, u\yer vrouw aangeslagen.
teru~~~~deren. Ook is echter een ander
Kort geJeden is l].~t toest,el; wege~s ~en
'
I
~.Hlde 'toestel' hebt gehad.
,..
Ik ben gOl~verm~mentcamijt~·~aat. 'Nu l,1~~
, ..
:tr
'
• " . sJtal1dp~iJt <.t.at de hand~llng ~e~dlg is en
door' een. in w'endig~' fout dpgetrederl ,kort"$ , )
1c
stt1itiilg, door' bta:n~' er~Ug. besch.adigd.
Nu llgt de z~ak voal; . Y Inderwat. de lampen' aangaat zoou lk een
ik behalve mij11 saliuis nog ee.n: ~~~~a' ye~**
$Iecb~ adliliilist,ratlef fegell den ambdhmste vall f 60,-' per maartd. waarvan,
,
"'
, .
. tA "
k"
d
t d
i t
Het toestel '.1s ol1~eveer ~ maa~den ill ge.. :daa1. o/~l eenigszins anders" ln~len dergelijk standpunt"' wIllen innemen.
reeds loonbelasting wOl'dt af,gehouueii:I , ','
AJ1plll~~, ~ (~ ~ Op verzoe)( .IS ~~ ~naar.-, . an· WQr ell opge re en, -n e
" ~,U,~,
bruilc' gewe~~ ,'en ftU1c~lonheerde tot op tJ· kunt bewijzen dat het tqestel na, <;len N'!a,l illiji} mee.nhl1Z '711,lt U, slechts, aa,nc,,··
\
", I..
v~aa~- ~,i~~ Q~eI?:0Jn"e~,.
1)ulte'J'lt~$iot~n.,..
~ ~"
!'
De vraag is 1iu, of ik dit bedrag t~l:l
,
.,
'
h,et· J~~tste opgenb~i~ goe4. ,,', '. '.
brand ondanks herstel nl~t nleer' van q
spraak
,kunnep
m~ken 9P het verstrekmoet
opbrengen
tip
mijn
aanslagbiljet
voo~
Xndien. een a·mbtena,ar,. zou handelen
De door den bral1d' v~l'oorzaakte nitte4dezEHfde
kwalitelt
is,
als
een
toestel
van
het nieuwe' belastingjaar? ao Ik ~,\, [fe':
Ji>~.. <;t,09~
g;,~~t~ld~' vra,ag" i,s n~Q~, 1» In'"sttijd met bij. gemeenteliJke verlJrdeheeft de lampen en ove1'tg~" ondel·dee .
d d
bij '1 h \
k t ken, van nleuwe lampen 'indien' U een
Z c t .. ~een ,or,- ~eH~~g pijQet~~l~ dit itt eyel~,re~~g~~ld
len ZQ9' niet onbrUikbaar, ge,maa'kt; dan dle~l ou er om, waar
hu:r d m~t huw'clijksche voorw~a~den. hel a:I~~xn.,~~I:1. t~ b~a.n.\\V,QOld,~n,~, , I
ning ,g~'stelde verbodsbepalhlgen, zouden
toch een geduchte ~~U\y, gegeven en 'er slUlting heeft voorgedu~n. pf deze v~r staat tot he~ gebruik, dat v~n het ra~il~.~V;~~'~l:~;;J~
een: bijver~V~:~~A '~an
VOOfo ~09X~~ ~I~t Qe~.~ijl~' w,erken 7 , 1.~: 41~~t;l,lH' n~a..t:, l))Jj}J: m~el)JQg, voor den
is' volgens 'ontvangep;, ml1chtingen van nUnderlng van waarde m casu voorhgt,
Moot oo~ dit beQrago 0 m.iJ, 'aan,~I,ag- veringen Qt tt~~,SP9~~~l1, ~en be~~ev,!, a,Qll>.~~»l!a~ sl.e.c1;lt~ adm)nlstratleve gedeskurj,digen, gr!:>ote ka~~ .d~t zoo'l\ gere-, is een louter' 'technische kwestie,' in de diotoestel is gemaaKt.
:,' I ,
.
biljet worden opgebracht
'~""
van de gem~~n\~ zo.u, a~nnemen, dan ,vqlg,~l). '~~1\J:'1en voor~vl~elen, terwijl' de
pareerd toestel na €enlse maanden (~us"
it ., d I d . l
in dit geval' wanneer, de, g~tant1e ..~i1nijl1 be~orde~lmg wa~rval) u e~aal:
n, eze
Oat. do~r, Plij ten aanzien vall d~ lam:
. r
~"
' .'
!;\x e1 zlch daar~~i~ ~~f{ rou stellen' 01' recli~s~.el(,i,ghe~d. v,~n. qe veq-lchte haIlverstreken:: 1s) allerlei geijreken zal' vel''' tUbflek ,l)i~~ kan worden ~et~edel1.
pen ,e;enz~lfde ,stan<:lpunt wor4t, ~tlge~to
De eerst~ Vl'aa:g word'~ beV~$,ti~end ,: d{\arin IJP ee1llged:~~ ~ljze zou de.elne- deIln,gen nfet roll' kunnen· wordel,l aantoonen. V09f de, 'lampen is de garantie.
men als ~ m~t 'b.etr~k~ing tot het, westel beantw~ord" Eveneens de tweedif. . Met' men, zou het optred~ll als d?or U be- getast.
termijn verstreken.
: Op de uitspraak dat er kans p~~taa~
a.. ts': de firrrta' ~tabrikant) niet;_'seheel dat na verloop Vhl1 zekeren tijd als ge- ~eH,. y~p~t hierl~l zij.n' oorzaak.,' ~at" ~e t bet'fekklng tot dc, tweede vraag valt nog l'd'oeld den ambtenaar der ~~1p~.~11;~. ~,i,et I: . ~ ~dminl~tlAtleve gevoigen welke
v~~ t~~d ~amb'p,elld at:n .• m he,t volgande
t~ vermelden. :"
,"
"\rrij staan.'
,
ev~iltu~~l
vQ.ol' dell am~tena.ar ~it het
, aansprak'Glijk voor het defect, en de volg van den brand onregelmati~1iedeli ~ndt~t,~~~~l~l'
ue oes~~ opge re en ran ;, t e wlJ en."
,I
.
_
.'
~~r:03: ii~~~ab1j ~~e~t~~ele ~epara4 optreden, kunt U niet afgaan. Vast'moe·t tlldlen .,. 'het toe8t~l' door U van, den lndien bij ,d~ huwelijk;Sche VOOl'Waat:- ; Bovendien kan de gem~~I~,W. in ~~ar 't~q:i,~h~,en, van verbPd.en handehngen
~. tie' van h~t toestel de verhieuwing' der staan',' da t .het tees'tel door net gebre,It fabrlkant zeit mocht, 21jn gekoc~t'en de· den krachtens artlkel 140 van h~t Bur- verordeningen d,en ari1bten,~.I;~n,.vet~p$- ,~,u,n~elt vC?0t:tvloelen, moeten na~r het
hlmpe'n in' r,ek'~nlrtg bre-ngep.?:
een belangrljke waarde-h~rininder.lng vel'koop,er, qus niet n\eer dan als tus- (gerJUk Wetbpek Uw vrouw voor zlch het bepalingen helJben opgelegd. Of .4~ r.ev.~l1i"u~~I, ~OQr: de, betrokken gemeente
c. Kan' ilk het eventU'~1 'gerepareerde he'eft ondergaan.) Illdieil bedoelde' kans schenp-e'rsoon' zou zijn opgetre~eli, zouq.t i beheer harer roeren~~.' ~,l~ 0~).r9~r~~\~e ,a.w~ten~a,r, de, be<,loelde·.handelingen z~tll:geldel1de ambtenar~nrecht worden betoestel weigeren te ontvangen en hier- eI' eellC Vall eenig belang is, '\'indt ' ze d 'zfcn 'met· Uw aal~sprakeli, .1rid~idaad 1goederen aIsmede het' -':~i~4t: ~ft.~9)t. ,~l~~~~~W;9g,W), V~~~i,CJ:lt~ll, ha.ng.t eJ; ~~~ ~~ v~o ~OQ,J.(~e.eld.
, ~,~
voor een nleuw' toestel eis~hen?

Juridische Vr~genbus

~ooals

ti

bare p'raktijk bekend zal ziJn, beteekel1'~
het geven 'eel}er garantle niet, dat wan~
n~er ~en Qn,der garantle v~rko~h~ tQelinzenders van vrageJ;l VQor c:leze fubrlek ge, stel een' g~bre~ yertoont, ooR zonder
Ileven
den briefomslag te vermelden : meet vervanging van het toe~tel' door
"Md. Jurldische Vragenbus".
cen nleuw dan weI tel;uggave 'van den
betaalden prijs' kan worden gevorderd.
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STAAlBUIS. LEDIKANTEN

2 persoons. v.a.. f 45.- com pl.
1 persoons v.a. . " 30.- compl,
Gowoon model, billijke prijs
Voor hot, verstrekken
von inlichtingen omtrent
ofbetolingsvoorwaqrden :
,

•

~..

';

APPR.OACHING

\

LIGHT

, - speed

LEDI KANT ENFASRIEK

GOANTJIANG & CO.
Senen 117 Batavia-.c. Tel. 1917
$oerabaia
Gemblongan 28 -

'.

.' telefoon 3958
22257

--,--.....------------------- ,.
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f l:;'ATGEBOUW

~~tMOD1RN G[M[UBIlHRU[' flATS

22273

~ "'uM~"""""'" fiI'M',fB~auJI
~-. . . . . . . . . . .~

."

AAN HALTE, TJIKINI ,

-""JIb.:... . . . . . .t"~ . . . . .

e

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

AFSLUIT8AR,E BE'NZINE-T ANKOOPPEN
___

Co.

,NAAST DE ALGEMEEN REEDS BEKENDE
GOEDE EIGENSCHAPPEN VAN PHILIPS'
ONTVANGTOESTELLEN
HEEFT DE
PHILIPS' 323A BpVENDIEN:

I N Lie H'T IN GEN':

Beveiligen Ieqen diefstal enverlies.

,VON
&
,

,,0 RISSEEWE Gil

'"rapdt'OR 11
Telefollft' 3923 WI
22256

Ieletoon WI. 336 (tusschen 8 'yur v.m. en 5 uur n.m.)

1 Constant blijvende afstemming ondanka
eventueele schommelingen in, de HcM-

136z

n~tspanning

iiii-~-----------

2 Verrassende ~electiv.iteit en groote gevoe-

RUSTIG

ligheid, ook vcor de ontvangst van zwakke
zenders, door speciale nieu we schakelingen.

. . . ..

•

3 De verliesvrije spoelen der ,-,Advanced

De blauwe wimpel. .. een maandenlange
striid.door duizenden met spanning gevolgd.
Wat een arbeid is daaraan vooraf gegaan!
AIle voorarbeid, die Philips aan de' ontwikkeling van zijn nieuwe ontvangtoestellen
verricht heeft, is er eveneens op gebaseerd
geweest.om een blauwen wimpel te winnenzoo zij ook voorhet beste radio-ontvangtoestel bestond. In deze nieuwe toestellen
is gebruik gemaakt van alle ervaring, die
gedurende een loop van [aren werd gekregen, om speciaal voor Indie de beste
ontvangers te kunnen construeeren.
'I'
. Tal van nieuwe vondsten en technische verfijningen zijn bij de nieuwste Philips'",toe'stellen'toegepast. Men zal er een wonderlijk
constante ontvangst mee verkrijgen!
Luistert zelf! U zult enthousiast zijn !

Hoe kan .een rus-

\ .

,

,.

tiger .reis .qemaakt
·worden'dan rnet
e'e n va n .onz e
:':'\":

"

. "

vrachtsche pen ?
r

,

7FPT

-'

:

multt-fnductance " schakeling en vele
'andere verbeteringen, zooals een •.push «
pull" eindtrap o.a. maken dat de kwaliteit
, der ontvangst die van de omroepsituatie
in Europa benadert,
... .

1

,; Speci/al systeem van grof- en fijnregeling
verzekert snelle, gemakkelijke afstemming.
Dit wordt nog bevorderd door de klavervierafstemming

5

Toepassing van gemetaliseerde, economische, nieuwekortegolHampen. Daardoor
is het energieverbruik zeer laag: slechts
ca. 70 W.

'..t'.. (SI"
~",

,

TJII.:B~PAK.
Voor abonnementen, k,lachten omtrent bezor~g van liet
BATAVIAASCH 'NIEUWSBLAI;l
ens, geUeve men zlch te wenden tot

PHILIPS'323

A

·TOKO,:.BOGOR
PROVISION'EN DRANKEN
Teletoon No. 7, (~yen)

PHILIPS LEVERT VOOR AI.LE DOELEINDEN GESCHIKTE VERSTERKER.INSTALLATIES.

~.~

,

22250

•

ell klein, rijk
en arm, m allen.
.roepetl wij' toe:
~root

'.

,

'

I

, ,

"

22254

_---.....
Ons a~vies ~e~oort Utae

:---..-.-...---..------~-----_.
,."."..

Ooze' nfeuwe Methode
, Oog-onderzoek

..

~

I

':

I C.

F.ijn!

"

..

-

Batavia-C.

Tel. 159 WIt.

:)

r'

.

\'

~

Indien U preeies wilt weten, hoe
de eonditie en welke de beho e han van Uw oogen zijn,
laat ze door ons or.der zo eken.

W. ij zullen U open.harti g
'grondig advlseeren.
.

en'

,

,.

'

Moehlen wij voor U een bril
noodig achten, dan zullen wij
U' bawijzen, .¥"Jarom zulks noodz akelllk is."
,
.
1692

'..

.··-li~--""""''':-'-~_:--_---------_,~

Opge,richt 1863 . :

. Vestigin'gen in de voornaamste plaatsen van

. Nederlandsch-Indie

l

.

ATTENTIE, VERLOFGANGERS!
.."
~

•

moderlle klul.lnrlchlingen.

.'

"':"

I

~,

.

~::" =:~"'2

'.

•

,

.

.

~.
Yo

Wat \ het blad de Indlschman betrett, daarvoor heb ik nlets
dan lot. AltiJq op tijd ontva,ng ik de Indischman, wnzij ~ij.
vertragirig I vad het viiegtuig. In sommIge Hollan<Ische, blade'p
lees ik weI eens IndIsch nleuws. maar met <Ie Inllischman komt .
het n:tCUWS' .nl~ ,ali~en'vlugger, maar 'ook vollediger. in .. mljn.
hezit. En dat 9 maal per maand voql' d~l~ pl'ijs vall f l.~-,zegge
en schrijve een pop f Ott is VQOf iedereen te beta!en f Iedereen, .
ambtenaar z.Qowel als particulier, met v·erIol in Holland, moot
geabonneerd zijri op <Ie lndIschman. GeachLe heel', ik gee! U het
recht, van dit schrUve1l gp.bruik te 'maken, zoo U dat wenschel~jk
voorKomt, ais ,rec~ame vool' de Indisehman.
I
,

-W.g.

H. A. v. 'V.

De I nclischmctrt fV001~ 'ie(lererL
I ftiJischrltCtlt !

B,eleenlngen

Onze . Agentschappen Ie BataVia. 'Batavla.C~ntrum•
Ban~oengJ sematang en Soerabala beschlkken over

',:.,

.

•

, Amsterdam.

ALL! DANI(IAkEN

IAlle auteurs·rechlen dezer advertenire voorbehouden,l

.

fen lezer schrljft ons uit Ned~rland:

Kantoren In Nederland t

Effecten
,
'f

.

,.

Amsterdam._ - 's· Gravenhage - Rotterdam
Spaart plaatjes
voor het album
. "Java I" of bons
voor porcelein.

.'

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

Straits 'Settlements - Britsch·lndia - China'·- Japan,

I

Z2269
.i

V./C~fmacht Comite veer de
Secretariaot: lad'; Triveili 37

r

·N~'derlandscb.lndischellandelsbank N~V.

Dro~t'e-reepen zijn bijzonder lekker. Kinderen •••• maar ook de
ouderen geven "volmondig" toe,
dot zoo'o fijoe Droste-reep '0 heerlijka ofwi sseling, is onder het werk
of OR reis.
Droste-melkr~ep·en, Droste-sportreepen en Droste-koffiemelkreepenzijn aardig. verpakt in gezelIige blikjes van 12 stuks.

ALTIJD WELKOMI

fl(U[ H, O. D.
Gedlp]. Optician

reepenl

a

'.

Pasar Baroe 83

Droste'

DROSTE

gratis

Abonnementsprijs: f 3.- per kwal'taal in Nederlan<I, f 4.---' bul.
Aanvragen vool' abonnement aan de administratie van h,et
Batavlaasch Nieuwsblad, BatavIa-C.
.

I

~nland.,

...... +!2b 4 ' •

.

,

.

f:_--=-

_

IIGroote

overhcostinq"

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

In het "A. I, D." heert een blzondere
medewerker zljn licht laten schijnen
over het zoo j uist verschenen rapport
del' Antl-woekercommtssie, althans de
door deze commissle voorgestelde strafrechtelijke maatregelen. Er blijft riiet
veel heel van dat stuk werk.
De commissie heett .zeer hoog gegrepen" en het on twerp draagt J,duidelijk
teekenen van met groote overhaasting
in elkaar gezet te zijn"......
Wij vreezen, dat deze beide verwtjten
op den critic us zelf terugvallen, want
zijn opstel getuigt van wel zeer ondoordachte -crttlek,

nATi\VIAJ\scn NtEUWSBI:AD van Zater<lag 12 December 1936 ;.-ZESDE BLi\D
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Examen-Uitslugen

Meeninge(l van Anderen

M.O. Boekhouden (I{ XII ell Q)

•
Censuur OJ) rudlo-ultzendlngen, - Niet door de Nirom, docli
een ofjicieele instantle, - De hulsotulers ioortlen
,
overgeslagen
De brief van de Ieros
Ret

"A, 1. D." wijdt een bespreklng

aan het thans plotseling weer geactt-

-- - ---------~--!!

-

Aangerneld : 44 candida ten .
- Opgekomen: 41 candidaten.
V 0 0 r h e t 'v 0 I led i g d ,t P 1 o~
111 a : de heeren : J. U. Damn,
W. L.
Houttuin, J. P, A. A. van der Spek, Batavia.
Voor h e ts eerste g e d e e Lt e :
de .heeren : J. de Bakker, A. p. H. Tonm~yck
Batavia, Gan ,S\:1uw Tong iSemarang, J.

Het Gaud

van

Oude Javaansche legenden duiken op
I

kleuren, dus mengen van-net goud Blandong, het ruwIn staarjes bewerken en
Tjcb<)n, het tcetsen ervan..
Vermoedelijk heeft dus in den ouden,

ouden tijd ook hier de edelsmeedkunst
hoogtij gevierd en is thans hetgeen in
de bewaarplaats was opgeslagen, vrijgekomen en in de "Kali Dlrdo", tereeht
gekomen.

I

.,

.

or

I

r

f.

•

.

s:-

Desavolk zoekt metaul van lang »erologen edelsmeeilkunst

Meyerink Soel'abaja.
1
Degenen, die in de vroege morgenuren
V 0 0 r 'h e t t wee d e ge dee 1 t e : langs moeilijke sawah-dijkjes naar den
den is de hoofdzaak, maar het feit, dat
bevoegdheden zijn gelegd; daar waar zij de heel' F. Goeist Bandoeng
hcogen oever van de Lawangsche Goudnlet thuts hooren.
~---~---rivier, de "Kali Dirdo" wandelen, worden direct getroffen door een holder
r
Crisls-slaeh terrors FRAUDEEREND OPPERHOUTVESTER gezang, dat utt de diepte Van het ravijn,
waar doorheen net water stroomt, door
Van Ocndoever haalt in de Locomotief
Voor lUakasser's Raad van Justitie
de steile wanden daarvan weerkaatst en
cijfers aan uit Amsterdam waarult blijkt,
Tegen 30 Januari 1937 is gedagvaard als een gebed opklinkt.
dat nu het in Holland wat betel' gaat,
om
voor den Raad van Justitie te Madaarvan in de eerste plaa ts de j 0 1~ .•
kassel'
te verschtjnen de heel' V. M., oudgel' e n profiteeren. Hun werkloosheldscijfers llepen terug met percentages bo- opperhoutvester te Amboina en als zooyen de 20, maar die van de 0 u del' e n danig geschorst, beschuldlgd van ambtemaar met 2 ! Daarbij teekent de schrij- Hjke verduistering van een bedrag van
bijna / 28.000 en een aantal valschhevel' aan .
den in zijn administratie, met name in
Dit zijn cijfe1's voor Amsterdam. Veal' zijn kasbo2k, uitbetalingsstaten en w~rk"Indie zijn ze l~iet beschikbaal'. WeI bestaat lijsten.
de stellige indruk dat de Indische gegevens
Verdachte
ontkent
alle
schuld.
de Amsterdamsche niet veel zUllen ont-loopen en dat de tmgisch'2 lijn dezelfde
In de dagvaarding is de verplichting
blijft :
voor verdachte oI~gellomen om zell te
in den oplnarsch naar weer wat op- verschijnen, loodat hlj geen verstek kan
gewektel' tijd blijft een gl'cep achtcr:
laten gJan; aldus de "Mak. Crt.".
zij die wpl'den ovel'geslagen.
Als getuig~-de 5kundige is gedagvaard
De tragiek van deze groep:
.
,,,i(' boekhoudkundig ambtenaar van den
Zij behoort aan niemand, nh:mand ~n
p.iets behool't aan haal'. Zij staat in oe .( ·G·~ernelllents Accountalltsdienst te
tijdsruimt-e, die wij allen liefst sne1 will~n Soerabai::l, Rojenbul'g, terwijl voorts
vergeten, die haar bet hevigst trof en vool'1ezing wordt gevorderd van vier en
waarop voor haar en voor haar aIleen de vijftig getuigenverklaringen, welke gestetnp.~l del' pe1'manent'€ wordt gedrukt..
Wel'kloozen, pe1'manente we1'klQozen. H~t tuigen wegen') den verren afstand niet
is cen vonnis, - Ievenslang ... ...... Gee~l worden opgeroepen.
deel om na te streven, g€'en hOriZ01~ oIn
Verdachte vertoeft momenteel te Banaal' te turen, g'cen perspectief met vrou\fo'
en kind en gullen vl'iendenlach, geen 10k .. tavia.
kend
te-ekomstbeeld van blij wee1'zien{
geen droom van E'en zoon in Leiden 0
Delft, noOit me.:l' het Here gevoel van
HET BATAVIASCHE WIJKWERK
eigenwaarde en de moreele stimulans van
eigen verdienste, werk van e~gel! handed
en eig'dl hel'sens, - elken zoncigen dag
De' Wijkzus'tel's A. van Gheel Gildedien God geeft: het vonnis van levens- meester en L. Ottow schrijven ons:
Ii
lang ...... .

veerde conflict tusschen de Icros en de
Nirom in verb and met het afbreken, op
21 October, van ;pater Burgers' rede. Het
blad meent dat de Icros betel' had gedaan zich tot de regeerrng te wenden
dan tot de Nirom, althans wat betreft
het verzoek inzake jde regeling del' cenDe definitie van "geldschieter", n1. SUUl', een meening die wij geheel onderhet "een bercep of bedrijf maken van schrijven.
overeenkomsten van gelduitleening" zit
naar de meaning van den medewerker
Deze censuree1'2nde bevoegdheid bij een
instelling als den radio-omroep behoort
van het "A. I. D." vol voetangels en
'gelegd te worden, naal' de I.KR.O.S. teklemmen.
i
recht opm€i'kt, b.ij ,een. instantie, welke.
Wanneer maakt iemand van bepaaluit den aurd van haal' taak en op grond
van haal' el'va1'ing daartoe de r.oodi·ge'
de handelingen een' beroep of bedl'ijf?,
g'cschiktheid bezit.
vraagt hij zic11 af.
Het kan 'niet de taak zijl1 van een omroepleider, wiens hoofdtaak ligt in saIn de eerste plaats vult hier op te
menstelling van programma's voor den
merken dat het begrip "bel'oep of beC'entralen omroep, om daarnaast ook nog
drijf", "bel'oep of gewdonte", 'in ons
'tens te gaan censurceren op politiek,
strafwetbcek op vele plaatsen voorkomt
:;jtraks missch:'en ook religieus of moreel
gebied. Deze taak valt duidel1jk toe aan
en in de. practijk nimmer moeilijkl1eden
organen ~an het staatsbestuul', die \Vat
heeft opgelevel'd, \althans niet wanneel'
mag en met mag, kunr.en toetsen aan de
men in d e r d a a d s_echts beoogde het
wet en aan de opvattingen, welke ook
bestraffen van een beklaagde, di~ van
op ander .g'cbied gf:lden.
de handeJjng in kwestie een beroep, beIn dit opzicht valt dus volkomen mee
drijf of gewoonte had gemaakt.
te gaan met het verzoek dat de I.K.R.O S.
deed
uitgaan .. AIleen meenen wij) dat ric
Het meest voor de hand liggende voorI.K,R.O.S.
haar verzoek aan het verkeerdoa
beeld is hier het neg jonge strafartikel
adres richtte. Niet tot 'de N.I.R.O.M.-ditegen de flesschentrekkerij,. d.at sinds
rectie of tot den Raad van Advies had
mell zich in dit geval dienen te wenden,
zijn bestaan regelmatig wOl'dt toegepast
maar tot de overh'cid, wier taak het is,
zonder dat zich d~al'bij moeilijkheden
zorg·. te dragen, dat de bij den radio-omvoordoen, al zal uiteraard ie.jere verderoep passende cOl~t1'6le wordt uitgeoefend
diger pl'obeeren aan t~ toonen dat zijn
door instanties, welke l~'lr~ bevO'I:gdheld
d.l'ect ontleenen aan de hare.
client van het koopen van goeder€l1 met
het oogmel'k om die geheel of gedeelTot den Raad van Advies en tot de
Ziedaar een brok van onze e1'f-enis. Want
Htt moet o\\s eens even van 't hart
N.I.R.O.M.-directie hadde men zich dan
telijk niet te betalell_.. gee n "beroep of
als wij gaan naar een blijdel' tijd, dan zulkunnen
wenden
met
net
verzoek
am
door
lOe blij wij zijn. Gisteren was het weer
len deze menschen mee moeten!
gewoonte" heeft gemaakt.
middel van adviezen aan de regeel'ing, dit
Het zijn, constateert v. G., de h u i s- ,Kijkdag" bij Mevrouw Couvret en wij
Voor
de
geldschieters-ol'donnantie
verzoek te steunen.
waren wat, qlij dat wij ook mochten gaan
geldt dan nog in het bijzonder dat de
a d e r s die achter blijven.
,
v
Wij nl€'.:nen, dat in zoo'll geval de
kijken. \Vat wij zagen? !Allemaal nieuw
geldschieters tegen wier kwade' practijHet
kan
nooit
een
waarlijk
goede
tijd
N.I.R.O.M.-dil'ectie evenals de Raad van
worden '1'001' een maatschappij die de uit- goed om in de Kerstpakken voor de arAdvles gaarne hun stem zouden hebb'cn
ken de voorgestelde maatl'egelen zich
vallers aan den kant van den W'2g laat men te doen. Keurig netre jurken voor
Vel'leel!d.
•
richten, geregeld VOor den rechter" verliggen. Als 11et verstandelijk oog de kansell meisjes ; jongensgoed dat altijd zoo 'ontschijnen om een vomiis op hun debiteuDe hoofdzaak, waarom het .gaat, is door
ziet, die een nieuwe periode als beloften
de wijze, waarop de ,I.K.R.O.S. de kwestie
ren te verkl'ijgen. Een wQekerbedrijf zonvoortoovert, moet llet hart tceven in het zettend welkom iSi, babygoed, zelfs slopen,
heeft voorgebracht, eenigszins vertroebeld.
verleden, moetell de ,schoudjers l\:3t~11.{t ja in 't geheel tweehonderd vijf en negendel' l'egelmatig contact met den l'echter
worden om de erfenis mee binnen te dra- tig stuks. Dit alles is weer gemaakt door
Niet de vraag, of de omroepleider in het
Is practisch ondenkbaar, zoodat de niet
geval Patel' Burgers verkeel'd is opgetl'e·
gen in dat land van. belofte.
lerschillende dames die zicll verbonden
ingeschreven ge)dschieter of een deel
'lebben om elk vo')r een nieuw stuk kleevan zijn, vor~el'ingen moet laten
,ding per maand in te staan. Het loopt
schieten of zichzelf ,als zoodanig bezoo op en wij ;zijn zoo blij in staat te zijn
kend dient te maken I
gen niet worden opgericht om uitslui}{el'stnummer "Strijdlueet"
o-m de menschen op 't Kerstfeest gelukkig
tend of voor een belangrijk deel somDe schrijver betoogt voorts:
te maken. Het is ieder keel' weer even
men van hoogstens / 500.- uit te leeHet zoo bekende weekblad van het, aardig om de kinderen met hun nieuw
In de tweede plaats zet men door een nen. Mocht een kleine banklnstelling Leger des Heils he.eft, evenals andere ~goed aan en verheugd~ gezlchtjes te zien
dergelijke ntim.e bepaling het geheele zulks inderdaad doen, dan valt zij ook periodieken, zijn Kerstkleed aang~tl'ok-: -iJinnen kohien. En daal' wij niet alle nacredietv·':l'keel' met kleinere bedl'agen op werkelijk als €en geldschietel'~gedrljf
ken, en .open~ de lange l-ij al'.tikelen ~et men van de dames weten, die zoo vrienlosse schroeven. Immel's, onder overe€n,'.
een he~·mnermg. aan den stIchter, Wlj- delijk waren hierin hunne welw1llende
komst van gelduitleening verstaat de ont- aan te merke'n.
werp-ordolll~ant1e iedere
overeenkomst,
len generaal WIlliam Booth.
medewerking te verleenen, willen wij hen
onder welken naam of in welken vorm
Wij zullen hem niet langer op den
op
deze manier heel hartelijk bedanken.
ook, die ten doel he'eft, den geldleener on- voet volgen. Hij heeft nog vele andere
Voorts treffen wij van de hand van En wij hopen'dat U ook in het komende
middellijk of middellijk de beschikking te
geven over een geldsom, onder gehouden": aanmerkingen en schijnt het bijv._ te generaal Evangeline Booth een bijdrage jaar wilt blijven volhouden. Uw moeite is
heid na zekeren tijd, hetzij ineens, hetzij betreul'en dat verscheidene bepalingen aan, getiteld "De onultsprekelijke gave". zeer zeker beloond als U weet, hoe welbij gedeelten, een gelijk of .grooter bed1'ag van het B. W. buiten werking gesteld
kont alles is.
terug te betalen, in ,geld dan weI in goe- zouden worden door de ordonnantie,
deren. Niet aIleen valt hierdoor b.v. e,en
De kalenderstl'oom
groot deel del'. Inlandsch'c grondverpan- hoewel het uiteraard' onmogelijk is, tedingen onder de ordonnanti-e.. maar ook gen bepaalde groepen bizondel'e bepaBond voor Evaugelisatie
het koopen van gouden en zilveren voor- lingen in het leven teo roepen zonder
"Swiss Milk" (Bear. Bl'and) zond ons
werpen, en sieraden, op cr-ediet, waar dit
De Bond voor Evangelisatie afd. Bavaak geschiedt met de b'2doeling, het ge- wat hen betreft te derogeeren aan ze- haal' kalender, waal'Van het schild aan
het jaargetijde herinnert, dat thans in tavia-C. zal op Zondag 13 December te
kochte in het pandhuis te kunnen belee- kere algemeene voorschriften.
Europa heerscht: -de met sneeuw be- 6 u. 30 n,m. een evangelisatie-samennen, en eveneens het verstrekk'en van geld
De schrijver meimt tot de l'egeering kroonde tOPPBn del' alpen, het' diep
op hypotheek, onder onderpand van effecten, e.d.
de waarschuwing te moe ten richten, blauwe water del' Zwitsersche' meren komst houden ten huize van de fam.
Florentinus,
Defensielijn
v.d. Bosch
dat "een en ander npg eens ernstig over- toonen den winter in zijn ,kille majes52 p., alhier, toegankelijk voor een iedel'
Dit nu is weI een treffend bewijs voor dacht dient te worden":
teit. De kalendel' zelf is van een forsch en waal'Op zullen voorgaan als sprekers
de haast, waarmede niet het rapport,
en duidelijk formaat. Een practisch ge- nwvrouw van Bommel en de heel' de
maar het artikel voor het Bandoeng"Wanneer men werkelijk een regeling heel VOOl' kantoor of huiskamer.
Tyssonsk. I
sche blad geschreven is~
zoo urgent acht" (het woekereuvel is
Waarom zou het credietverkeer met volgens hem blijkbaar'-niet zoo'n groot
De fabrikant van "Parfums de noir"
kleinere bedragen op "losse schroeven" maatschappelijk kwaad), "kan met en~ zond ons zijn kalender VOOl' het llieitwe
011ze 'Fihllpagiua
gezet worden. door van te goeder naam kele partieele ~naatregelen reeds veel jaar, die in al zijn eenvoud toch open faam bekend staande personen te en betel' - resultaat worden berelkt", valt.
Trouwe lezers en lezeressen van onze
eischen dat zij zich Iaten inschrijven en aldus besluit hij zijn critiek in veUe
Een aardig. geheel van wit en groen. fiImpagina zUllen Donderdag reeds hebaan anderen die inschrijving te weige- letters.
ben opgemerkt, dat een toto vall Robert
ren?
Welke dOcltreffende maa~gelen hij
De Minna Fuchs en Rens zond ons Taylor en Loretta Young abusievelijk in
Maar wat te zeggen van een criticus op het oog heeft, vermeldt--hij nlet.
haar kleurige en fleUl'ige kalenders, di~ Ilet stukje over de film "San Francisco"
die een del'gelijk ernstig en belangrijk
Ach, als de criticaster uit Bandoeng op duidelijke wijze demonstreeren, dat werd geplaatst, terwijl zij ten rechte
stuk werk als dat vaT\ de Anti-Woeker- deze nu nogeens -ernstlg overdacht de Engelsche ,prentkunst aan frischheid thuis hoorde bij de besehrijving, welke
commissle denkt te wraken door bijv. te had'"~,,.
.,
nog niets heeft ingeboet.
van Loretta Young's film-carriere werd
beweren da t het verkoopen van gouden,
K.
Een lust VOOr het oog I
gegeven.
zilveren en andere sieraden op crediet nu
ook onder het geldschietersbedrijf valt,
omdat die soms gekocht worden met de
bedoeling om ze naar het pandhuis te
brengen?
Het ontwerp" spreekt van geldu it 1e e n i n g met het doel den geldleener
onmiddellijk of middellijk de beschikking over een geldsom te geven en het
doel van den verkooper van sieraden
zal zeker nooit zijn dat de kooper ze
"in de pand" zet. Integendeel, hij laat
in. den regel den kooper een huurkoopcontract teekenen, krachtens hetwelk de
onderteekenaar zich aan een strafbaar
feit schUldi, maakt als hij de goederen
beleent I
'
De meest gevaarlijke bepaling uit het
ontwerp lijkt den schrijver het voorschrift dat "terzake van "een ll'let ~
geldschieter gesloten overeenkomst door
den geldleener, noch door een derde een
wisselbrief, een orderbriefje
een cheque mag worden geteekend.
Als voorbeeld van het gevaar dezer
bepaling noemt de.scribent dat het verboden zou zijn dat iemand, wien een
bank onder onderpand een crediet van
500 gulden heeft geopend, bij wege van
cheques over dit crediet beschikt.
Hieruit blijkt dat het begrip "een be" roep of bedl'ijf maken van het sluiten
van overeenkomsten van gelduit:eening,
welke uitslttitend of voor een belangrijk
deel geldsommen van meer dan vijf doch
hoog~tens vijfhonderd gulden betreffen"
voor den Bandoengschen
lIet Crystal Palace in het Zuiden van Londen, eertijds ver'maard aIs centrum vall vermaak, in later jaren meer bekelld
c r 1 t' 1 c u s inderdJaad ernstige moelals tentoonstellin&,sgebollw, is onlangs, naar wij reeds berichtten, in vlammen opgegaall. De glazell koepel ell een der
l1jkheden oplevert, want het is niet tot
70 meter l\oOKe torells zlJn seheel vernleld, 'den anderen toren hoopte mei, te behollden. ~rnstJKe persoollllJk4) 01\hem doorgedrongen dat bankln$telUn~
gellikken zlJn nlet voorgovaUen.

de Kali Dirdo

,I

Lawang's gondrivier benedenstrooms.

Een tiental jongemannen, 80ms Uleer,
zoeken daar dag aan dag plet stille hoop
in het hart. Met een trechtervormigen
schep aan een houten steel, wordt het
zand- met padasmodder vermengd, uit
den stroo'm opgehaald en vervolgens in
ronde houten schotels gewasschen, waar,.
bij het vinden van gouddeeltjes, die .in
de zon schitteren, een glans van ,blijdschap op het donkel'e gelaat tOQvert. Al
wat te fijn als st-of te voorschijn komt,
wordt, bij gebrek aan routine, weggeworpen.
(

Volgens de bevolking, die in de Olllgeving van de Soember Blandong en de
l'joban woont, zeu het legenaarische
van gouden vleugels voorziene paardde "Koeda Semlnani" - eveneens be ...
Keno uit de wajangspelen, iedelen avond
III de Blandongbron gebaad hebben en
was dit ook de piek, waal' immel' en ook
zelfs thans nog, zich de drink- en, waschg~legenheid voor paarden bevlndt, die
nier kl'ucht en dud opdoen.

Men bezigt het Hefst houten schotels
van de Lohbocm, 'die vermoedelijk het
goud vasihouden. De grootste oogst bestaat - misschien na dagenlang zoeken - uit kleine klompjes van ten hoogste een half gram, die bij een goed gehalte van circa 18 karaat 75 cent opbrengen.
I

Wat den diepen vijvel' onder de Tjoban aangaat, hiervoor is de bevolkmg
zeer bevreesd, niet slec'hts om de diepte
el'van, doch e,m het verhaal, dat· dUal"
i€deren avond na zonsondergang een
groote "Ikan Gaboes" opduikt, die op de
gestalte van een ,visch een vrouwenhoofd /vertoont.

\Vat de volksmon(1 zegt

De geschiedenis 'na te gaan van de
Goenoeng Baleh en deze rivier, die er
langs stroe,mt, is niet gemakkelijk daar
den. oudsten Javaanschen .ingezetenen
van Lawang, waarbij er zijn, die naar de
honderd loopen, slechts weinig daarvan
uit de grijze oudheid bekend is.

Wellicht is de oOl'sprong van dit laat..
ste sprockje te vinden in de oude geschiedenis toen, een krijg woedde tus:",
schen den vorst van Singmari "Karta..
negaral', die eenige beeldschoone dochtel's bezat, en den - vorst van Kedir!
"Djajakatwang", die daarna onder den
naam van Kertaradjasa DjajawardaDe loop van de Goudrivier hana als eerste vorst van Madjapahlt
regeerde.
In den bovenloop ontvangt zij haar
water van de kali Getih (bloedrivier),
WTi"ZRM
die
dO'e,r het onderdistrict Bedali
stroomt. .

--

Ven:olgells loopt zij door de dessa
Pilang, die deor een primitieve bamooebrug vanui.t .SDember-Waras te bereiken
is.
f

Oft. Berichten
Justitie

~

De naam Pilang is vermoedelijk ontleend aan d'en Pllangboom, welks bast
benut wordt om voernamelijk leder rood
te kleuren, evenals Bedal1 ook naal' den
boom genoemd is, /waarvan n.1. de tjikarwielen worden vervaardigd.
Op Bedali ziet men dan oek nu nog
tjikar-makers. De Bedali is de boom met
l'oode bloenten, die meer bekend is onder den naam v~n Spatoedea. Den lCQp
van de rivier verder volgend, bereikt men
na de brug, over de' kali bij PHang de
Soem bel' Blandong die onder oud geboomte haar oorsprong he~ft.

Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlot naar Europa vel'1eend aan m1'. A. E.
H. KOUWENHOVEN, 100l'zitter van den
landraad te Pekalongan, mat bepaling, dat
hij zljne betrikking zal ne<lel'le~gen op 2
Maart 1937. '
Marine
Over~-eplaatst
Oranj~" naar de

van Hr. Ms. "Prins van
Mannekazeme "Oedjoeng",
de Lmtenant tel' Zee del' ~de klasse L J C
CORDESIUS.
. .
Vergund am naal' Nederland terug te
ke'cren. aan den LUltenant tel' Zee del' 2de
_klasse L. J. 0'. CORDESIUS.
Geplaatst aan boord van Hr. Ms. "Van
Ghent", de Offici·er van den Marine Stoomvaal'tdiellst del' Iste klasse J. N. GONS,
Blandong beteekent de hakker, die de vel'wacht uit Nederlal!d.
boomen tot ruwe balken verwerkt. Het
p. 1M fA
water stroomt verder langs groote, massale .bergsteenen, stort zich als een waterval of tjoban in een onpeilbaar-diepen vijver, stroomt onder den naam
Kali Dirdo verder.
I

•

Bevolking van' Batavia

•

Indien wij nu tot de goudvondsten I
GEVESTIOD
t.erugkeeren, dan zou uit bovenstaande
gegevens achwreenvolgens flguurlijk
j. H. Hiert PetodJo Oedik IV/192, J. Kamkunnen worden opflemaakt: PllauO', het bey Kwitang No. 14, J. J. K()o~r Jav~we~
""
,
1;,
No, 12, J. Kruyt Pasoero~anwei ~a,
I
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Ilet Verre Oosten

DEFIcrf VAN 3.600.000.000 FRS.

raamt de

DE CIUNEESCHE BELAS'rINGEN

vroegere rapporteur

voor de begrooting Barety.in een artikel in het financleele orgaan "Le Capitil", dat het werkelijke deficit, op de
normale ,begrooting aIleen lliet mindel'
dan 7 m11liard francs zal bedragen.
Barety berekent voorts dat in 1937
voor buitengewone uitgaven een bedrag
van 26 milliard francs noodig zal zijn.,
Bij het begin van het debat oefende
de recht-sche afgevaardigde Laurent crltiek uit op de h~ast. waarmede de regeering klaarblijkelijk een zoo belangrijke
maatregel als de ontwerp-begrooting
door de Kamer aangenomen wenscht Ite
zlell.
De minister van FinancH~n Vincent
AurIol antwool'dde hlerop, dat de procedure-commlssle erin had toegestemd
de door de regeerlng voorgestelde procedure te v()lgen. ~
I
De 125 artikelen~ betrekking hebbende
op de Inkomsten, werden vervolgens In
mindel' dan 2 uur door de Kamer aangenomen. met uitzondering van enkele
artikelen, die lalter zuBen worden behandeld.
.
Het debat zal hedenavond 9 uur worden voortgezet.
In politieke 'kringeu' wordt erop gewezen. dat de procedure. welke dit jaar
wordt gevolgd, ongewoon Is; aangezlen
anders steeds het debat over de uitga'len aan dat over de inkomsten vool'af-

glng.

S han g h a I, 10 Dec. (Shanghai
Radio). Het mlnlsterle van Financlen
heett de Wai Chiao Pu (mtntsterle van
Bnltenlandsche Zaken) verzecht om de
onderhandelingen met de diplomatieke
vertegenwoordlgers del' 12 landen, waarmede China. verdragell heeft gesloten,
over de betaling van inkolllstenbelastlng
door buitenlanders voort te zetten.

1'4

'0 S

k

0

u,

9 Dec.

(Transocean).

De 'Sovjet-regeering heert bij het hoofd-

kwartier del' Rus.sische film-industrie
besteld, welke ten doel hebbell de
bevolking aanwiJzingen te geven hoe te
handelen: in geval ,van oorlcg.

De eerste dezer filnlszal een overzicht gevep van de methoden tel' bestrijding van luchtboml)ardementen en gasalsmede aanvallen met
Lou den, 9 Dec.
(Transccean). aapvallen,
De orders voor wapenleveranties, die de brandbommen. Deze film is practisch
laatste 6 maanden door de Britsche re- gereed en zal overal in Rusland kosteloos
gee ring geplaatst zijn, beloopen 4QO.000 worden vertoond.
pond sterling, zoo verklaarde de minister van Defensie, Lord Inskip, peden in
het Lagerhuis in antwoord op een des- Itlllie
betreffende vraag. De minister gat t.e'gelilkertijd het Huls enkele inlichtingen
ove'! eell "ballon-barriere", welke ten
"ZUIVEIUNG" VAN ETIUOl)IH
coel heeit Londen tegen aanvallen uit
de lucht te beschel'll1en. Met de conRom e 9 Dec. (Transocean). Het
structie ervan is reeds ,een aanvang ge- prO€es van'de bezetting van Ethlople en
maakt en de militaire eenheden voor de het onderdrukken van de laatste poginbedienlng i worden thansreeds geforgen om tegenstand te bleden, zoowel in
meerd. De minister weigerde echter' anthet Oostelijk als het Westelijk deel van
woord te geven op de vraag in hoeverre
het land maakt geleldelijk voortgan~.
dit ballon-systeem overeenkomt met dat,
hetwelk tijdens den oorlog werd tcege- Volgens de laatste berichten uit Addis
past en welke maatregelen gellomen zul- Abeba is thans het geheele district Harlen,worden ten aanzien van laagvliegen- ral' in handen del' Italianen, ook he'~
moeilijk toegankelijl{c· ljerggebied. 2600
de vllegtuigen.
Geweren, 26 zware en 86 lichte machlnegeweren werden gedurendc de afgeloopen twee maanden aan de troepen verBESPREKINGEN VLOTTEN
strekt, die met dezQ zuivel'ingsactie belast
zijn.
Lon d e 11, 10 Dec. (Havas). D e
BALLON-JJi\RRIERE

I
I
I·

I!

voon

LONDEN

---------

1

B I' its c h-I t a I i a a n sc 11' e b es pre kin g e n,
weI k e
tot
doe I h ebb e nee n "g e n t I emen's
a g r e e m e Ii t"
tot
s tan d t e b r e 11 g e n, h ebb e n
e e 11 b e v I' e dig end v e I' I 0 0 !>.
In officieele kringen wordt verklaard
dat de overeenkomst den weg zal banen
naar een nieuw tijdperls 'van vriel1dschappelijke betrekkingen tusschen El1geland 'en Italle. Als gevolg hiel'van zullen de secundaire vraagstukken, zooals
de Italiaansche propaganda via den radio-omroep, eerst worden opgelost.
In gezaghebbende krillgen verklaart
men. dat het vraagstuk betreffende het
evenwicht del' belde vlootmachten in de
Midellandsche Zee niet in de overeenkomst zal worden geregeld, evenmin als
de kwestie inzake de verovering van
Ethlople door ItalIc, welk laatste vraagstuk geheel binnen het kader van den
Volkenbond valt.
ONTWIKI{ELING TURKSCIIE
Li\NDBOU\V

C a 'i r 0, 9 Dec. (Transocean). Tijdens
een recente vergadering van de regeering werd besloten om over te gaan tot
het nemen van maatregelen om de
Egyptische industrie, Landbouw en Handel verdeI' te ontwikkelen. Dit besluit
houdt onder meer in het oprlchten van
een industriewijk In de omgeving van
CaIro en het stichten van 15 modelnederzettingen, met technische hulpmiddelen voor den landbouw, alsmede het
aanleggen van proefvelden voor experimenteer-doeleinden. Ook werd aangekondigd dat een nieuwe brug over den
NijI gebouwd zal worden. waarvoor een
contract is aangegaan met de "Kruppwerke" in Duitschland. nadat talrljke
maatschappijen ult verscheldene andere
landen eveneens inschrijvingen hadden
gedaan.

',~

I"ASCISl\1E VERIIEEULIJU.T

Rom e, 9 Dec. (Havas). Pater Gemelli, een intiem vl'iend van Z. H. den
Paus; veroordeeidcin een redevoering
tel' gelegenheid van de opening van de
colleges aan de Katl~oUeke universHeit
te Milaan het communisme, tcnvijl hij
het fascisme vel'heerlijkte en verldaarde.
dat Mussolini al zijn hOOl> heeH gevestigd op degellen, (tie het conllllunisme
bestrijcten.
DE KOZMA Ni\An. llEltLIJN
B 0 e d· ape s t.,
9 Dec. (Transocean). De Hongaal'sche minister van
Binnenlandsche Zaken Nikolaus de Kozma is vergezeld van zijn echtg"enootc.
den staatssecretal'is· dr. Johann Bodma
en diens secretaris naar Berlijn Vel'trokken, waar hij verscheldene dagen :!:al
doorbrengen als gast van den Duitschen
minister van Binnenlandsche Zaken dr.
li~rick.

Minister De Kozma zal van deze gelegenhcid gebl'uik maken om in contact
te komen met de verschillende vooraanstaande mannen van het Duit.sche openbare leven en om van nabij Duitschlalld's nleuwe a~ministratieve en sociale
Instell~ngen te bestudeeren.
De Duitsche gezant te Boedapest Von
Mackensen en vele vooraanstaande Hongaren waren op het station aanwezig om
den minister uitgeleide te d(jen~
WASILEWSKI 't'

War s c h a u, 10 Dec. (Havas). De
vroegere Poolsche Premier en minister
van Bultenlandsche Zaken Leon Wasilewski is heden aan een hartverlamming
overleden.

•

Uijstnoteerillgell van 11 Dec.
.

6111gapore

's middags!

(Reuter-Eastern>

Ban g k 0 k : Ketan no. 1 e.k.
Batavia aanbod / 5.10 p.p. of / 8.26 per
100 kg.
\0
Java Ketan e.k, Batavia aanbod / 4.25
p.p, of / 6.88 per 100 kg.

11 nee, 11 Dec. 12 Dec.
'VOOI'

eerste kuartaal 1937 uiet W(UlI'SCllijlllijk

In het A I g. H 'a n del s b I 'a d,
Iazen \vij het volgende, zulks 111 verband
met hetgeen ook onze financleele medewerker In zljn beursoverzlcht hlerover
schrijft :
1 l I \
,
Reeds werd melding gemaakt' van
geruchten, dIe ·te Louden schljnen te
hebben geloopen, volgens welke het Internatlonaal Rubber comlte in zijn vergaderlng van 15 December zou beslulten
om het ultvoerpercentage, dat zooals
men weet voor het eerste haltjaar van
1937 reeds is. vastgesteld op 70%, te verhoogen, in dat geval waarschijnlijk tot
75%.

Immel'S met hlgang van het nleuwe
jaar Zal ook vdor de inlandsche productie de individueele restrictle \Vorden
Ingevoerd. El' zal dail in het geheel geen
rubber meer mogen. worden uitgevoerd
zonder llcentle. Men zou weI zeggen, dat
de betrokken ,auwriteiten dus precles
moeten weten, hoeveel er hoogstens zal
kunnen ,worden uitgevoerd. Intus.schen
brengt iedere overgang van heteen€
systeem naar het andere tijdelijk een
element van onzekerheid en het zou dus
stell1g verklaarbaar zijn, inaien men
cerst eens wil afwachten, hoe de l1ieuwe methode werk,t, alvorens men tot een
wijziglng van het percentage overgaat.

open

slot

open

sneets spot
" Januarl
" AprU/Jun1

321/ j 32:J/ 8 32
350.000 ton schat, terwijl men vroeger
32~/16
327ha 32'/16
zelfs 1 mill. ton voor mogelijk hleld.
1h
32
32''5/8 • 32'1..
Het tegenwoordlge quotum voor de InIt
-Jull/Bept.'
3291t6 3'll1/16 325ha
landsche rubber is 250.000 ton, zoodat
" t.o.b 000.
323/ 8
3'~7/16 32'/8
er nog voldoende speelrulmte bestaat. Medium blankets
Hlerbl] dient dan echter nog in aanDec./Jan.
32
31%
. 30 3/ ..
merklng te worden genomen, dat ook Rolled bark Dec./Jan. 31
net vraagstuk van debeschlkbare werkDe' markt sloot sUI en prijshoudend
krachten een 1'01 speelt.
en slult heden om 11.45 v.m. om heropend te worden den 17e11 December.
Al dlent er dus te worden gewaarschuwd tegen fantastische droomen over
Londen
een zeer sterke prijsstijging in de toekomst, tach blijven de vocrultzlchten,
(Reuter-Easwrn)
zoowel voor de naaste toekomst als op
Iangen termijn gunstlg.
10 Dec.
11 Dec.
! "
#>

Hat lijkt niet waarschijnlijk, dat, het
Comlte hiertoe reeds In zijn ee:rstvolgende vergadering zou beslulten•. omdat
de uitvoel'licentles op 17 December zou- Situalie Of} 'de Suikcl'Juarkt
den worden uHgereikt zQodat een verIlet weekovcrzlcht van Czarnikow
andering van het uitvoel'percentage 011getwlj feld zon moe ten lei dell tot een
VoIgel1s het weekoverzicht' van Czar.
Zooals men weet. Is China voo(nemens vertraging van de uitgifte. Bovendle'll Is
met ingang van 1 Januarl a.s. deze be- de toestand niet zoodanig veranderd, dat nikow kenmerkte de markt zich dOOl'
lasting te hetten.
hiel'toe illderhaas't zou l110etcn worden eene apathisclle honding van l'affinadeurs, hoc wei daartegenover geel1 groot
overgegaan.·
aanbod van producenten stand. Siuds
Het lijkt dus het llleest waarschijnlijk, weken schommelt de prijs tusschen 4/9
RUS/luul
<.tat in ieder geval voor het eerste kwar- en 5 per cwt; de markt sloot o}> 4/11.
taal van 1937 het pel'centage 70% zal
Hoewel aan den eel1el1 kant de hanworden. Voor het tweede kwartaal is
DE GRONDWE'!' WORD'!' GEDRUI{'!'! echter een verhooging, welllcht tot 75% del.llJeel' vert.rouwen IJegint te krijgen,
niet uitgesloten, zulks met het oog op moet men aan den anderen kant niet
M 0 s k 0 u. 9 Dec. (Transoceail). de nelging tot verdere stijging. die de direct eene stevige prijsverhooging verDe 'Sovjet-regeering heeft een reusach- rubberprijs aan den dag blijft leggen. wachten. Weliswaar zijn productie en
tige hoeveelheid papier best-eld voor het Een beslissing in dien zln, zou men dan consumptle than.s met elkaal' in evel1drukken van 6 millioen exemplaren van echter niet thans l'eeds behoeven te ne- wicht en zal dat in de toekomst zijn
de nieuwe ,savjet.s-grondwet, alsmede men en men zal er zeer waarschijnlijk gevolgen hebbcn. maar nog niet op korvan 4 millioen exemplaren van de re- de ,VoQrkeur aan geven, af te ;Wachten, ten t¥rlnijn. Czarnikow wijst· er in dat
devoering van Stalin tijdens het 8ste
hoe de toe stand zich ill de ;~erste lllai}n- verballdop. dat de voorraad in Europa
Al-Russ1sche Sovjets-congres en voor de
den van het nleuwe jaar zal ontwikkelen. op 1 October slechts 878.000 ton bedroeg
publicatie van vertalingen daarvan in
tegen 1.702.000 ton in 1931. tel'wijl ook
elf andere talent
~l' komt nog een andere overweging de wereldvoorraad in die 5 jaren met
bij. waarom het iComite thans waar- 4.000.0QO ton is teruggeloopen; Cuba
"~ILl\lS TEn. INSTRUCTIE
schijiUljk mindel' spoedig tot een verhoo- liep terug van 2.300.000 ton in 1931 tot
ging vail het uitvoer-percentage zal be- 900.000 in dit jaar. de vorraad op Java
floe te han(lelell ill oorlogstijd
slui,ten,
daalde in die periode met 1.000.000 ton.

film~

.,Ellgelalltl

r erltooging

T 0 k i 0, 10 Dec. (Demel). Een perstelegram uit Peiping meldt, dat generaal Chang, Cheng Teh, die een atgezant
is van Chang Hsueh Liang. onlangs te
Kalgan is gearrlveerd, waar hij thans
nlet alleen tracht de lelders del' BlnnenMongoolsche troepen Wang Yillg en Li
Shoull Shin voor Nanking te winnen
doch oak poogt een verbin1ing tot stand
te brengen met de troepen van den gouverneur van Chahal', Liu.

Par Ij s. 10 Dec. (Transocean). Heden werd In de Kamer van Afgevaardigden een aanvang gemaakt met het
debat over de begrootlug voor het [aar
1937.
De ontwerp- begrootlng voorziet in uitgaven tot een totaal bedrag van 48 milliard francs en Inkomsten ten bedrage
van 44.400.000.000 francs, zoodat een deficit van 3.600.000.000 francs overblijft.
De rtnancteele experts del' oppositieparttjen meenen echter, dat deze cijfers
bultengewoon optlmtstlsch zijn.
Zoo

II et Rubueruuooer-percenuui«

PROPAGi\NDA VOOlt CEN'!'R,\LE
REGEEIUNG

De Frcnsehe begrooting

DE RIJS'!1UARK'.r

Producten-markten

11

Erankriik

open slot open slot
not. not. not. not.

g'1t6 g'/8

dlleetol spot koop.

verk.
II

g'&lts
gl/~

Jan,/Mrt. koop.

verk.

gaits
9'/8

" April/Juni koop.
verk.
'f

g'lts

9lh

J\lJi/~pt. tOOl).

gl1t6

gl/,

verk.
OCt./DM koop.

gJlIs

gl/..

verk.

9'h.a
9 1/ 8

9'1t6

g'/8
!J'lt6
g31t 6
fj-'l1a2
9'&/16

gl/8

931t 6

De markt opel1de niet actief ma:ar
werd prijshoudend om daarna vJeei'
flanwer te worden ill sympathie met
New.York. Er {werden slecht.'i klelne zakcn afgedaan.
New-York

10 Dec.

8PQt

dh~ets s~t

koop.

201/ 8

koop.

19
19'/8

·verk.

Jao./Mrt. kootl.
.. Apr./Jll~i koop.

veri.

'

Tjiandjoer:
fr. wagon 1'Jiandjoer:
Beras Machine
Beras Machine
S. L.. R. Dec.
aanb.
S. P. A. Dec.
aanb.
Beras Kepala
V. It~. K. Dec.
.a,~nb.

;,4.30

" 6.96

,,4.60

" 7.45

,.4.60

" 7.45

.(Nadrulc, ver1JodenJ.
D"'~

lUAUl{'r 'rE BATAVIA
#.

•

Lampong Robusta Dec./Jan. 1:5%
f 14.25 vraag, f 14.75 aanbed.
Wit te Muntok peper Dec.!Jan. f o.b.
Banka f 19.50 aanbod.
J

Zwartc Lall1pong Dec./Jan. (e.k. Batavia) f 11.- vraag, f 11.20 aanbod. (e.k.
TelokBetong) Dec./Jan. f 10.95 vraag,
f 11.70 aanbod.
CHronella Dec./Jan. f 1.40 gedaan.

11
19

u

"

nom.
11 Dec.

1 U. n.m. 4 U. 11.111.
_:Jrepe

K raw a n g: fi·. wagon Krawanglijn (naar gelang V. kw,aliteit en
plaats V. levering).
p. p. of p. 100 kg.
petjah K. Boeloeh
/3.10/3.15 /5.02/5.10
Dec. aanb,
Lolosan Boeloeh
Dec. aanb.
; ,,3.30/3.35 ,,5.31 5/5.12 5
Huller Boeloch
Dec. aaub.
,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Slijp Boelueh
Dec. aal1b.
,,3.80/3.85 ,,6.15 5/ 6.235
Petjah K. Tjerce
Dec. aanb,
,,2.80/2.35 ,,4.53 5/4.61'
Lolosan 'l'jeree
Dec. aanb.
,,3.~/3.05 ,,4.85 5/4.114

B i.'t t :a v i a, 12 Dec. (Eigen dienst).
Palembang Hobusta Dec./Jan. f 101 50.

(Reuter-Eastern)

19'/8

De mal'kt was stU en flauwer.

De makelaars wijzen voorts nog op de
Blotnoteerlngen
tegenstrijdige factoren. die de markt beheerschel1: autarkie, welke echter hier
10 Dec.
11 Dec.
en daar aan het luwen is; valuta-overeenkomsten eli handelstractaten. die ..;I.t:eta ~1>Ot koop.
f8 7/ ll
wijzen op een nauwer internatiollale saverk.
19
menwerking, welke evenwel op politiek Sheets Apr.!,J 1m J koop.
li'P/8
verk.
19
terrein nog ver te zoeken is. waardoor
juist in de laatste dagen de internatioDe markt was sUI.
nale beUl'zen aan hevige schokken wer·~
den blootgesteld. Ten slotte is het onPJ::PEB
weerspreekbaar, dat over het i\lgemeen
Louden
genomen, de welvaart toeneemt en de
wereldhandel zich
uitbreidt. hetgeen
(Reutec-Easwrn)
oak aan de suikermarkt ten goede moet
komen ; eventueele prijsstijgingen zullen
10 Dec.
11 Dec.
,
echter niet geheeI aan pl'Oducenten ten
~w'arte mngapore ell.
'goede kunnen komen. omdat onder inCOllden DecjJan.
3
aanb. 3 A"nb.
vloed van de betere economische situaUe Nitte Mu.ntok ell.
ook de scheepsvrachten en assul'antie- Londen Jan./Ml't. 51/aaanb. 5 m1<iVI
premies stijgende zijn.
;~\Val't.e I~ampollg ctt.
Londen Jan./Ml't.
lVel'eld -SuU<crcolltract

Maar ook als aUes gaa t,zooals men
het zich heeft voorgesteld', dan zal e1'
we1l1cht onder de werking van het nieuwe systeem mindel' aanleiding bestaan,
om eenlge verdere prijsstijging tegen te
gaan dan ,thans, nu ledere prijsverhoogil1g, die nlet onmiddellijk door een verhooging van het, uitvoerrecht wordt gecompenseerd, onmiddelli}k groat aanbod
Czarnikow meldt, dat de Ledenvergavan inlandsche rubber zou brengen.
dering van de New Yorksche SuikerbeUl's 25 November jl. het zgn. WereidIlldien dit gevaal' is geweken. kan er contract No. 4 bij de gehouden stemdus tegen eenige verdere prijsverhooging ming heert
aangenomen, en teeken t
geen overwegend bezwaar bestaan, al zal daarbij aan, dat als belangrijke bijzonhet Comite el' ongetwijfeld weI tegen del'heid vermeld mag ~orden, dat dit
w1Uen waken, dat door eell te sterke contract geen clausule' bevat van verprijsstijging het vel'bntik en de produc- plichting t.ot uitvoerillg in geval van
tie van geregeneerde rubber, die in 1928 oOl'log. In dat verband zon dit contract
ongeveer de helft uitmaakte van de gevoeligel' zijn voor internationale 1JOtotale productie, sterk zullen stijgen.
litieke verwikkelingen dan het Londen:::,che.
Oak al wordt de positie van rubber op
het oogenbl1k weer veel betel' beoorltieeld
Netlerlamt:)che Sfeull V001'
en al zlet de toekomst er voor de maatJavasui!tel'
schappijen heel wat betel' uit dan een
paal' jaar geleden, is er trouwens geen
Czarnikow bespreekt in het bijzol1der
reden, om cen rubber-"boom" te ver- den steun voor de Javasuiker, waal'toe
wachten, die wedel' de fantastisch hooge de NederIandsche regeering besloot, en
!Jl'ij'zen zou brengen, die men in vroegere merkt daarbij op, dat de 85.000 ton
jaren heeft gekend. Dat zou ook voor waarover de steun zal loopen, volgens
een gezonde ontwikkellng van de rubmededeelhl,g van de Regeering betrekbe"r-cuHuul' allermil1st wenschelijk zijn. king llCeft zoowel op binnenland:sch
verbl'uik va'n Nederland aI.') op hel'Op grand van de ba:sis-producties, zou UitVOC1' (geraffilleerde lUWC Buiker);
81' (ll1e~ inbegrip van de landen, die buivolgens de handelsstatisbieken echter.
lell het ..schema" vallen) bij een uithebben in de laatste 3 jaren de Invoevuerperccntage van 100%, VOOl' het jaar
ren de uitvoeren overtwHen: clit a~
1V3a weI cen productie zijn fe verwacheres was October 1935/September 1936
ten van 1.400.000 ton. Het verbrui,k over
85.000 tOll, 1931/35 '11.000 ton en 1933/34
1036 zul waarschijnlijk lets meer bedra<sen d~ln 1.000.000 ton. ZeUs indien men 17.000 ton.
·l.ekening houdt met een gestadige en
Wat llU de houding aangaat van
krachtige stijging vun het verbruik, dan
zal zelfs volgens de meest gunstlge rade MoederIanden· jegells hUll koloming het verbl'uik in geuGemd jaar die
niale producellten inzake preferenhoeveelheid niet kUl1l1eo bereikel1. Zelfs
tie, vindt Czarnikow deze illaatrein 1940 zal dit nog niet het geval kungel weI eenig~zins Iaat genomen en
nen zijn. Illtusschen zal echter ook de
productie weer zijn gestegen door he't
die beteekellt me de een afwijking
toekennen van hoogere standaard-pro-'
van Nederland's traditioneele vrijducties. Er is dus geell reden om aan
handelspolitiek.
\Vat de wereldsite nemen, dat in de komende jaren het
tuatie aangaat, kan men het oog
uitvoerpercentage op 100% zau kunnen
vv,orden gebracht.
nlet sluiten voor het feit, dat hoeweI de Javasuikerindustrie hiervan
Bovendlen is de werkelijke potentieele
de vruchten zal plukken, de afzet
productie van de inlandsche rubber onvan andere rietsulker producenten
getwijfeld grooter dan de standaardproductie, zoodab er'voorlooplg geen vrees
hierdoor gekortwlekt wordt.
voor een tekort aan rubber behoeft te
best-aan, zelfs il1dien men in aanmerSuikermal'kt te New ¥ol'k
king l1eemt. dat de uitgestrekte aal1p]antingen. van i111andsche rubber in
De markt te New York was vast met,
waarde sterk zijn achtel'uitgegaan en een weekomzet van 100.000 ton ruwe
voor een deel niet meer Ioonend in pro- suiker; onder invloed van geruchten,
ductie zoud~n.kunnen worden·gebrach~ dat de quota voor 1937 aanzienlijk zonzoodat men thans de potentieele pro- den worden verhoogd, liep de noteel'ing
ductie vQOr llll~pqs~he nlQber op ca. eiJlde del' week iets terug.

...
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DE IlI,\RK'!' TE

SO.lU~i\B,\JA

S 0 era b a j a, 12 Dec. (Aneta). De
tweedehallds sulkermarkt bleef Ollverandel'd en stilt
De Nivas verkocht voor export diverse bestemmingen 3037 tons superieur,
voor con'3umptie
200 tuns superieur,
verder voor export 6000 tons mela.sse
suiker oogst 1937.

nubbersheets 3,1:% vl'aag.
Crepe 36~i vraag.
·De markt was stilt
KofHe f 17.- nominaaI.
Dc markt was stilt

..

*

De Nivas exporteerde voor diverse bestel11l11ingen 303'1 tons superieur oogst
193'1 en 6000 tons melasse.

'!'IN

Londen
(Ueuter-Easjero>'

SOEHi\Ui\IA'S CONVEUSIE-LEENJNG

De door de Ned.-Illdisc!le Handelsbank met de Illcasso Bank en' de Heel\1mlal.a~-a(QlJenmgt:n
2J;.P/i
133/14 ren H. Mees ~n Zonen. en Heldring en
Vl,
audp,
Pierson uitgegeven vier procents conJ-LUllds.-lever1ug P. w·
23.3'12
233:/, versie-leening del' gemeente Soerabaia,
gel!. k. ,(;d. /Oliapr.
ten }J€drage van Ned. Crt. f 5.615.000, is
cen
succes geworden.
I
GOUD·
10 Dec.

11 Dec.

Lon den. 11 Dec. (Heuter-Eastern). Openmarktprljs in staven Iijn per
oz. 7.1.9~2.
Z~VEU.

Lon den. 11 Dec. (l~euter-East
ern). Cash 2P/16' en termijn 2P/16. Br.Indie kocht kleine 110cveelheden. Het
aanlJod was gering. Er werden kleine
zaken afgedaan. De markt stH en prijshoudend. Na vasts telling van den kOe1'3
was de lll'al'kt zeer stilt
De ol11zetten waren practisch nihil,
l1etgcel1 echter geen teeken is van
zwakte.

Aan vrije inschrijvers zal tien procont
van !let bedrag' hunller illschrijvin3
worden toegewezen met dien verstande
dat elke inschrijver tenminste cen stuk
krijgt.. -

.FAILLISSEl\IEN'l'EN

UitgeSl)roken
Bij vonnis van den Haad van Justltie

te Batavia van 11 December 1936 is uitgesproke1:1 het faillissemene van:

\V. D. van Ec!{, wonende te Batavia,
ka;:,sier van de firma de Koning en Co.
{Noordwijk) ;
II. VI. Linck, controleur bij de Lal1dB 0 111 bay. 11 Dec. (l~euter-East rente. wonende Pasarstraat 151 tc Meesern). Cash 52 rupees 7 annas.· Vene:.. ter-Cornells ;
kening medio Januarl 52 rupees 7 anA. G. Sittrop, architect., wonende te
rupees 9 annas. De markt was pl'ijs- Balldoeng;
houdend.
'rjoa Kian Koen. kOQpman, 'wonel1de
•
te '/ 0810e Palembang;
I". L. Cress, van beroep ls'te Commies
New Y 0 r k. 22 Dec. (Reutel'op
het Centraal KantQor veor He Conlh1
Eastern). 45 / 4 .
• I
tablliteit to Batavia, wone'llde te Bat'a, via-Centrulll Gang Zecha ~o. 8.

.

~
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"1'

L 0 11 d e 11. 11 Dec. (Reuter-Eastern). Dec.-versch. 22.2.6.
TAUWK .

Chi c ago. 11 Dec. (Reuter-Eastern). Dec.-verscheping 127%.
KJ\l'OEN

Opgeheven
Bij vonnis van den Haad van Justitie
te Batavia van ·11 D2Cembel' 1936 is opgeheven het faillissemellt van:

;1-

,

'-,i-.
~.

. ".·•.:.i.;.

1

7
1"

H. Halkellla, gepensionneerd Kapitein.

van het N. O. 1. Leger, wOliende te Ban-

doeng, i.s.v.f.v.b.v. ddo. 14 Augustus
.
New Y 0 r k, 11 Dec. (Aneta). I 1936;
Fam FOOl Fong, handelaar. wonende
Dec.-versch. 12.58. .
te Pontianak en aldaar handeldrijvende o/h mel'k Foek Long of Bengkel,
l\IAIS
i.s.v.f.v.b.v. ddo. 14 Augustus 1936 ;
B u e nos Air e s. 11 Dec. (AneHadji Samscel'i alias Moes, zonder
ta), 1<'air avel'age quality (slotnotee- beroep. verblijvencle in Landsgevangeniii
ring in papieren pesos) per 100 kg. Jan, I te Indramajoe, i.s.v.f.v.b.v. ddQ. 18 Seplevering 5.68..
I tember 1936.
~
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Het, onbetreden. g.ebied van· de
Gcenoeng Loeser.

~

~) I /
\~ /11 ' /A#

~I/

.

t,q",
'"

,"

!: hi} de middelste der drle Loeserwppen als eerste

HEuropeaan .-:..en vermoedelllk ~~ a13 eerste
h1:ens.! - heeft kunnen berelken.
.
Dit is een rimboe-prestatie'van de eerste
rang, ook omdab voor heb bereikerr van dit doel
drle tochten nodig waren, die in de natte tijd'
en tij dens eeru periode van zeer grote ~oude
ondernomen werden.
,
De uitkomsten van de expedltte izullen 00Iangwekkerid blijken voor de kennls van rndte's
flora en fauna en voor de Inkaartbrenglng van.
dlt gebied.
_..
Tot het wild dat er vermoedelijk voorkomb
behooren de soorten neushoorndleren zoals die,
elders in Indle nog sporadlsch zijn aan te tref- '.
'
ren : de badaks,

In Januari zal een expeditie naar Atieh worden uttgezonderr voor het verrichten van plant\;/
en dlerkundige onderzoeklngen ill' het gebied
van de Goenoeng Loeser.
\ /\
~, . "
HeG nagenoeg onbetreden gebled strekt zlch
uit over; een oppervlakte van 50 bij 40 k.m, Het
\",
ls Ben hooggebergte met als middelpunt de on\
\.
\. I geve.er 3500 meter hoge Goenoeng Loeser.
H3t gebied waardoor de expedltte zich zal be. \\c,.m. Zuld"Ujk van Blang Kedjeren e, n NO, or-.
_I c.eliji< van Tapatoean, is totaal onbewoond.
\
Besloten is dat, onder Ietdlng van dr. C. O.
De oudste. men van Duitsland. overleden.
I G. J. van Ste·enis, plantkundige bij 's Lands
!!!==~e~~e~~~!!!!!!!·J~.
~;!~~~li:]!:! I Plantentuln, aan Ide expedttle zal deelnemen een
Vorige zaterdag is Friedrich sadowski, de .
.;
dierkuudlge uit Buitenzorg, een burger-tope- oudste man van, Duitsland overladen.
.
gruaf (een topograaf is Iemand die een landsadowski, die vrijwel noolt ztek iSil'~e\V'e~st, .
- Hef natiQn<ior geschenk
.
streek in kaart brengb) , enlge mantrl's en een weed 27 October 1825 geboren en bereikte dus
p~.1~L' honderd dragers.
de ouderdom val') 111, [aar,
.'~.
Qe inri<htin9 VQI,) het jQcht
Poglugen om de Goenoeng Loeser te berelken
)" ~
'~et [acht; dat Prins en', ~inS:es als huwehjkshebben in vroegere larensteede getaald tengeSpelen met vu... rwer.~.:~.:··
geschenk zal 3,lln'geJ>oden ,; worden, krijgV.een volge van de' zeer grote moellljkheden, die het
~ ,."
dubbele schroej, tW~'6 Diesel-motoren, een "ra- zware terreln aan de opvoer van levensmlude- \ In een kamponghuis te Batavia brak brand
dioteletoon-Installatle, electrtseh Ilcht, warm ~n len in de weg stelde en doordat het zeer meet- "uit. Het vuur werd tijdig, met eigen middelenl .
koud water, waterdichte schotten en een ge- lIjk bleek in dit' bergterrein de 'juiste route te : doo,r omwol\ets geblust. Gebleken is, dati een
deeltelijk overdekt wandeldek.
.
Villd!~ll.
,.
3-1ar~g zoonti,e> in de sla,apkamer met vuurwerki'
Het jacht zal een snelheid van twintlg kiloDoeh m.\ i~ het, ~e vorige maand, den of~icier had gespeeld~ dati het' had afgestoken, waa~dool" .
meter per' uur ktinnen ontwikkelen. Behalv-e de I\V.J. SCheepens, lsteluitenant der Marechaus- een bultza,k vl~m vatte en gedeeltelijk afbrand'"
vertrekken 'van het vorsteliJk paar ~al het nog sees. gelukt,een. route over waterscheidinlgen te 'd,e. Er. kwamen geen persoonlijke· ongelukkeIb '
twee tweepersoons htttten aan boord hebben. vind,:;tl en open te kappen, een weg waarlangs veor.
Ret hWht. zal ges~hi,kt zij.n ~OOl: kleil).a,r~Jzen.
---~-----------...-...:'-=-~~~,..-....--~.,.....
De bo~wPl~nnen z.ullen zeersp.Qedig'a:\Q, frins~s Juliana en Prins Bernhard w~r~en voorg-e~
legd. .
.
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Synthetlsche, ben~ine

;,
i "

In 1937 Ope <fe ma,rkt'

I

De eerste syntheHsche (kunstmatig verkregen)
benzine uit Ro€rsteenkolen zal in 1937./op de I
markt komen !
De Ruhr Chemie A. 0., een industrii:He onderneming die synth~tische benzine uit Roer-ste~n-I
kolen maakt, heeft toestemming van de Dmtse
Iegering verkregen voor de vervaardiging van i
dEze benzine. De meeste fabrleken, die- hierveor werden gebotlwd, zijn: reeds op voIlen gang
en. leveren reeds het ruwe product af.
De raffinaderijen zullen: te.gen het einde van I
deze maand beginnen tie werken, zodat in het
begin van 1937 een product op de markt zal .
zijn, waarvan d,e kwaliteit in aIle opzic!lten gelijk is aan die van de natuurlijke benzine.
I

\

I

Ii

II

. Overstromingsramp op de
Phitippijnen
Duisenden mensen ongekomen
•
.

I

De militaire bevelhebber van Isabella In de :
provincie NoordWest Luzon meldde, d~t dUi-1
zenden me'nsen door de 'grootste overstroming,
die de geschiedenis van de Philippijnen heeft .
gekend, zijn medegesl€€pt.·
I
Hij verklaarde, "dat minstens 54 steden zijn
cverstroomd en dati, duizend· \ n:tensen werden
meegesleunl, toen het,wat-er naar de zee~ stroom-.
, de.

Men meent, dat de dQdenlijs:t enorm Lsi

Ook A.msterdam~ "v~ert ,h.et Sint Nicolaa:s/ee,s!t No" ~ijJ~ aanktJmst in. de. ho~ldstad· went d~Jl,
goe[fen Sin,! .dopr 1000 S~hoolkin dere~ ecn zanghulde g.ebracht.. , . i ~ •., _,'L.J
I

..
t
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Fraaie Kunstwerken van Klnderen
Op de Kinderkunstschool van Prof. Cizek
Wij zijn niet ver bezijden de waarheld als we -een melsie van 14 [aar en het andere tekehler beweren dat er op Iedere school, toch weI nlngetle door een melsje 'van 10 [aar !
mlnstens cen kind is dat eeh bultengewone tekenaanleg heett, Wij spreken dan nlet eens van
."gave", maar van het vermogen van 't kind 'om
dedlngen die het"jlm zlch heen zlet op tretren.de wijze QP papler te zetten,

Veel '1(n de schoonheld van, deze platen is
verloren gegaan omdat ze hler niet in de oorspronkelijke kleuren zijn afgedrukt, maar, toch
vallen ons op de fraaie lijn, de opstelltng van de
verschillende figur~n, de aardige aankleedlng en
,

_Het driehoekige stuk land .

'

Een vader was eigenaarvan een groot stuk
land; dat de, vorm, had 'van een gelijkzijdige
dtJehoek. Het was, juist om deze 'vorm,' dat de
vader ztch allerlel .mulzenlssen hi . het hootd
haalde, want de kwestie was; dat hij' vier zoons
had,' die na.zijn dood ieder recht hadden op
een yierde gedeelte van ,de nalatenschap en dus .
. een vierde van het stuk grond. Hij' zag echter .
geen kans ~e zaak tOt een ,goode oplossing ,te
brengen en ging ten einde raad naar zijn notarts ten, einde hem om raad te vragen.
. Deze keek hem eens aan, nam . een stuk pa~
pier, waarop hlj een drlehoek tekende en zel :
,;Maar mijnheer, nlets is gemakkclllker dan
'een driehoek in vier gelijke delen te verdelen.·
Kijkt u maar hler". Hoe deed de netarts het?

Hoofdbrekens om vindersloon

. Andere kinderen vallen weer op door hun
utterst fijne en harmonische kleurenkeuse en
nog anderen weer door hun originele kijk op
de dlngen. Een gewone pot en een boek b.v,
kunnen ze zo groeperen dat er een Iraale tekenlng van gemaakt kan worden.

tal van bijzonderheden die viij in een tekening
van een volwassene heel gewoon zouden gevonden' hebben maar ons in de prentjes van deze
kleine kuhstenaressen treHen.

. Deze twee tekeningen maken deel uit van een
zeer ultgebrelde verzamellng die op verschll1enDan z1jn er nog kinderen die op fijne en de tentoonstell1ngen in de grootste steden van
mool doorvoelde w1jze sprookjes in beeld kun- Europa de aandacht getrokken heeft.
. ' nen brengen 'terwijl a~dere weer gewoon hun
fantasie laten werken en wat ze z1en op hun . 'De verzamellng is bijeengebracht door profestocht door h~t. g.~{JFenland in mooie kleurlge so'r Cizek, de directeur ~van een bekende We~nse
kinder-kunstschool. Deze school wordt druk be-,
tt»kenlngen verw~~~en~
" .
zocht door vele jongens en meisjes;: dIe moge'n
De jongens tekenen dan bijna uitsluitend ge- komen en gaan wanneer ze willen en geheel
. weldige reuzen en ridders die vechtep met dr~ worden "vrijge-laten in hun keuze wat ze zullen
ken, terwijl er ook f1jne naturen zijn dIe sprook:' t€kenen.
Jesachtige steden, geheimzinnige valleien, fraaie
Prof. Cizek· heert onWekt dat het kind een
z€.egezlchten in zachte tinten op papier bren:gen zodat het net lijkt of €r €en fijn doorzlch- heel andere kijk heeft, op de kunst dan wij.
Daarom geeft hij zljn leerling~n geen les. Hij
tig waas ~ver ligt.
helpt ze aIleen als ze hulp nodlg hebben, maar
'.
, Meisjes tekenen bij voorkeur
sprookjesachtlg moole tuin€rt,
feeen en elljes; over het ~ge,~
meen dus tere, fijn~ pr~ntJes~ ,
,

. ' . '.Y;.,t

Twee mannen wandelden samen door een bos.
Opeens zag een der mannen, toen zij samen
langs een bank kwamen, een zak met peren
liggen, die iemand blijkbaar vergeten had mede
'
te nemen.
De mannen namen plaats op de bank en de
vinder telde de peren. Het waren er '20.
- Je zult toch, hoop ik, al die peren nlet alleen opeten, meende de ander. .
~ Ik zou een slechte kameraad zijn, als ik
dat zou doenvantwoordde de vlnder. Ik wll julst
heel edelmoedig zijn.. Je zult evenveel peren
krijgen als ik, aIleen verlang Jker, Un meer,
omdat ik,de, za~ gevonden heb, dat kan j~ 1)1e
toch zeker nlet. kwal1jk. nemen.
- Nu, dat is ~ker heel edelmoedig, zel de
ander, dus dan' krijg lit negen peren en jij elf.
- Zeg,jlj, ben~ ook geen, bolleboos in reke ..
nen. Al~ i,k ~ou 40en wat jil zegt, dan zou ik'
tw~ Peien meer 'hebhen, en·.een is geneeg.
.,
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Au", lie inzellders
D~-,edactfe vannDE R8NBODE'" heelt
het Techt wfj21gfngen in het ingezonden "
~tuk. aan te bTengen 0/ het, wann~er
nodfg, korter (e make'll.
'.
"
. Ook"wiZ',het weZ eens vOOrkomen ifat'
een fngezonden 'stukje ''-wat' "lang lil(jjt ,.
, liggen,: wegens plaatsgebrek.! Niet' onge-,
rust wordeJ1.i'ee.n weelc. 01 ~(lt l<tter.·kQmt .'.
het vast in onze krant.

Toch is dit geen I1egel.
Er zijn IPnderen die met een "

~a~l~,r: voor zich zitten gaan en I~

"'etgertlijk nle4 weten wat ze te- k:."III:'jJ:Mit:
'. keheh·~oet~n. Peinend trekken
ze een bjntJe op het papier en It.::,:,,:::;::::··
nog eell lijntje en dan opeens ~f{(:.
.~':w~t~~~~e wat ze tekenen zuBen ell I:;':::::r;
.( -weldra ontstaat een pracht van '
een prent.
"Heel gewoon": zeggen enkele .;¥
volwassenen. "Mooi is het niet !" ,
merkt een andar weer ·op. Over. '
'het' algemeen worden dan ·ioftuitingen gemaakt waar de kleine
:ktmstenaar (ares) biJ is, maar teg~novet anderen wordt gezegd:
,,,Niet,s, aan I Ik heb h~t weI eellS
beter gezien !"

. •

Hoe werden de {)€ren tenslotte verdeeld?

.

!'!'I:..: . \
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werken zijn door de kmderen reeds gemaakt
die de aandacht hebb€u getrokken van lederen
kunstenaar.
Hier in IndH~ hebben vee} kinderen de aanleg
om te tekenen., Wij willen ze deze raad geven :

Teken nooit no !
Probeer nooit iets wat je
bij anderen ge:.cien en
mooi gevonden hebt in je
eigen tekeningen te brengen !
.volg je eigen in:zichten !

Met 4e tekenlessen op sGhool is het natuurlijk
Als we nu de hierbij afgebeelde
wat anders. M.aar als -je thuis tekent in je vrije
tijd, aap dan geen andere tekenaar na, maar
plaatjes bekijken~ dan 'zullen we
probeer zelf een oplossing te' vinden voor de
ongetwijfeld zeggen~' "Nou, nou,
ik heb wel,eens mooiere tekenin~ ~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~
r moeilij~heden die zich voordoen bij het na.te~
gen gezien!"
/'
'kenen van iets uit je omgeving of het in beeld
Wij maken bier echter een grot~ fout ':. we verder gaan ze gewoon hun gang. En dat is gned brengen van een fantasie.
.moeten tekeningen van kinderen n '0 0 It ver- gezien ,van hem. Als we gaan zeggen : "Zo moet
En dan nog ---deze raad :
.gelijken me,t tekenlpgen van .yolw~ssenen,' maar het en zo I"~ dan ontstaat een halfsIachtige te,
~e op zlch lzelf beschouwen, w a, n t' h e t kening die 'geen cent, waard is, omdat de kunst
.'!fees nooit verlegen !
fIn d h e eft e e n e i g e Ii, , a par t e van het kind dan gedeeltelijk vervangen is door
Bewaar je tekeningen zorgvuldlg je zult er
de kunst der volwassenen. '
~~nst!
Oo~ geboetseerd en gebeeldhouwd wordt er op nlet' aIleen nu, maar ook 'later veel plezier van
J
Dit wordt ons weI duidelijk als we wetel\
~at "Het melsje met de ganzen" ge~kend is door prof. Cizek's school erL talrijke fraaie kunst- hebOOn!
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Een Avondje Boksen in Canada
liThe Hcnqmon's Grip", de beulsgreep!
...~

Vij/tig percent tier Boksers . belatult in 't Hospltaal
Boksen is een sport die bij alle Iongelul en
ook bij het gros der volwassenen zeer geliefd
Is...... am er naar te kijken! Zelf de bokshandschoenen eens aantrekken en een flink robbertje knokken doen we liever niet, vooral als we
een tegenstander tegenover ons krijgen die
veel weg heett van een bulldog en wiens grootste lust het is om een avondje zoek te brengen
met het stuk slaan van kakementen, kosteloos
wegwerken van tanden en kiezen (gezonde en
sleke) , breken van ribben en blauwen van ogen!

De beoefenaar van de bokssport op een dergelljk ruwe wijze heeft zeer veel ..kans dat hij
afstompt en 90 van de 100 boksers hebben dan
eok een stompzinnige uitdrukklng or> hun gelaat!
. .

I
II

I
II

, I

En daarvcor is de de bokssport niet uitge-.!
vonden. De Engelsen ncemen deze sport "the'
nobel art of selfdefence", de edele kunst van:
zeIfverdedlging dus, en inderdaad moet boksen ~
ook met dit doe I geleerd en beoefend worden. :
Men leert er van, hoe klappen af te weren en '
En hoewel er inderdaad boksers zijn die hier te ontduiken en zo nodig door een enkele klap I
veel van houden en van een gevecht aIleen ge- €en tegenstander tijdelijk onschadelljk te maDe nieuioe brug over de Gouden Poort bij
nieten als ze bloed hebben zlen vloeien en de ken.
I San Francisco met een speciaal veilfgheidsnet
overtuiging hebben dat de tegenstander straks
»oor de arbeuiers.
Wij zeggen ultdrukkelljk £ij del ij k, omdat
naar den tandarts of naar het hospitaal meet,
kunnen we niet anders dan minachting hebben heel wat Iongelul de mening zljn toegedaan dat
--....
voor een sport die op cen dergelijke wijze ver- de, bokser zijn tegenstander zodanlg moet raruwd is. Boksen, mlts goed beoefend, d.w.z. door ken dat het slachtoffer zijn leven lang een slechts een handellng niet geoorloofd: den
mannen die het doen voor de sport en die even- ulterlijke herlnnering aan die klap, als een t e g ens tan d e r met d e u i t g eveel houden van' een paar rondjes sparren als kapotte neus, een gespleten Ilp, meet blljven be- s t r e k t e v i n g e r s d e 0 g e n u i tsteken!! !
van een wedstrijd, heeft een grote ontwikke- houden,
lende waarde voor het Itchaarn. Voor den lezer,
Dit nu schijnt de bedoellng te zijn van een
-De lezer kan nu bij zlchzelf weI nagaan wat
die met weet wat sparren is: sparren is boksen
waarblj niet hard geslagen wordt, de bedoeUng groot deel der Amerikaanse boksers en ook van men nog allemaal verzinnen kan om een t~
is alleen zich te oetenen in de verdediging en het publ1ek dat graag toeziet hoe twee boksers genstander zodanig te raken dat een hospltaal
neg een prettig elude is na zo'n wedstrijd!
trerrers worden aIleen toegebracht
de vol- elkaar s lop en!
Want het-Is dikwljIs gebeurd dat een beoefenaar
doenlng een goode stoat geplaatst te hebOOn en
Maar daar de boksers zich moeten onderwer- van deze sport zijn loopbaan eindigde in het Innlet omdat men den tegenst-ander nou een&
:' 'c,
pen
aan de boksregels die het toebrengen van valiedenwagentje r
fUnk pijn Vill doen.
gemene klappen verbieden, en dew sport dus
De gemeenste streken worden bij zoin wedZO beoefend is de bokssport weI aan te be- nlet bloedig genoeg' is voor het publlek, is er strijd gedemonstreerd en h~t is niet te verwonvelen voor iederen knaap, want er is geen sport een nieuwe sport "uitgevonden", die we eigen- deren dat het taIrijke publlek (en wat voor pul1jk moeilijk meer sport kunnen noemen.
bliek ! !) ,.in de grootste opwinding' verkeert en'
dl~ zo vermoelt en dus zO'n groat uithondJngsdat zich, naarmate het gevecht vordert, op de
vermogen aankwe€kt. als de bokssport; BovenDeze sport heet
I
tribunes meerdere vechtpartijtjes afspelen die,
dlen wordt een schitterend spiersteIsei verkrecatcli-as-catch-can, wat gemeenheid betreft, niet onderdoen voor
gen. Alle spieren van het lichaam worden evenwat In de ring te zien gegeve-n wordt. .' ,':
redig ontwikkeld. Wanneer echter uit aUe macht
dat
we
zo~(~en
kunnen
vertalen
met:
"raak
geslagen wordt, is er veel kans dat' al· het geEn dat in het moderne en beschaafde Arne,
wonnene weer verlo'ren gaat, want' dat· gebeuk 'm waar je 'm maar rake'll k'unt!"
rika! !
.
,
op spieren en beenaeren en gewrichten, am van.
'hier
weI
even
~ussen
ha~kJes'
verZoals we ,.reeds zel9.en, spor.t ~kunnen we dit - Wij~ willen
~
.! ~I~
~
~.
'slagen tegen het -hoafd n9g maar te zwijgen, m~ili!~ pieer ,noemep, w'allt ~et'l& !liet ~indet melden 'dae- een sport als deze 'ia· b.v. NederdOO,t ve.el -Ji,waad:"
'1
land' e'n . ook
I'll' Nederlandsch- tri'di~; nlet
dan een -soor~: m 0 g r den. Bi~ de~e sport
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,Elevators aan !let
werk il~ Rotterdams
haven.
Wanneer het graan
door middel van hi}skranen uit 't schip gemoet worden
laden
duurt het vri} lang voor
de hele lading geborgen is. Elevators zuigen
het graan uit' het ruim t
op en zi}n veel vlugger' '
klaar.
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beoetend mag worden en zelfs demonstratie,...,
partijen zijn niet toegestaan. Een paar .catch- ,
as-catch-canners" die" onlangs Batavia bezoch- ~
ten . en tcestemmlng vroegen om e-en wedstrijd ~
te organiseeren, kregen toestemmtng, mits ze ~
hee\ fatsoenlijk te werk glngen, hetgeen beloofd ;~
werd.

De tijgerjacht
rOpstel

met iekeninq)
van

MOECHTAR·)

Een 001, een gongslag, en,
de eerste partij is begonnen

I

Op een avond, toen de maan fielder scheen, de tijger bij de geit dle [ammerlijk blaatte en
Iiepen twee [ongens met een aantal geiten naar zi6h trachtte los 'te .rukken. De admlnlstrateur
De: klelne Zwitser Hans Wiirger .twurger) vecht hulsterug. Toen ze op een dlchtbegroelde plek draaide zljn f.lashl,1ght aan en daar stond de
tegen mister Jack.. strong, (sterk) - veel bete- kwamen hoorden ze-eengerttse! en op hetzeltde konlngstljger In, het volle. Ilcht, De admlnlstra... ·
kenende namen in- dit "vak" !. -. na te hebben ogenblik sprong de gevreesde tijger te voorschijn jteur vuurdeveen 'hevlg gebrul was hat g~vo.1g~
bedongen, dat er Zwit~ers,.fat.seeniijkzal,w or- en sleurde een gelt mee. Luld schreeuwendelte- Ook de loerah sc:hO,ot pe tijg,~r vlel neer, .maar,
dengevoohten, Een,greep:bij het: korte broekle, pen de longens weg. De gelten blaatten e.t111e~ . rtchtte zlch weer 9P. W~er een,' kna], ult het het
Teli's nazaat wordt.drie of vier maal rondgeslin- pen angstlg door elkaar. Toen' de . kampoJ}goo~ ;geweer van den. .admlnlstrateur. De tijger .wan- .
. gerd.. n~rg~sm~t" een. 'kreet.:--, en ,~,~ eerste woners het: gesohreeuw van de Iongens hoorden 'kelde en viel stuiptrekkend neer. Vlug klommen
we~s,trij~,is, afgelopen, _en Hans. ~'(i.~<:\t.. zlch: na srielden ze met. hun wapens- ult, de hU:izen en 'de', [agers' uit,d6' boom. 'Toen. ze bij deli tljger
.een mlnuut, met . een gebroken arm .en eervol .vroegen de van schrlk bevende [ongehs wat er kwamen trachtte deze weer 01)' testaan, maar de
ontslag, op weg naar. het zieken~uis:!.
aan de-hand was. De [ongens vertelden wat er )CJerah,trok- zijn·kapmes u~t,zijn gordel en maak...
/ .gebeurd was. De volgende morgen.vertelders.de teeen~Hnde·,aan·hetlevenvan'dentijger.
Vlug.· "
Te, mensen, het. gebeurde aan den loerah en de lee- waarschuwden ze de karnpongbewoners, die zeer
Nt\ gaan- Indlaan, en- Hindoe .veehten
meer ' ~looft" dit, wat., omdat , de, ex-zoon der ra.h. :r;apporteerde' het: weer aan den Assistent- verl1eugd waren eindeiijk van de tljgerplaag.·
prairie het:kakement beeft. van, e~n gorilla. . \Vedana van Pandeglang. ~ze kende' iemand, bevrijd te zijI1. Men kanwel begrijpen hoe dank':'
,...
,
die een goed·,Jager was, de, administrateur yan baar; ze d~n administtateur waren:
Het publiek schreeuwt voortdurend zijn aan:- de bank. De A. W. vroeg hem of hij op' dien
ECn maand later_ had de administrateuf een
m,?edigln~en' naar den vec~ter, die, ziCh. het II brutalen. tijger jaeht wilde' maken. Da,~ yond mooie tij~erhuld' op de v.lo,er' van zijn woonka-:- .
m!~st van gem~me truc$ bedIent., een gegl~ of . de,.a9minist!ate\Jf geed. Diezelfde avond nog mer als herinrtering aan de ~ijgetjacht.
een brullend "boe"-koor wijst den a t h l e e t - .
".~
.
'
,.
scheidsrechter op al te gemene handgrepen, en
.
elke keer springt hij dan als een duivel op en
tussen de gladiatoren, en tracht de vechtenden den, ten hoogste over het feit'dat ze nog neuzen
De Sperwer
te schelden door ze aan haren, oren en neuzen en ooren hebben ! !
De' laatste partij tartelke beschrijvlfi g:
.
te trekken. Onverdroten gaat hij daarmee door,
. al krijgt hij ook zeIt een 11k uit de pan, totdat een gevecht om de 'kampioenstitel met. als inzet
hlj, op meesterlijke wijze geschept, met een gro:t{. boog aan het andere einde van de ring te- 8000 dollar. Een Mexicaan, door het opgetogen
publiek met gefluit en handgeklaI> aangemoerecht komt. "Draai 'm zijn arm uit I", "Verdigd, sUngert, na een reeks gemeenheden te ~eb
moord 'm !", "Breek z'n nek !" en meer, dergeHjke aanmgedigingen worden door de zaal ge~ .ben begaan, zijn tegenstander ov~r zijn, hoofd
ult de ring de zaal in, waar het. g~vecht tussen .
bfUld.
avondjaponnen en smokings op de Eerste Rang'
Terwijl de 'Roodhuid bezig. is, de Indische fris en vrolijk wordt voortgezet.
tenen in mOQtjes te hakken, houdt Mohammed
Alfe~ vecht. mea!
zieh onledig met de haren uit zijn tegenstanders borst te plukken ! Maar de "Sterke Bison"
Ais kegels vaHen de slachtoffers ! In .geen ja-I
maakt het te b,ar: hij probeert met een, uit
zijn broekje gegoocheld, koord Mohammed te ren heert men "zo genoten" - zo staat morgen r
in de "sport"":verslagen. Als de krujtdamp is op-l
smoren! Hij wordt g,edisqualificeerd
.
getrokken
en de restanten der beide matadors
'
• In de volg~nde partijen geven de strijders weer op de verhoging zijn gehesen, is de gehele
<Jndank& hun a.ap-achtig laga voorhoofden blijk, zaal een ziedende mensenmassa, die met scheldeen grote dosis sluwe trues, te hunner' beschlk- woorden, sinaasap~ls en rotte eleren den Mexi- .
caan tracht klein te krijgen. Dez,e. is echter zo
king te heboon. Eel) juweeltje hlervan is de
versuft van de herhaalde vallen van de eerste
"ha.ngman's grip'" ("beulsgreepll), verdieping, dat hij bij de nieuwe ronde een ge. makkelijke prool is voor zijn tegenstander· en
. waarbij de tegenstander; ntet zljJl hoofd tussen tenslotte kermend met een gebroken knle bUjlt
,de touwen gewerkt wOr'dt en de overwin,naar op ,liggen. Verrukt, over een zo,geneegelijI( doorge:'
het ander: eind~. gaat' staan dansenj. zodat het, brachte avond. tre~t .'t publiek' huiswaarts; De'
slachtoffer. IDeer dood. dan ~', levend door de'n' dir~teur staat, gllmmend~ van 'tevredenhei<i ~n' i
scheidsrechrer mooti-. WOJ;den ~:vrijd~ Wle dal' mlniaam,! l?uigenQ~,d~ie. 4~i,~nd; p.Wld, riJ~~r.' bij: :
gezien' heeft, vetwondert zi~lj nie~ meer, over de' de 'uit'gang ~ en .li~t 'Gen~ral Hospital Is ook
platt~ neuren en bloemkooloren van boksMl- weer' riJker geworden : n.l. drle patienten.
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De Geschiedenis van Kok Jonathan
.

,

Wat een man waard is die, zijn yak verstaat

.

fen gr~ppig sprookje

,

•

,

De konlng steundeen iammerde.
3"

."V zult nog nag van gebrek sterven", ging

Jonathan dapper voort. "Geef ml] Uw dochter
tot vrouw en Uzultzien, hoe heerlijk.U weer
zult eten., .... heerlijkerdan ooit tevoren ......"
En toen vertelde Jonathan, wat hij allemaal
zou klaar maken. Dat was teo veel VOOl" den ko..
ning.
"Goed, ik schenk Je de hand van mijn dochter", klaagde hij. "Ik ga overal mee accoord", '

•

Even later was het'n drukte in de keuken
.van belang.
.
Toen men die mlddag aan tafel ging, vertrok
leder zijn gezicht. Op het gelaat van den koning
Er werd gekookt, gebakken en gebraden, dat
zwollen de aderen op van boosheid.
het een lleve lust was, de prlnses werd 'ui~:het
"Wie heett dit klaargemaakt?" schreeuwde ver -verwijderde pafeis"weer thuis gehaald'
hij tegen zijn dienaar. "Weg met dit ongeniet- 's avonds '.was er een groot feest.De ~o'ning :at
bare eten !"
en at, alsot hij nlet meer wllde ophouden, eo
heerlijk smaakte alles hem. Links van hem ~a.t
De tafel werd afgeruimd. Ma~r teen een uur
Iaterrii~uwe gerechten werdenopgediend, ble·'
yen de' gezicht~m preCieszo, teleurgesteld. Tot nu'
toe had men het eten bij den koning zo buiten-:
gewoon gevonden; wat nu op tafel stond,was
helemaal nie\ slecht, maar niet die uitgelezen
.
.'
.!
iii. > , , , . ' ' , , ' .1' ~; ,'",.
heerlijkheden, waarmede Jonathan de gasteri
JOna;than ~,·v~~s~l1eell'~.,:~~j pr~~h U(, ~~.s.tI·,~~enf van'uen koning"s teeds verwende.
muts scheef' ophet hoofd, 1 maakte een' diepe: , > "
'.
. ,.
bulging en vroeg watde koning wenste.
Van dag tot dag werd het aantai gasten 'van
den 'koning kleiner en het gezichtvan den ko...
"Bij voorpaat vervul lk Je wensi"-sprak de· nlng. somberder. Hij, die boven alles van lekker
koning~ "Spreek, wat voor belonlng. wens je 1'" eten hield, zat spoedig· moederziel aHeen aan de
. Jonathap. mfla.kte voor de tweede 'maal een grootetafel.Ach, die arme dienaren! Zij na~.
diepe buiging. "Uw dochtertje, edele koning".
derden. met gouden en zllveren schotels, maat
De hofraad, die rOl1d den koning zat, ver- water OJ} lag Yond geen genade in de ogen' van
st~de .van schrUc,. ~n:;deze woorden geui~ denvorst..
: ;.J
werden~en'de . koning·werd.~zo rood als een
Hij werd zeer mager en was nauwelljks m~r
kreeftvan boosheid.·'
te herkennen.
..
"Bteng Jonathan voor mil!? ~,ev.al hij een
. IJI~ heb je zeker niet. gOOd verstaan I" flep,
hij''.lit~',~S·pree~,·',wa~ wens Ie 1"
maand later.
'
. ,-'
.

n.:

.

"Is'een kok dan nieb' evenveel waardals
een
.. .

nlng, "Een prins regeert over zijn. land. en een
kOf{ over zijn keuken. Is dat. onderscheld dan
zo groob ?'
-' ;

. Zo kwam het, dat 't aan het hof van
den' koning nooit aan gasten ontbrak
en dat de tare) van' den koning altijd
helemaal bezet was. Wie eens bij den
koning gegeten had, was vol lof over
de heerlijke spijzen, want waar de
gast ook vandaan kwam, zo heerlijk
als hler had hij nog noolt gegeten.
Dag aan dag kwamen de meest uitgelezen spljzen op tafel en hoewel de
koning nu reeds zeven [aar regeerde, had hij
nog noott hetzelfde menu gehad. Dagelijks weer
verzon de kok nieuwe gerechten. Het was dus
geen wonder, dat er weldra in ge gehele wereld gesproken werd over den chet-kok aan het
hof van den machtlgen konlng.: De stroom van
gasten uit vreernde Iandengroetde dan ook gestadlg; De konlng; 'die steeds in Ilchaamsgewicht tcenam, praalde niet weinig met· zijn
chefkok, en om Jonathan, ,-'--'- zo".beette de kok
, _ voor zijn verdiensten te belonen, liet hij op
· zekere dag, op een audientie, den kok bij zich
komen.

·

brutalerd", brulde de konlng ensprong

prlns ?"Jonathan sterid rechtop voor .den ko..

Er was eens een machtig koning,
die heerste over een uitgestrekt rijk ;
de koning hleld veel van rei zen en
trok dlkwdlsde wereld in en verzulmde niet bij de koningen van de rijken, waardoor hij relsde, zijn opwachtlng te makerren hen uit te nodlgen
ook in zijn rijk te komen.

,~

"Jo~w

op, Maardaarbij voelde hij zich zo .zwak: en;
krachteloos, dat hij zuchtend weer op zijn steel
terugvlel.

en

..

j

I

"UW·ddchtertje· Elisabeth,· edele koning; zij . Jon;\th~n. Werd naar ae zaalgebra~ht. Hij
is het" dle·lit to~ vrouw zon wlHen h~bben".
lachte; zoals·hijook· vroeger' gelachen'had.'
. "Onbeschaamde'rekel !" brulde de koning. "Ik
"HebtU eenbesluitgenom.en, 0,' edele kowilde' Je·'nuldlgen. Maar je. ~ult voor je bruta- ning?"· begon Jonathan~ terwlj-l' hU een eerbie:'
'. liteit.boeteri; HMaar! riep, hij naar de wacht, dige· bulgingmaakte.' "Ik .houd van Uw dochter
"weg•. metdezen· man !Leg hem in de boelen!" en ~".
. ZQ glng ',Jonathan, in plaats. van naar de keu· ke·nterug',naar ..~n' onderaardse kerker, die ·Weer·Ol).tstalt'dekonlngin woede. ,:Brenghem
. zich..·onder·heti.· paleu Oevond. HIer woonderi Wag', waar . hi!. vandaan' gekoll1en 1s!" rl~p. hlj
: ratten',eIl· destencn'wanden.· dropenvan "het tegen !de·wacht., 'En, zo~·sleepte. men· ,JonaUiari
weer naiu: zljn' k~rker tebig..
.
'.
" yooht.·naarheen'braeht -men··den·kok'die;
.merkwaardlg 'genoeg/lachte:engeenogenbllk
Morrend.brachtde k()olng zljn .dag·en
: ·angst·toond~.·zoaLs·de koning~bevolen'had, sloot';door~Er kwameiLhelemaal' geehvr~m
h1enhem~ln;debOeien):welke.aan·lange.ljzerendegasten
nteerhl het pale1s~ In de·keuken '.
kettingenvastzaten, die aande muurwarenge'- loste de'enekok den andere at, er was.
klonken.
.er niet een .onder ro' knap als Jona-than..
. Toen het dochtertje van den koning' hoorde, Nag steeds werd de koning magerder en
wat er ge~urd was, haastte 'zij 'zlch naar haat hij kon soms .slechts enkele- happen door
vader en s,meekte hem Jonathan te bevrijden.
de '" keel krijgen. Tenslotte hield hij het
Verwonderd keej( de koning zijn dochter aan. n~et langer uit en liet den kokvoor de'"
"Waal'om kom je'voor hem smeken 1 vroeg hij.
derde maal.bij zich komen.
Toen verteide Elisabeth, dat zij van den kok
"Jonathan",. begon hij, toen de kok
hield. "Jij, de dochter van den koning, wll jij voor zijn troon stond, "ik 'zal je genade
d(} vrouw van een kok worden 1 0, jou, onbeschenken. Hoeveel goud wens je, uit mijn
zonne-n kind'! .Weg...... onder mijn ogen van- schatkamer ?'"
.
~ daan ! En hij beval een van de' hofdames met
het snikkende meisje naar een ver afgelegen
"Ik wi! Uw goud. heelemaal niet, edele
slo~ te vertrekken, zodat zij d-aar den kok weI koning. Ik wens aIleen l!w dochwr te mogen trouwen".
1',. ,. , .
zou vergeten.

z.~jn.do~~tertJ~ enrechtsJOi1atha.n~It,;,~n.~e~
volk·· hoorde wat.er gebeurdwas, begonn~n er
grote' teesten. "
..
. .
..

'·'nat ts'de geschl~enJS. vanden

~.d1e·~mnF koning' be"wee~,~ wat'

,'dle.zijn vak'verstaat.
.
..',

..

..

:c······
. ···A··
.

.f' '
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kokJo~a~h~n•.

ee.n. m~nw~ard'is,

.-

.

.'

Hoe Jan

in de •Mijn werd

opgesloten

De meeste werklieden,
die in de 'mijnstreek wanen, zijn ook in, de mijnen werkzaam. Op de
:verschillende .wlnkelters
na, die hun zaken juist
met .de mijnwerkers drijven, :zijn er In die streken' niet veea mensen,
die' op ,de' begane grond
hun boterham kunnen
:."vet:diellep. ' Zo was het
, .ool( ~e,~ het hulsgezln
van Nick. 'Zijn vrouw en
dochterzorgden voor het
hutshouden, terwljlNick
en zljn twee reeds volwassen jongens in de kolenmijn werkzaam w~
reno

"

Haar liefste wens
Een oude dame bezocht New-York, en ze was
zeer onder de Indruk.
"Oit is een wcikenkrabber, mevrouw", wees de
gids haar,
'
"Wat zou ik zo'n "ding tach graag in wetking
wlllen zlen ! ,; riep de oude dame verrukt utt.

met hun vieren in de mljn : af en heb zware
,Er was nog een zoon, die [ulst, vijftien was werk hegcn opnleuw,
geworden. Jack, zo heette hij, haatte de mijn
Liever "let!
en was vasbbesloten daar nlet in af te dalen.
Toen om twaalf uur de etensbel luld'de, ging
Toen hij 'van school kwam, had hij bij den de arbeider, die met Jack in de alleronderste
"Zau je niet ltever in Parijs geboren zljn ?"
kruidenler gevraagd of hij misschlen als loop- gang werkte, naar boven len zei tegen Jan, dat
"Helemaal nlet, stel Ie voor, ik versta geen
Jongen bij hem in dienst kon komen en wer- hij de wagen eersb nicest vullen en naas de woord Frans !"
kelijk was, hij aangenomen, Opgetogen kwam lift brengen,v waarna hij oak kon gaan eten.
Waar waren die dan voor?
'fiij thuls en vertelde <hit hlj werk had gevon- Jack was -dus aileen in de donkere gang, dte
den in het dorp en dus gelukkig nlet in de flauw door een mijnlamp werd verlicht en vulMaeder: "Piet, hoe dikwijls moot ik le tech
mljnen behcefde at te dalen.Nick had er niet de zijn wagen. Plotseli'ng begon vlak achter
zeggen dilt je Ie vlngers ntet in je neus mag
veet IustIn om zijn zoon de hele dag op straat hem de muur te kraken en voordat hij ~zich steken !'~
te laten slenteren, want dat hij daar veelgoeds bewust was wat er gebeurde, stortte een groot
Piet: '"Maar mceder, waarorn zijn er dan
z.ou leren, betwijfelde de vader van Jack sterk. , brok st'eenkool naar beneden. Jaek had zich gat-en in ?"
. Maai' Jack, was niet sberlcen het leven in de niet in velllgheld kunnen brengen met het gemljnwas zwaar,""paardm besloot Nick het eens I volg, dat hij in het achterste gedeelte van de
([il:gez; door lVILDZANG).
aan te zieri en Jack kwam bij den kruidenier. gang. opgesloten zat, terwijl de hele doortocht
werd belemmerd. Radeloos van angst gllde Jack,
Niet erg!
Nu wa :en q.e vtardiensten niet erg schittere'nd zo !lard hij 'm.:l.'ll' kon, maar de arbeiders boKellner (tot wanhopig gebarende gast: "Wat
€U, toen Jack dan ook n,a een. jaal' veel in,
ven haOl'cm n)c~3 van het ongeval hemerkt en
s,cheelt
u meneer 1"
buitenlucht ge'weest te 'zijn, el' 'fUnk en brnin-- konden 'het gillen niet horen.· ':'
,
Heel':
"lk heb m'n gebit ingeslikt !"
geb'l'and uitzag, vond! ziJn vader, dat het toch
.
Kellner: ,,0, dat is niets erg', u hebt het
tijd 'werd, dat Jack 'evenalszijn -twee andere
Toen hetschaftuur wa5 afgel-open, k'wam de
z60n3, 'mijnwerkel'l werd en daal'door meer geld . arbeider weer naal' beneden en zag wat er ge- toch niet meer nodig. Er komt niets meer dan
kon verdt:1enen. Jack smeekte en redeneerde, zei beurd was. Hij riep lJack, omdat hij niet wist een beetje pUdding n
oat hij onder de grond zou"stikken, bad of hij of misschien de hele gang: WJ.S ingestart, 'maar
. Schrikwekkend 1
bjj den kruideniermocht bliJven, maar zijn va- ,Jack, blij, dat el' eindelijk' iemand, kwam,
der wasonv:~rmurwbaaren de volgende Maan· schreeuwde om hulp. De arbeider zei, dat hij
Winkelier: ,;bit hi.er is zuivere zij, mevl'OUW I"~
dag.daalde Nick me~ 'zijn drie zoous in de mijn lust~lg moest bHjveh, en dat hij dadi2lijk mensen
Klant: "Waarom staat danhe't wool'd "kaaf. '
zou ga~n halen. Dat gebeurde ook, 'maar hoe toen" in het merk ?'~
"
i:e,ook hun best Ideden en Jack's vader werkte
Winkeliel': ,,0, dat is' om de motten sChrik
De volwasse'nmijnw-erkers hakten de stuk- voor 'twee, duurde het toen. anderhaive dag aan te jagen !",
ken steenkool:los, e-en andere 'man gooide de voor'Jack kon worden bevrijd. Beh'alve'd~t'hij'
<,'
brokken in wagens, d'e :dan door jongere ar- dorst,igt en h()~gerlg was, had de angst hem zo
.
,
Knop;!'
beiders, waaronder ook Jack, naar de liftko- te pakken, dat hij zwa~a koorts kreeg en enige
JUffrOuW;" "Noem JlJ mlJ eens een verzamelkers 'werden ge,reden wa'al' dewagens naar bo- weken tussen-leven. en dood z'Wa-efde. Ma,ar ge"
ven werden gehtesen en geledigj. De eerste dag lukk'ig ,kreeg. zljn gezond Igesteld de overhand naa.m, .Plet .
. ,,,
:
Was' vreeslijk voor Jack en toen: hlj eindelijk ·:m hoewel langzaam gena.s hij toch. Een <ling
Plet. ,,~tofzuigel:.
Vleer in het dagU,ChtJ stand, h~d hij ,zo'n zware had hijechter toeh berelkt: hij mocht nu ee~
(]ngez. door ARONSKELK).
hoofdpijn, dat hil dadelijk naal' l)~d maest. yak leren en hehoefde niet 'meel' mea ·naar 00Maar de .volgende morgen daalden zij weer neden inc..1cnmijn.
.
,
Dot was veelerger !
I

I

ce,l

I " .' '.....
I

.

I

Een heer kW:;1n,t een jongetjetegen, dat een
blauw oog had l' "Zo, kereltje",' zei hij, ',,'t
spijt me voor jou dat je een blauwoog hebt".
"Nou, meneer",antwool'dde het ventje, "VOOl'
u spijtl het me nOg! erg~r, want uw zoontje
h~ert el' twee!"
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De Reden
~

'k~tfuetb~~n~~~~~t8~~i4~f~~~~H~~+++~~~44~4~~ "Moe'del''', zegt kleine' Jan, "ik hoefde van-

daag niet op de 'strafbank te zitten!" "Heb je
~,nu kwam ~n,ficlh~b~C~~H44~~+++~~~HH-.44+++~~~~
om 'Ze te kop-en. Wie denken Pr-H-t4--ri-t-+-HH-t-t++-l--f-HH-J.-+-I--t--l-~20 geed, ()p'g~past,vent?"
'JNeen, moeder, de bank wordt geverfd !"
j ullle dat nij was? Je kunt E HH-r-r-rH-+-+++-HHH-+-J-H4-++-l--J-I--I-1
dU ~Wekken door\~ v~~t '~~~~-r~t-~+-~~~~~~~~~~~~~~~~
t8~6eh.~e neemt ~poUood o~~-t4-~i-t-~~~~~~~~-f-~~-J.-+~~-l-~
en begint op het punt waar Hr"H--t4-~i-+-rrH'--t~~++-f-.J-;~-t-+-+-J-4--I
lijn Elijn 14 krUb~ nu trekJI~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
je een Hjn naar punt B-ll, K
~~I)I'E-~
en vervolgens naar B-8, D-9, "r-rt-r-r-t-t-HH~+++--t-~H--+-t--+-+-,~+-~.,.JBIn-ENJ
.'
E-12, 1-12, H-ll, H-9, H
TFtfClOf/; .
K-12, K-ll, I-10, K-9, H
, Wl 7"~ (:.t<
M-9, 1-6, K-4, M-7, N-5, 0
/;~ ~ ~~
8-1, X-5, Y-9, Z-8,Z-13, P
~~
Y-;-lO, Y-14, X-16, Q-14, Q
I.'
• ~-:P-i-13, P---,lO, R-12, T-IO, R
I{?!T --7"'~-

o

IJ(/

t

i~~~\,. ,,~~,

'P-5, M-7, 0-9, M:"-U, S
". ',.
M":"'-12, P-lO, P-'--14, 0-15~ TMItT-r-H-+t+++-H-+++-~-l-+~
W' ~
N-14, N-12, \ K----14, K~13, "lI14--"r-rH-t-t-+-f-H-+-I--1--t--1-l--J--l.\
M-ll, K-12, :K-l5, L-15,:
,
\'
,1-'12, ,K-14, , J~16, 1-17, x
, ~\
1
F-::"16, F-16, F-l&, C-14, v
U \1 ~t 't"
A-2l, A-llJJ.:-ll. I
2L
, ,J\l
kleuren.
'
'·Zo, nu 'hebb~n jultiede omtrek 'van de ko·
, per, probeer heni hit maarwmool mogelijk t~
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Soms ber).)k he,~1.groot,
Maar soms ook heel klein.
Vier- 'letters, dle zeggen,

".,

W,elk woord het moetzijn.

Nieuwe Rcutdsels

I nge~oi1'tle"raa'dse"s
1. Mijn geheel bestaat uit twee woorden van;
2. Hce lang slaapt een krokodil:?

Verborgen rdleren.

Ret is; het beste u regelrecht tot den. dlrecteur tewenden.
(2)
We gaarr' met :Bqb, Evert, Frtts en Herman

kamperen.
Wat meet er in'etal dab spek. gebeuren ?
Ik weet alleen, dat een partt] gerookt
wordt.
(2)
Wist ie. dat 'meneer van Dorth op rels was
Mathilde?
Ik wist. nlet, 'dat deze li}st erke nd werd als
de goede,
(2)
,

1.

,

,

Noem 'eens 'molten zorrderpoten,

--..,

6

7

12

plaats ' waar ie elke avond
naartoe gaat. :

6 10 4 12
wat 'om eenwtel zit.
2 3 7
melslesnaam.
1 7 11 5
nleuwswereld', '
8 10 9 12
ander woord voor kant.
2. Hoelang slaapt een krokodll ?

jtp

'.

Beste Pennelikkers en Penneliksters

t!

, Allem.aal tevreden . met de prijs? Fijn, ik zou
't erg jammer gevonden hebben.: als een van,
(Ingez. door Aronskelk) ,
[ullie een hoek had gekregen dat Ie al ts hebt
gelezen! Sinterldaas heeft [ullle dus goed,.pe-:
'Oplos'singen ·d'e" rcedsels 'uit
dacht,
bijna alle pennelikkers noemen me een,
'he. vorige' nummer
I
hele lijst van cadeautjes die ze gekregen hebVoor groteren
ben! Bofferts zijn jullie tech maar hoor. Maar
Ik
geloor wast, dat Sint een heleboel door de
1. mug, kaIf,ree,e'end,st-em'.2. Zwartsluis.
,
vingers heeft gezien, anders had hij aIle pen- '
Vo(ir klelneren i
nellkkers nietzo kunnen verwennen, Zo, 't eerste reest. hebben Iullle gehad,' nu beginnen alle
1. slakkenhuls.
-brlevenbussersi'zekan verlangend uitte kijken
\.
Ingezon'den 're:tadsefs
naar de vacantie en Kerstmis ! 't Begintal aar,
dig op teo schieten he? Nog maar zeven dagen
" b.v;,3. peperrnun
,
. t,, 4. POUl-'
1. t 01, ,2. wol ken
peen, luchtpomp,5.katjes (bloemen), '6'. voet naar school en dan mogen [ullle we-er een hele
v.e. berg, 7. Ijsschol.
' ,t'ijd luleren ! Een fijn leventje hebben die kin-:
ders toch! En 'nu IS 't voor v~uldaag weer ge~idegl geweest, er wachten een heel stapeltje
brteven op antwoord ! Vandaag begin ik met
een nie~w brlevenbussertje dateen heel eind
van on's weg zit end-at is
,

Zonder staart enzonder .kop. '
En tach heten ze heus 'molten.
Denk vooralnleb, d~t 'k )e fop J
~~

(Inqee, .door ARONSKELK).

.

2. Ik 'be~n Irr 'een llOek'
Enook aan een plant,
Terwij 1 men mijdtkwl] Is
d6k h6'uct"t in 'ci(a hand, '
"

REBUS

HUGY

o
fiet maken van
Hoor zien jullie verschillende voor-

aller~ei

speelgoed.

.~

beelden, .om' alterlei aardig. ·sp'eelgoed'
I

zeIf te maken. "
Daarvoor kunnen julli~, zoals bij
het schildwachthuisje

biJvoorbee1d;

een oud d003je gebruiken, waarin de
deur wordt uitgesrtedeli en ' met een
aardig randje papier omplakt voor de
netre afwel'king,

terwijl het doosje

,dan opeen stukje

karton of stuk

triplex kan worden geUjntd.
Op dezelfde m~nier kurt je van eeil.
I

le€g -lucIfersdoosje een krulwagen maken met een stukje kartoh als wieI.
Proberen jullie nu zelf de andere
voorwerpen te maken zonder dat wij
vertelleh, hde

't Ih'oe:t

geoouren.

Ja, ik bedcel he us de Hugy di.t" zo ver van
Batavla valt, helernaal op Borneo. Hugy is het
lcngste krantenlchtje van oom en tante, brievenbus,sers. Ze is pas vijf jaar, ina:ar z-ekan
al leze'n.' Is daf hu niet krtap, van zo'n klehl~'
meid ~ Ell' nu denkt z-e elke week een babbeltje
te h<nlden m,et e'en oom en t~nte, die ze zo maar'
lJJe-eRs erbijheeft gekregen en die ze zelfs nog
ndoit.· gezien heeft. Maar Qat IS niet erg, hoor ; .
de ,atidete krantennichten en neven van tante
enoom kennenons'niet en Zoe vinden het. juist
he'e~ leuk en ge)1eimzinnig om aan zo'n tante
en aom',te schrijv~n'. Heb je ~Leen eindje verder '
gekeken Hugy ?Dan heb je zeker weI gezien dat
aIle kinderen een naampje hebben voor de
kraut.AIs ze 'dat naampje zien weten ze dat het
briefje 'datl erbij hoort voor hun is. Nu moet
onze Hugy natuurlijk ook! een naam'pje hebben.
Nu heohen we geh60rd dat tfugyzo dol is op
vlind'er's.1 Daarom zuBen we jou voortaan in de
krant Vlindertjen'oemen. Vh1.d je dat nou niet'
leuk ? Oom en tante hebben ook een klein meiske, 'maar-Z~ is nogveeL kleine'!" 'dan jij. Ze heeft
Barbara en ze is een jiar en drie maanden oud.
Ze kan nog niet veel praten maar ze kan haar
eigen naam 'aL zeggen. Dan slaat ze op haar
buikje en zegt: ,',Babbe" of "Babbete". Als ze
vijf jaar is, en net zo knap als jij, gaa't z.e OQk
.in het krantje schrtjven. Kom flinke meid, tante gaat weer naar een ander nichtjetoo. Eeh.
andere keer. schrijf ik je wee!" een briefje en
misschien krijgt tante dan weI een briefje te,rug v,an Vlindertje. Dag meiske. Doe de groetjes
aan je pap en nam ook van Babsje. Daaaaaag t,
QUANTAS. Ik pen nog steeds niet van de
verbazing bekomen, die jouw brief mij bezorgd
heeft.! e;o, jongedame, dat ik je 'VOOf een jongen hield is best te begrijpen, want j ij gebruikt
afen too ,;mannentaal". En ik had al· eenfijn
jongensboek voOr jou uitgezocht; maar ik heb
20'n idee dat jij toch! in je schikzal zijn met
een spannend }ongensboekl ! :

Anne 'ziel,heb jij twe€l stukke voeten? Een
mooi Sinterklaascade~utje'! Daar ben je z€ker
reuze mee in je sas ! Nieu boos worden,' ik plaag
ie maar! Dat je een hele tijdniets van je liet
hor-en, kont,t dus omdab je zU~k 'was! En ik\
Ihaalde je blj me z·elt al uit vooi' ontrouwe brie-,
veribusser r 't Spijt me hoor! Gelukkig dat je
riu weer gezond bent. Je prijs stuur ik je <ius
i6 gauw mogeUjk we enik, verwacht volgende.
WEEk Een lan'ge brIef yan je,DagQuaritas! t

~~-"'------""~IUQ:ail!~-'-::=.""""'---""~ ,

,

.

r '

r

.'.

ARONSKELK. Tevreden met je prijs ? Gelukkig dat we,o,'t eerste boek nog konden ruilen he ?\
Nog van harte bedankt, vaal' 't leuke hondle !
Babsje is er reuze 'mee in, '1' schik Ze mocht het
zelt uitpakken·en toen ze eindelijk 't hondle in
de hand hleld, zei ze direct: Waf, waf !l En
ze klemde het beest zo stevig in haar armples
dat ik blij was. dat het unaao een speelgoedhondje was! En nu loopt ze de halve dag met
war-war onder
arm! Z.e is er dus allesbelral."
ve bang voor. Jij hebt gelukkig een pretttge
Pint gehad ? De zleklgheid is op tijd verdwe-

de

Maar er oestaan gelukklg 'mantels he Lache-

bekje ? J~~lllie schrijven .allemlaa1 dat ie helernaal niet verwachb had eel~ prijs te krij~~n ;
vonden [ullle Ie gedichtje dan zo lelijk ? Verbeeld je dat Oom en ik heb net zo lelijk hadden
gevonden, dan stonden er nu heel \vat mindel'
boeken in jullie kasb ! Jij leest zeker ook de boeken van Regenboog en Robbedces, of vind [e

WILDZANG. Wat heerlijk dat J€ moeder
weer terug is, en ,iuist op Sinterkla~as ? Oat was
dan 't allemooiste cadeau he? De: Sint heetb
Ie geed bedacht en voor [ou was het €len dagje
later neg steeds Sinterklaas, want toen je Maan- '
dag op school kwam, yond Je nag allerlei lekkers in [e lessenaar v '1;1 Spell'etje, dat Ie gekregen hebt, ken ik geloof ik wel. Moet Je die
knikkertjes aan 't rollen brengen door ze een
duwtje te geven ?
'

die neg wat 'moeliijk ? Nou melske, nu ga ik

En. wie het hoogste aantal punten heett geverder, oefen je maar rlink in ba·dmintonnen. 'haald heerb heb spel gewonnen ? Ja, dan weet
ik wel welk spelletje je bedoelt! Maar: ik 'weet
Dag Lachebekje !
alevenmin hoe dat spel heet !
nen ! Dank vaal' de moppen
en
raadsels,
die
ik
COSETTE
W
I
kna
..
1
t
k
...
,
'
. e nappe l'lJmeaars er, an J'lJ
Nu je me verteld hebt hoe .monnetles'' eruit
w.eel" heel goed k.~~ gebru~ken. ,~~nt ~oor aile nu wel gewoon praten, of zeg jel neg steeds alzien, ken ik ze wel, ik wist alleen maar niet
.'3mt-drukte kreeg ik een here tlJd nlets toe- les op rijm ? Vnd je "Puck zet door" aardlg ?
ctatze nonnetjes genoernd werden l Leeft le
gestuurd en nu ben ik 'door m'n reserve-veer- Gelukkig, ik heb 't hoek oak gelezen en ik yond ballon nag? Oonu en Babsje laten [e de groeten
raad heen ! Dag'Aronskelk! !
het echt een gezelllg boek vaal' jon! Leuk was terug doen. Dag beste meld [
.
,
't op Pasar Baroe he ?Je kon er af en toe haast
niet lopen door de drukte ! Wat jammer d",t het
..PUIZENDPOOTJE., . WH 'iij dus Hever eell armbandje ie te klein is. Kan ,Robbedqes hem . REGENBOOG. Hoe vind je het boek? Mooi?
jongensboek hebben? Nu; m1ss5~hiell' kan, ik di~ ,liU drag'en ? Jullie moeten me toch 's een kiekje Gelukkig! Nou, toen Sint en Piet;, van jullie
wens \yet vervuilen!! "De 'zilveren '~hedels" .van de raadselclub sturen, dat is 't enige kiek- huts 'vertrokken, had Piet heel wat mt.!lder te
. I b neven
.
b ussers k'1ekj es-. dragen,
jullie
sa'men
j
d anog
t
aan ' .
mlJn
. . . . . alles
. ' wat
.
.
.
. 'gekregen
, hebben,
kan het niet zijn, maar ik hel> een ander e'ven ,e,
verzame-lh1O" mankeerb! Carla de Stoute" ken 1.). tach zeker weI een grote 'Zak vol. Allechomool boek vaal" je! Wacht maar af ! ! Ik. kan
d wenen. zlJn.
" ? En a 1S d €I
jk niet. Is o'b een mooi of"
eenl
leuk boek? Heb co1a za 1 nn l
weIVel'
'1ue best voorstellen ,dab je zo graag jongens- jij de boeken I van je zusjes oak al gelezen? maali,d December voorbij is, gaat de heleraadboeken leest, ik deed vroeger ook niets Hever. Daar ben je zeker wel twee da.gen zoet mee ge- selc~ub naar .de tand~r~ .!. ! Ik 'Zie juHie daar
,
al 'zltten, jullle met z n VIJven en dan natuur.. 'Smul 'jij ook! zo van Karl May en' Paul d'Ivoi, weest? DaO" Cosette totziens! [
0'
lijk Wildzang erbij ! Wa'nt Wildzang snoept zeof hOll jij alleen maar van de moderne jonker n~b zo 'van de marsepijn en· al het andere
DIERENVRIE~DIN. Leuk d~t je moeder net snoep als jullie ! !
gensboeken ?
(een dag voor S1l1terklaas thUlskwam, dat was
'
jullie prettigste Sint.erklaascadeautje h~? Eenl Gelukklg dat Robbedoes tach nog mee mochli
Jij bent net weirtig verwend meb Sinterklaas. van de 'Zusjes schreef dat Mera za flink heeft (ioen he? 't Zon tach weI een erge teleurstelIHel> je nu al een keertje the,evisite geh~d? 1ll1eegeholpen met 't zoeken 'van de pakjes ? WeI ling vaor haal' geweeso'zijn als z.e thuls had
tBabsj~ vo€lb zichtreuze gewichtig d:lt je ha'ar een heetje al te goed he? Of Babsje veel cadeau- moeten blijven! En jullie ' hadden dat stukje
'tot peettante hebt bevorderd van jouw poppe- t}es gehad 'heeft? 't Is, haast tevee); am op te 'dan natuurlijk veel mindel' a'ardig gevonden !
noemen !::AI dagen van tevoren werden er tel- De ballonnenzijn nuzek,er, allemaal stukgekind! En nn hoop ik voor jou .dat ze net :zo'n kens pakjes herzogd en dat ging zo door. tot ',de spfongen? Ja, dat lje daar ple'zier mee g'ehad
lieve schat zal zijn als onze Babsje maar dan lzesde 's middags! Ze begreep natuurlijk hele- hebt, kan ik' 'meest voorstellen. Wij vulden ze
wat minder stout! Da~ Duizendpootje! Dank maal niet \V'aa.rom ze toch ZO'\l massa speel- vroegel" weL eens met water, maar dan moest
voor de llwppen !
gc·ed kreeg. J En Oom en ikl lleten haal' 't pakje je er heel voorzichti~ mee loperi: andel'S spronaltijd' zelf open mak~n en als ze dan eindelijk gen 'ze direct stuk [ Dag neg'enboOg, ik laat je
KREKEL. ,Ja, meiske, je brief was de, vorige 't papier el:af gewikkeld had en 'ze- 't moois zag, in de steek, 'want Babsje 'moethap'pen! Tot
week net toe laat duskrijg je deze week pas je kraai!=le 'ze van 'verrukking. 'Ze heeft twee. pop- schriHs!!
, antwo.ordbrilef; ik heb ZO'l1' idee dat je brief I pen gehad, een 'geltje een hondj'e, een zwaan,
'deze ~'week weer telaat komt, of krijg ik 's een een soldaafje dat je kan laten lopen, een. gieKrekel, Kriel elf Zwamneusje's b.ri~ven kre~
keertJe geen Krekel-brief?· Fijn fie dat je ;een tertje, twee leuke dozen. met snoep en :dan nog gen we iets te laau; die komen._een volgende
. Prijs hebt en heb je het boek al uit,? Hce vind E.en heleboel beesten van.chocola. Is dat nou , w e e k , b o v e n a a n ' i J " . i-'~
je 't? Slilpmerd, wie eeter ,nn zoveel chocola nietv veel ?
Dag beste kindel'S, Nu gaan Oom ~m lk weer
achtermekaar op, ja en taen we:d· je,gul-zigheid
Maar ze ,mag nieb 'zo alsCosette aIle snoep pieke.ren over de volgende wedstrijd, ,maar 't
. 'natuurlijk gevolgd door kiespijn: Eigen schuld,
,Krekeltje maar ik heb toch wei meelij met je, achtermekaar opeten -! HeeftSinb oak nog aan zal nog weI een tijdje 1 duren 'voor julie'daar
meer van hoort ! !Tot ziens!·!
'
, .wau~ ik 'vind kie~'Pijn iets verschrikkelijks [ Of Mera gedacht:? Dag :melsk~, tot de volge_nd~
-TANTE EDITH.
.1k 't welleuk vind een ni~uw nichtje te krijgen ? week!
:Wat een vraag! Natuurlijk is dat fijn en 'zeg je
vriendinl1etje maar,dat 'Ze gauw met haar brie£
moot; beginnen. Hoe was de poppenkas't, heb je.
oon plezierige Sinterklaas 'g<ehad?Misschien
,vertel je me datwel allemaal in >ie "te late"
brief. Ik ben door je raadsel~ heen 'meiske, wan, neel~ komt de twede bezending? Kriel heeft me
ooki een karrevracht raadsels beloord, en daar
ben ik uu reuw benieuwd 11'aar. Daaaag! !
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MUZIEKGENOT

ROBBEDOOS.

Z!ezo, de dikke br!ef van de

~aadselclUbhe'b ik zoi~n~ ophj gelegd en eerst
, de andere brieven boontwoord! Ma'ar nu' moete"n jullle er ookaan' gelove'n!. En d'e eerste
brief die ik van het stapeltje grijp is V~ll) jou
Robbedoes! Reb jij' helemaal geen prijs ver~
wacht? Dus 'was 't een echte Sinterklaasver'rassing ! Hoe gaat het badmintonnen ? 0, tran~~tje, wat ben ')ij een pechvogel juist een dagje
'voor Sinterklaas zlekte worden, gelukklg dat je
1:oon in een ma'ntel l,1aar school toe mocht he?
'Ik denk daf de Sint je o.mdati je ziek was zo
ileeft 'verwend, want je hebt ,een massagekrege-n! Rebje heb{ornulsje ai geprobeerd"? Maar
je '2Jal er wel geen oorstplaat in kunnen bak'ken! ':

Ig reg het vrij en

Kijk, ·als

on~mwonden,

l'4uziek wordt vaak' een· ,plaag .gevonden.

men~r

tel'.

rusregaatr

KUnkt·juist het.orge~ op destraa.t.

Is Cosette zo'n knappe rijmelaa.rster.?Ja, dat
'heb lk weI gemerkt, en zijoo1f heeft 't nu' oak
gezien aan haar. prijs. Gelukkig dat jullie alle'maa('je boek nog niet kennen.
Ik was er echb batlgl voor, want de raadselclub
leest erg veel. Maar Oom en tk hebben een good~r neus g'ehad, 'merk ik ! Dag meLske !
• LACHEBEKJE. De Siut heeft jou a1 niet
mindel' verwend dan Rol:f.oedoes zie ik. Fij~l dat
. jullie een badminton-spel gekregen hebb(!n"'he?
'.Ie oefent je nu z.eker elke, dag? Oelukkig dat
Robbedoes tach nog me€' ,mocht doen, 't is weI
.erg 'saai am weI allerepetities gehad te hebb~n
'en op 't feest zelf 'niet mee te kunnen dOOl1 !

,i

I

De nieu we j azzband van de bu,ren
Speelt van de dag weI twintlg uren !
,

._~

De radio van het. huis er naast
Is. blijkbaar nimmer uitgeraasd'!
~eer d~arom

uit deez' kleine ~e
Spele,n en luist'ren, dat is twee.

