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,UITOEEFSTER

ABONNEMENTSPRIJS: '

:'1

:/,7.50 per kw., fr .':p.p. I 9.-

I
N.-I. Drukkers.. en Uitg. MiJJ
4>

bulten Ned.-Indle I 12.50

BUREAUX:

Slulsbrugstraat 23

," 'ADVERTENTIE-TARIEF :.
,

I

1-25 woorden I

Batavia-Centrum

~.75,

elke 5 woorden meer I 0.75
'.Regeltariet I 0.50 per

Hoofdredocteur :.,J. - H.,· RIYMAN

reg~l

;N. S. B. .en Chineezen

Tandjong-Oost en
Tjiboeboer
,I

•
Hedenmorgeu zij~l in's lands vendukantcor te Batavia onder den
hamer geweest d~ bekende parttcuHere Ianden Tandjong-Oosf en 'rjiboeboer, gelegen aan den Bultenzorgschen weg, welke Ianger dan een
eeuw elgendom zijll der nlet mlnder
bekende famille Ament.
, De landerijen zijn voor i 185.000.gekocht door een proep der erfge-

EERSTE 'BLAD

Het rornmelt

Optreden ds, Van Duyl gelaakt

TELEFOON:

In antwoord op de Qekend~ schrtr-'
telljke vraag van hat Volksraadsl1d
Yo Heng Kam betreffende een als
dtscrtrnlneerend aangevoelde uitIa-'
tingvan ds .. Van Duyl over de postvan de Chineesche bevolklngsgroep In Ned.-Iildle, gedaan in de
op 20 Augustus jl. te Soerabaia gehoudenopenbare N. S. B.-vergadering, heeft de regeerlng thans het
volgende medegedeeld :

fn
.

.

Direcfeur : G. MOLENAAR
Welt. 2886, 2837 en 2888

UIlS

den Pacific : "Let op U seeck"]

.De verkoop geschledde "t.er fine van
scheldtng en deellng", krachtens bevel'
wan den raad van Justitie te Batavia.
Deze . schelding en deeling is het gewolg van de omstandlgheld da t erfgenamen van den in November 1935 over,
l'eden heel' E. C. C. Ament zich gesplltst hebben in de groep-Ament en de
&ro:ep Andree-Wlltens,
De famille Andree Wiltens is gepaI

,

"

BINNENLAND

Terzake van de nletlgverklarlng der goud- ,
clausule in overeenkomsten zal concordantle
I met het moederland .worden betracht.
1 • Partlcullere landen der faptilie Ament voor
1fa milUoen verkocht,
.
BUITENLANJ)

Chiang Kai-~.hek zou 19 dezer. naar Nan'king terugkeeren. --- In afwachting daarvan
zijn de operatles tegen de rebellen atgelast,
- Te Slan-fu zljn onderhandelingan gaande,
I HeV1ge gevechten in den Boadtlla del

'Monte-se-ctor. --- n-e mist belet de o~rat.ie3
aan de Madrecen:><':.:i;) .f .cnten. - !Vlj-ziglPg

tn de' Fransch-EngelWll'c bemlddelingsvoor-

, stellen overwogen,
.
Het voedseltekorb Ul DuitsJchland noopt
, tot het nemen van rant.soepeerlngsmaatregelen --- Hoare over de ultbretdmg van de
Britsdhe vloot. - Het tekort op de Fransche
I be,grooti.ng.

I

te soerabala gehouden openbare
vergaderlng _. een der aanwezlgen aan:
den propagandist van de N. S .. B. j Os. [
van Duyl, de volgende vraag heeft ge-{
steld: , .
, '.
, .1
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BIJBLADEN

I

\

Het Derde B.Jad: Roooe'Velt ~gaat naar
I Buenos Aires door onzen Amertkaansehen
.1 conespor.dent: --- Nieuyvs u~t Nederland', ''Kerkdiensten. Hermnermgen aan FeI bruart 1901.
',/
,
Het Vlerde Blad : Handel en Nijverheid.
- Sport en Wedstrijden. - Personalta. -

"Wat vlndt U van het rett, dat bill
de verhcudlngscljters r 240.000 ·:Euro-.,
peanen in
Nederlandsch-Indte . en.
1.250.000 chtneezen (waarvan .plus I
minus 400.000 binnen gekomen in de'
laatste 10 Iaar) strenge immigratiebeperking wordt toe.gepa.st QP Neder:-'
laflders, terwijl dergeUjke be perkin:'·
gen niet toepasselijk zijn op Chinee-,
zen, die hler nog met droihmen bin'. nenstroomen.
N. S. B. programma 1 en 2 verklaart
zich uitdrukkeliJk tegen verdringing
van Europeanen dOC'f goedkoope Aziatlsche werkkrachten. Heeft het bar
venstaande in voldoende mate de
aandacht van de leiders van de N.

I'

Radio- programma's. --- Magneetjes. .- ,Kort
Verhaal.
Ret Vijfde Blad: IndHS Ul: het verteden:
Amokaanbool'd 'Van den brik Hector, door
V' E - EigenwiJze Liedjes. --- Zaterdagscho
Acotistiek: Jonge menschen
, door A~r.
Exodus. - BridJge- ensehaakrubriek. - Vatterraadsel. - Jurld1sche Vragenbus.
Het Zesde' Blad: Vergaderillg Gemeen..
, teraad Batavia. - Buitenlam:looh'e telegrammen. - Foto's.
Het Zevende BLad: 'Oe Ren'bOOe en de
I<.indereourant.

r

S. B.?"

hetlen

(Zeven bladen) .

tie

I

VCl/l,

\

namen V~Ul wijlen den heer E. C. c.
Uit eenIngesteld onderzoek is' komen
Ament, nl, de groep-Andree wiltens: ' vast te staan; dat op een 20 Augustus

r'enteerd aan de Aments door llet huwelijk van een zuster van E. C. C. Ament
rnet mr. Andree Wiltens, destijds presldent van het Hooggetechtshof.
De landen zijn op naam gezet van
den heer C. C. Ament, die 'tot de groep
Andree-Wiltens behoort.
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De fIuwelijksfeestell ,

Naa.. Nagoyil .

De ,Goudcl'\llSule

\

Wijlen E. C. C. Ament.

Om tien uur zeUe de gemachtigde van
de erfgenamen,' mr. J. K r IJ g e r,' het
Ibod in. met J 50.00Q.- welk bedrag aIras
werd v~l'hoogd tot drie ton. Met spron(gen van vijfduizend gulden bereikte men
<om elf uur het hoogste bod, I n.1.

J;

,

.

485.000.

Daar de verkQop is geschied buiten
marantie van het Gouvernement, zijn de
dioor denkooper aan het land te beta-,
ll,en vendukosten 1 %% ofeen g,oede zesctIuizend gulden.
-Aan armengeld is verschuldigd ruim
tGweeduizend gulden, terwijl voor leges,
7legels en kadastrale onkosten een tienctluizend gulden zal moeten worden 00ttaald.
De per 1 Januari 1937 nog uitstaande
worderlngen op opgezetenen voorzoover
Ihieromtrent vOlH)issen tegen de betroklkenen zijn gewezen en voorzoover deze
worderingen geacht mooten worden te
lbehooren tot den boedel van wijlen den
lheer E. C. C. Ament zijn n let in de
werkoop begrepen.
Evenmin zljn in de verkoop begrepen
<de zich op de landen ,bevindende familieIbegraafplaats met JQpzichte,'rs~on'ing.
be per 1 Januari 1937 aanwezige voortraden padi en andere voorraden komen
llliet ten bate van de koopers.
Aan de verkoopers zal nog. twey
nnaanden na 1 Januari 1937 gelegenhaid
'worden gegeven deze voorraden te Ii<quideeren en orde op hun zaken te stellIen.
Als gemachtigde van de nieuwe eigemaren treed~ op de- firma Tiedeman en
wan Kerchem.
...1-

\Stijgellde Guldelll{oers
.

,

De stemming voor den gulden was zeer
wast, seint Aneta ddo. gisteren ult Am~terdam. De koers van ponden en dollIars l1ep" in scher~ mate terug. Eerst
tteen de depreciatle van. den gulden een
tpercentage van 19.6 had berelkt, greep
lhe~ egalls~t1e!Qnds in.

Naar wij verne men z.aJ, indien het
wetsontwerp tot nietigverklarillg van de
g'oudclallsule in ,Qvereenkomsten (van·:
welks indienillg bij de staten-Geileraal
g;steren m~ldi~lg is gemaakt> ~ordt aangenomen, binnenkort bij dell Volksraad
eell ontwerp-ordonnantie ~orde1\ iuge.
mend van dezelCde strekkillg

Naar Aneta uit Den Haag seint, is de
llchtverslering van het' paleis' op' het
Ofticieelwordt thans gemeld, dat de Noordeinde feeeriek. Gisteravond was -de
Indische, rel:reering zaldeelnem,en aan' Koningin aanwezlg..bij het proeflbrand~p
• . .
0".,
; en H.M.' gaf daarblJ nog enkele aanWIJoe Pan Pac\inc, Peace Exhibition, welke zingen. In de geheele residentie is meri
van 15 Maart tot 31 Mei 1937 te Nagoya thans druk bezig met net gereed ,makeh
zal worden gehouden.
Va.l} de versieringe'n.
ItuUe op Pan PacifIc Expositie

Het ligt in de bedoeling. bijzondere
Prins Bernhard - heeft afscheid genoaandacht teschenken aan sommige in men van de Nederland~che Handel Mij.
lIet is lliteraard noodig, dat op dit Japan nog tl1inder bekende handelsge- en werd toegesproken door den pr~sl'
punt co'n~cordantic met het mo~derlal1d wassen, zooals kapok, coprah, hout, dent-directeur dr. Crena de rongh, die
hem als afscheids-cadeau een' tabaksbcstaat..
palmotia en boschproducten.
~
docs aanbood. De Koningin heeft de
... .....-.- . _-.--·Verscheidene bela,nghebbenden heb- eeremedaille van de Huisorde" van
ben zich reeds tot medewerking bereid Oranje-Nassau. verleend aan den bode
JaptUl~ch gcza~ll ill Nederhuul verklaard, en ·binnel1 enkele dagen is del' N. H. M., den heer Beaux, fungeede benoemil'1g van een voorbereidings- rend . kl;lmerbewaarder.
te verwachten.
Het permanente Hof van Internatiocomite
N a' a r
d e A s a' h i m e 1 d. t,
nale
Justltle heeft een rijk verslerden
z a I, (f e h eel' T a k e tom i, J a'.'
\
beker van gedreven zUver als huwelijk&Den
Is dus de kennelijJ!e bedoeling van II a n s c h g e z a'n t 'i n
geschen,k aangeboden.
Haag,
wa'arschijnlijk
sp.oeDe Ilieuwe' Douglas
.het geleverde );>etoog in vra'ag- en antNamens de officieren van het corps
woord-vorlll slechts Jgeweest, dat ge- dig benoemd worden tot
mariniers zal Prins Bernhard· een maverbeterillgen
Radiotechllische
wa'akt diende te worden tegen een im- a 'm bas sad e U l' t e B e r 1 ij n.
rinierssabel met helm worden' aangemigratie-polltiek, die in het nadeel zou D e h e e r ..... K u- was him a, d 1De nieuwe Douglas-machines van het ooden.
h e t O o s t- ',ype D.C. 3 zuBen, naar Aneta ult Den
zljn van Nederlanders, het spreekt van r e ct. e II r V:3, n
Amateur smalfihn van den
A
z
i,
a
tis
c
h
Bur
e
a u~ w 0 r d t laag seint, 'worden uitg,erust met een
zeIt, dat de Regeering geen waardeering
brllidsstoet
heeft voor de bewoordingen waarin Os. w a a r s c h' ij n I lj k d 'e 0 p' v 0 I· ange golf zend- en ontvang-apparaat,
Men schrij ft ons :
van Duyl zijn oordeel heeft kenbaar gel' van den ,heer Take- >enevens met een installatie waardcor
t
0 111 i
i
n
N
e
d
e
rIa
n
d.
gemaakt enl die, g.eschikt waren gevoelens
Leden der Haagsche Filmclub, die zich
.lij hun positie in de lucht steeds zelf
te kwetsen, welke er aanspraak op hebkunnen bepalen zonder hulp van radio- langs de route van den Vorstelijken
ben te worden ontzien.
stations. Tevens is onderllng radlogra- Bruidsstoet zuBen posteeren, zuBen een
16 mm smalfilm van de feestelijke plechDe Suiker-re:strictie
tisch contact tusschen de machines mo- tigheden opnemen.
gelijk gemaakt en zij kunnen voortaan
Uit deze opnamen zal het bestuur der
Zal zij' lliet worden verlellgd '?
Desadr:lma opgehelderd
zelf berlchten van aaJ;1komst en vertrek H.A.F. een film monteeren, welke 'de
De raffinaderij Tirlemontoise, ver- uitzenden naar Amsterdam en Batavia, vereeniging in een I bijzonder etul het
Naar Aneta uit Soerabaja selnt, heeft
met welke plaatsen zij over het geheele Hooge Paar zal aanbieden. Om het oorde assistent-wedono Aboenandir te Ke- moedt, dat de plannen voor een nleuwe
spronkelljl<e en unleke karakter dezer
dirl klaarheid gebracht in den moord internatlonale regeling der suikerpro- Holland-Indie-traject in verpindlng flIm te behouden~ zul1en'van deze doop de Inlandschevrouw Sarinah, welke ductie zullen moeten worden opgegeven, staan.
cumentatie van I het Vorstelljke Huweultimo Jl)ll werd bedreven. Vier verdachlijk, die gedeeltelijk, in kleuren-film
ten zijn thans gearresteerd, o.a. de loe- doch een veri aging van den wereldvoorwordt uitgevoerd, geen copleen worden
DE POSTVLUCIITEN
rah van de desa GaJam, van wien geble- raad accentueert zich intusschen, het-.
~ervaardigd.
,
ken is, dat hij relaties met de vermoorde geen is te danken aan de teenemende
Bovendien zuBen de leden der HaagUitreis sche Amateur Filniclub een film opnevrouw onderhield, waaraan hij door haar consumptie in verband met de verbetedood een einde wilde maken.
ring der economische sltuatle, aldu3
De "Ibis" is gisteren te Basra aange- men, welke via de 'filmotheek der club
ter beschikking van de Ziekenhuizen zal
seint Aneta uit Brussel.
komen.
komen, om de velen, die noch ter plaatThuisreJs
gell chaufteur Ollderscheidcn
se, nooh in de bioscopen deze groote
~ "Dhllak" is gisteren op Schiphol gebeurtenis kunnen volgen,' tach in de
Uit Ba~doeng seint Aneta, dat de heer
TWEE \KOLOSSEN VERPLAi\TST
geland.
gelegenheid te stellen . in de nationale
H. C. Zentgraaff daar heden het J. M. C.De "Edelvalk" is gisteren te iJodhpur vreugde te deelen.
diploma heeft uitgereikt aan den chaufIn verband met de verhutzing van de gearriveerd.
'
feur Jah}a van de' Autoverhuurderij D.A.D.G. van de derde naar de eerste
De "Kieviet" is hedenmorgen van Tjl"Preanger" als' blijk van waardeering binnenhaven te Tandjong-Pri()k, hangar lilitan vertrokken met 196 kg post, 1 kg
OUDEJAARS-REDE
voor zijn prestatie als bestuurder van'l B., zijn gl.st2rmiddag twee zware kade- pakketpost en 48 kg vracht aan boord,
de langste au'totrip, die ooit op Sumatra! kranen per drijvende elevatorbok ev~n- benevens een passagier voor AmDe vice-president van den Raad van
gemaakt werd (8.000 km) met als passa- ~ €ens orergebracht. Het was een ;gavaar- sterdam. Er zijn verder tien pa~ages Jndie, de heer C. van den Bussche, zal
giers de heeren 'Zentgraaft en Van lijk werkJe, doc'll de twee kolossen. kwa- gebcekt voor verschlllende tusschentra- op 'Oudejaarsavond om acht uur een
Ooudoever. De .chauffeur :ontving! tevens men zonder 'onglelukkten ta best·.emder jecten, en vier aanvragen moesten wor .. radiotoespraak tot de bevolking van Neeen gQuden medallie.
plaat.se.
\'
den geweigerd.
derlandsch-Indle tichten.
'.
.

{
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De Sumatra Caoutchouc. Cy heeft zich
de laatste Jaren meer toegelegd op de
Palmolie-ctiltuur en plukt thans. dd
vruchten, nude prijzen ruime winsten
afwerpen. Eyen~ls bij de Amsterdam...
Rubber, w~lke d~ nieuwe installaties
voor de bewerking ult elgen middelell
bekostigde, is ook deze kapltaalsultbrel..
ding bestemd voor een nieuwe fabrlek.
De S. C. Mij. produceert, ca. 6000 ton~
(zooals wij te voren reeds meldd~n, ta..
xeert
men de productie van de A. R. op
.
34.000 tons).
,

De emissie was opengesteld bij de Am..
sterdamsche Bank tegen een keers van
160% met een preferentle-recht voor
oude aandeelhouders vall zes op een.
In Indle Is deze leening n 1 e t open...
gesteld gewees~. De inschrljving sloot op
16 Dec. J.1•

DR. P. VOORHOEVE

Dr. P. Voorhoeve, die belast is m~fj
taalkundige studies in de Karo- en Ba...
taklanden,. waarvoor hij aich te Slmeloengoen zal vestlgen, is thans formeel
afg,etreden als blbliothe,carls van het
Kon. Bataviaasch Gen09t.schap en zal.
hedenmlddag met de K. P.M. naar Me...
dan vertrekken.

,

INDISCU BRONBEEK
Tot lid tevens voorzitter van de Ver'"
eeniging Indlsch Bronbeek' is benoem'di
de heer mr. A. C. 8andkuyl, hoofdverte...
genwoordige,r In Ned.-Indle van de N.V.
Bataafsche Petroleum Maatschappij te
Batavia-Centrum,' en tot leden de heeren
J; W. A. Arlaens, pastoor teMr. Cornelis, J. Biegel, gepenslonneerd luit.-kolo...
nel der infanterie te Batavia-Centrum,
F. Brandenburg van Oltsende, directeur
van ,de N.V. Algemeen Nederlandsch-Indische Persbureau Aneta. te Batavia...
Centrum, W. de Vos tot N'ederveen Cap...
pel, gepensionneerd majoor titulalr del"
infanterie te Batavia-Centrum, W. B.
Cremer, employe van de N.V. B.P.M. W
Batavia-Centrum, dr. J. M. Eishout, generaal-majoor, inspecteur van den MfUtalr Geneeskundlgen Dienst te Bandoeng, P. J. Graaft, reserve luitenant
kolonel der genie te Bandoeng, dr. H:.
Jansen, predikJant te Batavia Centrum,
H. A. Rob; assuradeur te Bandoeng, W.
Wessel, Iste secretaris van den Indioohen
Ondernemersbond te Batavia-Centrum,
H. IJssel de SChepper, gepensionneerd
Iultenant kolonel der In!anterie tJ! Ban..
doeng. '
I
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DATJ\VIAASc,n NlEtlWSBLAD van Zater'dtig 19 December 193(i - EERSTE nLAD

Op (len Uitkijk
o«
,

We~,t

De

,e. F. )P.

gij, lezer,

wa~

de C. F. P. Is?

t

..

,(

.die botsten

~ v 0 Q r zIt t e r gaf er eehter ~e voorkeur aan onmlddellijk de
proet OIl de som, te nemen en vroeg
getulge or hij op de klok in de zaal
kon ?!en. hoe laat het was. ,Getuige
kon .dit nlet ; op een afstand van
s~echts twee meter wist hij tenslotte
de wijzers te -onderschelden.

"M~ta"-kapiteingreepzijn sabel
Uitkijk van nL'ouise Leonore" ',bijila blind !

"We

,.:1;

Lcotste Berichten
•
De

H~'rtog

van Windsor

, WELKE ZIJN ZIJN INKO.MSTEN?

Betr. antwoordde dat de lamp als gevolg van de aanvaring Is stukgegaan, en
Par ij s, 17 Dec. (Havas). De "Pavoordlen helder brandde.
ris
Midi" verneernt uit zeer goede bron,
V 0 0 r z : Wie heeft er nu gelijk, de
dat
het penstoen van den hertog van
stuurman van. de L.L., of jij? De een
zegt dat er geen enkele lamp op de
Windsor slechts 25.000 pond sterling zal
,;Meta" brandde, en jij verklaart van
bedragen en niet 50.000 pond', sterling,
weI.
De zlttlng werd hierna gesloten tot zooals aanvankelijk werd gemeend.
Be't r. : Noch ,het een, noch het ander, . Bet r: Ze brandden w e 1. Ik mag Maandagmorgen 8 uur, waarbij de kaHedenmorgen kwam de Raad voor de
op
de'
plaats
doodblijven
als
het
niet
Volgens
betr,
kwam
de
kaplteln
een
Scheepvaart bijeen om een onderzoek in
Koning George en de minister van
pitein van de "Loulse Leonora" en enkele
Daarom heert men Donderdagavond r,te .atellen na~r de ,omstandlgheden, ~inuut na de aanvarlng aan dek en zoo Is.
I
ande, ~ getulgen alsnog zullen worden Financlen Neville Chamberlain voerden
bij de behandellng van de begrootmg .waaronder destljds de aanvarlng van de vroeg: terstond aan al:e opvarenden of
GetuJgenverhQo.t gehoord.
hierover gisteren bespreklngen.
danook een lUiterst conservatlet stand- "Meta" en de "Loulse Leonora", twee de "Meta" Ilchten voerde. Allen hadden
geantwoord
van
niet.
punt Ingenomen en de huld van den seheepjes van de N.I.K.O. (Ned. Ind.
Het gerucht doet de ronde, dat de
'Hierna werden de verschillende gebeer verkocht v66r netuter geschoten Kustvaartondernemlng) ~n de nabijheld , ,V o 0- r a : Heert de kaplteln of op'EEN ADV~NT-AVOND
Labourleten op deze vermlnderlng hebis.
van Boompjea Elland heeft plaatsgehad, varenden van jullle, schlp nog ge- tulgen gehoord.
bell gemslsteerd, nadat men rou heb:'
schreeuwd naar de "Meta", na de aanDe matroos Toha van de "Meta" verDat deden onze voorvaderen ook al en
De Raad voor de Scheepvaart kwam varlng dat ,de lamp~JI niet brandden?
kla-arde nadrukkelijk dat de llchten van Van Inheemscbe en Chineesche Kerken ben vernomen, dat de vroegere koning
een groot deel van zijn persoonlijk verde gewoonte mag dus' conservatlef ge- in de volgende' samenstelUng bijeen :
B" e t r.: Ja zeker.
de "Meta" helder gebrand hadden, dat
Het :"COJ;nIt"e Perkoempoelan Besar", mQgen heeft verteerd en zelfs leenlngen
l1Qemd worden.
D. S c a l 0 g n e, gep. schout blj
V 0 0 ~.: En wat werd er van de stuurman Pongoh een lange stoot op
nacht, voorzltter; W~ S t e f fen s, "Meta" geantwoord?
de fluit gegeven had en met een flash- een organlsatle van Inheemsche en Chl- had gesloten.
neesche Protestantsche Kerken van BaBesloten is n.l., in verband met de gep. gezagvoorder K. P. M., mr. K. W,
Bet r.: Ze, antwoordden echter: l1g1it waarschuwingsseinen gaf.
Het ve.rIies van de inkomsten van de
voordeelen van de conversie, dl~ voor F e 1 del h 0 f, audlteur mUltalr bij IIA d a lampoe".
Getuige, die' aan boord van de "Meta" t.avia, Mr. Cornells, Kampoepg Bawah en
het grootste deel nog moet plaat.~ heb- den Krijgsraad en de heel' Bur g e r,
op uitkijk stond, had de l1chten van Tg. Priok, waarvan de heel' F. Pelupessy hertcgdommen Lancaster' en Cornwall
ben, per Jaar veel'tlg mme meer In de gezagvoerder der J" O. J. L., leden. SeDe "lUeta"-wachtsman de L. L~, rood, groen en het witte top- voorzltter is, deelt ons het volgende kost den hertog van Windsor 120.000'
kampongverbeterlng te steken.
pond sterling per, jaar, doch van welcl'etal'l~ was de heer K. J. Van del'
geJ~oord
lIcht, vrijwel gelij ktlj dIg, vooJ'ult, in mede.
Het ,,,Comite PerkoempOelan Besar", ingel1<:hte zijde wordt vernomen dat zijn
Boo
n,
haV6nmeester
te
TandJong
zicht
zlen
komen,
een
teeken
dus
dat
~e
Ja, zel de heer Razoux ~hultz, de
Als tweede b~trokkene werd' hierna scheepjes recht op elkaar aanvoeren. Na dat jaarlijks op Pinksteren en OP Her- persoonlijk vermogen onder normale
tweede onderteekenaar van de des be- Prlok.
vormlngsdag groot~ bijeenkolllsten or- omstandlgheden omstreeks 6 mUlioen
Gehoord ,werd Arlp Amat, die stuur- gehQ9rd, de Hollandsch sprekende Pon- de aanvaring had get. n 1 e t gehoord gani$eert,
treffende motle, er staat "zoo mogelijk"
heert besloten, evenals v,orlg PQnd sterling zou mlJeten bedragen,
m~n
van
de
wacht
was
aan
bQord
van
goh,
geboren
te
Menado,
dIe
In
d~n
nacnt:
qat
de
kaplte1n
van
de
L.
L.
geschreeuwd
en dit lld legde verder ult dat het dus
jaar, oak' dezen keer ~en Advent-avond waarvan, hij 5 mlllioen pond st~rllng van
het .stoomschip "Louisa Leonora", toen dat de aanvarillg plaats had, wacht llep zou hebben, dat llchten v'an de ,.Meta" te houden in het gebouw van het City
n1e~ hooft als het niet kan.
koningln Victoria en 1 millioen van kohet op de hondenwacht In den nacht op de ,,MetQ.". ~etr. is In het bezlt van,t niet brandden.
Theater op Maandag 21 December a.s.
Een andere get~ige, de djoeroemoe~U des avonds om half zeven. De leldlng is: l~ingin Ale,xandra, heert geerfd.
Wethouder Janssen betoogde uhet is van 19 op 20 Sepwmber p. In aanv~ .. een diplom~ ~leine stoomvaart. Momen":
t~. Is betrok~ene nlet meer In dlenst Salan van de "Meta", die aa» net roer opgedragen aan Pandeta I. Slaglan van
altijd" mogelijk. "dus zltten we' eraan dng kwam m(lt de "Meta.".
~
.
vasV~
.
Oestuurd werd In de kOQU Noord.. v~n <Ie N'.t·K.O. Hij we".kt thans blj ston4 toen de aanvarlng plaatshad. ver- de Maleiscbe Ger~f. Kerk.
DEFJC1T VAN,4..365.000.000 FRi\NCS
West
hait NOOl'd. Ole kaers had d~ '$ ~ands }{av~nb~drijt te Tandjong' P;r1ok., ~laarde dat hij een llcht recht voofuit
, Wij houden het op hem; de raad
stuurman van den kaplwln opgekregen.
.lletr. verklaarde dat de navigatlellcb- waarnam, en den stuurman wa.arschuw- 'Bij deze gelegenhe141 zuBen wespraheett hurners zeIt het bewijs geleverd Aan de hand van een tevoren gefeed- tpn ;van de "Meta" goed helder brand- de, die vervolgens 'opdracht gaf stuur- ken worden gehouden door de heeren
P\ a r ij s, 18 Dec. (Reuter). N a
dr. E. A. A. 'de Vree<le. Pandeta P. Tamdat alIes tooh maar mogelijk Is!
gemaakw stuurlijst kon hlJ dan de mis- den; topUcht, de roode. en groene boord- boord roer te, geven. Intu~schen waren poenan en Oouw Tblam Klet, wier tee- een nachtelijke zlttlng
wijzlng van het kompas blJ een bepaalde' l~mpen, alsmede een lamp in de machi~ ook beide, groene en roode, boordllchten spraken verband houdtm met het .J{erst- nam de Kamer met 48'9
tegen 107
stemmen de
koers atlezen en de~e ml~wljzlng too~ ne~a.mer.
' .
van de L. L. zichtbaar geworden, waar.
Y olu;(ulrtlig en lV(u,rde vol pasoon om de te sturen kompaskQel'8 te De verl1chtlng van
]) e w'r a 0 t r n g v 0 a r
1 9: 3 7
~et scnlp ~elf wa~ op de stuurman nog meer stuurboord feest.
Voort-s zullen de zang1<oren van de a a n. 0 e z e v a 0 r z let In'
bepalen.
' etectrls~1), de navlgatlelichten waren pe- ult liet draalen. Toch had de aanvarlng
Batakscne Kerk, ,de Kwitang- en Wll- ultgaven ten bedrage
De raad heeft 21c1\ voorts dlep. avond
's'Nachts om 2 uur 45 mlnuten had troJeumlampen., Het roode llcht was als plaats en eerst toen werd de motor vfln
4 8.0 14 7.0 0 0.0 0 0 f ran c s
In principe ultgespr<>ken voor de bepoe.. betrokkene het vuur van BoompJes El- gevolg van de aanvaring vernield. Tot de ,.Meta" door den macninist stopge- lemskerk enkele l1ederen ten gelloore Y a n
brengen, tetwijl het gemeenschapPelijk e, n 1 n k 0 m s ten t'e n
b eming van "volwaardlge" wetpouder~. , land Noord 17 graden Oost gepeild.
semarang, waarheen, de "Meta" op weg 7.et.
gezang GOQr een Amboneesch flu1torkest d rag e van 4 3.6 8 2.0 0 0.0 0 0
had
daarblj
geen
andere
llchten
was,
heeft
het
schip
geen
rood
boordLater
heeft
getulge.
om
een
roo~e
lamp
Hij
Ook over de lWteekepis van deze, prinf ran c s, zoo d a t h e t d ehooren vragen, die blj de aanvarmg was ial worden begeleid.
cipe-U1t.spraak zijn de meenlngen ver- dan het. vuur van Boompjes ',Elland op" llcl1t kunnen voeren.
tic 1 t' 4.3 6 5.0 0 0.0 0 0 f ran c s
gemerkt.
V 0 0 r z: staan die scneepjes van stuk gegaan, en of de L. L. misschien
; ....-or.deeId.
bed
r a a g t. D e min 1 s t e r
j~l1le JPaatschappij zpo vijandig tegen.. ,averij had bekomen. Volgens dezen ge- RJ\TAllS(;IIE CIJRISTEN BEGRAFENIS..
y a n Fin a n c 1 e n v e r k I a a rover elkaar, dat de ~~n zegt, de lichten tulge schenen de gemoederen aan ,boord P
H'
Even later kwam betr. weer op 'deze brandden n et, en de ander verklaart van de schepen geenszins in opschudDe een zegt, wlj doen het in prlncJpe
. FONDS "SIRI.lUN~TAIU"
d e, d a t 6 0 % d e r b e1
omdat de Hjd nog nlet gekomen i~ voor verklaring terug door te zeggen d~t 'hlj dat dlt w, e 1 het ~eval was. Waarom' ding te .zijri gebtacht.
lJ roo t 1 n g 1 n b e s I a g g ede volwaardige we'thouders, d.w.z. lieden w e 1 een sehip gezlen had, maar dat heb je ~e machine nlet gestopt en zoo-:' 'RiV in,. motorist van de ttMeta", een
Het berlcht van gisteren inzake het nomen WOldt door de
die al hun tljd aan de gemeente kunnen wa.~ nog he~l ver weg aan' S.B. Maar net noodig a,chteruitgesIagen, toen je de andere getuige, verklaarde dat de aan- vijftlenjarig bestaan van de H.I.S. Gang openbare' schuld en de
sclilp, oat "plotseling" op slechts 50 me- Louise ~. plotseUng op je a'f :zag ko- varlng een dermate zware schok veroor- Kernolong berust op een misverstand. natlQnale defensie en
geven. '
ter afstand ult de donkerte van den
zaakte dat hij wakker schrok. (Get. WeI echter wordt op Zondag 20 Decem- dat. het on,mogellJk Is
Neen, zegt de ander, \Vij doen het In nacht te voorschljn kwam, en later bleek men'?
VQIgens
betr.
was
er
v66r
de
aanva-:
was
vrij van wacht). Onmiddellijk was I ber: a.s. om' 12 uur v.m. een bijeenkomst d e b e 1 a s tin g e n ·t e v e rprincipe ompat er geen volwaardlge de ,~Meta." te zijn, had betr. tot dat
ring geen a~nleldlng geweest om zUlk' get. naar de bru~ geloopen, waar hij de, geh911den in de Aula van de Christ. Holl. 11 0 q g' e n.
wethouders te krijgen zijn.
oogenblik nlet geden.
, ,
te doen. Eerst na de botsing ha.d de kaT bapdle Qverhaalde ell den, motor stop-, Inl.' School, Kernolongweg, ,Batavia..
V 0 0 r Z.: Je hebt mis~chlen maar pl~~ll} de Jl1~chlne gestopt.
' :: ~tte. Ook volgens dezen getuige zou er, Centrum ter viering van het 18-Jarig
, Nlemand sprak van "waardevolle"
wat staan' suffen, geloof ik.
V 0 0 r z: We ~jn het er allem.aal v,an de )lLoulse Leonor~" n~et geroep~n, I bestaan van het Bataksche, Ohris~n
Windboos biJ Bandoeng
wetllOuders.
Bet r. perslsteerde dat hiJo geen navl... Qyer ~ens,: stuurmap, dat dIe heele' aan- ,gescnreeuwd, dan weI gescholden zijn. I Begrafenlsfonds "Sirlmnltahl' . ~ze bljMaar dat }s, bij de princlpekwestle, ook gatlelampen van de "Meta" gezien had.
Yarln~'" e~l) ~nderHng g~Qeur~n 1~ g~~ WeJ ,hjld ecl1t~r, b~kl~agde ~et sein, 01>. ,eenlto~st zal, me,t muz,~ek ~~~n )de M1}-' " , Naar A~eta uit Bandoeng' seint, heeH
nl~t van beIang.. !.:, , I
,
V 0 0 r Z.: . Hoe Is het elgenlljk mo-, w.e,~~t.l!e};) Je J11e~ geroepen naar de L.L.? de. fhdt: gehoord, hQewel hij even te vo-' I~leltvere~niglng. )lBoJ1ln~oeU en zang ~en wlndhoos ten Zulden van de stad
gelijk dat de raerganger, 'eve~mln lets
. ~e'ven woonhulsJes en 27 loOdsen van
~u-'-:-7 ~~~;...."t:.!:.~- , 1" ::::t::eU~ gezien heeft eli slechts de sehok van; de , B, e t r': ' Jawel. Ik was erg gesch~ok'- ren verklaard ~ad, wakker geV;Orden te ~ord~,n opgeluisterd.
ken e~ heb "een beetje" gevloekt tegen zijn, pas toen de aanvarlng p.aatshad. ,Op de~e bijeenkomst zullen spreken een, steenbakkerij vernleld, bovendlen
BOUW VAN PASAR TJIKINI
aanvarlng gevOeld heeft.', Heb Je· mis- ~e'.menschen op de L,L. '
,
, Volgens, getuige zou dus het waarschu- d~ heeren D. a, Galoeng, A. L. TobiIig, dr1~ wQillng~n van llaar daken beroofd
schien 'tegen den djoeroemo611" gezegd
De', kapi,tE~jll ook, die ,vas zoo ontdaan wingssein pas gegeven zijn, toen de aan- J. M. Sitindjak, P., W. Tobing en' W. O. e~ ,'een hulsJe een meter ,verplaat.st. De
Voor de gehpuden aanbeste~Ung YOQr d,a,t,:.hlj ,een verldaring In' dien '" geest dat hij
varing reeds had plaatsgehad. Dat stuur- Mangunzong.
schade wordt geraamd op / 2000.
)
den' bouw van een passer op 'fjlklnl, moest' afleggen ?
. met ee~l sabel man Pongoh met een flashlight geschewelke aaliVankelijIC werd begroot,' op '.' Bet'r." oritkende dit, ten stelllg:ste. " :
J.
nen rou hebben in de richtlng van' de
/·16.QO(}, waaru,a nog een, supplewl.re b,e- ,v o.~, rz. :"' Waarom heb:,Je nlet',dltect
Louise L." had get. niet gezien.
grooting wetd ingediend ten' bedrage den- motor gestopt en achteruit geslagen in, de hand aan dek kwam/Toen hlj
Vervolgens werd blnnengercepen Raecht~r
~ag
d~t
net
slechts
een
aanvavan / 4265 we~den vle~ inschrijvlngen met de machine? '
den
Oesman, kaplteln van de )lMeta".
ohtvangen, nameliJ.k, van:
' B e t r . kon hlervool geen, varklaring dng was, kon net wapen zander meer
V a 0 ,r Z.: Hoeveel klo~ken zijn er
.
geven. Waarschljnlljk wa$ hij "blngoeng" terzijde worden gelegd.
Dat er aan boord van de L~. geroe- aao b06rd van de "Meta"?
l!QUandsch Beton, M i j . ,
geweest.
~
,
'0 e 't.: We hebben heelemaal geel1
/ 16.900.-;- sUi>Pl. I 4.265.V 0 0 r Z.: ,Wil Je nog' steeds ,volhou- pen Z{)U zijn" dat de l1chten van de klokken aan boord, aUeen maar een '
"Meta"
nlet
bran~den
-werd
door
be-'
Arcn1tecten- en IIl1genieur~pu- ," - den d.at de "Meta" geen navigatlellchJ
wekker, die op de brug geplaatst is,
, Gister~vond hleld de heer mr. A. Q " ~roductie-methoden, pijpleldlngen: en
reau Abell
I 17.640.-:-" Idem J 3:170.~ ten voerde ,toen Je het schip plot-sellng trokkene ontkend. '
hoofdzakelijk
voor
het
aflossen
van
de
,H a. v e n m e est e r: De heer Hoo8andkuyl. hoofdvertegen:woordfger der verwerklngsinstallatles passeerden verArohltecten Bureau Ablkoesno
zag opdoemen '1
'
/ 15,200.-- ldem It 4,000.- en B' e t r.: Dat dud lk vol te houden. fJenbo(ltQl, dlr,e~teur van d.e N. I. K. 0.: wacht. Verder heb ik zelf een Polshor- Bataafsche Petroleum Mij'. N. V.,, v'oor de volgens de revue en hieraan knoopte
R. K. stuQenten Vereeniging nSt. Bel- spraker een besch~uwing vast over de
Bouwbureau Veen
V.o () r z.: Heb J6 nlet gehoord .da~ heeft ve}.'!daard dat dJe roode lamp, loge.
Direct na den schok van de aanvaring
/ 14.680.- 'idem J 3.140.- aan boord van de "Meta" een stoot op lang voor de aanva~lng p~aats had, ~l he eft get. hard stuurboord roer laten ge- larmlnus" in de aula van het Canisius- geweldige ,stijging der laatste Jaren van
Nader zal worden ,besUist aan wlen de electrlsche hoorn gegeven Is, en .stl,1k was, maar dat' jullle niets gerap- ven en veryolgens den motor doen stop- college op Mtmteng een le~ing over het de vraag naar olleproducten, dle teganporteerd hadden.
onderwerp: "PetrOleum".
,woordlg feitelljk onder de meest onmishet week zal worden gegund.
dat 'er met, flashlight geseind Is?
pen.
Voor de bijeenkomst bestond groote bare levensbehoeften zijn te rangschikGet.: Met e~n oogopslag-:o-had lk al
ken.
,;
gezien dat het de ..,Louise Leonora" w~s. helangstelling.
Neen, )let is ntet de CommunistlschFascistische Partl], zooals ge na eenig
nadenken welllcht opperen zult.
Het is: de Oonservatleve Financleele
Polltlek der gemeente Batavia.
De O. F. P. bestaat al [aren, en 'dank
zij haar kon de gemeente haar leen lng1925 zoo voordeellg converteeren.

•

"Niko ""scheepjes

staat om zljri ale£hte oogen. Betr. wllde
gaarne op zijn kosten den Raad htervan
overtulgen door het oordeel van een dokter te vragen,

f'igh~

I

INa een Inleldend woord van den heer

V 0, 0 r Z.: Waarom greep je dan
naar een sabel?
, ,Get.: Ik schrok wakker €n mijn
eerste gedachfe was: een 'Boeglnees9he prauw. H~t Is een gewoonte
van me dat ik direct naar een wapen
grijp.

larminus", ving de heer Sandkuyl te ,acht
Hierop voIgde een zeer Interessant
uur, zijn causerie, waar1n ~ij biJzonder.. ovenlcht van de opkomst der aardollelijk de geschiedenll3 en het bedrijf van ontginning in Nederlandsch-Indle, ge~ .
de "Koninklijke" bellchtte, aan.
schetst ;aan de hand van de geschiedenls
Na een korle lnlelding over het voor- der "Konlnklijke", mr. Sandkuyl maakte
komen van aardoUe in de verschillende gewag van de allereerste pogingen tot
landen der wereld gllf spreker' zijn ge- whining van de destijds nog, vrij onOOhoor. een globaal Qverzlcht van het ont- 'kenqe delf.stof, het, zware en' moellijke
V () 0 r z.: En t{}en was de schrik staan en de opsporing van petroleum en plonlerswerk en de geweldige moellijkhe den, waarmede de jonge industrie te
Ineens verdwenen. Was je niet boos, heb de winning en verwerking ervan.
kampen had. 'Hlerult. trad de uKoninje niet gepraat met den kapiteln van de
Deze onderwerpen konden ulteraard lijke" tenslotte zegevlerend te voor"Meta", toen de schepen tegen elkaar
lagen? Heb je niet gevraagd: goede slechts zeer vluchtig worden behandeld, ,sch1jn. paarna werd de maattSchappij
reis gehad ? of lets dergelijks? mogelijk want ieder voor zich zouden zij het on- na d~ {usia met de "Shell Transport and
heeft de kapitein van de L. L. gezegd, dat derwerp van een uitvoerige voordracht Trading Co" ultgebreld tot het wereldde lampen van de "Meta" nlet brand- kunnen ultmaken. Mr. Sandkuyl slaagde concern, dat thans overal ter wereld
er niettemin in zijn toehoorders een goed haar terreinen, fabrieken en verkoopsden?
Volgens getuige; nlets van dat alles. denkbeeld te geven van de hoofdzaken, organlsatles bezit. Een uitstekend beeld
terwijl het overigens nlemand verbor- hlQfvaq gat de kaart van de bunkerstaSlecht~ had getuige om een reserve roode
lantaarn gevraagd en gelnformeerd of de gen b~eef, dat men hier met uiterst In-' t\qP& voor st,QQkolie over de geheele wegewlkkelde problemen en een zeer hoog- reId. ~ljna overal kan het ollestokend
L. t. misschlen averlj had.
staande
techniek te doen heeH.
schip van Shell-oUe worden ,voorzien en
Oetuige verklaarde verder, dat hij pas
een j aar lang bij de N. I. K.O. in dienst De schematlsche doorsnede van een' thans wordt de organisatle voor de vooris en voordien steeds de TominlbO<lht ol1e-anHcUnaal 'g~f een dUldeU)k ~eld ziening van vUegtl,ligen met vl1egbenzine
van d~ wijze, waarop de oUe tn tie aard- over, de gebeele wereld' stee~ds verder
bevaren heelt.
korst wor~t aangetroffen en hoe ze door' l\\tge b f e19, zoodat overal, waar vliegvelb<>ringen wordt gewQnnen.
den 'zijn l ook de bekende rood-gele-tank..
V 0 0 r z.: Hoe 1& het to<lh mowa'gens en drums verschljnen.
geUjk dat juUle in volle \zee In aauBorio!
tQt
380Q
1'1.!
v()rlng komen, tenzij he~ express ge( De Nieuw Guinea-e"peditie
beurt ?
J!et zal velen een openbaring gewee~t
verder werd nog door den Raad ge- zijn t~ vernemen welke diepte zulke 00Hlernat gaf spreker nog eenlge Jnteres..
hoord de matroos van de "Louise L", die ringen thS}ns kunnen bereiken - de sante bijzonderheden over de' in gang
uitkijk was en zijn verklaringen her- dlepste boring ter wereld is"nlet minder zijnde exploratie van Nieuw Guinea en
haal<ie en hal'dnekkig volhleld qat er dan rulm 3800 M. diep - en oak welke speclaal over de daar plaatsvindende
geen enkel navigatiellcht aan boord van enorme sommep het oP3Poripg~werJt luchtkaarteering. Tenslotte gaf de spre~e. "Meta" brandde.
eischt. De snelheid, waarmede een ge- ker aan de hand van een kaart een nlet
V 0 0 r ~ i t t e r: Het Is geWQon on- w9ne exploitatle,-boring kan worden ~e .. minder interessant overzicht van de hulgeIooflljk !
slagen wekte ewneens bewondering.
dige olle.sltUl;ltle in Penle, Irak en
Nadere bl~onderheden kon de~e ge- ,iDe boortechni~k 1~ 111 de l~at.ate Jarep. Ara1)la, Welke een geweldige toekomst
tulge nl~t, mee).' verwllen, behalve dat dan Qok geweldig voorultgega.an. Dat ~hljn't t~ hebben eQ danook in het
er' aan bQord van de L.L. niet ge- e~ boor~at desnlett~g'6nstaande 'toch brandpunt der belangatelling staat.
De - h~er Notermans bet"uigde hlerna
~Ghr~e,~wd was, dat ~e lampen van de Inlet altijd ZQO mooi vertlcaal Is als m~n
niet brandden.
zou aannemen, werd' door spreker ll'\e~ den spreker de dank )ler vergaderlng
W~,t ~pperkQo{ln~Jul Jan C:'9te~a 1$ ~J)J'\l~rl ,1626 vat} v~r ult zee zat'. '~agen- hi Ui6-·de pil~ten en tQto(f~fen :der Nieuw-Guinet\- "Meta
Betrokkene ' Pongoh merkte nog op een paar frappante voorbeelden aange- voor zijn interes~ante en'met gespannen
expetlJtie iIi hun ~Sikol"sk)' ~ e~el~ itlent\111en meters beliQden ~i~\l: ~e ;ete:uw,ip ~~uw- en iJswoesteniJ ~an ~~leuw-GlliJlea.fs
aandacht aangehoorde eauserle.
Nassau-gebergte, ' i
1
' .'
) dat deze matroos bij de N.I.K.O. bekend toond..
' "
" ,
I
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Ontgillnjng in Indie

Jet Notermans, voorzltter van ,.st. Bel-
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'"Poliliel, Fthnjournnal"

lleligle der rrh.ll~l,ie:vell,

Honderden
snlllcitanten
. ';

Drukbezochte bijeenkom~t
der LK.P.

Dr. Duyvendak over godsdlenst ill
on~en arehlpel,
_

VOOI' oplelding' douane-ambtenaar

I

J

;,

sI

.",

'pe .commtssle voor den hlstortschen
. _~. optocht verzoekt ons, mede te deel~n dat
-: oJ
de inschrijvingen voor deelname thans
:: ,ges~oten zijn.
\ ' ..
! Er
Is een zeer bevredigend aantal
of"
deelnemers, zoodat thans de tijd gekoI..
~ men is om al deze personen in te deelen
;. ~ /" en d~n optocht te. org~?lse~ren.

"

"God.' 'en Afgod"
Rede van

vieJ.:~~ klasse

prot~

dr, Jos Kurrls

Agenda
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en

Naar wlj vernemen, zal eind Januarl,
'"Het is Immer een' vreugde'
een -N~at. men' weet heett, de Dienst van onder ausprclen van de Indlsche KathoBloscopen hedenavond
litlek Filmjournaal van de Indische Ka- voorrecht Van V o I len' h 0 v e' n 'In-' en Uitvoerrechten en Accijnzen in lleke Partij, In den stadsschouwburg te
010
be:
,.San Francisco".
tholleke Partlj trok gtsteravond in net te mogen clteeren", aldus begon dr. J. het begin dezer maand weder de gele- Batavia prof. dr. "Jos Kurris" S. J., hoogRex ,- 'r 'h e a ,t e r : "Oh, Moeder, die
~.J.O.·~ebouw een overvolle zaal,
Ph. D u y v e n d a k het tweede ge- genheld geopend tot plaatsing van een leeraar in de phtlosone aan ,het Jezuie- Zeeman".
/
o a p i t 0 1 : ,,14ijn Ameri'kaan$che
De rij sprakers w'erd geopend door den deelte 'van zijQ lezing over "De Gods- aantal jongelui niet ouder dan 24 jaar ten-College te Djokja, spreken over: Vrouw".
_
,
vcorzltter der I. K. P., den beer P. dlenst bij prlmttteve volken", gisteren voor de opleiding tot ambtenaar vlerde "God en atgcd",
Dec a • Par k : ",Oeheim TuSSIChenK e r s ten s, die een Iezlng hleld in de aula Van de Rechtshoogeschool. klasse.
'_ .
Prof. Jos. Kurris genlet als spreker een spel",
gehouden.
.
\ ....
C i n e m a: "pe 'Dood langs den We,g".
over "Waarheid en Verzinsels rond de
groote
verrnaardheld
:
de
LljdenspredlCit y : "De ongeschreven Wet".,
'Kaat 1\Ios&el
De aanstelllngselsch Is elnddlploma
Zljn uttspraak ,~Wle na het recht van
~
katlen door hem in den Vastentijd, in
C e n t r ale ·B los coo ,p ~ "Onder
~
Roomsch.roode samenwerking" N~~erl~n~ net recht van Nederlandsch- a.B.S. 5-jarige cursus of elnddiploma zijn Batavlasche perlode gehouden trok.. twee
Vlaggen".
.
::,' •
.t "",
Over de voorstelUngen van "Kaat Mos..
IndHf in' studie 'neemt, komt een nieuwe Mulo <ian weI andere daaraan gelijk...
ken zooveel belangstelling dat in de groo~
~ ";~ ~el", in het City·theater, de groote zaal
In Indie is die samenwerking oudenk~ wel·eld.blnnen" geldt eyeneeps voor den waardige get.uigschriften.
\VAT IN DEN AETHER: IS
W katriectraal aan het Waterlooplein
:!
""van den "Planten- en Dlerentuin", kan
baar,
aidus spr., daar in Volksraad en godsdienst. De primitleven voelen 31ch De aanm~141ng 1s 15 dezer gesloten.
geen plaats onbezet .ble~f !
~: J ~ nOg wOl"den' medegedeeld dat de plaatsZATERlDAG, 19 DECEMBER
Wij vernamen thans,' dat het aantal
(:
. verkoop'voor de premiere op Dinsdag andere colleges geen roode veitegen- onderdeel van een wereld ill den voI&ten
Op
dien
avond
zal
voorts
het
orchest
woordigers
zijn.
Het
onderwerp
is
echzin
v'an
het
woord,
zij
ook
leven
in
een
gegadigden
te
Batavia
wederom
zeer
N
'
1
rom
'2'0.10 Letterkundige cau·
~, (~5 Jariuari a.S. reeds is aangevangen.
onder'leiding 'van pater Perquln S. J. in
serie. '
;;, _•.' '.
Er ,bes.taat zeer veel belangstelling ter toch actueel, ook in IndH~, omdat de kosmos~ Spr. herinnerde aan de con- groot was.' Enkele honderden jongelui
B.R.V.
18.45 Gevarieerd Pr!ogramdenzelfden schouwburg een uitvoering
verdachtmakingen
hier
niet
van
de
lucht
clusies
van
de
eerste
voordracht:
deze
gaven
zlch
op.
veor dit bekende Oranje-blljspel en
mao
.
groote Ieider der Katholleken, kosmische wel'eldbeschouwing. is streng
P.M.Y.
20.00 Vaderland'sche liede,,,,,,,,, .. reeds in enkele dagen. ~on een flink zljn. De
De afdeeling personeele zaken van den ~even.
heelt
de
samenwerklng
met
geordend,
menschelijke
en
niet-menolens,
Ii
!
reno '
mgr. N
aantal plaatsen verkocht worden.
~
h l'jk
k
11'
dienst der I. U. A. Is wat Bat'lvla betreft
Phohi!
21.20 Novelty plf'.yers.
De generale repeiitle zal roegankelijk de ~.D.A.P. niet bij voorbaat en onvoor- sc e 1 e za en a e op hun plaa'ts, in heden gereed gekomen . ntet de v66rZeesen
23.00 'Mondscihein-sonate.
ONVEI.LIG YERVOEfl,
uitgesloten en de tegenwoor- onderHng verba~d geg,roepeerd. De voor selectie.
22.00 Or,kest-~nuziek:.
B.,B.C.
worden gesteld voor politie en brand- waardelijk
lge voorman der KathoUeken, mr. Go- ons zlchtbare levense~nheld, waarhl het
d
Pa rl 3 - Col. 20.45 Concert.
weer. leger, werkloozen, gestichtsklndeft is d e "e Ian"
Het hoofd der afdeeUng, de heer
.. p )a,at s h~~ee,
Twee trams 01) elka~r gebotst
heeft eveneens niet "nooit" ~e.. i n di VI'd u ZlJn
Rome
21.30 Conce'rt.
ren, enz., enz., zoodat ook zlj die tijden~ seling, N
1 ' t
t d
t
htt
of een soortgelijke gfoepeerlng. Deze Vergouw, en de heer Ebens, Inspecte u. r
de feestdagen hard moeten werken om zeg-d.
0 ~n s egens an ers rac en sociale groep is ni,et alleen ~elf een gods- in algemeenen dienst, reizen hedenavond
In 'Gang Kernolong ziJ'n vanmorgen
ZONDAG, 2Q 'OEOIDMBER
hem tot een uitspraak te brengen~ 1Iij
t d
htt i
S
b j t
te zorgen dat de feestvrel,lgde ongestoord zelde
dat slechts in uiterste nOQdzaak dienstige eenheld met geheUlgde g..oe- me
en nac
re n ~aar oera a a, en, twee trams door ,een verkeerden wissel- I N 1rom
2lO.l5
:Avro
Ratdi'hoor·
!:
verloopt, en zij die geen Vlaats betalen sprake zou kunnen. zljn van e~m peeringen, standen, enz., m~ar zij bezlt ~Inde daar met qe v60r-selectie een aan- stand op elkaar gereden. Het Hep geluk- I
krant.
.; kunnen, het stllk zuHen kuunen zien. ~oomsch-roode samenwerking, maar sa- tevens een godsdienstige functie t.o. yang te maken. Men verwacht dat zlch klg nog vrij goed af met ,enkele liehte
12.3Q Humoristische voor·
B.R.V.
~
draoht.
menwerkll1g wll nog niet zeggen saam- val' p.nQer~ sociale groepen.
te ~~erabaja ook een, z~er groot aantal. verwondingen voor een drietal perso-I P.!M.Y.
18.00 ,.'Pet Tad ~nd dal!
\~
De etalage,vedstrijd hOQr1gb~i,d. Ole uiterste noodzaak kan
Uij de sociale groep berust oak de ~olhCltanten ~eeft a~ng~~eI9·
nen, personeel en passaglers. De mateMadchen)'.
21.25 Medische causerie.
:;
~ t Zooals wij reeds eerder meldden, wordt komen, indien de andere Christelijke cU,Hus. De mensch, die tenvolle deel wil .. Tenslotte ziJ nog vermeld, dat In to- rieele schade is vrij groot. De gewonden', Ph 0 h i
21.45 Radio.draIVa: ,.Der
i. ~ e1' van 5 Januari ,tot en met den tlenpartljen .het spel.letje der dwangpositle \1.eo.ben. lil~~l den godsdlenst, moet dus In taal. een tWint~gtal plaatsen voor de op- werden naar de C.B.Z. vervoerd, waar . Z e e sen
'HeTr Kammergerichtsrat
den ,een etalagewedstrijd gehouden;
spr.
riiet
in
eerste
instantle
wrgen'
een
volwaardlg
leidmg
open
zljn.
zij.
geholpen
werden
om
daarna
weer
l
.
l'e\,sqOnlijk
gelooft
erzahlt".
e1en
B. B. C.
6.47 Instrumentaal allerlel.
waaraan leder,. die over etalageruimte een RooUlsch-roOOe samenwerking,' in lid te worden van zijn maatschapplj. _, WeI een zeer groot aant,al Jon.~ell,li bulswa.a;rts te keeren.. . '
Par 1s • Col. 20.45 Concert.
, beschikt, kan deelnem.en.
-,
Neder\lilnd, v.ooral th,ans ni~t, nu. ~e S~r., zul·k een cultusgroep b~schouwend, ial dus teleurge~teld moe ten word~n!
Er wordt een onderzoek ingesteld. GeRom e
20.30 Piano· en vioolcon'". Wlj kunnen thans mededeelen, dat de heeren B.D.A.P.-ers zlch zoo solidair ge.... koos. da.~rtoe de Zuid-Bahscl1e dessa ;: Men verwacnt, d.at 2~ dez.er de v66r- l09fd wordt, dat de wlsselwachter he eft
cert. .
slultin~sd'atum der inschrljvlngen is ge- toond hebben met het communlstlsche .'l'euga~Ul)l ftlgrtngsillgan. De bevolk\ng selectie te Soerabfljl\ beiHndlgd ~al z.1jl)., zitten slapen.
-'''>''~ steld' op 30 December a.s. en men wordt gespuis in Spanje.
hlefV\ln is verdeeld in twee groopen, . En,kele dagen n.a Ke,rstmls z:u,llen de
.... '~M' 'ver'zocht~
wann~r men zlch hlervoor
. .
en elk dezer groepen weer In vijf stan- gelukkigen hlun defin1tlev~ aanwijzing
" ._...... ·~·nog niet heeft opgegeven, dit alsnog t~
De volgend~ spreker was d~ heer
den. Sp~. schet~te hue elke jongen wordt ontvangen.
TREIN O.PGEIIOUI)~N
If'ererbericltt
~.
wlllen 'dben.
1J,lgewljd In de jongell1annen-vere~nlgin'.;
De versieringen der etalages dle.nen
II~ C. Zoetmulder, gen, waarvan drie best~an, en tenslotte
' .,
Do.Q.r gev~lIen paard
(VAN ZATERDAG 19 DEC. 1936)
It
gehouden te worden in den geest vall
in de dessavereenigln~. DJt laatste als
S1'E~L'lIG J{EIlSTFE~ST
deze dagen, en de etalages1 welke het, die sprak over "het !~~elm van den hlJ in het huwelijk treedt. Dan krijgt
De trein van 5.35 v.m. komende uit
Over geheel China, Korea, de Japanfraalst en tevens het attractiefst zijn, I(atholleken weerstana. Spr. schetste hij ook al zljn gods{::Uenstige verplichIn Parapattan \Vee:zeilgesticht
Weltevreden had te Krekot een opont- sche Zee en Noord-Japan is de druk gezllllen bekroond worden met een eere- de volharding der Katholieken, welke in t , i n g e n . ,
';"
houd van drie minuten, doordat een stegen (Taiyuan 779.3 mm., Mukden
prijs, een leersten, tweeden en d~rde\'\ de s~s~biedenls der eeuwen des W steru~tvo~r~g glng spr. hierop in en wees
Gistermiddag werd hi het lll.ll'apattan g).'o.b$lkvoerder ondanks het feit, dat de 780.2 'mm., [chang 777.3 mm., Kiukfq.ng
:-:
prljs.·
ker wt uiting kwa.m naarroate de. ver- op de vele, verbodsbepa1jngen voor de Wee~engestic;:ht op Rijswijk alhier het siUltboomen reeds werden neergelaten, 77tJ.0 mm., Chemulpo 782.0 mm., HakoJ,
volglngen hardnekklger werden. Het ge- verschillende groepen en standen;
~rstteest reeds gevierd.
toch l1':>g wilde passeeren. Op de baan .date 768.5 mm.). I Ten Zuiden van Japan
·~
, In de Jury hebben zittlng de heeren: heim van den Kathol1eken weerstand Is,
De mannen, die lld iljn van de dessaE:
_
echter strulkelde het paard en het ge- ligt een izwakke depressie (Koshi 764.0
.:
R. B. W. J. Deppe, archliect; lr. J. dt~otll~i~~eeenenwede~;a~~t ISK~~hOrl~ts~ea; vereeniging, mogen eig~nlij~ geen' anqer f I en ste;mi;.e Kerst~oom en ~~n tt~- vallen dier bleet op de raUs liggen. Het mm., Tokio, 763.5 mm.).
Naar het Zuiden toe neemt de druk
,.
J. Jiskoot, chef fa. Selle en De BtUYU;
werk doen d~n palmwljn t~ppen, de e vol ca eau Jes vorm en een a rae e tuig moest eerst worden doorgesneden,
snel af. (Hongkong 765.1 mm., Bangkok
i
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VI
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....~...
,
I f 1 d
K th 11 k dl b
d d
~
. ~"'"." - . . .
... ,~_ .._ cnef Afd. Acquisitle N. 1. Gas Mij.; a. Ge 00 s en a 0 e
er aar er an doeken van deze dess~ zijn dan ook bE:Na het gebed hield dr. E. A. A. Vreede den echter geen persoonlijke ongelukken 757,9 mm., Manila 758.2 mm., Singapore
757.2 mm.).
Hofstede, chef van Gerzon's Modemaga- zljn leven.
.
kend. Oe,k ten aanzlen vaJl he't houden voor de verzamelde jongens en me'sj,e$ plaa.ts.
Het aequatoriale minimum omvat de
! ..~'I.Q'.J;,~,., zljnen':
~:
.
De heer Mat. C r Ij n s sprak ver- van dieren gelden vel~ verboqsbepaHn.. een. ~erstyerhaal. De vel'te)Ung werd
geheele Oostheljt van Ned.-Indie en de
',:.; "
volgens over
gen. Vreemdelingen kupoen binnen zulk af~ewisseld door toepasselijke liederen,
Zuidelijke Philippijnen. ,Manila meldt
~1 f::_
een dessa nlet worden illgepa~t. VrQe~er .~Ie onder leiding van mevr. V. van OsDUITSCIIE KERSTDIENST
een depre$sfe op 9 Noora ~34° Oost die
· '.;
Ilel Nieu\ve .FOOlouHlu-orl<est
Ml{erk e_l Politiek; Pdeste~ werden zij zeUs ze.oveeJ mogelijk ge- ~enbruggen-Weyrich door een koortje
<.~
"
ell Bllr~er"
we~rd en wer~ de grQnd, die zij nadden op verdien.stelljke wljze ten gehoore werZooals In de laatste jaren zal ook in zich Westnoordwestwaarts verplaatst
~ ,:~
.
{,
' b e treden, verzameld en weggeworpen.
d~n gebracht.
dit jaar de .,Deutsche evangellsche Kir- (Soerabaja 758.lJ mm., Koepang 756.0
, .~
De~l+ut ill "der Neclerlandell"
Kerk en Staat zijn, volgens een PauDorpsbijeenkomsten zijn tegelljk gods...
. ,
ch_engemeinschaf~in \Batavia" een litur- mm., ,,Ambon 755.5 mm., Zamboanga
'i
selljke uitspr~ak, weI te onderscheiden, dienstige plechtlgheden. Los van de geTot slot nog hleld Jhr. Quarles van .glsche KerstdJenst hOl,l.den, ~n weI op 755,0 mm., Yap. 755.9 mm )
Hoogtewinden: Benoorden den eve~r.'" Woensdagavond heeft het debuut van maar het is nlet waar dat ze nlets met meenscl1ap kan het individu, er ~een ,Uff()rd een p;1kkende Kerstvert~lllng. Zon<lag 26 Dec. 's avonds om 6.30 in de
.
..~ h~t nieuwe ~oorman-orkest onder lel- elkaar hebben te maken. Ze beh9preQ J gQ~sdi~nst op na houden.
lIierna volgde gemeenschappelljk ge- Nassaukerk,
13urgem.
B1S$choppleln. naar op Sumatra komen de hoogtewfnden
· -dmg van Ju~~en Foorman In "Hotel der me't elkaar samen te werk~n. immers .pe~e ~chets ~a"- Bali ..'ge.ldt. VPQf. _aU~ ~~~lt_~<~., ~ebe~: ." "
. ".
. ' VQor~deze~ ~lenst, ond,e,r le.1di~~ yan de~ met· den ,Westmoesson overeen. il1a~ila
;, ' ..'~", Nederlanden plaats gehad..
naast zuivere Staatszaken zij~ er qe ~oo- Indoneslsche gemeenschappen. En qe
Het was een avond vol· stemming en Dult...~pen predik~nt ~r. O. Kubler, heb N. 0, max. 31 km. per' uur" Bangkok O.
I~.
. Van het vroegere gez~ISChap ZljU. ver- ge(laamde gemengde kwesties, welke "rag~nJ die zlch voordoen d,OOf het con- ~Ieer, die voor de weezen van het Pa- Qen pun medewerkl!1g verleend een max. 4Q km. per uur, Alar Star O. N. O.
j.
schlllende .leden afgerei...d. In..de plaats evengoed de Kerk raken: men denke tact met den mode~nen tijd, met on- ,rapattan-gesticht ongetwJjfeld meer dan v,rouwen- en een kmderkoor, verder. max. 66. km, per uur, M~dan W. N. W.
t'
van hen zljn nleuwe Ieden geengageerd'IQaarplj bijvoorbeeld maar e~m~ aan de derwijs en zending, gelden even~eer in ~en aangename herlnnerlng zal achter- Mevr. Koch ~Sopraan), de heer H. max. 42 km. per uur, Palembarzg Z1.oak
Tevens. spelen tha~s twee broeders v~n huwelijkswetgevlng. be Kerk heert hier andere streken als op Ball. Betreffende laten..
.
Schween (Banton) als .wl~sten onde,r N. Wo Qp Java heersch,t kenterfng met
..
~ _I
den 1~lder, n.l. ISln en .Mlllo .foo!'ffian, e~n puont, waaraaTl zij zlch nlet kan Bali gaa t het velen echter meer ter " De gl1nsterende oogJes verrleden met begelelding van den heer ~. lfyt den ,zwakke ~wfnden ..J:{0epang Z. O. 37 km.
m~~. I
k t
1 eft i te
d onttrekken, en dit Goddelljk recht kan harte, omdat die sociale godsdienstige hoeveel aandacht men het oude Kerst- Boga~rl; (flu:t> en den hee J. van ·As per uur.
Verwachting: Westheljt van Ned.1 n eu~e 0\ eSh ~~ le
g s rayon t 'geen dictator of wie ook haa,r ontnemen. gemeenschap daar zulk ean aesthetlsche verha'al aanhoorde .en hoezeer de stem- aan _e ,orge.
lndfe 2wakke 'Westmoesson, Oostheljt
aanvangen e
e a ac h t een, groo
vormenrijkdom heeft veflkregen.
mlng van den avond va~ had op de
......
_
vooravond·concert .gegeven.
De Katholl~k is alleen vrlj in die po.
' ' ~ .jeugd.
.
kentering.
DE NIRO~I O~lROEP
Ondanks het felt dat verschlllende litieke kwestles, welke geen zedelljke
.otie vraa hdringt Zi~kh
<leI' hP~i . Een aardlg, welgeslaagd Kerstfeest.
nieuwe ledeq medespeelden, bleek de'bar- normen Inhouden of de Kerk niet raken. ml even z c nu wer e j
n a
utn
...r,
. J
monie van koper.. en strijklnstrumenten
•
doen laten leiden door de .~esche~ e
De Nirom verzoekt ons, er ide aanzeer goed 'Men was op elkaar inge- - Dan was aan het wool'd de heel.' S. godsdlenstige a~,sociaHes, of ZIJ niet 10dacht op te vestigen, idat van Zaterdag
'LAF!
1\1. F. STOLK t
speeld". M~t juist gevoel en zorg~uldig
c h a a f sma, die een rede hield gisch en rational~ch kunnen denken
19 Decem,ber tot nader order de ~ender
afgemeten timbre werden de verschll- over
en handelen.'
Op Pasar Lama te Mr. Cornelis had
Hedenm,orgen is alhler na een langdu- .Soerabaia I van des morgens elf uur
lende nummers ten gehoore gebracht.
,,,Nieuwe menschell voor eell
Men moet een onderscheid maken tuseen
aanrijding plaats tusschen een 51tot's
mlddags
half
drie
zal
werken
op
Met bljz~:m4ere v~rve vQerqe .men l\et
nieuwe tcekomst"
schen de- individueele houdlng. en de rtg lijden in den ouderdom van zestlg een golflengte van ;19 pleter l.p.V. op Jarlge Europeesche wielrljd~ter en een
jaar overleden de heer M. F. S to 1 k,
laatste nummer "Neue. Ungarisch-Roecultuur als geheel. Misschien 1$ men
25 meter, zooals tot dusver.
onb~~ende Inlandsene wiell'ijder, die na
menische' 'Zigeunermuslk',' ult.
Deze spreker greep 20 jaren terug en persoonlijk zeer practisch, maar d~ prl.- eigenaar van den bekenden rljwlelhan... .. Op de andere uren blijft de golflengte de aanrijding snel dQorreed. De wlelrljddel "De Concurrent" op Senen.
Het programma bevatte voorts O.a. de schetste hoe qe jeugd Joen ertae ge- mitleve cultuur als zoodanlg is door~ter brak Q.QQf den val haar linkerpols
voor dezen zender 25 meter. '
.
Titus-ouverture van Mozart en de Peer bracht is de ouderen te wantrouwen. 'trokken van kosmische relaties.
Rapporten over de ontva.ngst wQl'den en kreeg schaafwonden aan het gelaat.
Gynt-Sulte I en II van Grieg.
IBpr. haalde R~marqUe aan. Hlj zelde De cultuUf moet men zlen als een
door de Nirom gaarne ingewacht.
Leger des ileUs Kerstpotten
De -luisteraars, die gisteren van dit geen beschuldlgingen te wi1~~n ..uit~n, gemeenschapsproduct, staande boven d~
vooravond·concert genoten~ konden can.. <loch ?e Quderen ~gllci~n onbllhJk zlJn, In- individuen; deze kennen hun elgen culFeestverlichting met vetpotjes
Over enkele dagen vleren wij wederom
stareeren, dat de veranderlng en ver- dl€n ~lj blj d~ jeugd ~dQratJe verw~cht- tuur niet, als zij iniet geoohoold zijn. het Kerstfee.st. Nu zuBen even als de voRechtshoogeschoQI
J{edenavond zullen de perceelen Nleu- .
nleuWing·· in dit orkest zonder twijfel ten; wat er allemaal gebeurd Is 'g~eft Indlvidueel, stuk voor stuk, zijn de In- 'rige' jaren vele al:nie gezinnen verrast
we Ta"marindelaan 36 en ·Parapattan 5
g.
donesJers misschien nlet godsdien~tlg, worden met een Kerstmand, voorzien van
nog een vooruitgang beteekent.
daartoe toch he~lemaal g::n_..a a.nleldm
Geslaagd' voor het candidaats-examen met- vetpotjes verllcht zljn van 6 n.m.
Dit bleek tevens later op den aVQnd,
. .
.._4
.
ll1a1'r nun cUltuUf is het weI. alles, da~ voedsel, kleeren, enz..
lIe gedeelte de heer Machmoed Rem.
tot 12 ti,
toen de gasten zich aan een dansje
De Katho.i~ke jongere~. kunnen lllet van wezenlljk belang 1s VOOl' de gemeenGeslaagd voor het doctoraal-examen
Het Leger des IleUs Is eehter a~nge..
fIat p~Qllek zal dan over de hoedan,Igwaagden -,
'
anders dan felbe\yogen zlJn over dezen schap Is getrokoken binnen het kader wezen op de hulp. van het pubUek. Thans Ie gedeelte de heeren Soetlksno, Moh.
heden van de vetpotjes.-vel·Uchtlng voor
Zlj n~g vermeld, dat het ensemble ~iJd. Naastenlle!de drijft ons, aldus spr.,. dat cq,ltuur heet. Men neeft alleep Yrij~ staan de bekende Kerstpotten, die wach- Rasjid, R. Koesoemadi, M. Haroen, Kas- de Komende reestdagen kunnen OQrdeeZaterdag a.s. wederom een vooravond- tot polltleke bezinning, dU$ : hervorming. heid in zuiver partlcul1ere aangelegen- ten op Uw gave.-Men vlndt d~ Kel'stpot- man Singodimedjo en Agoes Setta.
len.
concert zal geven.
' Ell dan kan ,~lle.ell de encycUek ,.'Quadra- hedel), voorZQQver dere aanwezig zijn.
Geslaagd. voor het doctoraal-ex;lmell
'ten voor' het Hoofd-Postkantoor, voor
Het is het Bouw.. en Woningbureau
~b., ,:
geslmo Anno het programma zljn. Maar
8Qms zJjn 4.e . indl~i4uen genoodzaakt Toko de 'Zon op Passer Baroe en voor To- He gedeel,te de heeren E. P. S. L. Tobing dat deze proe~verllchtlngen he'eft aan,
de nieuwe tljd eischt nleuwe menschen zlch aan den greep der cuItuur te ont- ko Oerzon QP Noordwijk.
en J. D. van Pelt.
, gebr~cht.
,DE PRIJSBElVAKING
en dllS moeten wij, zoo zei spr., eerst trekken, omdat deze hun het leven onan~nwMden.~n~uweWdkanalleen ~gclijk wu ma~n. In de Balische ~~-~-~--~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~.~~~~~~~~
\Vordt ,toegepast op 214 artikelen
kamen door een dlep Christelljke levens- dessa Tenganan gaat het reeds dIe rich/ Qndanks ,het trlesUge weder ble<lt Neerlandschop~attln~. In de jongeren leeft een dul- Ung ult. Spr. behandelde twee gevallen, I,
India's HOQfdstad valldaag, den ondertrouwdag ,van
Donderdagavond vergaderde in het dehjke wl1 tot e~n betere maatschapplj: waa~'ln dit in 1100' sterker mate het gePripSi&S JuUana en ,Prins ~rniJ:lard'l .een vrooUjken
gebouw der yereeniging van SChe.eps-j zij ~~jn er immers toe gedwongen. Wel- va) Is'. O.a. vermcldt hiJ, dat de KenjaaanbUk: na,ast allerwegen reeds iOprijzend~ versiewerktuigkum.h.g~n te Batavia·C. Op111eUW aan. het reveU kan ko~~n doo~. de Dajaks met opzet een gedeelte van het
ringen vlaggen v,ele g.e,bouwen. Hie-r ziet men enkele
het ,werk-comlte der verbonden 'vakver- Indlsche Katholleke Part.j in Indie, i~ veYdwerk verrlchten vooidat zij gaan '. :
van die 'versi'eringen In. den, maak, als voorboden
eenigi~gen tel' 'bewaking van prijs- en Nederland door de R. K. at~atspartij. Zlj wlchelen. om e'en g~llstigen d~ ult to
van die kom-ende huwelljksfee-sten: dag en .nf\cht
loonpell. . '
kunnen brengen nieuwe tljd~n, met nie~- zoeken. Op 4e~e wijze houden ziJ di't
werkt men eta~il, ,in d,e lbenadenstad zoowel als te
Besloten werd de A.V.A. ult te noOOi- we, betere, Katholieke men~chen.
veldwe~k buiten de sacrale sfeer; zlj
Welt·evr-eden. De "Cltf'-mensc4en doen nooit lets
Als besluit van den avopd zegde de verrlchten het werk eigenlijk niet-offigen,. e~n, vertegenwoordiger ill het wer~half: l~nks ge'ett een idee ~1lJ' de brug o.ver de
comlte te· benoemen.. Staande de ver- I heer C. van der 'rogt enkele gedichten. cieel, alsof het nlet meetelt. Men moet
~.
gaderlng deed de A.V.A, zlch bij de be- .
dit weI doen, omdat het wlchelen den
i'
sprekin'gen vertegenwoordlgen.
•
gang van het wel'k te veel ZQll ophoui~ jo
Goedgekeurd werd een werkplan voor IIEETE OLIE IN BRANO GE'VLOGEN den. Wij zien hier d\ls de reactle van
ij
, de
prijswaarneming 'ian 211 ve~schllhe~ indivldu In zijn' bestaansstriJd op
, .,
lende' :).rttkelen.
. 'tf
een
cultuur en godsdienst, dIe dreigen
Brand voorkonl~n
~r
Vastgesteld' werden instructles voor
te verstarren in een ·kronkelnet van wI...
,.
plaatselijke correspondenten en prijzenIn eell meubelmakerij in Gang Basa- chelpractijken.
,
;:
. controleurs. In ondervolgeride plaatsen lama ontsrond begin van brand" doorEen ander~ wijze ont zlch te hand1,
zullen met medewerking der verschil.. dat een pan kokende klapperoUe door n.~ven vll).dt de mensch i~ de ma81~,
f.:
lende organisaties controle-poslen wor- oververhitting vlam vatte. 'Het vuur, dat waarblj hlj .dWlngend probeert in te
';
den gevestigd:
reeds het dak had aan~etaast, werd grljpen in den gang van zaken. VerscJ1ll
I
Serang, Batavia, Buiwnzorg, Ban- echter tljdig door eenige ~lml11erlle,den tusschen godsdien§t en magie llgt in de
t~:
doeng, Cherlbon J poerwokerto, Semarang, met elg.~n middelen geblu~cht. Er had- geestesgesteldheid, nie~ in de handeUn·
"Groote Rivier v , zooals die er straks zal !uitzien en'rechts ziet
;,/ ,U Djokja, Solo, KedIrl, Soerab~JaJ Malang, den geen persoonlijke ongelukken plaats gen zelf.
men h'Je Ol1l,5EWeer de f~estzuil ,:)p het Statlonspleln, voor de
.:
Bondowoso, Ambon, B4ndJarm~sln, Ma- en de aangerichte sch~de bedraagt
IIII .... ~
Javasche Ban'k er uit zal zlen. Het was he den nog te vroeg
;
I~ I) • kasser, Palembang, Med~n en Padang. slecQ.t~ ongeve~r / 2.
vo~r de ,,~~nerale repetitl~·~ met de fee~tversiering: Toch zal er
! ..L-." De bewerking van de gegevens zal geDeca·Pa1~
· -o.;.;.·=:-""schieden op het kantoor van het comit~
vana"nond weI deg~lij~ te merken zijri, dat het e,en bizondere
Het Deca Park vertoont van heden•
. . ~...._.; onder lelding' van den adviseur, den heer
DE SULTAN VAN D10KJA
dag
is : in de verschlllende lwte'l& e.d. ozijn !'e~st~n georganiseerd.
avon.d af e.en speciale rQX-opn~me ~an
':I"~ "j. Mol, Leet;a~r M.O. Economle en Statisde
gebeurtenissen
betreffende
de
Brit~'
tiek.
,Naar Aneta uit .Bemaran~ seint, Is de
·
Een begrootlng van uitgaven werd' SuUan van Djokja voorne,mens, In den sche constitutioneele crisis en de abdicfl:~ .
vastgesteld en zal zoo spoedlg mogelljk 190P van Januarl naar Batavia te komen tie van Koning Edward VIII. Deze film
.~: .• , - aan
de' samenwerkende organlsaties teneinde zijn opwachting bij den Land- kwam' gistereri hier per vllegtuig tilt Eu·
ropa aan.
worden aangeboden.
voogd te maken,
,
.,
ook het tweede gedeelte van het Po-
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'N. R. 'WAPSTRA

Mr. ·N. HALlE

Di\.NKBETUIGING.
Ond~rgeteekende
Samsi, wonende te
Batavia-Centrum, Gang Samping Besar No. 26, be,tuigt hiermede zijn dank
aan Prof. K. Hasrut, voor de kundige
behandel1ng en genezing van zijn aam8pre~kuren 7-9 v.m en 5-7 n.m, belen door middel van krulden btnnen
.
14 dagen (2 weken), waaraan hiJ ge118.1 durende 10 jaren gesukkeld heett,
Batavia-Centrum. 26 October 1936.
- .....- - - - - - - - - - - - '
vs. Samsl.
!!!!!!!!!!!!I!~~~~~ 22715

WILHELMINA MARTIS
1 Arts

WIJ 8ERE ~ ENE N NlET S
vO,or hat bater passend maken va~ Uw
b,,1 en het monta,eren van, Uw brlllenglazen oak Indien zij nlet bijons
gekocht zljn.

."

~~

PUILlPs'323

..••-

HILLMAN 70110 TOURING
In schltterende condltle J
slechts f J.OOO K.M. geloopen.
P R IJ S B ILL IJ K.

u p te ver eenen.

Wij hebben nooit, toestellen
longs..de deur verkocht en sullen
dit cok : nimmer doen, doch
demonstreeren goarne op verzoek. Voor een spiksplinternieuw
toes tel is, U dus bij ons seker.

U

------------

en

service ell

AANMAAK OP TEEKENING.
oozlcijtlgeIl~~ll;W b.evragel) ~Q"'"
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
rungsprern ZUld ~o. r r, .lUlKS.
138z
22760

JogJa
. kor t a 20 0 ecern ber 1936
.'
Arts
22732 A L GEM E ENE ,PRAe T IJ K
----,......-----_-_- Kebon Slrlh t2t- Telf.WI. 550
.:
",
", "
. ",
.' 'ngang Kebon-Slrlh-park. '
Onder t rouwd .

m

" I

KEBON SIRIH No. l1Huurvrlj~ 'l,160h ~t. maand, Te

-----~

--- __ T E K 0 OP :

Fuchs en Ilens
Tench Abong West 1 4 .
Batavia-Centrum.
"
Tel. WI. 477.

--------------•
22701

K 00 P T D A'A ROM E E N
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' TAt~OJONG·PRIOK
ERRES - PHILIPS ~ AETHERJAGER EI.GHT HAVfN
TE HUUR bezuiden hef

LAGOA~

BIJ

KANAAL, uitgestrekte sawah":,
terreinen en onbebouwde gro"...·
den tegen zeer lagen huurprijs.
Verhuring in een geheel of vol-

To'ko POP ULAIR-

gens bepaalde groote complexen.
Inlichtingen .te verkrijgen bij de
Havendirectie te Tandjong.Priok ,
22777

a.w·.wpm. .

,M

OndertrolJWO :

L. E. W. HARTSTEEN •
en

M.

R~NAUD

CHARLES LUOqLPH
WICHERS'
aged 35 years.

Mr. CHARLES L. WICHERS
member of our firm and
loyal friend" who, died at
Tjiklni Hospital to-day.. '
We beg to convey ,to his
family and relatives' our
heartfelt' sympathy in' this
their very sad bereavement;
~ADDEN

WfJ

BATAVIA MUSIC STORES,
, ' Sluisbl'ugstraat 59.
K. ~. YOONG, Manager

_

OPENEN

i\IAES'fOSO en CATHE..
DRAL Snaren,

Speclaal voor sonsten.
REPARATIE , van'alle
muzteklnstrusnenten, 'beharen vall strijk.stokken
enz., met I volle G.\RAN.

& 'Co., Ll.d. ,

Batavia, 19th December 1936:
, 22174

TJ~.
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HEDEN, .
, ZATERDAG, 5 uur n. in,

.dNS'; NIEUW EN MODERN

141z

i,

D'AMES,·MODE-MAGAZUN

Weissberg·

2'H48

.

I'

"

NOORDWUK 158

,-

TELEfOON 2522.

...

M. F. STOLK
J

n

&

Een zaak
van groot

EINDEXAMENS H.B.S. MET S·JARIG.E CURSUS, LYCEA
(H.B.S.·AFD.) •
'~FDn. B (WIS.. EN NATUURK.) EN A II
(WESTERSCH·KLASSIEK) DER A.M.S. 1937.
Deze exomens zullen aanvangen op 3 Mei '1937.
Aanmelding van niet:"leerlingen van bovengenoemde scho, len bij gezegeld schrijven voor 16 Maart 1937 bij Directeur van.

, J

gewleht.,

.\

-'

,'Telefoon WI. 4444
,,
Bulten liantoottljd Wl. 3425.

Oriderwljs en Eeredienst onder opqove van de school, waarbij zij
schriftelijk exomen wenschen of te reggen en onder gelijktijdige

toexerlding bewijs von storting examengeld ad. f 15.- in's Lands
kas.

We hebben het hierbij over
schoenenlOver de baste
sehoenen die we kennen ••• '
over' ROBINSON. Hat is
werkelijk van groot gewicht,
'welk merker onder Uw
. schoenen staat. Voor het
.welzijn van Uw voeten moet
U goede schaenen dragen.
Schoenen, die Uwvoeten
stevnen, ~ die Uw voeten
helpen bl] het ontzettend
zware werk, dot ze ieder
uur van Uw leveh te vet- ,
richten hebben I
Goede
schoenen meet U dragen:
Robinsons •••• -.' die zoo
goed zijn, d,at ieder poor
ONVOORWAARDELIJK
IW,ordt gegarandeerd. ,

, Verdere inlichtingen te bekomen bij de schooldirecteuren '
(·rectoren) en bij den Inspecteurmiddelboar onderwijs te
Batavia-C.
22773
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Nfet-Ieden 25. Gt•. entree.

"aanvrage.. ',

-

I

Restant

f '.SO

en
,

Ultverkoop dames-

.sc hoenen.'

r

0.'0.

en kinder-

22766

Oeen omslag met het schrfjven van kaarties
01 .ltet brengen van vfsites: eenvoudfg een
nieuwjaar$wensch in het Nieuwsblad en gij
beretkt at' 'Uw vrienden en kennissen. De
kosten zijn slechts

Aileen bij

Ng

2~763

I

Opening 28 December 6.30 's avonds. Sluiting 5 Januari
8 . uur ."s ovonds.
Elken dog van 9-J en van 5-'8 uur.

3

.

t

Sat: Kunstkring

22706

.Eenheldsprilzen

•

Ii'•

Juliana·Tentoonsteiliog

.VolledJge wonlnggJds gratis op.

, '

•

gp

M," '....

a.·"e.,IIIIlIt~F

ean gulden

'.UNM

ooor een amzonce van niet meer dan vijJ reg'els

Importeurs: KERKHOFF, KERSTHOLT & Co., Batavia.
Te Batavia o.m. verkrij9baor bij: Toko Populair, Pasar Boroe.
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.ll1\TAVIXASCH NtEUWSBL1D' .van

Zaterrdag,'

~.9 December

Keert Chiang.. Kai-Shek naarNanking terug?

..

de'

I

~ ..;

operaties

. CONFERENTIES

Betrekkinqen tot Japan onqewijziqd

N a I). ~ i n g, 18 Dec. (Reuter).
Chiang Tin-wen is pe,: vllegmachine alhier ui~ f..0"vang aangekomen, JJij ver.. .
klaarde aan Reuter, dat de premier en
de andere gevaugenen zich in g~e~.eI1
'f~Jstand bevinden. CI~J~n~ co»f~,..<e~l't
thans met m,a4"~le C~ft\l)g, T. y. ~PQ~l,g
en II••1. ~ ~lJng in Kungs w.:ming,

Een manifest aan. de Ehneesche nutle

-S h a n gh 'a i, 18 Dec. (ShanghaiaRadio). In een muuifest
tot de Ch'itie~sche ll~tie worrlt Chang Hsueh-Iiang gebrandmerkt als'fle vljaud yah ,'.lOO millioen Chineezen enleerlwezen
uitg~sJ.)foken, rlut Chang een opstanrl begonnen is op leell
dat het Iand zi<fh ,geplaat~t ziet voor een p~otselillge
huitenlandsche agresele. Een strufexpeditie tegen ,Cha.lg is
rleingend noorlzukelljk OUI de urtle . e n discipline in het Iaud
te heveiligen en OU1 de nationule wet te heschermen, alsmede
OUI,

KEERT CIIIANG
TERUG?
I
Nan k • n g, 18 Dec. (.Jte\J~er). Ip
een eigenhamJig scbrijven aall 110 YiQgchin, waarhi ~le stppzetti~lg va•• de, vijalldelijkheden tegen de rebellen wordt gelast, zegt Chiang Kai-shek: "VoorzoQver mij bekend, 7Jal ik 19 dezer te Nan·
king terugkeeren". III verband hierme4e
- heeft de regeering de m.ilitaire operaties
tot 19 dezer om 6 uur 's middags afgelast. Cliiangs brief was ged~lteerd' 16" December. * ) .
.
\VAPENSTILSTAND IN SUIYU/\N
..
Nan kin g, ,.;J18 Dec. (Reuter).
Prins Teh, eell der leiders van de ~IoIJ
goolsche ongeregelde troepen, die thal~s
eell inval in Noord-China doen, heeft 4e
stopzetting vall de opera~ies gelast, ten
einde Nanking in staat ,te stellen zich
geheeJ te wijden aan de onderdrukkhlg
vall ~en opstalld in Shensi.
f
PJt telegram heeft door de censuur
ondeIlvond-en.

y~rtragipg

Uiteen%ettin~van
DE

9~ina

h~eft

~e

Cq~l}ee~he' ~e~eering

W.ang Gplns:-wel, die in ~~r,9P~ Perst~l
~~cht v~~ de, wonden, ~i~ h~J' v\e~~eden
jaar ten gevolge van een aanslt}g door
ee'n Chineescb JpurnaIist' bekoin'en h.ad,
~e!uggerp~p,en., Verwacht woi:dt~ d~t
W~ng binnen enkele d~gen :ult .G,eplJa
zai
vertrek1.<en ~a een" cQri~e~~ntie met
v e r d e r, d a t d $_ .. J a p a qde Chineesche ambassadeurs 'te Londen
.'
.
s c h e a mba s sad e u r K~- en Parijs, resp. Quo Tai-chi 'en Well1n~•
wag 0 e van d e . reg e e- ton Koo.
ring van Nan~ing ~e
V,e r z eke r 1 n g h a. d o n t'TROU\V AAN NANKING "
van ,g e n, d a t
d e
h 0 ud ~ n g van Chi n a t ~ gen·
Lon den, 18 Dec. (Reuter). I}e
0, v e r
J a pan d 0 0 r h- e t Chlneesche I ambassade he eft een tele...
1 n c 1 den t
v a. n S 1 an ... f Ui gram van} de regeering t€ Nanking'. on~-,
.
.
vangen, meldend, dat aile gewestelijke
~ e e n w Ij zIg 1 n g nee f t lregeeringen trouw aan de regeerin~ ~e
o n d erg a a n.
':
Nanking betuigd hebben.
:"

.

- ,

I

e:

Communistis~he

~QQJ)~
!'I

18 pec. (Reuter). In
~e hpld~€' ~Jf'4~lt~e II}.

.

,

Sir Samilel Hoare.

L ();n d,e'n, 17 December (Trans·ocean). De lBritsche y1<H?rt z~1 bh~~ep.~
kort we4erom versterkt ,\V~r~~PJ met
een e~k~der ;van () slag;SeP.~"~n val}
.3~.OOO top elk, verkl<}~m~ Sir .lSa~~e.
JIoat~ he(f~n in {hetJ Lage;rJndSi. De
.eerste twee ~ch,ep'~n yap' 4i~ '~~ka~~r
zulten respectievelijk de munoen/ King
Geor~,e V eJ}. Prbtc:e pI ;lVales krijgell.
In Jan~,~~i 1931 zal de kiel voor deze
schepen ,wOl~en gele~d. ~e n,inf~t~r
wrklaa~de ver<\er )Iat ,de sl~~~hepel1
<;lueen ~I!~ab~tb en V!-,lian.t .,m~er~~t
zulle~ lVprd,el1 >p'-~t nJe~w~, li"¥h~i~~r
1p.achin.e~ voor ,de vo:qftstuwi~$' .ep. d~~
ook net »Ian ,besklat ~m ver~cb,ehhme .
an1dere slagsehepen t~ m..ode,..n;:seer~ti
~ood'at de B ritsche vl~t h~ 1910 Olver
20 groo.t~ moderm~ ~Iagschepen zal be.
$cbiklt~p.
.
•.
.,

S .
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UCOUp" ?

~ll\ATREGELEN VAN DALAD1E,R

,P a r ij s, 17 Dec. (Transocean).
lIet dagblad "AmI du Peuple" publiceert een alarm.eerell(l bericht over
een "coup", die door de commullisten
te Parijs zou worden beraamd.
Het blad verklaart dat geru.cJden
over zulk eell complot )liet alIe~n
onder het publiek, doch ooJt,ill par·
lenientaire kringen. de ronde doen'
en dat de voorbereidillgell, welke
reeds hiefvoor zijll genome~, aap
beide bekel1(1 zijll.
VQlgells het blad staat het vast,
dat ~r "iets gaallde is."

Witten vanen bij Boagilla hevig aan
Lachtbomb{trdementen, Op,;':f'oode· stellingen<

S a I a ~nl n 11 eta,

DE

V"l~QTJ1I.G~N
SCJ.91~N

l\jEERQE·

,. .

om

der onderzoek gelast in de zaak van
den geflngeerdbn schllderljendlefstal op
het kasteel Neyenrode op grpnd van de
overweging, da t het eerste onderzoek
nlet voUedig is geweest.
.
P~Ul\.KE

5911

i
j

.)
.j

'I
j

~ "1

SCUEEfVAAR',r

Den H a a g, 18 Dec. In de ha...
ven van Rotterdam is het aanbod. van
lading voor Ap1Crika zoo overstelpend,
qat de N.A.S.M. niet aIleen besloot de
l,v'eendam" 30 Decemoor a.s. een extra...
vaarbeurt me;~ 'stukg:oedereI} te laten
maken, doch bovend~en een Fran~h
schip moest charteren.

I

\
i

.!

, i

]

SPi\ANSCIIE &E·

GEEJUNG

'i

~ 0

~o!gen~¢~sche~.d~ ~pa~ris~?e, ro?d~q.

voor zlch net ·techt oj>,' om z~~h ,zooq:;tnige hoeveelh'eden, waperis en, ammunltie 100 verschaffen' als noodig ziJn op1
d,e ~,~~~op.~Jis~;n ~ ver~l~a.n,. Ten~lotte
verklaart de roode reg;eering dat zij 1n
pr~nclpe oor~id l.s ~et controlepl~p ~e
';lanva'a;rden ond~r voo.rbe)lOud van ll~t
rech~ om ~et ,aan verq.ere b~spreJ<)ng~n
te onde,rwerp~n.

Chiang Kaf-shek.
!i

Ffllllkrijh

.De radicaal-spciolist.en

~Qode one~nigh~i~
INVLOED j)F;,R TJtQTZJ<.fI.S1EN
M 0 s k 0 u, 17 Dec. (Transocean).
De "Isvestija" en de "Pravda" pUblice~":'
ren sp€ciale telegrammen uit Barcelol\a,
waarin de Trotzkyisten (de leden d~r
Partido Obrero de Uniflcacion Marxist;1)
aaJ).spr~Js.elijk wor,d.en gesteld voor ~e
oneenigheid onder' de roode leiders ,te
Barcelona.
. in" v.erband met de nal~ti.gheid de.r
Generalltat z.ijn zi.t erin geslaagd in leger en bestuur door te dringen en daar
sabotaKe te plegen, aldus verklaren c;le
c9rreSpOnclen~en, die de 'J.l:otzkyisten ~r
sPeclaal van. be~~huldigen ~gitatle ,te
voeren tegen den l~yloed der Sovjet-:r~geering i~ Catalonle.
,
De SovJet-bladen spreken eenstemmj.g
de hoop ult .~at de actle tot zulveri~g
van Catalonie van de Spaansche Trot~kyisten. en anarcl1o-syndlcal1ste,n, wel~e
thans ~ aangevangen, op even drast~scpe. ~iJ?e Z~l plaats1lebben als waarqp
men III Sovjet-Rusland te~en de Trot~'.kylsten Is opgetreden.

GOf;DKE,URIN,G I)ER 'REGEEl,UNQS.
rOLI',rIEI~
Par ij s, 17 Dec. (Tra.nso,cean). Het
bestuur van de Radicaal Socialistische
partij, dat heden in vergadering bijeenkwam, heeft een resolutie aangenomen.
waarin de huidige politiek van de regee...
rilllg goedge.keurd wordt. Aanbevolen
werd de betrekkingen met andere demo..
cratieen en "vredelievende landen" nag
nauwer aan te halen.
De voornaamste redevoering werd, gehouden door den minIster van Oorlog,
Daladler, die tevens voorzittervan de
partij is. Hij legde daarbij. den nadruk
op de I noodzakelijkheld van een bin-,
nenlandschen .socialen vrede en een
sterke weermacht. BiJ de bespreking van
de sterkte. der Fransche riUl1tafre orga'nlsatle bepaalde de minist-er zich tot de
actieve diensten, doch hij maakte geen
melding van de belangrijke reserves in
aIle afdeelingen van' het leger. Minister
Daladier sprak zijn voldoening uit over
het feit dat de betrekkingen met Sovjet
Rusland op' zoo vriendschappelijke wijze
onderhouden worden.
'
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D! e n H a a g, 18 Dec. f{et AlUsterdamsche GerechtshQ! heett een na-

DE ARBEIDSIUOEILIJKHEDEN
Lori den, 17 Dec.' (Transocean.').
Nieu.
w
Ca. to., IQa. nn. c. h. ,
In Engelsche poUtieke krin'gen is m~n
P' a r iJ s, 1'1 P~c. (Trl;\l1~acean).
sceptisch gestemd ten aanzien van ge
,I
I
Kabi.net
De debatten in den S€naataanga~nde
mogelijkheid voor het, wel~lagen van ge
het wetson~werp \roor verpllchte a,fpi-.
BEGRAFENIS D~ LA patE ,
gesl~ed.ell.
;I
\
\
~
,
Brltsch-Fransche bemiddeUngspoging in
H a vas meldt ult Barcelona~ d~t trage biJ arbeidsconf1ict~n wer~e)1. heSpanje.
"
President Companys hedenmorgen aa;n dep voort~ez,et. yet:scheldene ~epatoren
.' t:1l ~t;!
-De bladen geven toe, dat tot dusverre de pers de nleuwe samenstelling van h~t ult de industrieele dfstrlcten van N'oord
Par ij s, 17 Dec. (Havas). H~del1- Vorderingen der regeering~
De
executies
morgen had de teraardebestelling 'plat\1ts
geen enkele basis voor' zulk een bemi~- Catalaansche kabinet· bekendm·aakte.
Frankr1jk wezen er op ~at de arp,ekd svan den journalist Louis de la Free, cUe
troepen
deBng is ontdekt.
6mst,andl~heden als ~evolg van, d~ ..s,t~.y ...
SCIIERPE CRITIEK VAN EDEN
Oe ~amenstelling Is also voIgt:
i"
.. t·19 vel'SIecht. er..d ~.Jn.
i'
overleden i~ tengevolge van de verwonVolgens de "Morning Post" bestaan ~r
n s t a,k'mgen erns
dingen, welk~ hij bekwam tijd,ens de ~~I a d rid,
18 Dec. (llavas). I~et
weinlg voorstanders van het denkbeeld
Defensie F'ranclsco Esgleas (C. N. T.. De verte,g,enW90r<;Uger der regeering gat
Lon den, 18 Dec,' (Reuter). D e van een plebisciet en waarsch~jnlijk ~al ~n~rcho·sYndicaU.$t), Openbal'e Diensten
schieting 'van het vUegtuig, waanp.,e(le door de Defensie-junta
12 llur 's nli!lda..t het bezetten v~n fa~rl~~eij ~90r
te
mijner
beschikking dan ook worden voorgesteld, dat aIle .Juan Josefo Domenech (C. N. T., an'ar- sta~en,de arooiders onwettig is maSJ,r hij
. ~iYk~an Spanje op weg was naar Fran~- ~~!S ui,t~,e~evell Com:mUl1iq~~ l1~~I,~,t : -g e
g e g eve n s s t .~ I- partijeri ,bij het' beeindigeri I~le'r' vijande...: .cho-syndlcalist), Hygiene en' Sociale stelde voor om het v.raagstuk van de
Het stoffelijk oveischot was ties Ill.Qr-. uust .~eIell1~le,~ <\e ,oP.CJ."tl h es a'1-1} Aet s t a and e
lijkheden het gebied zullen behoudep, Ve~zekeripgenredro;Herrera (C. N. T:, "nel.ltral~atl.e" va~ fapri.ek~n grondJg te
len
m
ij:
h
~ I a a s
n 1 e t 1 n dat door haar respectieve troepenmach- anar~IW-SYijdi~aUst)~
gens vrqeg per trein uit Spanle geal'J;i-· i\~~dridJropt. De f~ge.~ril)f~,trqep,ell ll.e1J.
."
.' .' : b,e,studeeren Qmda-t eell d~rgeHi'ke p,rQ\ceveerd in een wagon, die als "chapepe b~)) Casa de los Couejon . (Aranjuezd~. s t a a t t e o n It ken n e n, d a t ten is bezet.
'.Justit1e· Rl;lphael Vldlella .(U. G. 1',. du(e' ertoe .zou kunnen bijdragep, e~nHet blad is echter van meening, df,lt ~ociall8t), Ravitt}llleering Juan Como- stlge confl1cten te' voorkomen. De ~e
ardente" was ingel'icht.
trict) veroverd ell de Cerro de las Ni~. 1 n Spa n j e, 0 p bet r e ~
,De ,plechttigheid werd bijgewoond dopr. ves-hoQgte tell Zuid-\Ves~eu val~ d~ Taag r ens w a a r dig e w ij z e e x ~ er weinig ,kans' bestaat da't zulk e~n ·rera (U. O. T.,. socialist), Arbeid en nt,la,t en de ,reg~erin~.svertegel1WOOr~lger
eengroot aantal ;journalisten en de v(tr- . <
,.
','
.voorstel zal worden aangenomen ~nl 9penbare Dlensten Miguel, Valdes (U., besloten het we~ontw,erp te verW~j?en
t~g€nwoordiO'ers van verschlllende mi-, Jl~~et. ;D.ez~ hoogte bebe~rs~ht de ve,r- cutles hebben plaats verklaart \verder· dat, wanneer de voo.r-; .G. T., socialist).
' naar <;Ie cOmml~$le voor wetg,eving en
nlsters.
0
Qi\ldil1~~lhJies der nationalis~el1 m,et I\et g e had, v e r k. I a a r deE den gestelcte bemiddeling onultvoerbaar zou
FinancH~n Premier' Juan Tarradelll;ls economische za}{en, welke VrlJdag l,>ijtijdens
vragentijd in blijken, de Fransche en Britsche regee- ·(~ink~ch-Republlkeln),. OnderwiJs An-, een zal kcmen om te trachten een co.mllladrid,rQut.
h e t Lag e r h u i s. I k ben rtng,en zlch er waarschijnlijk toe zullen tonlo Mada Sert (Linksch-RepubUkein). promis te vind,en, d~e aIle betrok\ten
AANIIOUDING VAN -oNDERZEE~RS QN
n i e t b ere 1 d e e n o n d e "f- bepalen' pogingen te doen de n0l1-1nte'r~' .f;c.onpm.ische ZaJ<en DIego deSantil- partijen kan oovredigen.
IIErr NATIONALISTISCIIE LEGER
.
. , , '
~~
DESTROY,ERS
.
s c h e 1 d t e m a ken t us,s c h e' n ve'nile-politiek op hechtere basIs' te Ian.
plaa1tsen.
'Binnenlandsche Velllgheid ArtellJ.o
T 0 k i o. 18 Dec. (Havas). Bekend
T a I a ,v era, 18 Dec~ (Havas). In deb e ide p a I' t ij e n. I k n'l e e' p,
. FUN:~TI~S VA~ DEN ~.O~'~,G
Alguade.
.
18 gemaakt, dat Japan accoord gaat m,et. vel'band met de belangrijke uitbr~idi~g d a t zoo weI h e t Lag e ;r~ PORTUGMJ AANV1\ARD'r VOo~sT~;L.,. ~anqb,ou)V Jps,efo. Cal\Jer~ ..
,L 0 11· den, 18 Dec. (Reuter) ~ De L4;>n...
het Britsche besluit om 5 veroudeqle van het n~',tionaUst1scheleger, dat thans h u i s a I s h e It' g e h eel" e
.AUe vedegen'Noordigers der Po. 0 .. don Gazette meldt,' dat de Koning .Ulet
krulsers, ,totaal metend'e 40.000 ton, a~n nu~eriek ~len maal zoo sterk is als ,In 1 and gel ij k e v e rae h tin g
Lis sap 0 11, 17 Dec. (Havas). ~e ~. M. zijn \lit' net kabinet verWijderd.
ingang 'van d'en datum zijner ~rQonsPe
te houden. De Japansche regeering b~-' Juh, heeft ,Franco besloten over te gaan '1
ft'
d'
. Nationale Vergadering heeft het antpe v~oegere minister van .Qnderwijs; stijging het ColQnel in chief-~hap valli
sloot in verband hiermede 15000, tons' tot de benoeming van 30 kolonels,
e e
v 0 0 r
e z e p r a I c- woord del' Portugeesche regeering 9p: Ventura Gassol zal waarschijnlijk wor- de Royal Marines aanvaardde, alsmetde
aan onderzeeers en 11000 tons aan ~e~,. luUeni:mt-:kolonels, 215 majool's en 79 t ij ken, w 1 e z 1 c h h 1. e, I' het Britsch-Fransche beml~delingsvoor- den benoemd tot Catalaansch gezant ~e, d~ ~angen van groot-admlraal, veld~
troyel's aan.tehouden.
1
kapitelns,
,, __, , ,__ .:, . . '
00 k a an. s c h u 1 dig m a a'k t. stel goedgekeurd,
Parijs.
maarschalk en luchtmaarschal~.,
, ....

:! ::

!

'r I

i!

n den, 17. Dec. (Tran~ocean)~
De B~i~che iaakgelasttgde te l'4adr.i~,
Ogilvie Forbes, telegrafeerde heden da t
~e Sp~an,sche r90d~ regeering het voorstel 'van de non-interventie-commtss~e
,om een controle in 1e stellen op den
invoer van wapenmaterla,al, h~eft aaijgeno1rien. pe npta v~n ~e Spaansche r~
ge€riq.g ving a~n met het prQtes~ t~gen
het standptint dat er twe,e porlogsvoerende part1j~n in Spanje ~oudeij zijn. en
'beva'~ ver~er 'een protest te~~n d.e Inter'"
~at1Qnale er~epning, op welk.e wijze o~k,
van eenlge autoritelt' ilJ, Burgos. Dan
volgen de gebrujk~lijk,e ~~scl}ul.digin~en
tegen Duit.~chll;1n~, Ital1e en ?ortuga~ dat
deze .~nden de nprt-Jpt€J.'v~ntle-overe~I}.
kOqlst ge~chonden zp4den ~ebben. Ve~

Lon deli, 18 Dec. (Transocean).
III politieke kringen wordt ge'lneend, ~~t
de F.ransche ell Bri,tsche regeer~n~e)l
overwegen wijziging te, brengen in 4e
oorspronkelijke .' bemjd(lelin~splanne~l.
~iell verllloedt, dat Engel~nd ell l'·ran~·
rijk' VOOl'nelllellS zijil eeo bemid~eli~g
voor te stt~lIen door Izes mogendhedell-:Ellgeland, ij'rankrijk, Duitschlan,d, It~
m~~' Portugal en de U.S.S.R. die zo,u
gev9lg(1 'worden door oiu~erhand~lin~e,n
tUsSchende mogendhede)l <;lver, de v~,·
desvoorwaarden. \Vanneer deze onder...
handelingen tot ',~o~cret~ s.u~'~tieS zo*d~m leiden; zullen deze' in dell' loop d~J:
volgelllie week worden, V9o~g~legd ~n
de beide strijdende partijell in Sp,:ll~~e,
'die, miar ·'men. te Lon:de~l ~eent, €J,e
yij~ndeUJkhed~n mo~ '~vorden ~n, dJe
daaroih wellicbt geneigdzullen zijn 4e
voorstellen'te aanvaarden.
.
IS EEN :PLE8ISCIET lUOGELIJK?

\

,w •

~NTWQOIJD D~R

161Dec. ('fl'allSOceall). De ,llatiollaIig-

.I..

.f\

'CQ"trole qp den invoer

I

Jllet z,val'\e verliezen afgeslag~n.Derooden lieten tijdens lUlll
De "Ami' du Peuple" verzekert dat In
Parijs €n de voorsteden groote voorra- overhaaste vlucht 82 .dooden en ;150 gelvolldell, 3 ta'uks,
, den' wapenen en ammunitie zijn opge- ~ 'palltsel'allto"s;·,28· Ju$lr,ailleurs en tallooze ge,verell ncb, ler.
slagen en dat 30.000 Algerijnen, die on.
langs in de hoofdstad zijn gearriveer,d, Vi~ de idelltiteitsl?~lpj,e.r.ell bleel{, dnt het nleereudeef del'
in de "roode" vom;steden zijn ingekwa.r- do.oden Fl'allSche en Rllssis~he Vl'ihvillig'el's ,val'ehe De .\V. ittlerd.
~
..,
De communisten - ' aldus gaat h~t Jen nanlen VOOl'ts llQg .!~le onder~len rooden gevauge'l'.
blad verder - hebben reeds een "zwa,....,.
te lijst" opgesteld met de namen v~n
De .n tltiollalistiset1e J~,cJll'llac]lt~,vas V l'ijdag. ,veel·"z,eer aCa
2000 personen, wien zij een qijzonde.re
tief. De roode-posities in 'l'eluall, .Cuatl'o Call1illos en Valle
haat toedragen.
.
'
De minister van 'Oorlog F;douard D~- HerJ»oso-,vijk \yel~de.~ ,do,o.- '60 jagel-s en hOlll'llel"ye~'pers
ladier neemt volgens het bla<.t' uitge- aallgevallell. ,De nationalistische al'tiHerie ')estoQkt.e' de
brelde voorzorgsmaatregelen om ,e~n·~
,
".
. ' ,.
"
• •.
. .
evel1'tueele p.oging tot opstand van. (Ie : FQ.Q.de.loopgl'aVell, l,v~,a).-vlJ~. de posIlle opgegevell we.,d d09r
'zijde d€r communisten ,In ~e klem te llatiollalistische Vel'kelUlers. Voorls' ,werd de Pozueloasectol'
smoren en het blad troost zlchzelf met . . , .. ' "
"
.
de hoop dat de conlmunist!sche leid~rs geholuharde.eJ-d p Daar lVaS (een groot aalltal lllilicios gecon a
voqr zulk een poging zuBen terugdein- cellireerd VOO.- steUllverlee'lillg a'lll bet g'u'llizoen valt' Ii'}
zen, wanne~~ zij beseffen', dat de auto- '
I:
'"
' ,
. , " , ,.
~ ~,
~
.
~"p ,
riteiten op haar hoede zijn.
.
Escol'ial, da~ reel's eenjgen lijd van de buiteinvereld is fJf,.

NEYEN~QnE-ZA~K

pri~~~t.

Wijzig,ing in o(),sprp.,ke~
Jijke voorst~lIen \

del! l\'Iollte-sector \VOOl't. De roode tegenaanv~dlel~ \werden

f

J

'.r

(Telegrammen van het Alg. Ned. Ind,

.1

tische fl'oel~ell zettell tlH~dell hun 0IUllUl'sch in den Boadilla

t

waren 7~ v~n Ffanscij, J7 van Bri~ch belangstelling voor dit 'nieuwe Do)JgI~s'
4e 9v~rige van S9vjet-~us~iscJl ftl-- type.

{)e BemiddeJing

Wijzig;llg in, belniddelillg$voQrstelien ovel'lvogen' ,

,

.,'"

f3~

Regeeringstroepen boeken eenlge successen
:geraak~~'

,

f:

D~ "IBIS" IN ATlIENE
Vl~ parijs WQrd~ geme1d, d~t yolgens
Den. H a a g, 18 Dec. Uit Athene
~e~ fflpport, ijit&;egev~n door h~t 1loof4~\ftlrtter van het n:,\tiql1al1s~isch~ leger, word~ gemelq, dat Prins Paul van G~ie...
~eper~ he~ geg!n. g~!-" Vijandelij~hed~ri ~enland de "Ibis" van de K.L.M. tijd~ns
pll~evg~~ 120 yUegtuig~p cl~!-" Sp~t}nsc1}~ h~ar oponthoud op het vliegveld ald~ar
~004~p. wer4~n. p~~rge~cp.o~en. Hie~van bezicn,tigde. De Prins toonde de ~r~tste

•

Krijgsbedrijven in impasse

VOlge~ls

De r~<I@~tel«" vq~~\ hJer~;ln toe, d~t de
supeJ'ioritei~ en cJfl~ 4e P1Jj~sche 1l0mllle,ll·
wefll~r~ te~e\!r~~eIJell~ lJet Dlli~~ch~ ~f'
w.e~f:en anH-t'l~k-g~$.ch~t is ech~el'
lJit~t~~~l1aJ
tenvijl v90r t s z99w~1 4e
Q»jts~h~ ~J~ d~ &~~is~he ta.nlis llie~ ~eer
~o~Jll1aMg zijn.
.
.

TUSSCIJEN
NANKING EN TOKIO
G e n eve,

dat

;S~vjet·vliegtlJ.ige~l blijk~~ven ~van

18

BE1'REKKING~N

y€rban~ '~e~'

ui~ LQnde~,

Itallaansehe steun schljnt zlch nlec
uit te brelden, Zal Duitschland Franco
genpcg ~tel!~ verleenen om hem in ~taat
~e s*~lJ~n een defi~it!~v~ ~Ver\!illl~bl~ te
hehalen '1 Uet is te ~etwijfeJ~n'J.

ult Taly~»-tu
vII e g t u i g 11 a ~ r S 1 a nt u .g ez 0 n den 0 m t e t r 'a c ht 'e n t u s s c hen N' a I} ~ 1 ~ 'g
en Chang Hsue~-ll~1J.g
t ,e b ~ p1 1 d del e n.

T <> k 1 0,' '18 Dec, (Domel). Minister
Arita gaf tijdens de zittingvan het kabinet een ui,teenzetting v~n. qe situatfe
i~ China. Hij deelde mede, dat alJe
ChIne esche gewesten, behalve Shensl en
Kansu, de reg€ering v,an, lfanking te~en
Chang Hsueh-liang steunen. H ij z e 1

selnt

.Q~

R~ r

Arita

•

\\e\~ l~i~t wHIen veehten, maar waarom
zouden zij (li~ qok, wanneer er Duitschers
~ijn die net V9Q\" hen d.9~11·

ge~jeu Changs oH~ldij~ boudgeuootschap luet 'de COU1~ Tal-wen

Operatie$ afgelast

Nederland

DUITSCIILANDS HOUDING

"

:

77'"

l'ersbureau Aneta)_
dlplomatfeken redacteur vall d4!
,)~l.l~,~es~e.. Q1Hl",(lial\'~ de sltuatle ill
Spanje 'in een Impasse is geraakt. lIij
~lGR. J. P.' nUJU1U~S
meent echter niet,' dat lIitler genelgd is
. '~fo~t\} f~sic9'S op het Iberlsche sehlereiDen H a a g, ~8 Dec. D~ ~oJ1in ...
la,ul te IQQPe~ en ~,c~",ijft ~ "De Duit- gin heett den. bisschop van ~a~rl~m,
schers aan de zijlJ,e der natlonalisten mgr. J. P. HuiQ~rs, in audlentle ontbek,a~ell zleh erover, dat de Spanjaar- vangen,

De~. (R~1.1-iter).
¥en
he~ft zijp
onderbevelhebber Ph~p

Jllunislen, het restallt VHU ,de roode J)andieten nit te.I1'oeien.

*)

s.

11 k 'i, n
&~-shan

.. ,

De Impasse
,'"If~vast'

BBl\IJDDELINGSPOGING~N

a

-

den

tijdstip,

~

II'!!!!""
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, De Bi'itsche bewopening

Nanking •ge/asf stopzetting Vqn

,
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Duitsclrlalld

Handel en .Nijverheid
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Bemlddellug
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In Spanje .ls men In een impasse geraakt. Het offensief der Witten Is doodgeloopen, Dat hebben de verbeterde 00wapening der Rooden. en de' Ingetreden
winter veroorzaakt. Franco had er vast
op gerekend, dat hij nrig VOOr het invallen van de kou in het bezlt, zou zijn
van de hoordstad, zoodat hij zijn Mooren een behoorlljk verwarmd onderdak
zou kunnen verschaffen, Hij is echter te
opttmlsttsch geweestvMadrld biedt een
wanhopigen weerstand en het natronalistisch leger zag zlcl) genoodzaakt een
groot deel van zijl1 gekleurde stfijders
naar het warmere Afrika terug te zenden. Het is toen ij~verig aan het rouselen van vrijwUligers van 'andere natlonal1teit gegaan, prectes zooals de, rooden hebOOn gedaan en nog doen.
Duitschland 'en Itam~ moedigden deze
pogingen aan. ZeUs zond Duitschland
eenlge duizenden vrijwmigers, die thans
'In de voorste rijen voor Madrid strijden.
'
Het kon moeilijk anders na de erkenning van de regeering van Burgos:. het
Duitsche prestige 'zou te veel lijden,
wanneer strakos Hitler, na een nederlaag
van Franco weder de Roode heeren te
Valencia als de wettige regeerlng zop.
moeten erkennen. Dus nu is er Berlijn
zear veel aan gelegen, dat de campagne
van Franco, welke thans to,t stllstand
is gekomen, niet geheel mislukt. Zoo
ook denkt men er te Rome over. Eden
heeft in het Lagerhuis verklaard, dat
de Ital1anen op de Balearen het ,gebrek
aan natlonal1stlsche strijdkrachten aanvullen.
De Volksfrontregeering heeft vele
dulzenden Franschen, Russen, Belgen
en Duit8chers laten ronselen. Den laatsten tijd waren haar agenten zeUs In
ons land act1ef om daar avont.urlers In
dienst te netp.en voor het dlchten van
,de hiaten, welke de
natlonallstlsche
oommenwerpers en m1trallleurs in de
rijen der. mlliclos hebOOn gemaakt. In
de Fransche Kamer heeft men' de bewering kunnen hooren, dat in sonunlge
deelen van het Madrlleensche frQnt
meer bevelen In het·,' Fransch dan
in het Spaanseh worden gegeven. Het
Is een allegaartje Ivan vertegenwoordigers van versch1llende natlonallteiten,
dat den opmarsch van Moros ell tercloo
moot trachten te stuiten.
De toestand 18 thans zoo, dat volgens
een Fransch joulnall~t; die juist een
tournee langs de verschlllende fronten
heeft gemaakt, de tegenover elkaar
staande legers vaak over kilometers
geheel ult vreemdeUngen bestaan, met
uitzondering van de officieren. Maar ook
de laatsten zijn niet steedsSpanjaarden.
Russen b.v. worden gaarhe dOOr de
Junta por la Defensa· als bevelvoerders
geaccepteerd. '
Deze dlenstneming van vreemdel1ngen
in zoo grooten getale bij de Witten
en de Rooden lis nlet zonder 'bedenking.
Men behoeft geen levendlge fantasle te
hebOOn om eenige gevallen te COllstruee..
ren, die gemakkel1jk tot een internat1onaal conflict aanleiding kUl1nen geven.
Ook het stllstaan van de operatles, zooals nu het geval is, heeftzijn gevaren.
Daardoor houdt de spanning nlet alleen
In Spanje maar ook buiten de Spaansche
grenzen aan. Zij verlamt reeds bij voorbaat elke act1e om lets te doen ter kal;.
meering van de pol1t1eke hartstochten
in Europa, zij voert die passles tot een
hoogte op, die een explosie onvermijdelijk doet schijnen.
Het zijn deze overwegingell, die Frankrijk en Engeland er toe he boon ge1eld
hun thans druk besproken bemlddellngsvoorstellen in den Spaanschen burgeroorlog te doen. Hoe loffelijk deze pgin·g
ook moge zijn, zoo op het eerste gezlcht
Is het nlet mogelljk z1ch een voorstelUng
te maken, hoe een bemiddel1ng tot een
wezenlijk succes kan lelden. Men heeft
een plebisciet gesuggereerd. De minderheld zou zich zeker niet neerleggen bij
een ultspraak van de meerderheid:
daal'Voor is de haat tusschen de part1jen, na al' het blood dat nOOdelo~ ge:'
vloeld heeft, te fel. Ook Is het denkb€eld naar voren gebracht om Spanje in
twee helften te verdeelen: een natlonal1stlsche en een ROOde. Ook deze oplossing
zal nimmer aanvaard worden. En al
zoliden de OOlllgerenten zich hiermede
kunnen vereenigen, langen tijd zau de.
vrede. nlet gehandhaafd kunnen blljven.
De burgeroorlog 'zou al spoedig met
nleuwe hevlgheld ontbranden.
Dat weet men te Parijs en te Londen
ook weI. M;aar men wll in elk geval·lets
doen. Mlsschlen dat er toch nog lets op
gevonden kan worden in den vorm van
€-en compromis op democratische basis,
al zal dit niet het gevolg van' een volksstemming. kunnen zijn. Het isthans nag
een zoekenen cen tasten In het'duister.
Een der grootste moeilijkheden Is bovendien, dat de bemiddelaars, - dat zijn
de bultenlandsche ootrokkenen biJ het
Spaansche conflict, - onderling sterk
verdeeld zljn In hun pollt1eke gevoelens
en neiglngen.
Maar de hoop 18 op ;de Kerststemmlilg en op de toeiIemende vermoeldheld bij OO~de partijen. Men kan toch
'Immers nooit weten. 'Niet alIeen het leven van Indivlduenmaar ookvan volken hangtvan toevalligheden, af. Ver:'
rassingen zljn niet ,uitgesloten. Zoo
schljnt men in Frankrijk en In Engeland
de zaken In··, Spanje In .haar Internatlonale oml1Jstlng te zlen. Als de
strljdenden maar eerst OOglnnen met de
wapens neer te' l~ggen. IS er eenmaal
de wapenstilstal1d, dan gaat alleszooveel gemakkeliJker. Zoo ongeyeer schijnt
de ,~lgemeene 'gedachtengang te zljn van
hen, die hetbemiddellngsinitiatief hebben ge1wmeu.
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70
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no tee,ring' 'voor 'smoked sheets haar U25% mlet van 10 pence. Er vonden heden
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geen groote ;aankoopen van Amerlkaan233,4
sche
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De, n', H a a g' 18 Dec. (Aneta).
tiaar .vernomen wordt Is In principe .
overeenstem·mlng berelkt in de handelsbesprekingen, .welke tusschen Nederland,
en iialle'gaande zijn.,

•!
,!',h1

De speculatie. ~n A III erili.a
Roosevelt confereert

Was h 1 n g ton, 18 Dec. (Reuter).
Roosevelt heeft glsterochtend met Morgenthau en den ,president van de Federal Reserve Board, Eccles, een conterentle gehouden, 'waarbij de maatregelen zijn besproken, die noodig zijn
om de buitenlandsche speculatie te ver·
ninderen. De monetalre overeimkomst
t,usschen Amerlka, Frankrijk en Enge..
land plelt voor controle op de speculatle.

A m s t e r dam, 18 Dec. (Aneta).
Op 16 deier is hier ter stede een Inschrijving gehouden op de ultg1fte van nieuwe
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aandeelen . ten bedrage van J 500.000
Lon den, 18 Dec. (Reuter). lteden
nominaal.
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r 1 ij n, 17 Dec., (Transocean).
18 Dec.
Het Dultsche kolontale probleem Is geen
1653,4
~raagstuk van Irnpertaltsmev doch utt- Cert. Ned. Handel-Mij.
137%
sluitend .van economlsch bestaan. Julst Ned. Ind.' Handelsbank
99%
om deze reden hangt de toekomst van Ned. Ind. Escompto-Mij.
438,
den Europeeschen. vrede van de oplos- Handelsverg. Amsterdam
69y-!
sing ervan at", aldus sehrijft de Prest- Kolontale Bank
147
dent van de Rijksbank en minister van 'Amsterda'llli3che Bank
406%
Economlsche Zaken Dr. Hjalmar SChacht Koninkl1jke Petroleum Mij.
140%
In het Amerlkaansche perlodick "Fo~elgn Konlnkl1jke' Paketvaart MiJ.
Nederl. acheepvaart Unle·
98
Affairs".
'
Dr. SChacht her1nnert eraan, dat Pre- ~ava China Japan Lijn,
73%
115
sident Wllson's beroemde ,,,veertien pun- Dell Spoorweg Mij.
63'Jl
ten" Duttachland's aanspraken op het Ned. Ind. Spoorweg Mij.
282%
bezit van kolonHhl erkende en schrljft, Phllips
298
dat de vooruitgang, welke v66r den oor- Rubber Cult. Mij. Amsterdam
, 171
log in de Dultsche kolonH~n tot stand Intematlo
werd gebracht, duidelijk aantoont, da;t Lindeteves Stokvls
97%
212
Dultschland in staat is overzeesche ge- Mijnbouw Mij. Redjang Lebong
bieden tot ontwikkeiing te brengen.
Vervolgens wijst· dr. Schacht erop, dat
Ope n I n g s k 0 e r s e 'n (Aneta)
men Dultschland verwijt autarkle na te
streven, doch dat men hlerblJ vergeet
17 Dec. 18 Dec.
d'at andere landen reeds sedert lang
autarkie tot stand' hebOOn gebracht.
H. V. A.
434% 439
Volgens dr. Schacht is de wereld, ver- Amsterdam Rubber
3013,4 300%
deeld in twee categorleen, de "haves" Ph1l1ps
280
283
en de '"have' nots". Duitschland, Italie UnlIever
159% 158%
en Japan ,behoorden vroeger aIle drie to~ Kon. OUe
409% 403
100 tstgenoemde categorie, doch Italie Scheepv'aart Unle
963,4
98%
en 'Japan hebben sedertdlen resp. Ethlo- Shell UnIon
2(}T/1&
1915/ 16
pie en Manchukuo verworven, zoodat van U. S. Steel
58%
583,4
de groote mogendheden Dultschland Standard Brands
12~
121/ 18
nog slechts een "have }lot" Is.
Cities Service
3%
3~
Dr. 8chachtwees op een verklaring
De markt was lusteloos.
welke onlangs In het Engelsche Hoogerhuis werd afgelegd,', n.1. da:t Erlgeland
S lot k 0 e r sen (Aneta)
van de 25 OOlangrijkste grondstoffen 18
17 Dec. 18 Dec.
in voldoende hoeveelheden in' zijn elgen
economlsch 'gebled aantreft.. De hoeveel- 4%% Indie 1931
1003,4 10~)3,4
held ,van twee andere is iets minder 4% Indle 1934
100% 10011/ 10
over.vloedig, terwijl er slechts vijf ge- 4% Indle 1934a
100% 1003/ 16
heel ontbreken.
5%% Young (m. verkl.> ,213,4
21%
Dultschland aan den anderen kant Amsterdam Bank
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beschikt slechts over'voldoende hoeveel- Javasche Bank
294% 292y-!
hOOeh van vter dezer grondstoffen, van Kolonlale Bank
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twee anderezljn de hoeveelheden nieit Ned. IBank Cert.
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vold.oende, terwijl de overlge 19 geheel N. I. Escompto Mij. '
99
9$o/a
ontbreken. .
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AI Is autarkle ook zeer zeker geen N. H. M.
165% 1653,4
ld~ale toest3.nd, daar hierdoor de ver- A. K. U.
4l)%
46
sch11lertde natles van elkaar worden ver- Calv~ Cert.
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vreemd, het OOhoeft onder deze omstan- Phl11ps
2833,4 283
dlgheden echter geen verbazing te wek- UnUever
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ken dat Dultschland door de productle Cities Service
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1
va~ synthetlsche grondstoffen ,datg~ne Shell Union
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tracht te verkrijgen, waaraan het drln- Shell Union Cum. pref. 94%
78 *)
gend behoefte heeft."
u. s. steel
5811/ 1e 58111/ 16
Tot slot verklaart ~r. SChacht nog, Anaconda
39%
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dat nlemand, die den vrede llefheeft, Bethlehem Steel
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zal ,kunnen goedkeuren dat groote en ~ontgornery VVard
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48%.
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4081Jl 4053,4
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Scheepvaart Unie
67%
98'Jl
Sem. Stoomboot & Pr.
205%
Cult. Mij. Vorstenlanden 31
32%
H.
V.
A.
438
438
iJlexico
Arendsburg
405
420
Dell Bat. Tabak
241
241%
Dell Mij.
310
305
Oostkust
Trotzky naar Mexico
69
Dell Bat. Tabak
241
1\1 e x i C 0 - c;i ,t y, 18 Dec. (Havas). Dell Mij.
;UO
305
De minIster van Biunenlal1dsche, Zaken Senembah
271% 269
282
292
heeft 'aan '.frohky offlcieele toestem- Malabar Thee
Amsterdam
Rubber
3033,4
299
mil1g verleel1d om zich in ~(exlco te
·Banclar Rubber
f
2'24
~3
vestigell, op voorwaarde, dat hJJ deh Sumatra Rubber
264
~O
van politleke activiteit. Duthoudt.
Malang Tram
59
60
Besoekl Tabak
SeraJoedal Tram
BesoeklTabak
1201
12Cf
Ellgellllld
Nisu
138% 143%
4% Nederland
100%' lOOT/a
3% Nederland 1936
99% . 99%
De Britsche positie
,Robaver
BE~l~EDIGENDE OP~IERKING
Incassobank
106'Jl 106
165
173
Lon den, 18 Dec. (Reuter). T Ij- Jav~che Cultuur
230
227
dens het debat over Waisumatra
230% 22'6'Jl
Bultenlandsche
Zake'n Vlco
135Vt 137%
verklaarde Eden in het GandasoU
Lag e r h u 1 S, d a t de· 'B r I t ... Pangl1eotan
s c h e p 0 sit 1 e I ,n. E u ro- Paslr Nangka
32%
311Vlo
p a ~e e r z eke r ' .b e t e r Is Continental 011
Comhl.
Amer.
Smelting
72
70%
d a rl 1 n Dec e m b e r 1 9 3 5,
963,4
96
h e t g e e n n l e r t z o n d e r Chrysler Corp.
107
107
bet e eke n Is 1 s v 0 0 r: d e BengkaUs Expl. Mij.
han d h a V I n g van den v r e- Corp. Tr. (mod. distr.
type) ,
d e. E den v 0 e g d e hie raa n toe, z 1 c h i et w a t b e- Union Pacific (cert.
gewone aandeelen)
993,4
moedigd te g e v o e l e n
d 0 0 'r h e t f e 1 t, d a t h e t Jasumij .
Deutsche Nachr'ichten Cert. 6% Cities Service 391Jl
153/ 16
Buro twee. dagen gele- Cert. Hudson Car
den v e r k I a a r d e, d a t n 1e t
o n It ken d k a n w 0 r den, . d a t
d e r e d e v 0 e r' 1 n g e n van
Afgedane transactles
B 1 u men V'a n hem z e I v e n
e e r I Ij k e p 0 g 'I n g e n war e 11\ N. I. S.
61*") 63%~")
voor het v.!nde.n van een Dell Spoor
111·**)
114·**)
ultweg uit de hUldig~ Sem. Cher. Tr.
33%*)
moel1ijkheden en het Sem. Joana Tr.
21*)
213,4*)
w e r k van den w e r k e I ij- Gasnllj. Nat.
2083,4***) 206·)
ken wederopbouw aan, te Anielll
239%*) 239*)
van gen.
4533,4*)
453%*)
Tarakan
Soerowinangoen
OP RECtS
BasHam
211*") 211·")
L o.n den, 18 Dec. (Reuter). Het Redjang
De
ll1arkt
was
vast.
Lagerhuis !stot '19 Januari op reces gegaan, behQudens een eerdere bijeenroegedaan.
pln~. Het Hoogerhuls Is tot 26 Januarl
op 'reces gegaan.
riominaal.
bledkoers.

Wi'sselkoersen

,~% Obi. In~.t.,
" '31

L

De "haves" ,en ,de "have
nots"
I,

-

,,1\ 000
,,1\. 100

It

N.V

•

: 1;'./
\11cH
'.i-;,;W
• ",-:.r

.

,
BA1'~VIAA~~H',

NlEUWSBLAI) 'vnn Z~t~r(lng 10 December 1:931> - TWEEDE BtAO
,
Zwarte Lamp.
Pep e.r (per ptcol)

GOOO.

BelLTs-Overzichten

1250 13.
.L 0 n den, 18' Dec. (Reuter-East- E.k.:Bat.. Ready:
1:5.12.50
ern). Openmarktprljs in staveri fijn per
December
13.
. 12.0
.
Januarl
oz. 7.):6Y2.·
~.k. 1'. BetOng Ready: ZlLVKB.
December
1~.15
12.40
Januari
12.10
Lon den, 18 Dec.. (Reuter-Bast- Witte Muntok 'ern). Cash 21';4 en· termijn 21¥.t. Br.> Pep e r (per plcol) ..
Indle kocht, terwljl speeulanten ver- B.k. Bat.. ReadY':
December
20.50 n. kocriten. De markt was stll en prljshouJanuari . I
2J.5U 11. dend. Na vaststelling van den koers was
de markt zeer prijshoudend, doch de o 1 t ron el 1 a-o I 1 e
stemming was lui. Tegen den vastge- (per K.O. met, drum)
1.45n. stelden koers traden keepers naar voren. Contr. A. Ready:
December
1.45
1.45 1.45n.Verkoopers hlelden zlch gereserveerd.
Jan./Mrt.
4.45 1.45'..1· 1.45
Jan.lJunl
1.450. ·w
Jul1 IDee.
1.40 1.45
I
1.4~.) J.45
Jan.jDeo.
B 0 mba v, 18 Dec. (Renter-East- contract O.
ern). Cash 02 rupees 10 annas. VerreDecember'
kehing medio Januari 52 rllpees 10 anRub
be r (per 'h
nas. Verr. medio Februarl 52 rupees 12
K.O.)
a~nas. De markt was stU en prljshou.. Marktprljs ten 12.15 n.m.
dend.
Java Std.
Sheets
36?/s
I
Java Std •
Oraoe
38rJ/ a
,N e Vi Y 0 r k, 18 Dec. (Reuter...
(Zie verder Vferde Blad)
Eastern>. 45¥.t.

....

Eluuuie len loome tetulens domineeretul »oor meeste belt~zelt
:

......

,~

...

~

p~

Batavia sluit onregelmatig

beleggingsmarkt was eveneens
,
vast gestemd.
:B a t a v 1 a, 19 Dec. (Elgen dlenst)
atdeeltng' lag
De Amerlkaansehe
De tendens was so or rubberfondsenbij kleurloos.
t :
opening. zwak,Later kon echter in IlchLouden met lagere ncteerlngen
te mate herstel naar voren "treden. Amsterdam Rubber verloor per saldo 4pun...
tem. .
.
Lon den, 18 Dec. (Reuter), Nude
lSuikers noteerden iets beter voor aan- vacantiestemming op de markten 'bedeelen Ko!. Bank en "Vorstenlanden", glnt door te drlngen, kan men.vop vde
tellwijl H. V. A. zonder afdoening bleer. meeste afdeellngen een lagere prijsnQ'"
'Philips .stelde zich vrijwel op vorlg teering constateeren, hetgeen een gentveau en Unllever, welk fonds geen volg is, van de afwezlgheid van nleuwe
animo ontrnoette, werd afgedaan tot vraag.
1517% _ 158.
Rubbers reageeiden geenszins op,de
nieuwe stijging van den prijs "Iln llet
:Bankwaarden waren vaster gestemd product.
. .
vOlor Handelsbank.
. Winstnemlngen hebben de jongste
'De scheepvaartrubriek l10teerde op- avansen v'anvele vooraanstaandefond':'
1
nileuw hooger, doch bleef bij Amsterdam sen verminderd.
'
tem achter.
Op deproductenmarkt heerschte een
'Voor sporenontwikkelde zich opnieuw zeer vaste stemming voor rubber., Het'
be~tere vra·ag, waardoor over de geheele product bezat een levendlge tendens.
rUlbriek vrij goede koersen werden ge- Later flauwde de stemming af.
'
COPRAH
bo>ekt.
.
De metaalmarkt was vast gestemd,
IOl1efondsen waren zwakker, doch de in het ..biJzondervoor· lood, zulks n~ar
Lon d e '1), 18 Dec. (Reuter-Eastvelrschillen bleven beperkt.
aanleiding van vraag van de. zijde det ern). Jan.-versch. 22.15.- ged./koopers.
'Op de Amerika'ansche afdeeling was speculanten en handelsvraag..
'.
de .stemming gedrukt.
' Tarwe was eveneen~ vast ge'stemd
TARWB.
:In de mijnbouwrubrlek noteerden aan·· tengevolge v~ goede overzeesche addeelen Zuid-Bantam gevoel1g lager. . vlezen en belangrijke. handelsaankooChi c a g 0,18' Dec. (Reuter-East,Andere sootten waren prijshoudend. . pen.
afdeeling
bez'at
ern).'
Jan.-verscheplng 139%.
,De obUgat!emarkt was rustig: doch
De Amerikaansche
vlllst van, toone
een loome tendens.
KATOEN
I

•

Amsterdaln loom:

Berlijll sluit ~ngeallimeerd

18 Dec. (Aneta).
DJrlemaands dollars 'deden Y2 en dito
Londen 1% cts. agio.
Er ,heerschte een aarzelende affaire,
hetgeenmeerendeels verband hield met
de vaste stemming'van den gulden. Dit
w:as in' het bijzonder .Jl1erkbaar in de
nubberhoek, waal'een wllllge producte:nprijs geen invloed uitoefende. De
realisaties aan het elnde der week bevcnderde de loome tendens. Zoowel hi
Annsterdam Rubber was dit het geval
aIls in de incourapte soorten, die flauw
sl<oten. Er bestond een fevendige handel
1m aandeelen Serbadjadi, Dell-Batavia
RlUbber Mil en Lampong-Sumatra Rubber Mij.
Aandeelen .I{oninklijke openden zwak
op speculatleve aankoopen en trokken
verder aan. Het fonds sloot vast.

iB e r I ij n, 18 IMc. (Transocean).
De omzet was gering. Nabeurs.was" de
tendens vriJ vast, doch later .flauwqen
de meeste aandeelen oaf ten gevolge
van g~brek aan zakftn, dat ·oV.:!r de, geheele linie naar voren trad. Slotnoteeringen waren er welnig.
,.
.
De obl1gatleni,arkt was flauwgestemd.
Callmoney deed 2y:! tot 3.
'
~.
I

I

;,/

.;:.:.....

. RUBBER
8 1 n'g aJ) 0

r.

e

•
. DE IL\VEN
'j

VAj,~

TG.-.PRIOK

Door den Landheer van Bodjong Gedeh werd dezer dagen b~J de polltle aangifte gedaan, dat van zijn landgoed 47
rubberboomen waren gestolen.Bij onderzoek bleek, da~ de dief was de tapmandoer Itjlng: In den tijd van 5 maanden
had hij langzaam maar zeker de boomen
doen verdwijnen en wel op een zeer
handlge manter, Hij zaagde de boomen
beneden de oppervlakte van den grond
ar, waama l1iJ het ontstane gat. met
aarde aanvulde, zoodat de indruk gewekt werd, alsof er nimmer een boom
had gestaan. De' boomen werden weggewerkt en verkocht voor arangstoken.
Dochzooals, hetmeestal gaat in' zulke
geval1en, zUn' 'er steeds verraders op de
kust ,en 200 werd :oak Itjirig door eeil. collega ontmaskerd. Reeds heeft de politie
8 koopers opgespoord, dIe 30 boomen
hebben gekochtvoor het luttele bedrag
van J 7.55. De schade aan den tuin toe~
gebrachtwordt geraamd' op J 470, zoodat dlt een zaakje is, dat door de Landraad moety;orden~ afge~lkkeld:

Buitellzorg
Filmavond ill de Societeit

Aangekolllen 18 Dec.

Uitgaande van de Afdeeling Muziek en

'N.r. 5.S. "Ci€n. Vian Swieten". gez. Speel- Tooneel zal hedenavond 18 dezer in de

(Aneta).

man. ,van ~'n1arang -en ToboaIi, Agt. K.P.M.
N.J.s.s. ."Gen. Michiels", gez. Meijer, van
Doerlan-Bebatang, Agt. K.P.M.
Ned. s~'S. ,.Palembang", gez. Braspot j van
MakaEser en Oheri?an, ·Agt. R.L,

Cherfbon ~\ '
De nieuwe Gemeelltebegrootillg
Onder voorzltterschap van burgemees~
ter mr. C. E. E. Kuntze kwam de gemeenteraad van Cheribon Vrijdagavond
in voltalllge vergaderlng bijeen, ter behandeling van de begrootin~ 1937.
De heer R. Huffenreuter opende de al...
gemeene beschouwingen en nam de gemeente-ambtenaren in beschermIpg"dle
ondanks een achteruitgang van hun positieen weinig kans op promotle ineer
arbeid hebben gepresteerd. Hlj. drong
aan op vermlndering van de laste'n der
burgerij. Hij sprak er, zijn verwondering
over uit, dat de bevoegdheid tot het verleenen van toestemming vo,or net hou..
den van openbare vermakelljkheden is
gesteld in handen van den lWgent instede van den Burgemeester.

rr

.0'

I
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O"ff Berichten
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VolksgezQn:dh.eid ,

. DE lUARK'.r TE BATAVIA

Met lngang van u~t~ DeCember 1936. op
, Bat v I a,19 Dec. (Elgen dlenst>.~ verzoek. \;e.t'!Vol ontheven van de tijdelijke
Palembang Robusta-Dec./'Jan. J 13.50 wflarneming der betrekiking van overpleegNew· Y ~r k
ster lste klasse Ibij het krankzinnigenwezen
~m.
.
.
(Reuter-Eastern)
Lampong Robusta Dec./Jan. llS% te BUitenzorg, mej. H. T. STUUT.
. Met ingang van 31 December 1936 over17 Dec. 18 Dec. 114.15 vraag, J 14.50 aanbod. ;.
haar ,wensc!h. eervol ontheoven
,Wit teO 'Muritok peper Dec.lJan. f.o.b. eenikomstigi
van de tijdelijke wcl.ameming der 'betrek1- U. n.m. 4 U. n.m. Barika. J ,20.50 ,~nbQd.
.'
king: van_ yerpleegste.r 11'5teklasse .bij de
Cr&pe spot, kOop.
2C'5lte
21 91t 6 '
Zwaite Lampong Dec./Jan. (e.k. Ba .. algenwene Zle'kenverpleging te Batavia mej
'
.
8~eets 8~t' koop.
20'/8" 203/ 8 tavlal J ,12.75 nom. (e.k. Telok Betong) S. MEYER.
vult.
201/ t
· 207/ie
Dec./Jan.
J
12.15
vraa,
J
12.35
a
an
bod,
M
., Jan./Mrt. koop.
.20'/.
20 3/ ,
Citronella Dec./Jan. J 1.45 gedaan.
.. Apr./JWl;1, ~oop~
20 111e
2Q3lte
verk.
20'lte
203/~
DE lUARKT TE SOERABAJA
De markt was stll en prijshoudend.
S 0 era b a j a, 19 Dec. (Aneta>. De
8lotnoteerlngen
tweedehands s'ulkermarkt bleef onver.
18 DeQ. anderd en stU.
17 Dec.
CIlERIBON
De Nivas verkocht voor export met
3
"".eeta spot koop:
20 11e
2(j5lte diverse bestemmingen 2952 tonssupe.
o n 'd e r t r 0 u w d:
verk.
203!J e
201/ 16 rieur, 2028 tons hoofdsuiker .en 1116
1
Sheets Apr./Jlln1 koop. - 20 / 8
20'1.
.8- Oee, G. Betel - M. Lichtinghagen.
2(3/8 tonsmelasse suiker en voor consumptie ~11,
Jerk.
201/ .
,; R. Huber - M. F. Tuynman.
.875 tons superIeur.
De markt was histeloos.
Rubbersheets 37¥.t gedaan.
Getrouwd: .
Crepe 383,4 gedaan.
PEPER
De' markt was vast.
9 Dec. W. J. Zitter - E. Heeke.
ready 'exportkwallteit I 17.""-:
Koffle
London
vraag.
(Reuter-Eastern)
De markt was stU.
18 Dec.
~7·Dec.
EJnig ',in :t.jn soort . •

•
PrQducten-markten

t;

,Diefstal v,an rubberboomen

e

I

-

'

Depok

werd n.l. door het raadslld van- Doorn
de vraag gesteld waarom de SocH~teit
in Patjet geen vergunnlngsrecht had te
betalen, waarop de Wedana mededeelde
dat in de Socleteit zelt geen sterke drank
wordt verkocht. Men k60pt de sterke
drank in een daartegenover gelegen to-.
kotle, doch consumeert hem in de soos,
De vraag is (thans' gesteld "mag men
sterke drank meenemen naar een' socletelt die geen vergunntngsrecht bezlten
de splrttualten 'daar consumeeren 1" .
Een [urtdtsche vraag, welker beantwoording niet zoo gemakkelijk Is als men
wei denkt. Het regentschap Tjiandjoer
zal zlch terzaketot de bev~gde Instan...
tie om advles wenden..:

\

.Parljs· ietwat flauwJestemd

Par ij s, . l~Dec. (Havas). D.e·beur.s
was heden ietwatloomgestemd. " ., .. ",
Fransche en buitenlandsche. 'waarden
fluctueerden
histllchte
..
h
t f mate.
d
d
.
F ransc e
. aa s on sen
open en
eveneens weifelend, doch trokken spoe..
dig daarna. a~n.' Het slot was ecliter
Iboomi'kdtOCh
he~ la~gste nlve~u werd Il~et
ere
Aandei:llen der kUllstzijde-industrle
De g~ldm~rkt was flauwer. '
Wlaren prijshoudend. De Amerikaansche
fomdsen ontmoetten hierbij vraag.
New York gereserveerd'
Philips bezat· een lustelooze tendenS'l
,.
"
.
V~an tijd tot tijd kon het fonds ,niet , ,'N e w Y 0 r k, 18 Dec. (Aneta). De
te~gen )den geldenden ,koers worden ge ..., New, Yotksche beurs nam,' in verband
pllaatst. Middenbeurs bezat het fonds met de a.s. regeeringsmaatregelen teeem afbrokkelende tendens, doch werd gen de .nlet te controleeten p!l.ussebela~ter vaster gestemd.
weglngen, een gereserveerde hotiding
Unllever was prijshoudend en zeer aan.
'
'.
kmlm gestemd.
Aanvankelljk stelde de koers zich onDe scheepvaartrubriek was zeer le- geveer op het'nlveau van glsteren. Later
vendlg en ontmoette drukke vraag voor traden ver~oopen op "den voorgrond,
a81ndeelen N.A.S.IM., welke monteerden wa'ardoor de koersen ter·ugllepen.."
.
inl verband met de gunstige bedrijfsbeBethlehem .Steel is l' punt ingezakt.
ri<chten. Aandeelen der ( Nederlandsch:"
Spore,ll' baden w~erstand. '
Il1ldische scheepvaartUJnen waren vast
Koperwaarden waren . flauw gestem
.. ,d.
g~..stemd. J.C.J.L.; Rotterdamsche Lloyd en noteerden lager.
.
.
em aandeelen stoomvaart Mij. "Neder-·
General MotoI:s en Chrysler zijn 1
lalud" werden :' voortdurend en overwe- punt gedaald.
I
gemd gevraagd. K.N.S.M. lag willIg in de
Mlddagbeurs trad op verlaagd' nive·au
ml'arkt. .
.
eenige, kooplust 'naar voren.
.
:Suikers waren: "vast gestemd. Aandee- ' Later werd .de ',stemming zwakker/
lem Javasche: Cultuur Mij. en Nlsu waTegen het s~ot trad wederom op ver...
rem levendig. H. V. A. open~e vast doch laagd nlveau eenlge kooplust op den
verkreeg later een kalmer aanzien. voorgrond.· '" , ,
'
Wlnstnemingen traden hlerbijt op den
Kennecott Copper hig ~!l2 punt' lager.
vcoorgrond. Groote afdoeningen deden
De m.a~kt sloot met verUes VQ<?r Cl;lrYS'" ,
zl<ch voor. Het uitzicht op een contract le~, General Motors, U. S. Steel, Bethlemlet Japan we.rkte stimuleerend.
hem Steel, American Sn?-eltlngs, Ana"
.De tab~ksafdeeling was prijshoudend. canda en KenI}-ecott Copper.
' ,
Deeli Tabak Mij. was vast gestemd.
De omzet bedroeg 1.910.000 share~ ..

• -

Provincie

Societeit Bultenzorg een filmavond worden gegeven dOOr dr. J. J. van de Velde.
O.a. zullen: vertoond worden gedeelten
van de reis van den ex-G. G. Jhr. de
De heer Pieplenbosch had geen beJonge door Tapanoeli en verder een
MAIS
wondering
voor den nieuwen vorm, waarfUm van de Gajoolanden, Atjeh enz. De..
\
Aangekomen 19 Dee.
in de begrooting'is gegoten. Hij meende~
ze
films
hebOOn
in
Holland
veelsucces
H \l nos Air. e s 18 Dec. (Anedat de gemeente hare belofte lnzake de
"pian'Ciu5", van Soorabaja en 8emarang. gehad.
f
ta) .. Fair average quality (slotnoteetoekenning en uitbetaling van' een sub';'
"R'eal", van Singapore ..
ring In papieren pesos) per 100 kg. Jan.
sidie aan de Masdjld Agoeng gestand
Nieuwe
costumieres
levering 5.99.
Vertrokken 18 Dec.
moot doen.
DE RIJSTl\IARKT
Op 14 en 15 December deden .de onm~~cl<.~~ ~£3°~~~rt~~: Ho~man~ naar Pa- dervolgende leerllngen van Mevr. Lapre, De voorzitter had. woorden van dank
(Wesselfnk en DfjkhufsJ.
'N.I. m.s. "Silberg",gez. Irouman, naar Tg.Wiginanweg 7, Buitenzorg, met goed ge- voor de waardeeringvart den heer Huf.. '
Pandan, 'Dalbo. Riouw en Singapore.
volg examen voor costumh~re: mevr. fenreuter .voor de prestatles 'van het ge...
. Rijstnoteeringen van 18 Dec.
N.I. ~.S. ,pinabang", gez. Raap, naa,r Pa- Valentijn, ,mevr. Courant, Dora Chaulan meente-personeel. Een veri aging van
lasten ~l komen, zoodra de gemeente
des middags'
da~g.. 8.s.,,Edendale". gez. Wright, naar en Virgi~le ten Brink.
.
geheel opeigen beenen kan staan en dan
.
Tg. Bandan, Pk. Pillang, S. Liat, Blinjoe en
zal allereerst verlaghlg van de straat...
Ban
g k 0 k· YJ#etan no 1 e k Singapore.
I
,.
, . .n:
•
••
Ned,. nt.s• •, »e'
. mpo", gez. v. Duyl, naar Bebelasting en' de veertig opcenten op de
Batavia aanbod 1·5.10 p.p. of I 8.25 per' mar~\'lg'en Soerabaia;
jiandjoer I
verpondlngsbelastlrig in overweging wor:.
100. kg.
Ned~'
m.s. "Kedoe", ~. IV. Denderen, naar
l¥n,
den
genomen. Er is' overfgens alIes· ge. Java Ketan e.k. Batavia aanbod I 425 Chel'i
Tegal, Bemarang en Soera-baia.
Door projectiel getroffen daan om de saneering zoo snel en vlot
'p.p. o. f J 6.88 per 100 kg.
.
Nro.
m.s.
,jTanimbar",
rgez.,de
Haan,
naar
Cher.ibon, Semarang en Soerabaia.
mogel1jk te doen geschleden, zoodat er
Wie in':deLebaran geen gel~ heert om geen sprake van Is, dat overwogen zott
~ raw a n g: fro wagon KraJap.,8.s. "mrie'Maru", gez. Yamamoto, naar
vuurwerk te koopen, fabrlceert kleine worden . Cheribon onder clirateele te
wanglijn (naar gelang v. kwalitelt en ~m.a~ang.
kanonnen. In de buurt van de onderne- steUen.
pla'ats V. levering).
.\,;
Vertrokken 19 ,Dee.
ming Qoenoeng Rosa in Tjiandjoer was
p. p. of p. 100 kg. .;' ~'~,~. t.'.
een dessaman ook bezig' men het afschieDe handelsbelangen van Cheribon
petjah K. Boeloeh .'
.
"O~neraal Van Geen", naar Toboali Mun- ten van projectlelen ultzulke self-made
hebben
steeds, de volle· aandacht van
Dec.' aanb. . .: ,I 3.10/3.15 15.02/5.10 tok;1 ~lembl3:~ en Soengei: Gerong. '.
,
Lolosan Boeloeh .
.. ;,1)~n~oe", naar Sing,kawang. Pemangkat en kanonnetjes~ !)ere projectlelen bestaan het' College van B.' ert W. Op verzoek
uit klel, glasscherven en meer dergel1jke
Dec. aa~b.
"3.30/3.35",, 5.34'/5.42' Pon~ca~ak.
;
. , ingredienten. Een hiervan trof een ze- van den heer Tjia Eng Tong .zal worden
nagegaan of ~an worden overgegaan tot
Huller Boeloeh
.
:t',/:Ro'rrERDA~ISCIIE LLOYD
venjarig ~ inheemsch melsje aan het de oprlchting van een Bureau VOOl'
',.~~. aanb.
. ,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
hoofd, w~ardoor de hersenpan werd ver- Handelsvoorlichting.
T .h u'i tS rei IS :
Slijp.Boeloeh
brijzeld. •
'
.
t
.
I
,Dec. aanb.
,,3.80/3.85 ,,6.15'/6.23'
"K~ta.. lnten", 1'7 Dec. vertr. Singapore.
Op verzoek van den heer Pieplenbosch
.1'
"
Petjah K. Tjeree
De onvoorzlchtlge dessaman zal zich zulIen voortaande toelichtingen naast
"Butar", 18 Dec.. vertr. Singapore.
Dec. aanb.
,,2.80/2.85 ,,4.53'/4.61'
t.z.t. VOOf den Landraad hebben te ver- de betrekkel1jke posten worden gegeven,
Lolosan Tjeree
.II!!'.~~'!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! antwoor~en wegens dood dOOr schuld.
terwijl op zijn verzoek ook werd beslo":
Dec. aanb.
II 3.-/3.05 ,,4.86'/4.94
.f._H..:.
ten aan het restauvatlefond's Masdjid
. : , ' .~.,," r
Landvoogd te Tjipanas Agoeng het restant van J 100Q der toeT J 1 and J (} e r :
.
gezegde subsidie te betalen In twee ter...
ire wagon TJIan..
."
•
Op Dodderdag 17 dezer deed de Land- mijnen. Ehid 1937 zal' hetnleuwe stads...
djoer :
voogdelijke famil1e de eerste offlcieele plan klaar zijn.
Beras MachIne
intrede in Tjipanas, waar zij voor enkele
,Justlitle
'Beras, Machine
we~en v~rblijf houdt. Aan de grens was
S. L. R. Dec.
door het regentschap Tjiandjoer, in
Benoomd
:tot
G~ifffer
Iste
klasse
Ivan
den
" 4.30
" 6.96
aanb.
Landr8'ad te Djember (Oost-Java) F H welks . r~chtsgebled het buitenverblijf
S: ·P'. A. Dec.
SCHUI(rZ; GriHier biJ genoemden r.and~ ligt,een mooie eerepoort opgericht met
raad.
.
" 4.60
" 7.43
aanb.
de.\ begroeting "Welkom".
Beras Kepala
'Belast met .t:ie betrekking van waamem~nd
Griftier van de 'Landraden te TandjoengV. F. K. Dec.
De R€gent was door ernstige zlekte
,balal c.a~(Oostkust van t3umatra). W. G. verhinderd de hooge gasten te verwel" 4.60
" '1.45
·aarib.
VA!r{.R08SUM, waarnemend adjunct-grifkomen.
(Nadruk verbQdenJ. '
fier :blj genoemdt3 landraden.
·
New Y 0 r k, 18 Dec.
Dec.-versch. 12.19.

. .

A m s t e r dam,

Scheepsberichten

van Tjiandjoer heett zich echter een

a ardig antecedent voorgedaan." Daar

2~

ntil,le ervandoor

a

_.J

!

I.

(Reuter·Eutern)
18 Dec. 18 Dec. 19 Dec.
open
34
34

8lneets spol

Januarl
AprtlJ/Junl

ill

'.
'"
It

34

open

34'/.
343/ S
34:3/ 8

34V8
341/ 2
341/ 2

34~/8

34

Jull/Sept.
f.o.b 000.

slot

341/ 2

3·Ph6 341116

34

M(edium blankets
Dec./Jan. ..
33 112
33 3/ .
Rcolled bark Dec./Jan. 321/ 2
323/~
De markt sloot vast en opende prijshmudend.
f

~.o

n d e·D

(Reuter-Eastern)
18 Dec.

17 Dec.

open .slot open slo\

not. not. not. not.
kJttteetoS SPO' 1I:00P. .
v~rk.·

I"

911h6 93/ ~ 97/ ~ 97/ 8

verk..

9131t6 -

'" Apr11/Junl koop.

I.

JulV&pt. koop.

I"

Oct.lDec·koop.

' 913/ 18 _

verk.
vel'k.
v~rk.

./

93/ .

91l 1t 6

"

I

-

9111lt e

9 13h6 91]/16 -

9 15/ 16

913116 -

•

-=

~war'te

~FF. NOTEERINGEN TE BATAVIiL

Singapore clf.

Londen Dec.lJan.
3
Witt~ Munrok eU.
Londen' Jan./Mrt.,5

mldpr.3 al1dpr.

opgave Yan de t>roducten·nbteerln.
der Handelsvereenlglng "Batavia"
gad.
5 m1dpr. e'n del' Ned.-Indische Ver. voor den Rub..
10
~'warte Lampong cu.
91is Londen Jan./Mrt 3'l!taied. / 33lte8ed.lverk. berhandel, loopende van 18 Dec.·1936
916lte
12 uur n.m. tot 19 Dec. ~936 12 uur n.m.
.
. m1dpr.

91/8 - 10
93/ ~ - 915116

Jan.lMrt. koop.

Familie-Berichten

gl31t6
97/~

:De markt opende zeer vast. De markt
vE2rbeterde door handels"ankoopen en
a'31nkoopen van
speculatieve zijde,
re!ageerde in·llchte mate op eerstehands
v~rkoopenen,' wlnstnemlngen en sloot
prrijshoude'nd.· De' affaire was. goed.

TIN

~en

Afgooaan

laatste

,

Vrouwe Justitia doet aan
philantropie
Dit klinkt zeer zonderl1ng en toeh is
dlt zoo! In het RegentschapTjiandjoer
zijn n.1. drie Europeesche armlastigen
gevestigd, die van' het Departement van
Justltle steun genleten tot een jaarlijksch bedrag van f 276.-. In verband
met de overdracht van de landstaak
"armenzorg" aan 'lagere gemeenschappen moot nu deze steun dOOr het regentschap worden voortgezet.

Ten behoove van de o·nderst.euning van
bedoelde .behoeftlgen wordt door gemeld
Departeroent maandelijks een bedrag ad
Qver; heel de wereld is onze maU-couran' f 23.- aan het regentschap uitgekeerd.
De voorzittei' van de Tjlandjoersche Armenzorg' vindt ,deze justitieele s~eun erg
vreemd en geheel overbodig. Waar, moet aI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
het naar toe als straks ook de andere Verschijnt in Nederland telkens na aan.. cepartementen aan philantropie doen,
komst van het K. L. M.-vllegtuig, dlL1 aldus 'de: heer Kessler, die zlch berelds
tot den 'Regent heeft gewend met het
tweemaal per week.
dringende verzoek deze ongewilde steun
zoo spoedig mogelijk te doen ophouden.

-

De

glsteren heden vraag aaClb.
L 0 n<fen
, Pal e mba n g ROb.
(Reuter-Eastern)
k 0 f t1 e (PeT pico})
Slecllts clrie gulden
14. -no 17 Dec..... ~8 Pec, €.k. Bat., Ready:
. . December
lIet V~rgunningsrecht
14.-n. ll~m.I<1u.l-at<10eningen·
2H : .
: ',' 23
.Januarl
per
kwartaal
in
Nederland
en
I
4.-:"
In
:
Mob.
n.
Fob. Palemb. Ready: Wie sterke drank wU verkoopen', moet
het bultenland.
l-mnds.-Iev~r1.ngp.tot.,
236 ".
. 2313/ 4
December
daarvoor,belastlng betalen. In de jongste
Januarl .
,,~~~/verk,. " ~~4.~,
~ .~!. ~ll!MIl Ai1iIJ.a·~ vergader!ng van den Rege11t&chaPsraad

221at.

)

o

J
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IfATAViAAscn

BrAD

van Zitter<lag 19 December r93() - TWEEDE

•

•

-es.,i

·;,M[ISnS·INURNUr

een dlpefgeestlg meJ'Je, ~ een lmpulsleve drlftkop, een aantrekkeIIjke vrouw. - simone .Simon In haar eerste Hollywood film

....,

..

-

• . .m

'.Spoedig in:

PM'

. ~. . . . .
t

C
., ,I'T Y_

REX

•.

we

e

i,DEONGESCHREVEN WET"

•

X

....

Heden- en volqende avon den

THE TRAIL Of THE LONESOM.E PINE

SIDNEY, FRED M \CMURRAY, HENRI FONDA
De.. b aanbrekende Paramount-Itlrn in natuurlijke kl~u'fe~

eel)

boeiend en spannend ver haal over het leven en de

on,der'li"g~ ve ete s der bewoners van de
MonJaL1s

-.rg
~r~prem~re~D~~~5~oo~wn
!!PaW

[

.

,. . ., . . . . .

.

_

(*.......

..... ..-

••

,1."11

f

Jeanette

GLOBE!

-

"lIONH HOA"

Pantjoran 46 -

Bat. TeJ. J707 Bt,

Bestelllnqen voor de a.s, Ieestdagen worden vanal heden

JIl :

SA,N FRANC IS.C.O

r

eeteeta aanbeoetenti,
RES"fAURANT'SHANGHAI
t

Loon Holle 14.

I

H ET G: RO T R JA N- S' TEl N 'W E'G

W 0 .N D 'E R

"DE"
K LEI N EP I A N ·0 "
~onstructeurs van piano's, zijn g,ebQnd.en aan Minimum armetinqen, en deze instrumenten hebben slechts dan waarde
wonneer zij een werkel ijke . plcnotoon bezitten. "GROTRIANSTEINWEG" is erin gesloagd dit vroagstuk volkomen op te
lossen.

Matl,nee's morqen 10.15 en 4 30 uur:

SMAL'L TOWN GIR.L*
met JANf:T GAYNQR en ROBERT TAYLOR. '
Niet voor kinderen.
2 '~n9

.....

22767

?"~-

NIET VOOR KINDER,EN

- p e ' H • •-8W;1M

':

.-~~~~~--------_--------~"""';'-";'_":""--':_----_.
__....u-.-.
~
J
• "

Me.ro', nlagnifiek dJi.1lna en ~a.ngsucces, dat
reeds e~n.we~.k J.Ql)g ,voor volle lplen draa it.
Voegt ,U blJ de etteliJke dulzenden, die reeds
van dlt, ultzonderlljk kunstwerk g~npte~ J

eerste

• '

Tot onze groote spijt waren wij, in verband met de groote
drukteder Inlandsche feestdagen niet in staat alle orders op
de [ulste tijdaf te leveren en kwamen wlj in arts welbekend
restaurant, ook door dezelfde reden, zltplaatsen tekort,
Hlervoor onze beleefde verontschuldigingen. ,Voor het ver, volg zal dit ntet meer voorkomen, en zien Uw bestelllngen en
bezcek met belangstelling tegemoet.

~-----

..,.

Moderne Stijl
Massief Djatiehout

-

..,....• J I

Hoogglanzend gepolitoerd.

w. .!!.A£SSENS It, (1).

" .' j

- ' .

'El.eg.an,t klein model

RJj$wiJkslraal 32,

, ,.'.,.--

i ptPII"

'\.

•

:wr.

tC\III7

1tIV, _ ,.

,e .",

• 'M,

, r ,

'

t

,.i

;..~ ~

Met r0' S ongoevenaarde
muzikale buitenspo,righaid ~
844?Ui1

-

'.,'

~',~-

.

. .-

;

.

.. j
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0, Maeder, die Zeeman!
(Miss Paclfle Flee't)
mat JOAN BLONDELL.' - . ;l:;iGlENOA FARRELL,

AllEN JENKINS, HUGH HERl3ERT, WARREN HU~l, MARIE WILSON, e.a

Deze cornedle is waarlijk te goed~ om gemist te
worden - hoort het Rex theatereens dreunen
van al het gelach. dat de film doet ontstaan!
EEN FILM VOOR OUO EN JONG I

J

Uitstekend voorprogramma.

",

. M@tlnte's

Zondag fO.f5 en 4.19. uur;

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM,

we~eldberoemd,e kunstfllm r

Warner Bros.'

Vanaf Zondag:
22770

SPEED REPORTER

sa

met RICHARD TALMADGE
Niet voor kinderen.

227.y~

_-----------....."II!"A'--.~------- . . . sq. . .

I

ie
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;;;;J. ,: r am ;

,:;;---

;;;~:j

.

premie r

en

de

liefta'ligste
filmsterren

K6 rt in g-"R 9Y a '~Se I acto r"

aller

eell .Koning onder de l'adiotoestellen.
De geluidswee)'ga.y~r is zoo llatuurgetrouw, also z'at U in de zaal naar de
kUllstenaars zelf t~ luisteren.

lORETTA YOUNG

AMERIKAANSCHE
VROUW
(of: ~IJN

H.oNGAARSCfI£ GR4AF)

_ Een gujtige film van de "ver~m~rik~,;is~ering
. tane~nHQngaarschen Graaf tegenden wi!
vel) zijn Amerikaansche vrouw en schoonma'ma, die In ,,'hoogere" kringen willen kome'n
Vooraf: HET lAATSTE NIEUWS, POPEYE en BETTY eoop.

EEN· VRQOUJK WEEKEND, PROGRAMMA

..

..

(Aile leeftijden).

_~Q.

,

mat Patsy Kolly .8n BasU Rathbone

E£NSUCCES IN UITVOERING EN PRIJS

E~n verrukkelijk.e

filOl, met . g~voelig spel, (ijngeestigen humor
en een magnifieken climax.
(Niet voor kinderen).

VANAf. HEDEN DE ABDICAtlE

.

\

VAN

...

/

slechts

(Speclaal' Foxj'nleuws per ~lfegtulg ontvangen)

"ABSCHIEDSWA~Z~R'!
~.~._~.~

.

..

Speciaal voor de tropen gebollwd, haalt
..' hij aile zellders natuurgetrc;mw in Uw
Iuds.

.KONINGE.DWARD 'V AN ENGELAND

met HANNA WAAG, SYBILLE SCHMITZ
en WOLFGANG UEBENEINER.
GESA v. eOlVARY.

lIet is eell a,lstrolll-toestel, geschikt v~or
alle lletspannillgell, zoowel voor wisselals gelijkstroom~

~ PRIVATE NUMBER~
ExtRA:

Zaterdag en Zondag 5 uur n.m.

Regie

in een teedere romance,
U ieder verrukt
moment z.\JI~ me~ele:t.Q:n
w~arvan

(GEHEIM TUSSCHENSPEL)

met FRANCIS LEDERE~
ANN SOTHERN
FRED STONE - BILLIE BURKE

. 2215-1 .

. ;;;:.i;~

, ROB[RT TAYlOR

enkele
avonden

MIJN

Mat i nee ,.s :

. ,. .~

"

Nog s.lech.ts

CAPITOL

_

I

DECA PARK ·H;~~:~d:\~~:$t

----

i4

" • • 11

Voor aile leeftijden goedgekeurd.

Mat in

e e '. ZATERDI\G· 4.30

N.M.
. ZONDA<; 10 UUR V.M. EN 4.30 N,M.

·I LESLlE hHOeWAiilt~~·n MERir.zOBERON

~I~~:~~efl~.

~,~~3

·F. 225.-

Del1lonshaties eo verl<oop uitsluitelld
. \ ~IOO1'

JI~O£ R(lOI)£ PIMPERNEL"
(THE SCARLET PIMPE~NEL)'

'

(Alleleeftijde~.

.t

M E 0 E 0 E E: L I N·G

,
"'''M:~
",.

;

B.E LEE F DE

22716
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Heden- en yolgende 3vonden:
en Clark Gable

....

.,"' ..

Geacliie Clientele en .Bezoekers ; .

zz. . .· n

..

_

re,e<h door .ons aaogenomen.

A

spoedlg ln

.

MacDoilald

••

onnonces, welke ni~t von xQkelijke strekki,ng xijn:
. Per 5 regel$ druks of gedeelten daarvalt :
per plaatsing
'
•
,·I • • • • • • • •
f ~.per 2 plaatsingen
.'..................... II 1.50·)
per 3 of 4 plaatsingen
II 2.-'·)
reduetle wordt slechts verleend, wonoeef bl]
oonbieding het oontql ploqtsingen vermeld wordt~

,d--n M

(.4

:or ."

l"!¥"1'.'

I

1.- per ploatsing

De

r

I ~~ ...~.~ ~.~.~.~~!

I·'.,···c...,........

e

,·I;

.;1,1 Fe 1 . ~... .77 '. .. '.. ' . F Mmnw: . 77WIiJJ_.",

rr

ew w'

ow••

Voor

- .. . .~ .'1'

'

GLOBE

.,: MA.GN EET JE 5 .. TAR I.E F
Per 5 regels druks of gedeelten doorv~n

MI.

~~ ~~ ~ ~~

pt. . . .

---~--------------_
wee
iF ~"rm~"BQ4W

*

."

g'. . .'Rt'2Si2-.i1PJ1'IBII
. . ...,_. . .

het bekende Oronje-blijspel dot ter gelegenheid van de huwelijksfeesten opgevoerd zol worden in den Tuin (Citytheater) is de kaartverkoop ( f 2.10 p. p. inc/. bel.) reeds
oangevangen.
Voorziet U tijdig van plootsen !
.
Verkrijgboor bij N. I. Tooneelvereeniging Loan Raden
Saleh 8, of P/.- en Dierentuin.
22775
1M

'.

f.

~Iue 'Rid9~

(Ni~t voor kind.eren),

-

M ~ .t ina e'sZaterd~g en Zondag5 uur n.rn, "MUSIK 1M BLUT" met
l.eo SJezak, Sybille Schmitz, etc.
(Aile le.~Hiide"
Kin d r v 0 0 r s tell in g en: Zo.nd~9 8.30 en 11'ul,lr v, rn. ".CAL)
Or- THE WilD" met CLARK GABLE.
' '.
~~15.,

22772

......

Kaat Mossel

.)

)C

met SYLVIA

N.V.
22768

MAGN~ETJ[S

IRfKK[N

.,

.'

CARL SCHLIEPER
.....-, ...

,.

'.-

.
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:
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verwacht ntet veel van deze strubbellng het herstellen 'is wordt he~ verkrljgen
'. '"
,of zijn aanwezlgheid te Buenos-Aires ~an een', ve,ilig atzetgebled een "eerste
wotdt van groater belang geacht en het verelschte. Dit is de commerclesle zijde.
'la'at2te is zeer geed mogelijk. Van den :)aar tegenover staat de. moreele invloed
beglnne af" aan heeft hij "de politiek van een geheel werelddeel, dat vereenlgd
van een goeden buurman" in woord en olijft om onderling de vrede te handhadaad verdedlgq. Zijn voorgangers, Hoo- ven, want at moge Canada een deel van
vel', Coolidge en Harding, hadden zlph Engeland zijn, ook hler.. hebben wij' een
niet erg bemind weten te maken bij «prekend voorbeeld hoe twee naburlge ]
hun ZuidelijRe buren, vanaf Mexico tot Landen met een onbeschermde grens-van
Argen ttnte . toe. De gewapende Amerl-; 5000 K.M. lengte goede vrienderi geweest
en " een . zucht van verllchtlng slaken kaansche tusschenkornst in Mexico, Cu- zijn en zullen blij~en.'
.
wanneer het [acht hen weer komt OP-'Iba, Nicaragua e.d. waar de belangen der
:.. '
zoeken.
Amerlkaansche Jgroot-indiustrieen, be~
De, President spreekt Fransch

, A·,res

·e' n0 S "
U

B

gaat

Roosevelt

..

,~

De President IS.' .v.~elzijdig geQrienteerd
'".

!

I

Groote voorliefde voor 'de' zee
Handel ell 'politiek

•
A~IERIKA.ANSCIIE

BRIEl<'

door:
onze'n , correspondent te New-York

New -'Yor k, 27'> Nov.
reis van president 'Roose~elt
naar Zuid-i\merika is om ;vele redenen ~en nadere beschouwing \vaard.
Om in de eerste plaats bij de' zuivere
menschelijke zijde. te blijyen - men
wee~, dat de president een invalide
is, m<lJ:lr slechts weinigell weten. hoe
ernstig. zijn invaliditeit is. AIs eell
overblijfs~1 uit eell heftigen aallval
van kimterverlanllning ongeveer- 15
jaar geleden heeft RooseyeIt nimmer
het volledige gebruik van zijn beenen terug gekregen. Hij loopt stapje
vcor stapje en. kan dit aileen maar
leunende op iets of iemand anders
doen ;en hetzelfde geldt voor staan,
terwijl het zeer lliiplijk ;voor hem is.
'Vat hij .eigenlijk behoorde te doen
is in een rolw~gentje zit ten, maar
zijn ijzeren wil en onverwo.e~tbaar
optimisme ;hebben gemaakt, d;1t hij
veel meer doen kan dan iemalld anders ill. de~elfde' oillstandfgheden.

.pe.

I

---~--

61)

Ralph wierp een vragende .bUk op sIr
Charles, die toesternmend knikte, en
daarna op den Groothertog, die nog
scheen te aarze1E~n.
:,
i
,;Ik ge109f dat het beter is idat je het
weet", .an~woordde Ralph. "Ik bEm v'an
plan je aan de, ,.Witten" 'uit te leveren.
lk kan je 'de Iverzekering geven, qat je
aan een onpartijdige rechtspra.ak onderworpen '~ult worden. De Groothertog
heeft ons zijn woord daarop .gegeveG".
"Dat kunt u niet \doen", protesteerde
Graftoll heftig. "Oat sta.at bijna gelijk
met het yellen van mijn 'doodvonnis".
"En welk vonnis ',zou over ,Desibrook en
mij .ultgesproken fzijn, als wij ,Lel~ingrad
Qereikt hadden ?" vioeg de GroQthertog
I'ustig. IlBestaat daaromtrent eenige
twijfel ?"
I

I

.~

I

I

•

~..,

, "Kunt u ontkennen, dat wii' pnmiddellijk i lZouQen Izijn doodgeschoten 7"
drong de Oroothertog aan en Grafton
bleef zwiJgen. Ten slotte wendde hij zich
tot Desbrook. I
'
"Ik (begrijp weI, dat de Groothertog
wrok jegens trnij koestert, maar jijhebt
daar geen reden voor. Wil je me geen
kans even?",
'
"Wel, wat zal ik je zeggen. )Mijn dood
scheen even zeker ,aIs het lot van' d~n
Groothertog en bovendien mag ik nu

I.

;,'.
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.
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De Gouden Rat

.

_.

.

-- ..

FEU ILL ET O'N

;

,

~

'Zuid," :

Ais een kleine zijdelingsche anecdote
vermeld l~ hler nog hoe Argentinie het ·
historlsche voorbeeld van generaal Potemkin met keizerin Elizabeth van Rushind eenigszins gewijzigd zal na volgen~
Roosev~l~ had den wensch te kennen
gegeven veel vq.n het beroemde ArgenItijnsche vee te zullen zien, maar ongelukkigerwijs is dat niet te vinden
.., langs de spoarbaan, waarover de ttein
van het Amerikaansche staatshoofd zal
reizen. Derhalve heeft de Argentijnsche
regeerlng besloten groote kudden, van
elders aan te voeren en die langs de
route te lateil grazen. He1t verschll met
de Russlsche true eenige ee'uwen geleden, is, 'dat Roosevelt er van te 'voren
van verwit'tigd werden: er zijn groote
waardeerlng over uitgesproken heeft.
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Het Stadion-station·· te -Rot'terdam- ,

Itoosevelt wilde Argel1tijl1sch
vee zien

_r.

II

I

Uit hoofde van zijn positie wordt er
.natuurlijk zooveel mogelijk, tegemoet
\gekomen aan 'zijn :vereischten. Waar een
andere auto nooit zou kunnen of mogen
komen rijdt de presidentelijke lhriousine
naar 'binnen en overal waar hij komt
zijn gemakkelijke loopplanken klaar om .
l1em het trappenklimmen te laten vermijden. Terwijl ee~ gezond menscl} er
al tegenop zou zien om bl.11nen eerl paar
weken per oorlogsschip eeh reIs te rna..
-ken en verder met andere vervoermiddelen door vreemde landen als Brazilie
~n Argentinie tot een totaal van 15.000
K.M"scpijnt Roosevelt er zich integendeel op te verheugen.

Voor zijn presidentschap was Roosevelt tijdens de oorlogsjaren ondermhl1s-

.'

De verhouding tot Zuht. schermd werden door marlnlers en' de
Roosev~lt heert voor .de zooveelste
Amerika
'tkanonnen van in de havens liaoende' maal met een tradltle gebroken, 'Totdat
dAmerikaansche corlogsschepen, \soOa1tijd !President Wilson tijdens zijn ambt naar
.'
. .
. 1door die republieken beschouwd als de' Parijs trok tot bijwoning van den Vrede
Tradltlegetrouw zal ~oosevelt ook n U .i drelgende stok vail, de groote buurman van Versailles was het nog noolt voorweer een hengeltje ultwerpen om het in het Noorden.
! gekomen dat een Amerikaansche presigroote waterwlld van centraat en ZUid-1
. ,
'.
dent in een vreemd land vertqerde, Nau'c'
Amerlka als zwaardvlsschen e.d. te verEon van de e~rste dingen, ~ie Roose- we.lijks zljn . .ambt aanvaard he~be~d
v.: ':Jf"~::":
schalken. Het is natuurlijk alleen maar velt deed'"was ce m,1ri~iers uit Nacara-;-: drle zomers geleden, stuurde hi] ~ljn
gua terug te roepen, dIe daar toekeken jacht de Canadeesche wateren blnnen "
een \s~aa,tshoofd geg~yen ?m dat te kun- of de verklezinge,n ,weI eerlijk toegingen. o'm daar een Ibezoek, te 'bre.ngen .aan'de
nen ~oen van he~ .~ek van een ~rIQgs-, Oneerbiedige
,krantenschr.ijvers hier "zomerr~slden.~le:~an zijn'lam1lie, Campo
~~iiUWtlilifrMli~U~~WlW
'.
I
sehip onder. de sc~aduw. der monster-, I du:rfden ,te beweren, dat d~e ma.rini~rs Bello elland .. En. ,~aar ,niet, m~e tevre-"
~.
kanonnen. Roosevelt heeft he~ land ver.... even ha~'d, Z'JO ni~t h~rder noodlg wa- den betrad hij 'het vorige, ja~r Capadee. )',
~ . )-~:.~~~
laten terwijI een vrlj groote stakin'i r~il Qij verkiezingen hie~,. Ite lal)de, bijV.! seh~n gr?,nd . ep. maak~e ..e~n furore, in
,t.. tt:~./~
, '.
. in New..York oJ ·Chicago, waar in die-, de Amen~a~ns~he pets. me~ daar een
,22708
~;,
van zeepect€n dreigt nog grooter pro~ ielfde faren het' boevendom de ~iezerS! rede In vloeiend Fransch uit te spre'. , ,
porties, '. aan t~, nemen en hij volgens~ intim,ideerde, tirwijl de politi~ op hoog 'Isen. ~Ok di~ la.atste is "een opmerkel1j~ '~f Y, '.. i'~~~~~'!!...,.!!!.!
trad~iie ~ij d€rgelijoke gel~genheden ~ljn b,evel een, anderen kant opkeek,..
versch,ll m~t v~r~ge Presldenten, dIe' ~ich
. \. I'
."
. '.
benuddehng- heaft aangeboden. Of men
' , ' .
alleen van, hun .moodertaal konden be- jaren, van: '1920 tot 1930. In' plaats van
.
,
De handel op Zuid-Amerika dlcneu, wanneer het vreemde bezoekers het b(I:{~'o~pen na:tlOl1ale.indiVidualisme;' .
,
.
I be.trot De R09sey~lt familie,' de kinderen dat, nooit :I~an" medewerking i,llet. ande... «w. . . ._
G-AN' a
O'SR7
~
" De. vrielf~schap van Oom Sam' met d~ incluis, is. Jnterriatidnaal ,~e.stemd en relt, ,~il. wete~ te.p:zij. tot .eigen voordeel.
20 ZuideliJke repuJ>lieken was altijd. erg hoogst 01l'twlkke1d. hetg~en: men lang enook' aIleen 'daarom' valt te verwach...
f;enzijdig. Hij berlep zich altijd op de niet altijd van-',vQOraanstaande Amerika- ten~ zal" qe kolossale' Ameftkaahsche re ...
Montee-leer en zou er het l1efstook eell nen op poUt1ek~:.lndustrleel en flnanCleel publIek l1ieel~:;'erl n1e~r altru'istisch wor'...
handelsmonopolie gehad hebben. Niet gebied kan zeggen,. in net verleden zoo.. den zond'er daarorri lllet.' zich te' laiten.
.,
sollen. Een dergelijke handelwijze van
voor -niets is de eenige taal, die eenigs- weI als In het heden.
zins, grDndig op de Amerlkaansche mldAlles wijs~ er/ op, dat Amerika..in de aIle Engelsch sprekende volkeren kan.".
d,elbare scl10len onderwezen wordt, het komende vier jar'en zeker een geheel slechts een. overwegende invloed' ten.
Spaansch on biJ de meeste handelshui- andere 'richiln.g zal inslaan dan in de gunst~ ,van den wereldvrede hebben.. '
.:
.'
zen" Is dat de eenige vreemde taa1, die
van het personeef vereischt wordt. De
I test van
de wereid kent hnmers Engelsch,·maar·nl~t alzoo de trotsche DOn's
en Senore~ 'van Brazilie, Ar,gentinie en
'.
,
\ .
Mexico. Mel).'weet ho~ lallden als Enge..
, ~".
l~nd, .Dultsehland en ItilUe zieh stQr}t
il1'teres~'eeren om 'den handel, d.w.z. den
export naar Zuid-Amerika aan te moe ...·
9igen en het schijnt~.' dat QOk ten onzent
een 'commissie tot dat doel een reis
daarheen gaat dOel); In hoeverre ZUld~
~Amerika bestudeer'd moot worden,· terGelijktijdig met het stadlon te Rot- hoog Is en waarin, de 'post is gevestigd
~ijl onze handel nog geen flauw idee terdilm is naar het A. N. P.· meld;t' ook van den man, die 'aIlc3 overzieri kan en'
h:eef~ van de afze,tmogelijokheden in gere'ed gekomen het, men ma,g weI zeg- m'et....de regelh\g pelast' is. Aan het anNcj>rd-Amerl~a ~f zi.ch ?aarvoor ook I gan "Qijbehoorend", station. Immersdez~ dare eiilde van het bedoelde platform,
lll~ar eenlgszins mspant IS een vraag, inrlchting is\ gebouwd met geen ander bevlnden zieh' sluitboomen .'die ·in open
-,{;
die ik mij zelf Hever niet stel. De ZUi~;' doel dan het massabezoek voor bet sta- toestan<;l toegang geven, tot· een, brug.· . .
,~erikaan~c?e rep~bUe~en \ mogen nog d~~n aan t~. ~o~ren en weg te, werken'lwaarmee men op het perron komt, dat-, '~:: 't'
. :" .gfoote mQgehjkhed~nop dat terreln ~le.- ~lJ"~.. er:geen spelen, dan·liat net. daar een lengte hee.ft van circa; ~ ~ewr.'·'~:..
.".; ;qen, he~., y,a~t nl,~,t,:e on~k~lm,e~1 dat_zl~' q~dsch" ev~na~s . ~et .stadiol)J~ . ":'
H\e,r kUl}!1en VIer groote trelnen: sta~n I ~', i, y~
..' ..... -. .l(h vol~~.1el{'.op~{cb~.·wel v~.tg~~~.~{~l), .~u1}.. .
,..' _
.
" , .' .
, . van 10 ~ la' rljtuh1e n dIe ~enigp Au.l~
'... ".
~ ;f." nen 'wordeil'mEl<t detf galkan' men ·we~~1.lt· Eenl'> sta.tion, als.c,.<\it,· ~al jed~re~n" be... ", 'd' ',- 1"
·tt t "·b,.'f'~~·'C'" .~ .. 'f{. loA
, •.• ' "
/1' noolt, wat er .morgen gebeure'n kah. Het :'grtjp€h~ is geen ~e~oon spoorwegs~tion ze~ e~ n en, ~tf"t' t nUt ein °t~II()fkklen"h' ";
~,r,:i
t ., . ",
ell moet dan ook aan zeer· pizondere el...
e, oo~e· PO~" s aa nee on sc e I
",:..:,:
f.e~c.~l dtusschen
;a~.g~aYh·et.· U~\lgUay Sclien voldoen. De v60rnaamste eisch Is ver?inding met een ambtenaar, die den:' , ",~:~{1
g
lg
H~~lelr
.noo .~em··~aca' ktmaltl'je ctgea-nekubga~anr' WeI om na afloop van- het stadlon de tremenlo?p regelc en per luldspreker aan,
. - ,.'
d
en
v
yw o d .
I
. t
.
:
.'
de controle-beambten der tien ingangen
gebruik 'van Zutd-AmerLkaansche revo- groo 0 massa III den, kortst moge.hjken .. ' b I
ft ZO·d
h' b''.
lutiptjes "01> de manier van Venezuela e d f tijd naar alle ~indstreken weg 'ta wer.. dz~n ehvefen gdee::t ~ l' 0 kraij 'tlj iJv. van,
"1
,
• • ken.
. . \
en e e ,me euee mg r g, dat een'
paar d:uizend pers.onen voor !n bepaalda.
Amerika ~n d~ vrede
D~nk ZlJ e~n vernuftIge. constructle, richting kunnen worden toegelaten, laat .
Idie In ons land nog nlet beS't~at of 11e- hij 'doqr de betrokken controle-beamb..
~e
driJfv~er
van Roosevelt's tocht ver hestond, zal ,men i\1 enkele minuten ten de noodige. afsluithekken openell,
naar het Zmden is het hecbter aaneen eenlge duizenden kunnen afvoeren. Te waardoor de massa voor de vereischte
,J .
binden van ~et geheele Amerikaansche dien einpe is een systeem hedacht van bestemming ,op het platform V'oor den'
werelddeel en zeker was het oogenbUI< sort2ering naar de rlchting van het pu- afsluitboom komt, die dan door den re..
nimmer gunstiger. Europa is van· dezen bUck. Zoodra. dit.. na het verlaten' van ,gelaa'r naar behoefte ~an worden ge~
kant van den oceaan bezle~ ~en dre~- het stadion en masse het staltion be- ,opend of geslofen. Hij kaI van zijn hoo..
gende vulkaan, die op het punt van reikt, vindt het voor zich· een tlenta~ gen post af aIle toegahg Q overzien en
uitbarsten staat. Wat er ook moge ge~ ingangen waarbovel1 b<?rden,prijken met houdt door de;le inf1.cl1tin de menschen..
beuren, op' dit oogenblik is de V.S. vail versch1llende bestemmlngen. Deze tien toevQer. voikomen In de hand.
. I
hoog tot laag beslQten geen herhaling: ingangen zijn eigenlijk twee meter bree- . Va'n den ingang der gangen at loopt'
van 1917· te doen, d.w.z. mee te vechten. de en 120 meter lange gangen, die zlc~ de bodem geleldelijk op, zoodat Then' bij
Dit, zal alleen voorkomen kunnen~ wor-I vuJlen . mec reizlgers voor diverse be- de afsluitboomen voor. de' brug ortgeveel..
den, door het handhayen van een strik- stemmlngen. Aan het elnd .van' deze 3 m 70 hOQger 'sicaat .dan aan den' in..
te neutraliteit en hoe moeilijk dat is gangen, die van elkaar ges~heiden' zijn g~ng. L'lnks van den lngallg Is een kan..
kan men pij ons vertellen. In elk geval . door een meter hooge betonnen a~~hel- too·rtje· aangebrac.ht inet 4 Ioketwn ten
zal Amertka het tot het uiterste gaan dlngen, .en geleldelijk ee.nig,~ mete!s op- dl~nste van hen, die zich van plaatsbe..
probeeren, en dat heteekent in de eerste' loopen, vindt ,men 10 contr.ole~,l,ng~nge~, wijzen moeten voorzierr: Qaar eenter'het .
plaats geen zaken doen met oorlogvoe- I waara'C'hter ,zlch een be~.hn~~ ;'~lattorm groot~ gros( zich 1\V~1 01> h,et .st~'.tlon w~ar
rende landen. Aangezien'dat een groot Ivan ongeveer 600 m l , :~ootte" tlltstrekt. net vandal~n. ,k.omt v'an retourkaarten, "
verlies aan maikten, beteekent en het In helt midden van deze ruimte' bEWindt 'zal ,voorzlen, wordt· hler r welnig dnikte
'.,
22741 bedrijfsleven zich juist zoo goed aan zleh e.en betonnen tore~, ,-dle,,:'.16 .Ill ",40 .verwacht.' ", . ,(
, ' . " :' /~,
.,'

ter van Marlne, hetgeen geen toeval
was, maar een ge;iolg van zljn groote
voorliefde vopr de zee en alles wat verder met de vaart op het zoute water
te maken heert. Bekend zijn ook de
vacantles met zijn vier zoons, waarop
hi} in een .welnlg schoone , trul het roer
hanteert en aan: zijn gellefkoosde henge!sp'ort doet.' Dat hij een vOOl~treffelijke
schipper is kunnen de com,mandanten
Van de hem altijd bege!eidende torpedojagers constateeren, jaangezien Ro~se
velt e! bijzonder van houdt', hen een
poets te spelen doqr van weer, wind· en
getij georuik te maken en zijn trouwe
besehermelingen Ite ontsnappen. Die
dan een p:.tar angstlge ur~n doorm(iken

....-

11.

niet met mijn persoonlijke "'geyoelens rekening houdell, doeh moet mljn pUcht
doen tegenQver mijn vaderland. Je bent
langen tijdl een .Ibedreiging en een ge ...
vaar voor ons geweest. Neen, Grafton,
zooals ik j e al eeflder' gezegd· heb kan
ik je persoonlijk weI waardeeren, tot op
zekere hoogte. maar ik kart in dit ~geval
niets voor je doen. Ik geloof eehter niet,
dat je dadelij'k het ergst.e hoeft te denken. jHet zal toch ill'et zoo eenvoudig
foor 'hen 2iJn om je' in Frankrijk ter
dOOd!' te brengen".,
"Och neen? ZOo iets is :anlders al
verscheidene malen ,gebeurd, zooals je
weI weet. Al noemt men ze geen terechtstellingen", \antwoordde Grafton.'
"Het spijt mij, maar ik heb nlets meer
aan mijn woprden toe te voegen". '
Oesl?rook stond op en Carruthers volgde onmiddellijk zijn Noor~eld en verliet
snel de $alon. Hij Uep de gang door e,n
riep zachtjes Peggy'snaam. In lantwoord
hlerop werd. ide dEmr van Jalle's' hu;t geopend' en kwam Peggy naar buiten.. '
"wtat is er 7 ?" ~roeg !zij .bevend.
"Ik kan' niet weggaan, zonder met je
gesproken te hebben. Ik heQ vQortdurend
aan je gedaeht en 'ik ben nu lli~et p.teer
blind. ·Je was nlet· je ielf ert jewas
ook: nlet werkelijk dronken. Vanavond
heb ik op :eens begr~pen waarpin je het
gedaan hebt. Maar het helpt· je nlets,
lieveling, ik weet .nu . d.at je:· van mij
houdt, rooals ik van jou 'en lk laat je
niet gaan".
, '\'"
"Oh, wees toeh stU. Jane is ·binnen".
"Ga dan mee ;aan ,dek".
.
!,Neen! Robin ik, h~b mijn' besluit genomen. Je hebt gelijk wat betreft glsteravond; ~k ,speelde 'toon~et maar dat

?'-

maakt nlet het minste verschll. Ik: wu.
je Hever n~t lll;.,eer zien en wij mooten
nu maar afschet1 nemen''', en zij stak
h~m haar hand toe, die hij in ~e zijne
nam. Hij stond op het punt haar naar
zich toe te trekken, toen de Oroothertog
verscheen.
"Vaarwel", herhaalde zij zachtjes en
verdween in de, hut,' terwijl zij ,de'deur
zacht achter zich sloot. '
.
De Oroothertog ;kwam op Carruthers
toe en sprak hem aan.
.
..
:,.lIet was,'~eel vriendehJk van U., kapltein om mISS Fa~rfield mee te nemen.
Ik heb nog geen bjd genad om te vragen wat er, precies .~llemaal gebeurd is.
W~lt u ·niet m~.t mIt meegaa~ lllaa.;"de
sa on en er III J wa van ver e en.
"Het .spijt mij. zeer, 'maar, ik vrees,
dat ik op het oogenbllk 'nlet langer hier
kan blijven. Ik moer naar mijn schip
terug. Ah! Daar is .sir Charles. Hij heeft
de :geheele "reis meegemaakt en kan u
over alles hllichten. Goeden naclit", zei
'th
h
ti'
Ii
1 d t
Carru ers. !las g en ep v ug e rap
op. - ,
'
·Sir Charles begon over Grafton te
sprek~,n' en zif kwamen' SJamen overeen,
ctat bet voor een leder's velligheid beter was:, Ijat ,hil' .weer naar "Het Z.warte
HoI" terug ·~ing.'
Desbrook protesteerde eerst, toen hij
hun. besllssing .vernaill, maar begreep
ten slott.e, dat.'het beter was zlch biJ hun
beslult neel~ te Jeggen. Grafton verzette
zich niet, toen Inen helli vertelde,' dat
hij wee},' in zijn eel moest t.erugkeeren.
Een vreemde kalmte had zich'van hem
me'ester gemaakt.
,,
'. "
. "Wee~ zoo goed' om in mUn hut te komen, iVoordat u mil riaar beneden laat
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brengen. Ik mQet u iets vertellen",. zel 'gewone omkooperij. Geef mij e~n. kans'
: ~~OOFD$TuK XXIII'
hij kortaf.
om er van door teogaan' en: je Ibent~een
"AIr u on3 niet te' lang ophoudt'~. rijk man. lk weet, dat je nlet veel" geld . Desbrook 'zO~ht Itapite'in 'Brockdorf .op, ;~
antwoordde sir Charles.
I
hebt", zei hij kalm. ..:,. I :
' '..' • en yond bern' tenslotte ,in de kaarten.. !
Zoodra zij, plaats 'genomen hadden,
,,Je weet,' ,dat 'lk he.t niet ,k~n_ doeli, kamel".
kapiteil,l gl1mlacl1te toen blj'
haalde Grafton 'een sleutel te voorschijn. zeUs al bied je me ,een mUlioen", ant- binnen kwam, . doch 'zei nie'ts.·
"
"Ik weet", zei ihij tegen den Groother- woordde Des-brook. vert)1oeid "Je 'begrijpt
)k·.~elOOf 'd~t 'wir een~ moeten i>;a:~
tog, "dat uw partijgenooten in Parijs mijn positle toch ,weI? Je Iweet wat miju' ten"~ t~i De~brook op opgewekten toone
grootebehoefte hebben aan geld. Ik ben werk is en dat ik hier als ambtenaar in
"Dan ,zul jij voortdurend, moeten ·pra~
bereid mijn velligheid te koop€n. Wat functie 'ben.. Als het~ hier cen pe~soon.
.heeft u da.a~ OIl fte ze~ge'n ?"
lijke kwC!stie ·tuSiSchen ons beiden })etrof, ten, want ik hel.) niets anders ~te zeggen,
"Ik vrees, dat ik niet de bevoegdheld zou ik je waarschijnlijk laten gaan - dan da~ het mij Iniet .spijt. dat dlt ge-;,
heb om hierover te onderhandelen. en voor niets. Het., spijt mJj, Grafton, beul'd is;· Zooals lk al een paar keer ge..'
Misschien :ls men er toe bereid als de maar ik vrees dat)k je ;niet kan helpen. zegd hel>. ik begon .van deze geschiede:..
' '
vergoeding groot. genoeg is".
I
Ais er overigens nog iets is' wat ~k voor Ills. ge)ioeg te krijgen'~.
"Zoudt u uw vrienden hierover wil- je doon k'an,zeg het dan g~rust".
len raadplegen 7 Ik jveronderstel, dat u
"Dank je: Desbrook", antwoordde Grat- ....\\fat ben je' lut van plt)n tti ga'an
doel1?'"
. J'
I : I -'
dat draadloos kunt doon".
ton, zuchtend. /'
.'
. ,
"Ik wll dat wel,doen, als u het wenscht, . "Er is nog iets waar ik mij bezorgd
"Dat weet ik nog nlet. Ik heb ergens .
maar ik kan u jniet veel hoop' geven", ;over I maak";' vervolgde Desbrook. "lk op e~n..veil1ge plaatS. wat geld opgebor",
ant"Yoordde de Groothertog.
denk aan Taylor. Jij kent hem beter .dan .gen. Natuur~ijk kan ik J:l~n 111 ijn vorigen·
."Ik wensch het' ·lnderdaad. Een man, lk; ik ben geneigd te denken 9at· hij ch;ef geen' ge~uig~chrift'~vrage{l,. dus zal
dieter do'od veroordeeldl is, grijpt iede- volkomen te ve'rtrouwen Is...Ik ~an' mij het, , vermoed ik niet· 'zoo', gemakkelijk: .
re ~ans op reddirlg aan. Het jacht en niet voorstelIen, dat hij· ~en schurk"zou "'90r mij zijn om' ,een ,ander schip te vin-r
r~
,
,
,
alles wat het bev,at is mijn wettig e_~gen- zijn".
.
den". I , '
. i
'
.
,~
I
"1
'
.'
dom. lk heb eigendQlllmen aan boord,
"Dat is hij ook nie·t. De kwestie ,Is de~
dIe de grootste waalide vertegenwoor- ze, hij heeft ruzie' gehad, met een: van . ~)Als' lk je Oil :een of, ander~. planlel,digen, dUs lk doe u fgeen ijdele beloften, zijn meerderen, toen hlj bij <Ie marine' va~ dienst ~an zijn . ·.. ~ .." :tel Ralph.
maar kan u de vergoeding onmidd~llljk waf:) en hij heeft hem een slag gegeven,
,,Bedankt .,voor het aanbod, i~ lWe et
overhandigen".,.
waarvoor hij gestraft wer~t.. alj' .,vond de dat' het Qprecht gemeend IS. Het Is lweI
"lk z'al mij met ;mijn vrlenden in ver.. straf unfair,. want 4.e ,lbew)1$~e offl.cJer peel merkwaardlg,. dat Wij elka~r weer
bindh)g stellen en het resultaat m.ee- was een ultgesproken schoft, geloof lk. 'zoo moesten ontmoeten. Maar lk. heb
deelen.' Meer kan ik niet beloven", zei en verdiende de"' ~fstraffing' volJmmen. geen'spijt van het. ·gebeurde.· Ik vOl1:1'het :
de -Grootl1ertog :besli'St.
I
Ik denk, dat (Taylor blij! z:11 ,~iji1, .mijn beroer~l. je gevan~en' t~ 'm.o.~ten t;lemen,'
Desbr.ook bracht Gr~fton terug naar dienst te IkunneJ.:\ verlaten e~ als je met maar,. erzat nu ,eenmaal jliets anders
llHet Zwarte' Hol" en begon hoe langer hem tot ;een vergelijk kUllt. konlen, kun op".
.' I
"'"
hoe meer medelijden met den man te Je er zeker v~n zijn, dat. hij je ttouw zal :
,."
\ ,
krijgen,' hetgeen Grafton niet ontging. cUenen".
.
I
\
. 'llL\lister eells, Desbrook.lk moet je'iets
"Mijn dank';, zei Des9rook. en reikte
.
('~~.
vragen, op gevaar at' je te beleedigen. den ander de hand, welke deze hartelij~
.lWotdt ver~olg(j). ,.'
Ik weet dat je de laatste zult zijn om schudd'e. Toen werd het luik gesloten en
je te laten om~oopen, maar dU is geen verllet Ralph'de hU,t. .
. ' : ; . ' ...
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"In IIolland sfaat eeu flu is"

Willard

'I'ooueeluitvoerfng ter gelcgenheid', van
het vorstelljk huwelijk
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Een rekenwonder op de Veluwe
,

Boer v. d.. Voort ken oltijd goed 'ncijferen
Papler en lpotlood lieejt ftij nlet noodig

ll

I

Zonder de vriendelijke hulp van het
vroegere schcolhoord van De Valk, den
heel: Van 8'on, en dlens echtgenoote
zouden wij het pientero boertje, het rekenwonder van de Ve:uwe, zeker noolt
gevonden: hebben, schrljft een spectate
verslaggever van deTel.

Het, ge.egenheldsstuk ,waarvan op den
h£l~ huwelijk
van Prtnses Juliana en Prins Bernhard
te 's Gravenhage en te Amsterdam de
galaprernlere zal gaan, zal een feesteHjke manifestatie zijn van de verbondenheid van ons yolk met; oranle.
Omtrent de uitvoering te Amsterdam,
welke door de Amsterdamsche Tooneelvereeniging wordt verzorgd, zijn aan het
Vad. 01> een perscbnferentie mededeelingen verstrekt.
Nadat het initiatief tot het opvoeren
van een gelegenheldsstuk door Rotterdam was opgevat, heeft het comlte Amsterdam. yoor het huwelijksgeschenk
a3;U Prinses Juliana en', Prins Bernhard
dit denkbeeld overgenornen.
, De heeren Defresne en van Dalsum
.hebben to en terstond het door de heeren M. Nijhoff en Anton van Dulnkerken geschreven spel in studie genomen.
Zoowel pij als de directie van den Stadsschouwburg zetten aIle zeilen bij om den
gala-avond tot .een grootsch gebeuren
f.~
k en.
\.1; ma
•
"WiJ hebben gevoeld, dat wij lets moeten. leveren, wat deze gebeurtenis waardig was", zeide de heer Nijhoff, die ons
,
den opzet van het stuk verklaarde..
. Half October kregen de beide auteurs
opdracht het stuk te schrijven, het was
kort dag, Met animo hebben belden
ztch .aan hun Itaak gezet en daarbij een
werkverdeellng tcegepast. Het stuk is in
tweedeelen tie scheiden. Nijhoff schreef
'(
dag van aanteekenen van

De meester op school yond het ook mooi.
Nou mot ik zeggen, da'k vroeger mirakels graag op sChoQl ging. 'Geen' dag
sloeg lk over, al mos ik 's winters ook at
en toe deur een halve, meter dikke
sneeuw naar de Valksche school loopen,
INooit za'k vergeten, dat ik met een
paar andere [ongens van de te naaj- de
AIleen op een uitgebrelde landkaart is 36' klas overgtng, We slcegen een klas
het gehucht De Valk te vlnden. Dicl1t bij over. INou det was wat. En 't gtng best
: Lunteren
een flink uur loopen, dlcht ook".
I
'bij Ede
een paar uur loopen.
,:Kupt u ,alleengoed verrnenlgvuldl,
. '
gen 7"
Maar wie er ten slotte in geslaagd is
tusschen Barneveld en Otterlo De Valk
"Optellert oak weI, probeert u maar I"
te vinden, zal nog heel wat ,Veluwsche
,JHoeveer is dan 85 plus .94 plus 33
t boeren en, boerinnen den ,weg moeten
plus 24, v. d. Voort 1"
I vragen eer hij boer v.d. Voort op ZaterHet boertle tuurt even over het Ve, dag in de slachtrnaand te pakken heeft. luwsche zand herhaalt de cijfers en bin: Want v. d. Voort, dle vlak .biJ de school nell enkele OOgenbl1kken~ tweet drie teleen ~rderij drijft, met s~un v~n ~ijQ len mJ~l)ien, heeft hij
juiste som
vrouwt zijn zoon Griep en zijn ,dochter der cijters.
Heintje, gaat 's Zat~rdags uit sIachten
4\an het station'S. S. hl Deil lIaag Is 2 December aallgekomell Z. If. Adfpati Mangkoe Nagoro VII, regent van Solo, bij de buren. '
"lIoe kune u dit nuzoo vlug 1"
llfet Zijll echtgenoote en dochter; ill de wa~htkamet, links de vGrsl, llaast heill de vertegeuwoordiger van de Koning-In,
'roen wij Y. d. VOOl't op een. Zaterdag"Ja, dat weet iIt ook nlet. In gedachJhr. de Jonge v. Elle'meet; verder de dochter en de echtgelloote van den MangkQe Nagoro.
morgen bij boer v. d. Top vOQr het felst ten houd l'k de clefers gOOd vast en Iaat .
zagen, was biJ letwat verbaasd.
ze niet meer los, veui ik weet wat er
- -- - -- .- - '. -. ,uut mot komme. Ja, 't Is weI gemakke~.,~, .
"goa 't- meug'eluk was, dat een meneel lijk. Eens in n'n levan heb ik er reuze
~avalerl~ en Iuitenant-admiraaI; prins "v~n de kr~nt, heelegaat. ult, Amsterdam, plezier van gehad.
Alexander zijn jon-gete broer generaaI- V,'lst dat hlj ~o good rekene kos e~ hem
'k Stond In een winkel in '0,'" rneveld.
,
.
'
h
'
daarvoor spreken mos. I{Jek, qeu.r bemajo<>r en schout-bij-nacut.
griep lk nou net niks van", zel het boer- Een }{ruldenlersiaak. Een jllfter had veel
, De eenige van de Koninklijk,e' FamiUe tj? en met z'n arm streek hij eens' langs .bgiOOn~Ct~ean~peo~teglelednaanhOeenveedle zIuu~~teanlieenr :
I
e I.ft;
,
.
, ,
' zIJlt nauS', zette z'n pette wat achter~
11
die etfectlef \lIs zee-Q~f1cler heeft ge... over,.'keek me doordrlngerid aan en lach,:" .moost. Hij: was er nog mee bezig, toen
dlend is· Prins Uenqrik (,.de Zeevaar;. te weer. '
~
lk de 'cijters, die 1k op den kop zag, at bij
"IIet reghuenl van \Boreel" die in den actieven dienst toch pas op d~r") geweest, die als adelborst begon~. " ,,~ee rHks nle, kiek: dat·begtiep ik nou elkaar had opget~ld.
mlddelbaren leeftijd wordt verkregen.
nen, aIle rangen heeft, dQOrloopen en ab' niet. Ma.ar het 1$ zoo. 2eker, dat Is
'k Zag late~, toen hij de :som had, dat
Ollgetwij-feld zal men Prins Bernhard admiraal van de viQot,"met machtiging \\aar, good rekenen heIt {lltled best ge- .hij twaalf centen te welnig had' gereZoO~ls is genield, is PrIns Bernhard
:O:il: 'Mfloeilld tot kapitein (ritme~ster) bij ztjn huwelijk In de blauwe huzarert- tot het voeren van den ,maarschalkstaf kund. ZOo uit de kop, ziet n"..
kend.
blJ <ltl 'tandm~cht. Iiij komt bij de blau- uniform aan de zijde van zijn bruid van wijlen Konin~ wni~in It" is gestor· We ve'rtellen v. d, ,Voort dat, er in Am... ,JDat klopt nle~, vader", zel ik. "Je
,
hebt twaalt cent te weinlg gerekend......"
,W~ l1u,~r~.l, ·het ~~rste regiment en zoo- kunnen zlen.
ven:.
" ;,i,]~
sterdam een student is, <lie zeer goed
De kluldenler ke,ek me eerst boos aan.
als in zuike gevallen gebruikelijk Is a la
,
',"':'~
.
.
,rekenen
,kan
en
el'
geen
moelte
mee
heeft
en
dacht misschien weI, waar bemoei
En vermoed~lijk zal et nog een tweede
, 'suite van
<lit regiment.
GewOOnlij~ werden ~~,,~insen, op zeer get~llen van drie, vier en vijf cijfers uit Jo je mee.
'
\
blauwe huzaar in den stoetzijn, want jeugdigen leeftijd, tegelijk benoemd tot het hoofd te vermenigvuldigen.
het eerste deel en' van bulnkerken het
, Qok wijlen Pflns Hendrik is kort voor de vrienden particuliere secretarls vall een rang' blJ het l~~~.r:le~ de vloot. ,'" '~"~' 200", zr gt het llOertje, "da's da;,v:.~~ ~~ets Je", zel Ie. "Hoe weet Jij tweede. TerwijI ter gelegenheid van het
.•~ .-'J'''' . ' . 1 ~ " ." ~ ...... ~
Oranjefeest verschillende' st'ukke-n,:'aan
• . ziJn liuweliJk met de I~ortingin tot een den, Prins, jhr; jt~' ~W. O. Roe1t~ dl~' ~en
Een hunner, Prins Alexander, de .jo~ ... ~",na.
'
"Tel dan nog maar eens", zei i~.
het roemrijke verleden gewijd, voor het
van
debrUldsjonkers
zal
~ijn~
13
reset," !ll1.littail'en' ran'g In het Nederland-sche
gere' zoon.; van 'Koni.HWWlllem !rt, heed, "lk kos vroeger en nou ook nog weI
En ,warempel, twaaIt centen te welnig
ve-eerste
luitenant
.bij
hetze1f~e regi- -tot hetzeltde regimerit)~l\oordals waat'- goed met d~ cIeters overwe~. Ook zoo heut. Nou~ toen kee~ ie nlet boos voetlicht zuBen worden gebracht, he})..
·1 'l~~et verheveil~ BiJ K<>n.. Beslult van 30
ben de heeren Nijhoff ~n van Duinker.
uut het hoofd. Met drie· tegelij<k heb ik
'Japuarl IPOt werd hij: benoerild tot ge- m.ent als waarbij Prins Bernhard is ge- biJ Prins Betnhard thans zal komen.
ken cen anderen weg gekozen. Zij zagen
vroeger
b~ter
gekund
dan
tegenwoordig,
meer......".
:~lefa<ll-maJQOr en sehout-bij-naeht, OOi- plaatst.
,,Nou ga lk weer aan het werk", zegt het verleden als het aangevangen pad
Hij was eerst,' op zljn'tiendp. jaar, bemoar met twee geet het nog Qast".
V. d. Voort en even 1ater Is h€t boertje naar de toekomst. Het bruiloftsfeest
d,~ a ia s~ite. Qp zijn verjaardag in 1904
noemd
tot
luitenant
van
de
Jagers
a
la
Het is traditie, dat de mannelijke le~
was een gelegenheid om zich re'kenscI1ap
"Hoeveel is dan 29 X 36 v. d. Voort 7" 'j·erdwenen.
bevorderde H. M. de Koningin hem tot den van het Koninklijke Huis een mi- suite .van het regimeIit, maar werd In
te geven van de krachten welke het
1870',
op
zijn
achttiende
jaar,
benoema
brengt
on,$
weer
naar
de
boerHeinbje
lultenant-generaal en vice-admiraal.
Een, twee telIe'n wachten we en dan
litairen rang en waardigheid habben. tot l'itmeester bij de hu?aren, het 4e re;;
verieden vaar de toekom.SJ~ waarborgt.
l<oh1~ prompt het anLwoor'!: "Een du- derij van vader, waar juffrouw v. d. Zooals elke familie doet wanneer een
,
' Voort een he,erlij'ken ~op kofJie zet. Dae dochter des huizes huwt, hebben de auMet cUt voorOOeld voor oogen had het In den Militairen Spectator van OCtober gim~nt, dat nu het l,ste is genummerd ; z·end vier en vijUig".
'gerucht Prins ,Bernhard meteen kolonel j.I. heeft \V. baron van Ittersum, reser- op zijn drie'-en-twintigste jaar, werd hij , Het boertje laeht als hij het mij ziet kan zij nu weer als de beste.
teurs op jeugdherinneringen een spel
'willen maken; het eene gel'ucht bij de ve-majoor der Jagers, dit door een ov'er- tot kolonel er van bevorderd, als gebrui- narekenen. Het klopt toch? vraagt hij
,)We hebben er nooit bij stllgestaan", opgebouwd.' Als titel' kozen zij: "In
kelijk
a
la
suite.
cavalerfe, het all-dere bij de Grenadiers. 2icht van de mllitaire l'angen, die zij,
triomfantelijk.
.
zegt ze, "dat m'n man zoo aardlg reke- Holland staat een huis".
Hij is ook de eenige;' ~ie aanvankelijk
'Mell ~ad hierbij u~t het oog verloren, van Koning Willem II te beginnen, hebDe voorwerpen uit de jeugd der Prinnen kan. We hebben ef weI eens pret
eeh lageren rang bij'de cavalerie gehad
'schrijft het V~d" dat de echtgenoot van ben bekleed, in herinnering gebracht.
"En 85 .x 31 N. d. Noort 7"
om, wanneer m'n man 1an die moellijke ~es, waardcor zij het land heeft Ieeren
heert, Ivergelijkbaar met dien welke aan
'de ,fi'inses, ~l Is dez~ dan ook troonopkennen, groeien in het eerste dee I uit
, "Twee duzend zeshonderd en vljfen- somme'n direct de uitkomst weet.
'Vofgster, e~n a_ndere plaats il1neemt dan
Uit 'zijn opsomming blijkt, dat zij Prins ,Bernhard is toegekend.
tot. symb':Jlen van ons volkskarakter.
dertig"~ zegt v. d. Voort prompt, oogen'Eens hadden we hier een geleerd Nergens wordt daar.bij de persoon van
die Yl:\n de Konlngin. Voor den laatst- meest zeer hooge rangen bij leger en
mensch, een commies van de posterijen, Prinses Juliana nadrukkelijk uitgebeeld.
'genoemde ~an men zich nauwelijks een vloot· hebt-en gehad. De latere Koning .Het lste regiment huzaren bestaat in schijnlijk 'zonder na ,te denken.
,,En 34 X 15 X 13 v. d~ Voort 1" I
die toch OQk den heelen dag rekenen Ve'eleer is de Prinses van dit stuk de
anderen rang voorstellen dan- die van Willem II was als kroonprins veldmaar- 1938 125 jaar. Het fsop 25 November
oPPerofficler. Pr\ns Hendrik had boven- schalk; de latere Koning Willem III In 1813 opg~rlcht doot jhr. W. F. Boreel en
Zesenzes tl ghonderd
dertig", luldt moet. 'Maar die geg r e e p er oak al niks zinnebeeldige 'figuur van "Het kind des
.van, dat vader het allemaal maar zoo volks", qe tot elenlenten van ons vol'k
dlen in zijn Duit~chen tijd al gediend, dezeifde eigenschap luitenant-generaal, was toen 'het vlerde van de regimenten
"
direct zei, wat er uut de sommen mos
zij het oo~ fn 'lageren rang: eerste lul- inspecteur-generaal
der infanterie ; der cavalerle, die destijds een eenigszins onmiddellijk het antwoord.
uitgegroeide jeugdherinneringen stellen
Het ,!toot hem blijkbaar niet de n1in:- komme. Vader' wist het aI, wanneer hij aan de Prinses hun vragen, en als de
tenant bij het Pruisische garde-jager- prins Frederik kolonel-generaal, belast andere indeeling had dan tegenwoordlg.
\
. batalj()ll en eerste, luitenant a la suite r met het opperbestuur van Iand- 'en zee- !n zijn tegenwoorigen vorni Is het. sa- ste mooite van alIe vermenigvuldigsom- nog moest qeginnen..'. ...".
llaan van het sproo}{je het Prinsesje
van het Meckienburgsche fuselierregi- macht,;' .later , 'v~ldmaarscl}al'k; prins mengesteld uit het Iste halfregiment hu- men, die w.e hem verder nog opgeven, "En da.n ~ertelt ze Inpg v.an F;v~l't, die heeft wakker geroepen tot he~ volledig
fieht no. 90. P~ins, Bern~ard daarente- Alexal\der, :de broer van Koning WilIem zaren, garnizoen te Deventer. De tegl- ,een ;seconde later de julste uitkomst te rekenles nam. per brief en al heel gauw besef van haar individualitiet, spreekt
. ~,en tnoot zijn' mlJitaire loopbaan nog ~,~r~' Ni,t,eriant-&eneraal, inspecteur-ge- mentsstaf is te Amersfoort gevestigd en zeggen. ,
een ,mooi diploma· kreeg. Van Griep en de Prinses in offervaarc;iige welwillendt"e-sinnen. R.eden te meer om' hemeen neraaf'va'n ete cavalerie (d~ Alexander- zoor voor zoover hil dienst doetzal Prins
Heintje, die ook best konden: meekomen held haar antwaard op die vragen l,lit.
"tang te gevcll die ook met zijn leeftijd Ra~e~lle iq .'Den. Haag is na~r hem ge- Bernhard llet hoo'gst ,v~rmoedelijk daar
,,'Vel makkelijk" op school. Wanneer aldus in het eerste deer het
111eel' oveJ;'ecnkomt dan die vankolopel ncemcl);, prins Willem, de kroonprins, doen. Commandant van het cerste regimeisje
tot bewuste vrouw is gerijpt,
,,'t gemakkelijk", zegt het bOertje. ,,'t
"Moar z66 're,kene als :vaoder, nee, dat
'of daaromtrent~ waarbij- men wei niet. oud:ste 2don' van Koning W1l1em III, ge- ment is luitenant-kolonel }<. G. van der
kom~ in het tweede deel'de verbonden"s
alt.led
goed
als
ge
flink
cijferen
kunt.'
nie
......".
'
·aan grljzende snorrebaarden dell'kt, maar neraal ger infant-erie, inst>ecteur der Mandele.
.
held' van de Prinses en' haar volk tot
, , f
ulting. "Het Feest", is de titel van dit
~:z::{~ .
gedeelte,
warvan Anton van I?uinkerken
r
- met zijn gedecideerde meening over
het heU~ame feestvierim - met bizonder genoegen, naar hi1' zeide, heeft gearbeld.
/
De goede en de kwade zljden van ons
volkskarak!ter strijden er om het al dan
"
niet welslagen van het feest, totdat de
Prinses verschiJnt ell' de 'verbondenheid
,met lla~r yolk in e~n enthouslast~ hulde
blijkt'. Ook de Prins versc'liijnt dan ten
tooneele en verklaart in de Prinses het
Nedellandsche volk te hebben lief gekre'gen. :Een rondedans om "Het huls
van ;Holland" vornit dan het verbroe:---derend ~slot.
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Prins Bernhard bij de huzaren
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Leden van het Kan .. Huis als militair
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Een heerlijke,-Verrassing
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: 'Na met een ii-aale boog de kamer van d~n '
rn~rconist uitg~scnopt te zijn~ waarmee d~

,

..

'la;atste kans verv1cgel'l is om nog gauw terug
te-\ keeren,' herva,t Mickey zijn arbeid waarv~'in hij zoo'n hartgrondige afkeeJ: neert.
, 00 nijdig maakt, hij zich 6ph~t laatst,
dat hij het _vertikt verder te w~rken. ,~O,
way een fijne detective ben' je, Mie~ey!"
sm~alt hij" "een verschrikkelijk fijne cJete~
·tive I I" en "klets I I" smijt J1ij de schroqber '
in e emmer da t het sop hem' oni· de ()or~n .

"

sPa.t/

"

j

Maar zooals het meer gaat, deze drlftige
hancteling lucht hem niet op, maar maakt
l'i:e1Jl' not' boozer...'
,
'
Hij zou weI het heele schip wiHen afbreken, als hiJ maar kon I Z'n heele' omgevipg
yergeet hij, en vloek,end e~ sclireeuwend
slaat hij in het rond. "Het maakt ~e toch
. zoo duivels kwaad !" bruIt hij en met een
fHnke uithaal raakt hij de emmer die door
de luc~t vllegt...... ~..
'

,

J

.'

"

~

.

"

\

, ....... :.... net tegen de beenen van een niets ve,rmQeqenden passagier die een wandeling over ~et de~
maakt. en ~u alIer9nverwachtst ~etracteerd wo~dt
op e~~ stortbad, nog weI Hefst met vuH poenwater I
"He! Suffert I I Kijk uit! I" bruIt de wandelaa.r
nijdig, terwijl hij zlch nog door een zijsprong tracht
te'redden.
, ~rckey schrikt zich een pulst !' ,,0, meneer", stottert· hij verschrikt, "ne€m me niet kwalijk ! Ik .........
lk
ik
"

"Itcu je mond, vlegel", bruIt qe wandelaar woeterwijl hij het water v~n z'n doornatte broekspijpen trac~t ~f te schu<,iden, "jou smerige, kleine
rat! ! W~arom kijk je niet waar je j~ rommel neerl<w~kt ! I"
1
'
.Die step} kent Mickey I
H;ij kijkt op eQ......... Ja ! ! ! Het is HavJkse! !
M~c~ey is n~ de eerste verbazing gewoonweg dol van
vreugde I
'
d.~nd.,

EEN lEELIJKE SMAK!
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Subject: Is the universe, including
man, evolved by atomic force?
>!
Gclden ~ext: Hebrews 1 : to. .
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Sunday, December 20th. The Fourth
Sunday in Advent.
Zondag, 20 December 1936
7.30 a.m. Morning Prayer.
8.0. a.m. Holy Communion.
WUlemskerk v.m, 9. u. 30 Ds. Boere
9.45. a.m, Children's Service.
(wan $oekaboemi).
6.30 p.m, Evensong and Sermon.
H3fal)tjes~erk v.m. 9 u. Ds. de Vreede.
Friday, December 25th. Christmas
Nassaukerk n.m. 8 u. 30 Os. de Vreede, Day.
(Zang~oOl;).
7.0. a.m, Holy Communion.
8!0. a.m, Holy Communion,
.Maleische tnensten.
I

••

lfYlll~S.

,

j
9
H ' 10.30. a.m. Morning Prayer, sung, and
Wijkgebouw Kema oran v.m.
u. 1'. sermon:
Takaleluman.
7.0. p.m. Evening Prayer, said.
Nieuw Menteng Kazerne v.m, 9 u. Hr.
sunday,' December 27th. First Sunday
!V,foendoeng.
after Christmas.
Willem.skerk n.m. 5 u. Hr. M'oendoe~g.
7.30. a.m. Morning Prayer. :
lIiaantJeskerk n.m. 6 u. 30 Hr. NoiJa.
8.0. a.m. Holy Communion.
9.45. a.m, Children's Service.
Klnderkerk
6.30. p.m, Evensong and' Carols.
.t

"
JI

De Kinderkerk van de Aula P. A. M.
S. en Zondagsonolen Gondangdia zal
~(rndag 20 December 1936 worden gelnouden in de Nassaukerk 8 u. v.m,

@1:faVl!ndel
. 1'1': ' 1iJater
~

Zeep dragen
betcie de atoucie.
atitid weer ge[fef..
de zaehie CavendeLgeur.

e-

1 \

R. Katholieke KepI,

P,NKSTER-BEWEOING

Oeregelde openbare blleenkomsten .in
het kerkgebouw Gang secoia Kramat
rlo. 4~
,

ttollanaectie Diensien,

Hatbedraal \V~terloOl>l~ln

Zondagmorgen 10 UUf.
Zondagavond 7.UUf.
Donderdagavond 7 uur.
.Z ondagschool 8.30 v.m .

zo'nda~ 20 Dee. 4de Zondag van den

•.,'1..

Advent. 5.45 Stille H. Mis - 7 u. Kindermts ' - 8 u. Hoogmis - 9.30 8t1lle H. Mls.
(\ ~ Om 6 uur n.m. Lor.
,t

•

bERtiE BtAD

'i,'J

Maleische

lIulp}(erk Ohaulanweg 22

mensten.

Zondagmlddag 5 UUf.
Dlnsdagavond 6.30 uur.
Vrijdagavond 6.30 uur....-

.

'Zondag 20 Dec. Om 6 30 gelegenheid
om te biechten. Om 7 u. Stille H. Mis.

Hulpkerk Prlnsenlaau 135.

.

In Bat.-Stad, Pakodjan Tjina
Pedlagalan 55. Elken' Woensdag- en. Za •
Zondag 20 Dec. Om 7. u. gelegenheid
terdagavond om 6.30 uur.
om t~ blechten. Om 7.30 Gezongen H.
IMis.
DEPOK
.v

Tberesiakerk

Gang Lambertus 296

Pastorle Soendaweg 2
t,

(/f'

Hollandsche Dienst.

Zondag 20 December. Vierde Zondag
wan den Advent.
.
"pt I~. Ii: Missen zijn: om 545, om 7
uur Kinderm~s, om 8.15 Hoogrnls.
's Avonds om 6 uur Krulsweg.

Zondagmorgen 7.30 uur,
BUlTENZORO
Groote Weg 38.
, Male1sche tnensten,

GCfefofllleer(1e Kerk
BATAVIA.
•

... I

~

I

•

Kwltang 28

SI\J~IH'ugstr~3t 3t~.

. Hollandsche Dtensten

9% uur v.m. Ds. J.
6~~ uur n.m. p~. ,J!

Zonqag \ 2Q December

Ub~ls.
Ubel~.

93Q u. v.m. Helllgtngsdlenst,
7.00 u. n.m. Verlossingsamenkomst.
Leider kapitein en mevr. Lippe.

Mql~f~Qh.~ pjen~ten.

7~3{) uur v.m. f"ndjtil I. Slagi~n. '
4.30 uur n.m. randit~ ~~ §t~gi~n!
aU~1'ENZQflQ

10 uur v.m, D$. M. v. d. Bosoh,
VRIJE KJ\TUOtlE~~ JUUlll
\Villebrords~~,k~

St.

J1 .

T3J\ab AbalJJ(
Ood 61

Zondag, 20 December 193~
J

'

8 uur v.m.

!'

Donperd~g,

Hoogmis.
24 Decempef 1936.

K~l'st

:mist.
6 uur 30 m. n.nt. L91.
12 uur 's Nachts. H. Mfs.
, Vrijqag, 25 Oecember

6 uur 3Q
.
f~

~)

t.;.

~.

n.m.

Zond~g, ~7

.

\9aq

4.30 u. n.m.
(voor paJ11es).

.

I

Oe~lnsbonds~menkomst

8.00 u. n.m. Zangrepetitle.
Woensdag 23

D~celUqer

7.00 u. n.m. Bldstond Gg. Rijkmans 11.
Vrljdag 25 December
1ste Kerstdag in het I.E.V. gcbouw
a/d. Vrijmets~laarsweg 1.
." 5 u. v m. "Uur van stUle.~an.bidding'~.
7 uu).! n.m. Kerstdemonstratie.
L~lqer komandant .en mevt'o Joh. W.
cte O~oot.
Zondag 27 December
~.30 U. V.m. Helligl~gs{,ih;mst.
VerloS$ingsme~ting.

~of.

:pecemQe,f

Maandag 21 December!

I

Dinsdag 22 December

L0 a-6 I{OspUailhng
,< \ '

Dlnsdagavond 6.30 uur.
Vrijdagavon~ .6~30. uur, .'
LEGER DES HElLS

Zondag, 20 December 1936
1-

,',:

1.00 u. n.m.
\~~6

} ; H.fig; iii

:5 ...

ftC

.....=.4

."

22713
.'1

•

fft

8 uur v.Pl. HO(lgm~.
fr.~ . Donderdllg, 31 December
f«
H.
A vall·
d I
~.~. ,Jaars
{:..
6 uur 30 n.m. Lof.
·f~,

CHRISTIAN SCIENCE. &OCl~1''t
BATJ\VIA
I

, / Laan Ra«}eq §'l1eb ,Nq, 11

.... '

held. In. zijI} zegenbede aan het elude
van de godsdienstoefening werd door Ds.
V~n Gheel Oildemeester in het bizondel' over de vorstelljke personen 's Hemels zegen afgesmeekt, overeenkomstig
--de woorden in het "Wien Neerlands
n~ 1<.J.~~~e daf.en vQO~ bet vor- Bloed": "Bescherm 0 God, enz." OnsJeliJk bu~elijk. - Bizondere middellijk hierop spee~de de bllnde orIKerkdienst. - Groote hulde- ganist del' Nieuwe Kerk, de heel' Rijp,
het' Volksl1ed en w~rd het bedoelde
beto()gingen
couplet· door de gemeente aangeheven.

Herinneringen QQ'n

Februar' 1901

..•- -

I

t

o

van Zatc....dug 19 December 1937$ - DEHDE

--

I I M l P M M i _ r - -...- -.....- - - - . . . -.........- - - - - - - . - - - - - - I
"
M E U BEL M A K E R .:
-

........

~~...a..:.,..__~..-

o

~

bedrijven is de bes:e medlci]n. Zwemmen,' lennissen
paardrijdcn, zonnobaden nemen, wandelen .etc,
at alles zult U vlnden, indien U Uwe VACAN'T1E door.
brei1gt in
. , '
,

Loon Bolle, Hoek Kebon Sirih

Telefoon 6031 Welt.

GRAND

117z

TE~Kr:NINO

.

....

1l6~

--~
'.':"

"

22705

"allp hout is geen timmerhoulo'

Wilt U een goedzltfend
costuum hebben, faat

E'yen goed

moet U onthouden, .dat aile spuitverf nog
lang geen Duco is. Er be staet maar een

DE ZON

Duco:

.U dan kleeden,

van

DU p.O NT'

DEZEN WINTER' NAAR ITALIE!
De Itohconsche Riviera.' SieHle, de stralende Golf va~
~-l.apels geven U met hun lente-klimaat een tdenclverbltjl,
Rome. florence. Mllaan en de andere helangrijke steden I
bieden U in het winter-seizoen het allerheste op crttstlek
en mondain gehied. '
In de Dolomleten vindt U Wintersport in elken vorm,
Fncilitelten voor reis en verblijf:·
Cheques en Credietbrieven in Toeristenlires bieden U'
een belangrijk voordeel hoven den gewo nen wlsselkoers.
.Hotelbons - Ben%inebons.
%
Reductles op de Staatsspoorwegen van 50 ~ 70 •

U iets "Oucqan"·, eischt dan oak
w,cr ke lijke Duco.
.
Laat

Waar U dn

ziet,' kunt U

uithenqbord

DUCO
DULUX"
BR.l)SH..O.UCO:
maar

krijgen

er' ook

v.raagt

0111.

tnlichtlngen:

Z ij zij ~ wei lets duurder,.
maar

"

001<'

'
veal duurzamer.
,

Ko~~!:~~!j.~!,~~~9:'~~~!1~~v~~.tschappii ·1

' J '

MERS VOOR :

Nazio~ole

l
\

VRACHT : Bt. 611, - Tpk. 321
INLICHTINGEN: Welt.evreden No

toestet 54.,

, 2 ??21

•••

--------------

.,

---~---

p

"

.'
1800

-

OOMB/~ATIESLlJJYTJERS&
COli
BATAVIA IANDOENG

per i Cambl con I'Estero Piazz,a di Spagn o 15, _. Rome•

SOERABAIA MEDAN

en bll. de Rels- en' Toerlstenbureaux.

SEMARANG
MACASSAR

el

BRA N D·

H.MIJ.

AARDBEVING·

TRANSPORT

INBRAAK,· BAGAGE· EN NOODHA YEN
I
BAOHOTElMoOl WANASARI ~~~e~ Y:e~-;:'
22~....411 VERZEKERINGEN ~
p,ri zeJ:;,' ' ~: ; Magpeet'1es
TrekkeD' '. _''_
~2356
J
2HJ7

~ Gala- enAvond-kleeding

J.Y~'s

Aardig~ coupe gegara'n-

~eerd.

EUROPEESGHE COUPEUR

I .,Sc~itte'.~nd

heerl;jkstkuuroord

zwembad met.bron.lei?lngwater.
Inllchbngen talt. 51. 303, Wit; 210<;>. . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~~~,
22716

..

Gereduceerde

...

_

.•

.

,

~---

._."_.._.~ '\0'~----~--~-~~~--~~-_._~---~-~._~~~~,~~-~~--~~~~~
.'

.

. . " 22165
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OVER 'DE GEHEELE WERELD R'IJIDENM'EER ·MENS{HEN OP GOODYEAR.BANDEN
,

~

...... '

,

- - .......

PAN O·P.EENIG 'ANDER FABRIKAAT

I,

Uw re~man

kunnen I)~ wi~len'8toppen.
1\1.3.ar UV! t3~'N,DEt~moeten U'N auto TOT;
\
"S"rll8Tt~NDB~~k~Gi!N.
Daarorn moeten
. U\V bandan BOUVAST geven, waar zij

.)

d~n

weg

I'a:~en.

sn0den, vast ga'ljpeuda BlOI{KEN in' hat
MID DEN van hot Jia...
All-Weather
Lo()p~/i3.~.

:lo:;n;;~;a;.,;;iii&iAV~"'iiiWlDIU

_ _lIS.aIf;iiiiEiSi:aiuuiiDii'"

proeinem·h;g,en. hebben"' uU~ewexen
hoe ver andere band.ea DOORSLIPPEN na.·
da{ de Goodyears TOr.SJJ.t~TAUO,gekomen zijn

"0.400

GOO
Sl·,O'R'EN·:..
-'- DYf.ARS
. . . . ~ £1:· SN1:lST

I

I

a"
.

'

"','-J

,'"

,

een \,uto het snerst tot sUIstand-6rerfgt' ~-..
<fat nieuwa bandan ZONDER dat.van 141 tot
19%. vardelt" doorsl.ippan dan "G... JJ - ,
banden. In dat vers'chil ligt U':1e bescher~
ming •• de Goodyear Veiligl1aidsmarge.

a

._./

./ Daaronl bOUVl~ Goodyear deze 'dlep Inge..

•

_

•

•

!

(

.Verder dat de Supart,\,lst Cord construotie
in, den "0:3" 'fN rEIiI~E LA6:\G· maxiniutn

~be'scherming,g~eft tegen:pan!18S ...:: en~ a3~
En rr1aal' clan S.OOO p.roefneming~n hebben : :bagt'Upt \Ya~.rom overd_~... ge~tlefe~we~~I.d,
, aangatoond, dat deze aangrUpingJnhet
rnear rnenschell op Goodyec1r.~_~ant{~n:
"
,middenyan hat loopvlak _( Oente~_T.'aotio!l) :, . ~ .r,Ud~n dan op'eenig an~~r~ fabr'ikaat

I'" 70

O! OP 2 NA BESTE',
l
..~ 30/0 B/\NDVEnoER . ,
'-'..J~/~'.. V..E R D~ ~
__
-wanneer Uw banden
PE:~,P 3NA.~.E5.,!~:'." ~{Qir",e~4¥P'tztJn.~'n~em dan
n(eLllll'

G£MAAKT-- IN--·NEDERLANDSOH.. INDIE

..

,

~

,

19 °/0 BAND.
V£ROER ' ,~f'fM.'P'pEBLflK
. , ' .GoOdyearJ

..

Voeg daarbij
dat·'
de "G-3 u U _Q.E(VIIO..·
.
.
DELO.43% tneer'slipvrUe kilometei's geeft!

Dr: OP 1 NA BESTE' . 'G,tADDE' 'BA"'DEN
'1401
BAND SLiPT. ',1..,.,
'
....
•
, ,0 VERO~RD2,O~ 7.""~O.L
"

.

Wi

'

(Italian Government Tourist Department.)

Instituto

.CARL SCHLIEPER

WfId'."';'$~III!II .

December
" Z<>.. 20-12 M. Semarang .
Gen. van .Swieten
Zoo 2Oe- 4 N. Semarang en Soer~aja ;overscheep aldaar riaar
'.
Oost-Borneo, Bali en Lombok
op ten Noort
,Ma. 21~12 M. Java's Zuidkust
'..,
Kidoel
Ma.21-12 M. C~eribon, S2.mar-ang en Soerabaja
Palopo
Ma.21- 3 N. Smgapore .an Belawan-Deli; overscheep aldaar
naar Lho-Seumawe, ,SigH, Salban()' en Olehleh :
alsmede naar Langsa
0
Both
Ma.21- 5 N. Semarang, S'oerabaja (overscheep aldaar naar
Banjoewangt en de Kleine Soenda etlanden) ,
Boeleleng en Makasser ; overscheep aldaar naar
de IMolukken
Merak
M.a. 21- 5 N. Ocsthaven en, Merak .'
Speelman "
Dl. 22--12 M.Famanoekan, Se'marang', Soerabaja, Padangbaat,
I
. Brlsbana, ,Sydney, Melbourne en Adelaide
Nleuw-Zeeland
WO.23- 8 V. van Pusar-Jkan (4 NM van ,Tandjong-Priok) naar
.
KaUanda, oosthaven en Kota-Agceng
Majallg
WO.23-- 8 V. Tandjong-Pandan .en Pontianak
'I'osarl
, Wo.23-12 M. Cheribon, Seplarang, S'c-erabaja, socmenep, Am'penan en Boeleleng
Van \Vaerwijck
Woo 23-'- 5 N. Benkoelen, Padang en SiboIga; overscheep Padang naar Noordelljker gelegen havens
Van der Hagen
Do. 24- 8 V. Palembang en' Pladloe
Ophir
Do. 24- 5- N. Oosthaven en Merak .
,
Van Goens
Vr. 25- 9 V. Tandj'orig-Pandan, Bankahavens, Rlouw en Singapore ,
Mijer
Za. 26-12 M. TobeaU, Muntok, Palernbang en Sei .Gerong ;
.
overscheep aldaar naar Moeara ;Saba, Piambi en
Koeala,. To).ngkal'
.
Gen. van Swieten
Za. 26-12 M.l\1aurltius, LourencoMarques, Durban, East Lon-e
don, Port Elisabeth, )\1ossel-Bay en Kaapstad;
overscheep Durban' naar Buenos Aires' Montevideo, .Santos, Rio de Janeiro, Bahia en'Pernambuco
lIouh~lan
Za. 26- 4 N. Muntok, Bingapdre en 'Belawan-Dell OIl ten Noort
,TEL~'o6NNUM- )
PASSAGE: WI. 383. Bt. 612. Tpk. 323

BATAVIA-CENTRUM.

E.N.I.T. -- Rijswijk 15 -

. II
,·N.V.
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Uweethet:

HEERE-N!~

..... PHI.,
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S R 0 R··T

KONGSOEN lOENG
AANMAAK VOLGENS

DIAD'

VOOR

NE~ERLANDSCH-INDIE
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IfATA'VIA'Ascn NIEUWSBLAD van ,Zutetd~~g. '19 December f93'S ... VmRDE DUD

Lichtmaatscba~~ijen:'
in.··..'1pe.r.e.ncteeIs,: 'be.'ter,
.
zaken,

.·.., erh OO~;ling'.
·Y
.

·

ve..

'h"

/

-1

".

t.

Gekoppeld met. bovengenoemde racto...
.
ren was de Amerikaansche consumptle
d 50300
tons ook
Vall l2-18 December 1936 : 0 ver N'o.v e m.be r n..I a..
'.
nc
hoven verwachting. '
,

1f;'

(Van onzen- Prcductenmedeicerker)

Lam p o ng Rob u s t a en W.
R 0 b u s t a K 0 f fie. NewYork-noteeringen kwamen vrij onre..
gelmatlg af, dan weer wat hooger en
dan
weer wat lager. Het gevolg was, dat
.-l
Cultures de algerneene vraag voor .kotrles afnam
De prijs voor W. I. B. robusta brokkelde
te Soerabaia Iets nt yap. / 17'h naar
met afnemende belangstelling :
/ 163,4 a / 1.7.- voor ready en rorward
~as. Randoe ,30.
deed pl.m. 50 centen hooger..
SOemadfa.· 100. .
.. Oltles Service ,k.lbnjnien van 2%. naar . ~adj~niandaia; 142.
Sxporteurs toonden welnlg kooplust,
33/ 16 . ma~F })~even,QP 3%. pa#geij. De.
Gedeh 145.~' "
waardoor
de markt yrij. stll was. Bevoli>referen~eaaii~eeleu Xloteerderi ~7V4-'
Ooert. Heajd'
191%;
klngskoffte Was bepaald veel flauwer,
37Y2 methoogei:e vraag,
,
-: '
de markt was zelfs zeer stU. Lampong
~~ 'l\w,erikaallsche afdeellng robusta 15% werd tenslotte tot / i4~
.Shell Unlo!) idedep ru.stig. 20~:'-%,
aangeboden met eenige vraag tot / 14.29~, ter~ljl d.e ~ref~ .oh~~Jia114~.~.4 . ble- ~~~nl,<;le ,~etere ..~~~mmJ~$ v,acl}: New-,york Lampong robusta ,a5% werd gedaan tot
veri In afwacllt1ng van de ti.ltoetf1l1ng ~~~~eltelljkovei', slOt geed pnlshouf. (t~·19 .f?b .. Oosthaven, later trokken
~a~ het achterst~iUg~ Utyidertd a.~t a.s, derid.
keepers
zieh terug, ',
Zatetdag i9 dezerbetaaU>Mr wordt ge.
Un ..'Steei57 ~~58%.
;steld.
. Z war teL amp 0 n g Pep e r.
B. Steel 54-56'14.
Te!o.J( ~etong selnde de volgende notee, Kenn~cott. 44%-453,4..
dngen :
Anacond~ 3'1Y2-39¥.i:-38~-3,4.
Nickel
47:-.463,4.
•
Voornamelijk hetet v6Qf ,H.v.A~ ,~elke
dd. 12 dezer vraag J 10 ~5 a:anbod / 11.20
ten slotte van 425, voor
vacahti~ da- , :~otors 53-53% en daarna' ex. diVI,
.
"~4,,
I ' " 11."
I ' i1.25
g~n riaa,r 434~
iaf\ts~eii ,b~<uf~dag dend 53.
"17,,
" j , 11.40 "
,,11.75
ging, doch blf .qeAm:s.te~~~mpcite~~ing Gen. Electr. 38'14.
II
18"
" , i 12.25
" 12.65
ten slotte ,va,", 425, \roar de 'Yacantleda- Brands 13%-:'12'14.
{ien schomnielde \Vat heeri
maar
'.'
\
De verwachte vraag van: het bultenlag vriJ. ~wak .0P 31t,I.i, .ria
~2
31
Diversen
land bleef niet uit, vooral de tweede
te . zljri ' teruggeloOperi.. Ook Koi., bank,
he!tt
va.n verslagperlOde .toonde het
licht fluctueerend, 68'14-66 Yi":"-67%.
Hotel des l'ndes 56, Preanger Hotel ~\,l~~~nl!l,n~ verhoogde ~~langstelUng.
493A-50,Velodr. 5(}'14.
'Meer aandacht trokken
~xP9~~~ur.s ,ko.chten ,,~enl~e pa.rtijtm,
W,aarna spe~ulan ten tot steeds hoogere
D,e Obllgatleniarkt prijzen in de markt kwamen.
itubbers

Rubber~uitvoeri

n
. .·
·

~'.

I

.

<loch met w.einig'

G.B, O. 19..6~-:-i~1%.
~/~~ieip. 2l5~237 %.

I

ProductelllllUl'kt-overzicbt

\

'

ff(P~ 205 l~'. ~ •
Solosche Elee~. parI.
Eiectr, 41.
Relilb~mg 1~15~.

I. B.

stirn.

Palrftoli@ ~H €Ie Nedeflanclsahe Indus/fie
-:

,

.-

l

f ()'.nd'·se"hffidrkt
'
J<

.'

\

.

\

t

"

,~.

'g"

.

•

•

•

I

estiffiule~fd
".'

·rUbbE!~prij*~m

•

aATAVIAAsCH nE'URSbVEllzicllT . , P1e~f'6·1~~~~·,.[~,i~t~·9~ .:~.i~ph,t~~ ~tii~ .eeii
~.~ftr .~.~~,~~~.n. ,d~ )p,~~~9le~mprljzell,.vr~j

~,~t ,~~~icXee~9 ~onA~1)- 'Y9rd~~ ,door <i~
~9~pefr~'r. ~'~;.er i~, ..19.36 ~~rt belflh,g,rijke
'ohi~rt fihancieelen mede\v'Cr;ker
Y~r~n~~r~,n~ , ~n d.~~ ~b~~ta~ct ..gekomen.
Thans'zijh het. 'de verkoopers, die de
Ih~rkt ~ehe~r's'ch'~iieli, gebrulk .kunneil
hiak~h ~ah d'e dfingende vraag der conbe voorstanders tot ~er~lI1de~ln'g sum·ehterl'. .
l~an de rUbberre'stdctle ~'Ifr\ te\r~e'd~rt
'~:esteld.,~e.t; ult~oerqu:ot,a Js:,~o'~f ~:~ft f;~p~:~~h\~g~~j~~:~'~te)8 de. ~l',aa~ .een
l~~i'$te kw.arta.al. v~n .7.0~ i~eqr~cht".~P ~eX~I,~ ~~n)i~.t ~~~yuIJe~. va~ {~~.,petr;o
'75% en vOor het volgende op 80%. Van ~eumvoohaden door versch1l1ehde lau~weikeh lnvl6ed dlt besi~Jtzal j:i,ln ~i> 'den.
Jli~t cprijsy~rloop \t~n ~~t p~o,~~ktzal de
I .
'c
lihiaste toekomst ni'oeten leeren.
' . . ~Qt ~p, z'ek¢J;e .noogt~ :~an men ,hl¢r,
.
fn ,~h . de~I~ de uitvoerlng jV'anjhet ,be, Zij, die~ bezwaren hlertegen hadden,' wapenhi'gsprogramma zien. Aan dEm an:zu1!en slechts in het ongelijk wor,den derenkant mag nlet ult ~et oog wo~den
gesteld, wanneer de consumptle nfet hl verlo,'en, dat steeds blj een verbetering
.Ievenredige matemocht toehemeQ.
van de conjunctuur eert belangrijk deel
van de vraag ontstaat' door het ver-I
Een statist~sch beeld van pet verbrulk grooten van de voorraden bij de tus- waar ruime koerswinsten in werden be- rustig*'doch met blljvenden vasten ongeeft onderstaand staatje:
schenhandelaren. ,In. de crisis beperkt haald.
dertoon.
deze .categorle haar voorraden zooveel
Amsterdartl Rubbet 285~~3()i3A-~01. Oemeenteleenirlgert weer gezocht voor
Wereldverbruik :
als slecpts e~~lgszins m?g~li~k is. Alle
Sumatra Rubber. 250-261%-260'14.
de' geconverteerde waarden.
:-I,
han~elaren zlJn
op Ultr <Ie verl1ezen,
BasHam 115~-132~ ,
p~ sta~tsieenin~en prij$hoUdeU,d. ~%
welke door een prljsdal1ng ontstaan, zoo.4
. ~ •
,...
,.
692.432 fun
19~~
lP,dle
lQ0'l4-100% de 4%% 100%veel
mogelijk
te
ontg,aal).
Vooral
daarSoerowinangoen
223'h-230,
daarna
193~
824.788 "
100%.
om stagneert de afzet blj de producen- hoog~r gezocht.
1934
944.141 "
bp de
t~n ge<lu,rende qecrlsis ?OO sterk, omdat
Bodj. Datar 116-130, de Prefs_ 165.
1935
942.960 "
de tusschenhandelaren door het verminBoekit Lawang 155~171%-170.
c1936
980.000 " (taxatie)
\Vlssetniarkt
deren :~an; h.ti~ VO:Qrr,aden grootend~els
Tjilent~b 220-225¥.i
.be Vereenigde staten spel~n de be- l:lft.n .de vraag kuhl1en voldQen. Thans
bleef het hiterst 'sill met vrij grooten
Banken :Vetko~Pdning. .
]angrijkste rol; da~r· .bedroeg de con- k'an men juist .het tegenovergesteld v.er'"
,r
~sumptie gedurende de eerste 10 maanden schijnsel waarnemen en daarom kan de
Sterling deed 8.97-8.95 met verder
kalm
eri
met
welnig
animo.
' aanbod.
~fzet
.
vande
prOducenten
sterker
ver.van dit jaar reeds 474.000 ton, tegenover
. -Cl1'ca 407.,000 t'on in het geheele jaar 1935. meerde.ren, dan met het werkel1jke verjavasche bank zonderafdoonlng, prljsYens 52%~~ ..
brulk overeenkomt.
.
idee ca 295.
Shanghai
54, daarna 53% verkoopers.
" De groo~ voorraden, hoewel reeqs aan-'
Neder1. Handel Mij. i65~l65%.~
,zlehlijk afgenomen gedurende di~ .hlar,
Een' en ander.he.eft ook in de Amerlf\~sterdamsche, ~ank ,148 3,4-15'0.
Verder aUes nominaal met aanbod.
bewijzen echter nog steeds, dat· er efm ~a~nsche pe~r91eumind~s~rie ~eh 4Igrij,Escompto 99-98Y-t.
I;>oIlars 2Iee'r zwak gestemd 182Vi.
t"eveef js. De scherp~ restrIct1e-vqotwaar- pende veranJd~rlng ten gevolge gehad.
str~iitsdollars 1(}5.
. .
Incasso ba~J:t 10~~A.
den heb,Qen ~e prQductie te~uggebrach.t Over het gevaar van overproductie wordt
Handelsbank terug, van 137 . naar
Hongkong
~5%.
,tot 85d.000 tons, doch'deze zal qopr de thans in hetgeheel niet meer gesproken. 134%, sloot. 136.
Rupe'Cs 67%~
:quota-verhooging in 1937 ver hoven de: Een overeenkomst tusschert d.e pt~ducten
Amoy 53%.
900.000 tons komen. Om derhalve ·met Is, Wi(1t ,net p~ijsp~ll petreft, thans h,eel
ScheepvAf\rt ftoit/rndi~ "gulden onveranderd.
'wegwerking der oude voorradenp.toduc- wat .ininder noodig dan blj,v...een .-Jaar
.
.tie' eli corisumptie hi evenwicht 'fe br~n'- geleden. Door. de grQote wirtsten, welke aan het einde .der week scherp ,,'A!
verb~
zn ver in London iets beter doch met
g.en, z~l de laa~te. ~og. sterk. nlOe~en door. tal van ond,ern~lhlngen worden ge- terend voor UIUes v,an 92'14 tot 97 en
eene
forward noteering van 21'14 tegentoehemen, en zoo zulks n i e t hcet ge- maa,kt,.is de st~mmJng ·e.chter heel w.at voor Japanlijnen van 67 tot 70%, met
vai mocht zijn, bestaat de mogel1jkheid geschikt~r ge~orden voor het voeren verdere hoogere Y1"aag~ ,K. P~ ¥" ~hter over een ready ijrijs van 2P/16 •
drtt de genomen beslissing een minder van Olfd erh andellngen .
zonder belangrijke ,koerswijzigillg op
De nhirkt te BatavIa w'er4 helfla.s ou'- 140%-%.
gtinst!ge ultwerkirig zal hebbeh.
~erp.r9ken {lq<>r twe~ sluitingsdagep, !let
'meenipgen hierover loopen eehteJ." tl1~andsch Nleuwjaar, waardoor veel zaSpor~n
:over het geheel ver uiteen, en er vallen ken verloren gingen,dit te meer wijl
voorloopig nog geen consequentles liit juist Amsterdam no'gal variatie te zien vast ~Iuitelld door nieuw opkomend¢,
be J. C. J. L. heeft totdusver .haar 'tagaf.
te trekken.
vraag.
\
rieven nog niet bij het nieuwe niveau
.
N. I. ,S. 5.6%---:.61%,..DeUspoor 107%- ~artgepast.
Toen de beurs weer opende bracht de 1101,4.Cheribon 32-33%.
De aandacht welke het product PalmoUe sirtds de laatste m~anden . trekt, politleke constellatie weifeling naar vo- . Joana. 21-22, ,Kediri. 74, Malangtram
Da'~rln zal binnellkort vetanderfng kogeeft er ons aanleldlng toe, de prijs~tij ren, en werd eene gerese~veerde ho~ding 55-58V-t. Seraj. 19%-20.
m.:en:
giswrEHl is t\a;n deefcpoiteur's me'.ging in Londeri, waar' de 'hoofdinarkt is, aang,enolh,e,n;.
...
.'
dege.d.eeld
dat de. vrae.ni'tarlev.en v()or
Voorl1artteJijk de berlchten uit China
door cijfers in beeld w brertgen:
l\lijn~ouw
wekten achterdocht,' versterkt door de
Japan met lngang van 1 April a.s. met
. Ver166p in :
weigering der nationalisten in Spanje met zeer w'einig belangstelUn'g en sIecht"s g'e'midd'eld 20% ziJh verhoogd·.
laagste
hoog~te
;I
een .paar afdoerilngen.
.
nbteedng
notee.ring om benHctdeling tel aanvaard~n.
Elk~n 'da'g treedt de tege~tel1ing tusSimau ~wal;<ker op 750'h.
1933
£ 12.
£ .18.16,3 ~c~ep...d~. beide .zlch op den voorgrond
Emnl' 157-156.
PRIJSSTIJGING .INFRANKRlJ.K
dringende principes) meer en meer op
1934
8.6.5
1~.8.9
AinleDl 110.
, , \
'
,I
den
voorgi~nd.
'
,
:
'1935
'18.10
24JO
)?a r ij s, 1'~~c. :rrronSQc·can). De
'Zuid Bahtam 143%,
verder a'anbod
1936
15.10 thans 28.10
tot 140.
p~'iJ~'en in ,~i~~~'l:;iJ.k, .~~Jn)n'~e, "~We~de
Dit .doet.de vre'es .toenemtm, dat in het
".
week''van DecelrtO'e'r wecterom belangrijk
".,. - .
De toenemende vraag naar dlt product komencte j aar, cohflictE!ll toch n i e'"t
I d t· . H d I
11 us rle e~
an e sveWl. geste'gen.
vloeit voort uit de vraag door de' Anie- kunnen uitblijven, hoezeer meh ,da'h ook
rikaansche z.g.Spijsvet-lndustrie, welke d'¢ l}d~~.,k'Qe~t~~t, ~,~t ,e.eIl-- O'orlog nog
PhilIPs onder Amsterdamschen in-, .He't index.cijfer. vQOr de .malnd, Juli
19't4 stellenae o'p 'laO 1s net. "6fflc!eele
zlch te voren van blnnenla'ndsche vetten voorkom~n Zal kunnen worden.
vloed stijgend van 268¥.! tot 279~
....
~
Vcor de betlrs in Amsterdam was de
bediende.
Unilever, met geringe beiangstelling in'dexcijfer der'~'roQtn~ndelsprlfz~n,
·.dat
rubberppsltle ~enstirillilans welke oak 158%-159.
boch oak Engeland is dlt jaar grooter 6p'aiider~ 'ai'd'~elingen invloed had. New-'
in
eerste1Veek, 'van pece'mbe'r '475 .beInternatlo
166-167%.
9(~O,e~, in de ·tw~·e·de· 'week (ipg~Ioo-pe'n tot
verbrulker ,t~worden en de invoer .~~nds Yor.Jt, ht:e~J. zic.h goed prijshqudend na
,'\
.
..
96Y2 e.rt na de reorganlsa- 48'2.
is sinds 1935 met meer dan 60% toege- ve~dere .yerb'etering~ Daarnaasttrokken tIeLindeteJes
127-129.__
,
ilbnitm.
Tabakk'en Verdei'
d'eef~en ook
De prijss'tijglng van me'talen en ml-Sand. Kinine Fabr. '41'0=-415.
Van de Ihdi?che oridernefuhlgen pr'O- Scheepv.a'artsoortihi In de 6'etere te.ndenz.
neralen
was 'bljzon{fer -groo,t.
I. fiteeren als voIgt:
Op de Deviezenm~~kt werd de OU~den
:Prauwen en veii'ten
opnieuw'vaster teg{mOVer Pond en DolDe prijsst'ijglri'g 'b'edra'ait 10% s~4ert
H. V. A. (onofficleel) fne.t ~5.0QO· tons lar, waardoor het devaluat"t'everschll zelfs
Sem. Stoomboot nog s'teeds ~onder d~ d'evaluatie va'i'l 'neil franc e'n 35%
Amsterdam Rubber
ld. 34.~'OQ id. even beneden de 20 cent raakte. Het
.
sedert de vorming van' h~t k,abinetDeli Mij.
id.. ~.OOO id~ slotaspect in Alusterdam. en New-York animo 198%-198.
Blum.
SUI,llatracaou tchou~
id. " 6.000 id. was prij~houdend, dach toch eenig~zins StroohoedEmveem 147-48.
Batangara
ca. id. 2,abo ld. weifelend van t"endenz. Eenige voorzlcht1ghel~f ~?f~t b..e,tra~h~ m;et ~et oo~' op
De tegenwoordige prijs van ruim £ 28 h~t. jaaremde, en vermoedelijk ook in
per ton beteekent in guldens, omgere- ver,band ;inet den ongunstigen fimlI1cieekend ctegen / 9 per £, rond / 250 per ton; len ,toestand In 'Fra~krijk, welke over
.
v66r de depreciatie van den gulden zou aIle beurzen een s'chaduw werpt.,
Volgertsopgav:e
'van
h~t
Q~n~raai
yOo\"
'de
13tat1stiek
bedroeg
l1et
ootaa~
gewicht
der
de?:e prijs in guldens
i 7.30) .cli·ca / 200
geduren'de de maand No-vemb,er '1936. ingevoel'de goede"ren voor Java en Madoera
h~bbeh beteekend.
Het slotbeelct van de beurs te Batavia 67.200 ton met teen totale waarde van f, 17.600.00'0.
'
De k(jstprijzen voor palmolle. worden was vrij opgew:ekt, daar de marktriote3Voor de afzonderlijke Java en Madoira-havens gelden, de teijfersen cumulatles in
door de bovengerloomde' bndernerttingen rh1gen' in Amsterdam en in New:" York, d'en hieronder volgenden staat. '.waarm ',ter vergelijking WVeri$ de invoercijfers over de-'
" '
nlet gemeld:',.
lo...,. .gedurende de sluitlngsdagen eene \ op- gelfde pericde(n) 'van 1935 zijn opgenomen.. , .
, ~lg~meeri neemt men ,echt~r aa~, dat waartsche beweging ,haddengevolgd. Ret
Havens
Bruto ~wIQht in 10OQ-t. tonh~enWaardeih 'l000.000-t. 01<1s.
deze beneden de / 100' per ton lIggen. publ1ek bleef eerst eenigszins weifelend
. Novem~r., / ,ran,lNOV.
NovenibElr 'Jan;lN'ov.
•
De groote toename van het Palmolie- dooh trad daarna weer in lichte mate
1936
1935' 19361935
1936;· -1935 1936 1935
verbruik, heeft de Directie van de Am- als kooper qp,' be~aste. rUbbermarkt
"sterdam Rubber Cultuurmaatschapplj gaf ruime koerswinste'n voor Ru:bber- Tandjong-Prlok .
27,5
~.5 .2']6)' ~ ..1
64.doen besluiten een geheel nletiwe pa,lm-' aandeelen, welke stimulans gunst~g' w~rd SOeraba.ja'
21,fJ
1,'7.1 244.4 ~41~1
53 28:7
11 9
10.5 .123.2 11Z2.1'
ol1einstalaltle te bestel1en bif Oebr. Stork voor de overiga markt. Ook Qlies en se:marang
('Ii
5.2
56.2
67.3
10.5
en Co.'s Apparatenfabriek. . s u l k e r s ,liepe,n m~ema~:r niet,. in ver-, Ch€ri'bon
Tjt1atja-p
0.7
6.6
'14.0.4
1.De bouw van nleuwe fabrleken moet houding 1als 'aan het Damrak, terwiJI Pekalongan
0.4l
0.2
3,9·~ .3.6
o.a
gelijken tred houden met de ontwikke- ten Iaatst;.e qe oude l1efde van het In- Tega.l
0.5
1.9 l'
9.6
0.6
0:7
;18
9.1
ling van deze industrie. De HQllandsche dische pUbllek weer naar voren trad en Pasceroean
Proboling,go
23:
0:5
0.1
'Indus.:tde profiteert aldti.s vlin d'eze cul- Sporen, Trammen en Sche.epvaartsoor- Panaroekan
(3
2.8
0.1
0.4
tuuroplevhlg, waardoor ook de vraag tEm op den voorgrond bracht.
0.3
·o.f
Banjoewangl'
Kalianget
naar geschoolde arbeldskrachten to,3.OUewaardeil Kamal
neemt.
SangkaPQ€ra
.Over het product O~ie memoreeren wij
Rembimg
.'
Koninklijken monteerden I ruim vijf
nog ona.erstaa'nde beschouwing in een
Djoewana
,
punten en' sloten op hoogsten .~oers Mei'ak
der ,Hollandsche. bladen.
· De ~en na den artder gaan de Ameri- 404~2\--405. Exploratie zakte aanvanke- Pa'manotekan
.kaansche petroleumproducten. oyer tot lijk v:an 170 naar 167%-'14 terug om
Totaal
het verhoogen 'van den 'prljs voor ruwe later weer tot 169 gezoeht te blijven.
67.2
JaN'a 'en Ma\ioera.
17.6 15.- 158.6 162.3
764.6
van

op

de

ehweer
vap:

tot

,:J'

I

. De

..

en

qe

aalt en

Invoer vein' Java (en Madoero 11gedurende! Nov.
,

(a:

l

I

.

:V0 0 1''a l op ,Batavia. werd do~r exportetirs ~n ,speeUhinten veel q~ge~et. Dec/
J:an. l~verlng werd te Telok Betong verh~ndeld vana! ! 11.20 tot f 12.6(), ter:'
?Vij,l, r~br./¥8:art.l?I. p1,2Q centen hooger
gezocht werd. Te BatavIa werd eerste
.}rsten ged~an yan / 11.50 tt / 13,,- per
pico!. De Bata'Via-markt was in het algemeen .vast~t dan Telok Betorig door
~ro9te. sp'~culat1e-vra'ag. Londen voo1'taad: 1816 ~ 11 tons.

,.W 1 t t ~ M u;n t 0 k pep e r.
~~n.v~tnkelijk boden eXpOrt~mrs. lagere
prijz~n, waarbp Banka v.i'1jwel niets afgaf. Tev~rge~fs' werd / 18% - i 18% en
~ater i .i{).~ gepoden, eerst op /. 20t'2
fob werd tenslotte iets gedaan. De prljs
veor witte peper is in verhouding tot
hetzwarte prOduct nog te laag, .zooq.~t ,wij .nogyoqr de ,feestdagen betere
prijzen ve,rwaG:pten. Voorraad te Londen: 11841
1 ton.

~.~,~

~-~?tsWtaSSh'·~~·t~a~~tc·!~:~~"'n;~tt

.. het.
hooper,s voor
.
ee s ~ repe ~O
resp. 36% ct. & 37% ct., met weinig
aanbod.
U. K. Stoek-cijfers:
Londen'
34.873 tons
Liverpool
47.6'13 tons
een. vermtiiderlng van 2.799 tons.

_.

De Theemarkt
De firma John Peet 8& Co. dee1t mede, dat de standaard-noteer1ngen tnde
Java-theeveiling, op 17 d~er te' Londen
gehouden, als volgtzijn:
.. - .'
10 :Dec. 17 Dec. verschll :
Oewone mldden",.
soort Dust
93,4 d.
10 :1.., f'14 d.'
Oewone midden, . ".
soort P. F.
10'14 d. lQV4 d. ;
Ordinaire
:;; .: ~ '.~r
B.T.
',93,4 d. 9% d.
Ordinaire
p.S.
10 d.l0'14 d.
+%d.
brdinah'c P. 1674 d. i6%' d.
+'14 d.
Qrdinaire
B.P.
9% d. 9% ct· , Oewone inldde'llsoort B. T.
10 d.
10d.
Oewone ,midden- ~
soort P.S.
'103,4 d. 103,4 d.
Oewone middensoort P.
11 d.
11 d.'
Gewone mldden~
soort B.P.
10'14 d. 10~ d. l
+J~"d~
Oewone midden.soort O.P.
ii'14 d. 11% d.
+~~.
;.:, :'
Oe'wone middensoort B.b.p.
tod. 10d.
Goe~e . ,lrii~densoort B.O.P. 10.% d. 10~ d ..
Goed,e tiP.py
B.O.P.· Ish.) 2% d.
1.sh.2 ~~
Verder sethden /de· heeren John ,peet
& Co., LOnden, dat de markt' ~lQdt 'In~t
goede vraag; de ve1Ilrigeii ~tllleh 01> ~
Jantiari a.s. hervat wordim. ' l
.
'(Opgave van Dunlop.ire 'KdlllJ

, 14 ~c,erliber.
De hoeveelheid. ready tliee w~lke
gedurende de afgeloopen ' week werci
aangeboden, was wederom eenigszins
~roOter, terwijl de' vraag gelljk was aan
die van de week ievoten: . ,.;.
De kwalitelt vertoonde in het algemeen a'chteruitgang:
,B. O. Pekoes eh Bro. Teas inet prima
+
.schenken waren gezoeht. doehjrt'
Cit ron eli a - 0 lie. De markt de kwaliteit een inzInkIhg vei'h)ohd~.
.\V~ ,stII, tengevolge van de poeasa. De werd~n 'oveteenkomstlge prij~n ·:b~tal\la.
dewone a' middensoort·· ,gel)YOkel\s
meeste producenten nemen een afw-achv~A~~.. ,dp~h
tende houqing aan, daar' de eerste paar ?~tmoeti'en b~v~~tligen~e
ofschoon laaggeprijscte :D. O. peltoe~ als
weken weinig. olle zal afkomen.
,vast te beschouwen waren, vlel f®r~~n
,De pt:!js voor oUe schommelde tus- hoogere kla&e eenlge 6ilregelti1~tigh~la
schen / 1.40 en / 1.45 voor aBe leverln- waar te nemen. .
I
" .
gen tot en met Jun1. JuU/Dec. levering
Voor Pekoe Filgs. enbust~ pe~tQi?-d ttl
v1"aag / 1.35 aan'bod / 1.40. Voor olie het aIgemeen goede vi',aag bp a,'ah'tt~kmet hoog Citronellal bestond eenige be- kende p~iJ'z.en.
"
,
langstelling doch de volle preinie werd
V'oor goedeberelde ,mid<IelfsOol't. <Jr.
riog niet betaaTd.
\
Pekoes . ~n' pe~{Qes weni 'ietsp1ee.t '1j~...
langste1l1ng getoond; voor andere k~a.tT a. p 1 0 c a's. Na eell betrekkelijk ::en was, de markt ongeveer oriyeranstille tijd kwam het Ibultenland. Plot-I derd.,
.
Er werd.en. tegen bevredige~ld,e .prijseHng ill'et grootere vra'ag. Fabrlkanten
konden tegen oploopende prijzen vrij zen, een~ge ~~ken gedaan in De~~~b~~/
groote: hoeveelheden afsluiten.
Januari B. O. Pekoes _van goede kW~I~
telt en in enkele Jannarl Or. Feko~
Bandoeng A llep op van / 3.70 tot f 4.10 van gewone tot lage middensoO~·tkWa.:,
OLT/AA
" " "3.75",, 4.;- liteit. '
Andir A
"
, , , , , 3.15 " ,,3.60
K:waliteit: Loopt terUg.
otT
" " I' "3;20,,. " 3.50 Londen
'
.
ve1l1ngen::'
Voor het gebakken product bestond. Britsch Jndie '7-'1~--;36: onvlJi'andel'd.·
slechl-S mat1ge belangsteling.
Jav,a '10-12-':36" 'Zle oilderstaallde .'it0'''
t e c r l l ' 1 g t m . ' ;: '
R ij s t. De lllarkt lag zoo goed als
geheel verlaten. ZooWel van het binnen_Kerstv~c.antie.be.B.atavta~-;ll!~t~t
;~l
Hind als .vail de b'uitengewesten bestond g~sIoten ·zlJn ,van 25 De.c.emb~rc ~5 ,uur
z'cer \velnigvraag; 'terwljl het aanpod .tot 29 J?ece1.l1ber 9 uU,r. ·In ,,~~~.~z~~
'Van 'pellets drhigEmder werd. Met Iil- l~n gedur~nde de. weken .~e.gin~,~n~e ,2:1
a"f.am3.joe 'we'rdrrL gecanceld tot J 3.15 Dec. en 28 ·December geen ,v~Ul~~n
voor 'Oecember le'vering hetgeen J 0.10 worden gehQuden.
.,
'
oeneaeh de 'verk6opl1mite van Indranata~la' Ndteerlilgeil 'per ha~t ~~lo,
m'a'joe-pelled Is. Ee'rstehandszaken zijn inClusfef uitv~rteCl1t.
~~·S. \ii~g~~lo,te~, . ~k door go~kooper O. .·P" ;Flnest
142'~45 ~troU1.
aa~J:Jod _v~n ~t:~w~n~. ,pe :r:<~a~'ang 10o. ·P.'s good medium'
'... ....
!osan t~ere Werd op / 2:?5 ·franc.o Kra- to good·
.
wang-liJn aangeboden, d~ch nlet geO.P.'s· ordinary
plaatst.
to medium
'
P.'sordinary to
utt'den aard der iaa~ 'hebben de twee medium
'
.
vrije 'd~'gen van het 'Inheemsch Nleuw. i
P.S. & 8. ordinary
j'aa;rd6k 'op 'cUt artikel een reminende to medium .
38-39
'hl'vlo'ed uitgoo·efend..1
DU.st & Small Fugs.
otdinary to mediulll
,35'Iz---!J~
Noteerhigen :
B. O. P. Finest
44~:6Yz' ,
Huller 13oeloe
/3 ..50
B. O.P.'s :good :meUUllerTjete
" 3.20 . diu in to good
Lolosan Tjere
,.3.. B. o~ Po's ordinary
,,'2.80
Petja Koelit .Tjere
37-38Yi '
to medium
B.
P's
ordinary
,to
R'u b b er 14/12 - 19/12: Blj het
begin van 'de week zijn zaken tot stand 'mediuin
iB. T.. ordinary ~o
gekomenvoor st. Sheets & Crepe tot
mooium
resp. '34%ct. & 36% ct. Later zijn de
P. F. ordinary to
prlJze~ s~erk ,naar hoven gegaan, ~.l. tOt
medium
363,4 ct. & 38% ct.
Deze flhike ,stljging in prijs houdt
yerband met de deClsie van de 'Int. Rub.
lDE,DUITS<?tu; .' ~AN~EtS~.f\l!~S
'Comlte weike op . Dinsdag 15. dezeris
B e,r ,1 ij n, 16 Dec. ,(1'rans«"e~~).
ge)l!lmen om .d~ .export-quota yoor het
€erste kwartaal 1937 te vethoogen met De Oultsche· :handeIsbalaris .over 'd.e
5'%, n.1. 'tot '75%1, en het tweede kwartaal maand November vertoorit een' exPortexcedent 'van '64 mllUoen m{}rk ~gen
1937 met 10%, n.I.tot 80%.
' .
'Oeze beslisSing was'blijkbaar niet ·76 millioenm,ark cin OctOber.
Het exportexeden~,-:ih~het tljdV'ak "J.aalgem~en v.erw~cht. Londen' en Amerlka hadClen blijkbaar op een verhooging nuarit/m .November 1936 bedraagt,45tJ
'
'.
van 10% voor J'an./Maart gerekend en mUUoen .mark.
De waarde 'van den Duitsehen 'In,vper
als resultaat daarvan zijn fabrieken
zoowel als speculahten flink in de markt 1:edroeg 358 m1llioen' mark, hetgeen 'I~~
meer is dan ·in October, ·terwljl de 'U,ltgeweest.
Locaal was de omzet yah ready rub--: voerln November 10 mUlloen ~ma~k J(\ber vriJ groot, 'maar het aanbod van for-' ger was dan ·lh October en 422 nil1.llO'en
ward leverIngen was zeer 'beperkt.
! mark beliep.
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BATAVIAASCII
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kelijk verrassende wijze vrij te spelen en
heeft een schot dat vele voorwaartsen
hem kunnen benijden. Te. Hrussel maakte hij drle doelpunten, .hetgeen zoo wel te
danken was aan zijn fel doorzetten als
aan de prompte wijze -waarop ,hij de
door zijn partners geboden .kansen wist
te benutten. Lungen is een totaal ander
type spele- dan- ,BakhnY3, hetgeen samenhangt met het verschll belder ternperamenten en met de ulteenloopende
opvattlngen die zij van ete taak van een
mlddenvoor hebben. Momenteel zouden
wij :boven een ,Bakhuys In topvorm geen
enkelen: anderen speler verklezen, ook
Lungen niet. Maar -wanneer de Amster....
dammer gelegenheld krijgJ\ om zich in
het verband van de Oranje-ploeg dn te
spelen kan hij een goed~,~ en zelfs een
voortreffelijke reserve V90r Bakhuys
zijn .

.

I

lnternationaa]
Nederlandsche elftallen moken qoede beurt
De Ilonguren 'oJ) Spaugen, Ditnuuil smaakte tie goulaseh.
uiet IUUlr meer if ... Pittig spel van de, ~w(~luwen te
. Brussel, Luugeii eeti goetle reserve voo,: 'Bukluiys

"

Bl:AU
,

'

I'

'l'e ;Bruss.el leidde het snelle, plttlge
en oppcrtuntstlsche spel van de heele
Zwaluwen-ploeg tot zUl~, een meerderheld dat zij op . een gegeven moment
met 5-1 Ieldde. Dit JWas de beloonlug
voor een .ploeg wier tactlek op: scoren
berekend was, en de, straf VOOr een elftal dat vergeten had zlch in de kunst
van scoren W bekwamen. In het veld
wogen betde ploegen betel tegen elkaar
op dan In het doelgebled. (Met een ~~L
voorsprong verslapten de Zwaluwen een
Ietsje, met het gevolg dat de plotseling
als echte Roode Dulvels spelende Belgen
hen overrompelden en ophaalden tot
5-3. M\aar hlerbij' bleef het en dezen
'eindstand kon nlemand geflatteerd voor
de onzen noemen. Zij toonden een aanval te kunnen afwerken, een kunst wel- Na de ol\thuJling van het radio-mollvment hebben' Prinses Juliana en I)ins' Bernhard ziclt te Eindhoven naar het
• t.errein begeven, waar het ;a,stronomisc~ observatorium zal verrijzen; Prins 8ern~ar~ legde er den eersten steen.
ke de Belgen nog leeren moe ten In weerwll vail. hUll drie goals, waarvan de
laatste 'trouwens in flagrante buitenspelpositie van een heel ristje roodl\Iarille
baa~jes gescoord werd.
BEKE&WEDSTRIJDEN 2DE RONDE

zalm in Centraal Europa, met vier goals
verschil van Engeland nicest verltezen.
tIet BondselftaI, waarin uit de' nattoMaar wat men niet begrijpt Is hoe de nale ploeg alleen van. Heel, 'Bakhuys en
heeren er nog in geslaagd zijn twee maal de Bock zaten, dlende de Hongaren van
door een Zoo sterke verpedlging als de repllek volgens het Hollandsche recept,
Engeische heen te breken. 'Want het dat wil dus zeggen door middel van onschleten, h~n zwak~e punt, was gisteren verwachte, 'snelle en Iorsche stormlooOok.wel ZQQ mi¥rabel dat het geen haar pen en op het doel van Szabo. Het plaat, gescheeld had of de match was met een sen .was bij.na doorloopend verbazend
. draw gee\ndigd, ondanks het groote sIoraig en tljdens de heele match bleef
Overgepl.. van Hr....Ms. "K. XIII" naar'
Zoo was er aHe reden
z1ch over
Carlisle - Claptonorient
4-1
veldoverwicht der gasten. Het. eenlge .
den onderzeedienst, de luitenant tel' Zee
de
voorhoede
vleugeUanl
deze
partij
van
de
ZwaI~we~
te
verheu,Mansfield
Bournemouth
0-3
Hongaarsche doelpunt, tevens het eenidel' 2de )<lasse A. M. .vALKEN:BURO.
gen. Wanneer men zekerhetd. had dat
0-3 '
Shlldcn - Dartford
ge van den middag, ,kwam namel1jk op
Overgepl. van. Hr. Ms. "Kortenaer" naal'
~vo'lksgezonph~id \
Cardiff - Hwindon
~-1
al1esbehalve overtuigende wijze ter rwe- door het falen yan de llnkerwlng v.,d. de te Brussel geprobeerde voorhoede alde Marinekazerne JtOedjo~ng" de luitenant
Lincoln - Oldham
2-3
Me't ingang van den dag, waarop het h-er- tel' Zee der lste Iklasse S. A. J./~ONORE
reId. Het ontstond ult e-en voorzet, waar- Tuyn-LlnS&e~, maar zeUs die hll1'kende tijd dicll vorm zou vertoonen behoefde
lJenoemde Afdeelingshoofd bij het ,Genees- NABER.
"
'
Burton - Darlington
1-2
bij keeper van Male den zeer gladden J aanval wist het de vermaarde· profs nog men zich voor· de toekomst van onzen
kundig LabOl'atorn.l,Ill te Batavia, dr. A. G.
Overgepl. van Hr. Ms. "K. XVI" naar
,Ipswich - Spennymoor
1-2
bal niet klemvast ,kon Ikrlj'gen en hem t af en toe zeer lastig te maken doordat Oranje-aanval geen ,zorgen te maken.
VAN VEEN zijn betrekking 'zal hebben aan- den Onderzeedienst.. de IUltenant ter ~e
WillsaU - Yeovllandpetters
1-1
'gUppen Het zoodat een inloopende Hon- er met zooveel animo gespeeld werd, en Maar die zekerheld heeft men helaas
vaard, eervol ontheven 'van de waarneming det 2de klasse 'B. J. G:~ SOHOKKING.
Walthamstow - Exeter
1-1
gaar het ding maar een zetje behoefde ~lgens de juiste tactiek, door Kie drie niet want een zwaluw maakt nog geen
van die bet.rekking, dr. J. K..BMRS.
Overgepl. van .Hr. Ms. ;,Sumatra" naar
t{' geven.
'overlgen,. Tot.doelpunten kwam het niet, zomer I......
Accrlngton - Tunbrldgewells 1-0
Wedel' benO'~'md tot de tevoren door hem Hr. MS. "Jruva" de kapitein.:.luitenant ter
caardoor Het de afwerklng ook aan onWrexham - Gillingham
2-0
bekleede' betrekking :van natuurwetenschap- Zee J. J. A. 'VAN STAVEREN.
•
De Hongaren hadden,ons de eer aan- zen kant te veel over. Bakhuys kreeg iVan
&mthliverpool - Queensptlijk teCihnisch ambbEmaar dr. J. K, BAARS Ov~rgepL van ~r. Ms. "Java" naal' Hr.
vd., met bepal'ing, dat hij ~plaatst blijft Ms. ,,sumatra." de kapitein-Iuitenant ,tel'
gedaan
!
links' vrijwel geen steull ell hij had ook
parkrangers 0-1
~oetbal
bij het Geneeskun'dig La'boratorium te Ba- Zee N. A. ROOT VlAN. TONNINGEN en de
hun sterkste elftal geen geluk met zijn schoten, terwijl zljn
, Crewe - Hartlepools
1-1
tavia.
luitenants ter Zee der 3de klasse J. p. ROTpartner de Bock weI €ens beter gespeeld
Southend - York
3-3
tot
verpl'cegster
lste
klasse
bij
G'A:~S 'en H. L. VERNIERS VAN 'DER'
Benoemd
.
Reading - Newport
7-2
in het veld te sturen. Zij zijn op voet- heeft. Maar Vrauwdeunt had zijn dag,
het (krankzinnigen,wezen mevl'. M. H, B. LOEFF.
•
en
wanneer
na~st
Bakhuys
op'
de
links7-0
~lgebied zeer ambitieus en houden er
~,ngeland MlllwaH - Gateshead
TRUMPP geboren REICHl, ambtenare van 'O'vergepl. van, Hr. Ms. ,Gouden Leeuw"
13ristolrovers - :So~th'port
2-1
buiteplartdsch verlof teru.gverwacht, laatste- naar Hr. 'Ms. "Jruva", de iuitenant ter Zee
nlet van te verllezen. Derhalve zetten binnenplaat& ~mit gestaan had, ,wat
lijk die betrekkinlg bekleed h'ebbe'llde en del' lste kla~se p. KRONENBERG.
aanvankelijk in de bedoeling heeft geze in hun team aeht van de spelers
UITSLAGEN VAN ~ATERD~d
'
.
geplaatst bij het krankzinn'igengesticht te
OV'ergepl.' van Hr. Ms. {,Java" naar Hr.
ook tege'n Engeland waren uitgekomen, legen, dan geloof lk dat het resultaat
Buitenzorg.
. Ms. ~,Gouden 'Leeuw", de luitenant ter Zee
waaronder de heele voorhoede, terWijl de voor ons gunstiger zou zijn' geweest. En
Reuter seint uit Lond~l{ de uitslagen ,[(o.,:jbal ·
Met lingang van 15 Januari 1937, weg'ens del' 1ste klasse O. R. F. J:MMINK.
overigell zeker niet minder waren dan dat in weerwll van de soms overweldl.. van de Zaterdag j.1. gespeelde wedstrijOVergepl. van Hr. Ms. "Java" naar 'de
gewichtige' partLculiere. ;,motjeven, v,er~e,e.nd·
degenen dIe ze vervlngen, een uitzon- gende superloriteit der gasten op het den.
een binnenlandsch ·v.erIof voor den 'tijd van Marinekazerne ,.Oedjo.eng 'r, de lUitenant ter
.
een maand. met stilstaoo van de aan hare Zee Ider ,1ste klasse W. VAN LIER.
'
derlng gemaakt voor den afwezlgen mlddenterreln.
betretkki9- g ,verbonden bezoldlgi~g en V'cl"deOVergepl. van de Marinekazerne ' "Oellolult stalld wijkt
Bar08Y. OOk op Spangen heeft deze ploeg
;'1 re wettlge voordeelen en OVel'IJ..gens geheoel djoeng" naar Hr. Ms. , Java" Ide luitenant
een prachtlge demonstratie van virtuoos
Alles saamgenomen viet de match nlet
buiten ,bezwaar van den, Land~, aan mevr. ter Z.ee Ider lste klasse J. F. p. 'OPW1JRDA.
voetbal gege'len. Het drlbbelen, het com- mee. Het Is voor een tijdje zeer interes8. V. C. - IIOUD'£ STAND &--3
J. RO<?S geboren NIE~Hl]ISL tljd. ~d .. vel'Ovel''gepl. van Hr. Ms. "K. XIV" naar den
bineeren, ,,,ooral ,het positie-klezen wa.- sant onl fraa! combinatlespel te,zien, en
I pleegstdr lst~ klasse blj, het Krankzllllllgen- ond.efze€(l1enst, de luitenant 'ter Zee -d~r
ren stuk voor stuk schler,onverbeterl1jk, het is ook weI eens plezlerig dat de
Is de eel'tse ronde-ontmoeting met wezen te Bmtenzorg.
2de klasse G KOUDrJS
en ook hier trad aan 't licht' wat' de eigen ploeg het te br~ed geweven :web
Birmingham - Derby .C,
0-1
een eclatante overwinning geeindigd, dit I Met ingang v~n, ultimo Januari 1937, op' O'Vergepl. ,v·an., Hr. Ms.' .,K. X"> naar lIr:
Charlton A. - Everton "
2-0
keer moesten de B V C -ers zich met verzoek, eer'vol lilt s L~nds dienst onool~gen Ms. ",K. XIV", de luitenant der Zee der Iste
Engel~hen al zoo gefrappeerd had: het van combinaties Ver~heurt,l maar op
..
...
.
en met J'echt op p'~nslOell, RADEN 'I~O- klasce C. iW. SLOT en de luitenant ter Zee
meesterschap om den bal het werk te den. 'duur maakt dit sterlel hlijven door
Chelsea - Brentford
2-1
mindere clJfers tevreden stellen. Eemgs- K:RODIHA!RDJO, anrbtenaar op wachtgeld, der 2de k!l. W J DE VRIES.
laten doen. Wat bal-techniek aangaat eigen schuld van zulke fraaie of(ensieGrimsby T - Huddersfield
2-2
zins was dit te voorzlel1, gezien 'de laa4~el~j~ commies-'boekhouder' bij ,de p'2stOvergepl: 'va'n Hr. Ms. "K. XV" naar den
jyas er in onze ploeg maar cen die tegen ven de toeschouwers . toch een beetje
Leeds U - W Hampt~n W ,o-~
vorm 'waarop in den laatsten tijd haar I' b~stnjdmg.
onderzeedienst;, de luYEena.nt ter Zee del' 2de
deze geraffineerde, spelers opgewassen ,kriebellg. Want gelukkig is nlet ledereen
afgeb. na 83 mm. wegens mlst. tegenstandster kon bogen. WeI was .deze
-.
,"'"
klasse E. 11. VORS!ER.
" '
Liverpool _ Sunderland
4-0
niet bepaald feno1l1enaal te noemen I
jFmanclen
,OvergeP'1. Ivan HI.. Ms. ,.K. XI naar Hr.
'was, maar dan ook ~volkomen opgewas- t~oo'n chauvinis~ dat hij over elke v~r
, ,"
'I
.
Ms.
"K.
X.V",
de
IUltienant
ter
Zee
'der Iste
sen ge hebt al begrepen dat ik van Heel prut-ste kans blijft jubelen wanneer zljn
Manchester q - Preston NE
4-1
maar t<Jch goed genoeg om een debacle I Wegel~s zesjarigen dienst alcht maand-en klasse J. W. ORT.· .
bed~el. Van Heel wordt ouder en ,wat favorieten er, maar van profiteeren.
Middlesbro' - Manchester U
3-2
te vocl:kol11en. Tot tweemaal toe wlsten ver.ot naar l£uropa verleeI1<1l' aan: ror. H.
Overgepl. ,yan. HI'; ,Ms. ,$. XVI" naar Hr.
Porthmouth - Arsenal
\
3-2
ze 'zeUs de stand te egaliseeren.
r VAN DBa MF,:ULEN jnspeeteur van Fi- Ms. "K. ,Xl , de Lmtenant ter Zee der 2de
langzamer, het valt nl~t.t~ 160chenen,.
,
'
Stc,ke City - Bolton W
1-5'
..
.
.
I nancten te Semarang,' met bepaling dat hij klasse ~. VAN ,KARNEBEEK.
maar zijn vaardlgheld en 'zijn routine
Neen, de voetbal-goulasch, smaakte
2 2
Over tlJd laat scheldsrechter v. Mmos zijn ,betrekkin'o' .zal 'nederleagell 9P 16 Mei Ovel'gepil. van Hr. Ms. "K. XIV" naar Hr.
' ld W
zijn zoo groot dat hij ook thans nog, of- ditmaal gedecideerd niet naar meer !
W B rom A - ,8he ff le
beginnen. De thuisclub OOgint met e-en 19'37
0
0
Ms. "K. XVI", de Luitenant ter Zee der 2de
schoon een ietSje over zijn hoogtepunt '
uitgest. wegens sneeuw en mist. niet vol te houden tempo. De eerste aan- I G~plaatst t B ldoehg CU" H MIDDLE- kla.~se L. J. JARMAN.,
.
•
I
•
,
e
al
.L-t.
"
.
Overg'epl. van d.en Onderze~xilenst naar
heen, QP voet van gelijkheid' te~en de
De R09de DuiveIs geklopt
val t.w. van de dames Florentmus en TON, adJu~ct ,cpntroleur voor de l>elastll1gen HI' Ms K, 'XVII" de officier van den Ma'.r\VEEDE DIVISIE
.beste technici' ter· wereId strijden '.kan.
Heemstra en de h€ereh Lijbers en Bos t,~ Bengkahs.
,
rine Stoomvaartd:ienst der 2de klasse J B
1,faar' met uitzOl~dering' van den RotterEen werkelijk tiit-stekende prestatle lekomt erdoorheen als koek. Keurig com-! Geplaa~t bij het Centra·at Reml:sekantoor, P. H'AANAPPEL.
. ..
1-4
dammer konden onze jongen$ in het do-: verde een ander ,Bondselftal, onder den, Barnsley - Burnley
bine€rend sch€ppen ze zich menige kans te patavl~ de kasbe~.n~bte 2de klasse MOEOVel"gepl. van' 'Hr. Ms. "K. \XVII" naar,
,
'..
. HAlVi~AD rABRIE, blJ s LanQs Kas te Wel- den Onderzee1dienst de oHider van den'MaBlackburn R - Plymouth A
2-3
mein van de b~vaardlgheid de vergelij- 'naam ,van d,e.Zwaluwen u~tkomend; door
De Roudt 'Standers. knjgeh ab§.oluut tevr€den· de ~~slbeambte 2d-e' klasse BA;R- rine 'Stoomvaa.rtdi:ens~ ~er 2de klasse J.
Blackpool - Coventry C '
3-0
king met hun tegenstanders lliet door- te 'Brussel een elf tal van de Roode Duigeen voe& aan den grond, de B. V. C.- DJA!H WIDJA'IR'A NAJA; tihans respectl,e- LANGERVELD ren tde luitenant ter Zee der
Bradford - Southampton
3--1
staan, terwijI zij pok als ploeg vrij poo- 'iels met 5-3 te slaan. Nu nloet lk er in
aanval rukt hun verdediging geheel uit ve~ijk geplaatst bij '8 Lands kas t~ .Wel- 1ste klasse A. H. I. KRAMERS.
Bury -=- Nottingham F
1::-1
,vertjes afstaken tegen het volm3Alkt een adenl aan toevoegen dat de Belgen
elkaar. Daarbij d<J,et het verschijnsel' zich tevr-eden '211 het kantoor vco~ de Adnulllstra·
OVel'ge,pl. van Hr. Ms., J,Kj 'XVIII" naar
teu! van Landskassen te Batavl~.
Hr Ms ,K XVII" :de lmtenant ter Zee del'
Leicester C - Chesterfi~ld
. 3-1
sluitende, homogene Hongaarsche team. dezen keer in strijd met hun gewoonte
voor,
dat
de
H.
St.,-middenvakkers
aan
Ret
aan
den
notaris
tevecs
vendumeeslste
kla~e' H TrOHELMAN
.
.
New Castle U - Swansea T
'5---01
Dat 'Zij slechts o'p het kantJe at ver- n 1e t hUll vertegenwoord,lgende p.!oeg
.
.
de ma!aise }needo-en en vrijwel niets tel' der 2rde. klasse ~e Bandjermasin rI. DE
'Ncrwlch C - Bradford C
0-:-0
loren, en met een beetje meer geluk een als Roode DuiveLs h~t yeld in~nd~n. Zij
, \
kunnen uitrichten. Sporadis~~ kunnen V'dIJ met mga,ng van 1 Jilli 1936' weg~ns
Sheffield U - Fulhaln
2-0
draw, en zeUs een 'kleine ~ge hadden probeerden, een aantal nleuwe spelers,
ze de bal naar hun aanval expedleeren z.ekt.e ver.eend .verlof van zes· .maan~en
Dep. van Oorlog
.
. . . !: wordt VTcrlengd met een jaar, met bepal'1llg,
Tottenham H - Doncaster R 2-0
kunnen 'behaten, 'm~t uitsluiten.d ~n at- dIe. versterkt war~n door een enkelen illwaar Honer geen onaardlg parhJtje dat hij zijn ambt wederom iaJ )iioeten. hebBlijkens bel'icht Ivan, 'het Depa\·tenJent vall
Westham U - Aston·Villa
2-0
leen toegeschreven worden aan het in-, teniatlonal, ell hun team leek even weispe-elt.
,
ben aanvaard door overn.eming van het pro- KoQonien zull.en de kapiteins del' Infanterie
afge,br. na 85 min. wegens slecht l1cht
derdaad raadSelachtlge gebrek aan nlg op de nationale ploog ~Qls de onze,
Pas na een vol kwartier ollgeveer valt tocol en door, ~ennisgevmg aa?- de~ Di~ec4 J. VAN 'T RIE:r, J. W. R. H. DOORMAN en
de 'officier flan Gezond!heid Ie klasse K. VAN
' .
.
t,-;ur val! JU3tltle op 1 .]anuan .193a.
~
schotvaardlgheid der HQugaarsche IYoor... die ,drle Internationals telde : "Weber, •
het eerste doeltJe. Mej. Florentmus deGe\durende de ',vetdere afwezigheid met DER WAL met h;~t m.s. ,Jndl'apoera.", tiat
DERDE DIVISIE
hoede. Er was
WOl1d~rbaarlijk .klas- Caldenhove en Bas Paauwe. Men moet
poneert het leder na een keurig opgezet verlof 'Van ·den notarls ,vendumeester' der op 30 ,Qecember a.s.· vertrekt, van verlo!
se-verschU tusschen den opzet en de dus lliet meenen dat de Zwaluwen het
offenslef listig in het mandje.,
12de kla~se te Bandjermasin J. DE VRIJ, naar Nederlan'dsch-Indie terugkeeren, terZuidelijke
Sectie
afwerking der Hongaarsche aanvallen. vertegenwoordigende Belglsche elftal
De gelijkmaker voIgt vrij spoedig. Als benoemd )tot tijQ!lij.k ,verVa11lge17/d. 'notari~ wijl de 2de luitenants der fnfanterii~ W. A.
De Q~t }lloe'St men $Oms· verbluffend hebben geklbpt,
,. t e ta d' . d
d' d kt aldaar, J. T. C. ,WINfA, zonder befoep~ i\~O- BEDET.. en C. eL. HALEWIJN per zeltde
Di as Zljn
eg ns n er mm er goe
e , nende te Malang .
'. "
2-1
Notts County - Watford
scheepsgelegenheid j).unne best'.:,mming 'naal' '
'van eenvoud en vlotheld noemen, de af'
Indie' ,iull'en volgen.
weet
d-eze
met
een
schijnbeweging
vrij I
I
•
.
::'"
'
", '
Torquay
-:Brighton
0:--2
werking leek n~rgens. n~r. 'Overigens
Met dat al hebben onze jongens een
Blij'kens id€\m zal de burge.rlijk am'btep.aar
te
komen
en
scoren,
1-1.
In~n
Uitvoerrechten
ell, Accijl1zen
school zelfs in die fraal~ opzet de
partijtje voetbal ten .oeste gegeven dat
F. M. WILLEMSE, laatst'elijk hoofdadminiRet spel gaat nu meer gelijk op. Al..
Noordelijke Sectie
cie lWeinige Hollandsche toescnouwers bij
strateur l>ij den 'Ma.~zijn<iienst del' Inten'weer
is
het
de
damesafdeeling
die
B.V.C.,
Op
verzoek
m.et
ingang
vim
Ultimo
Dec.
dan-ee met het ;5.3. '"J. P. COE'N", dat op
k!em de'r onproductiviteit dezen ,guren avond-wedstrijd vaak in
de leiding geeft. Het Is mevr. Jonkman' 1936 wegens volb{achten ~ie~sttijd eervol en 23 December a.s. 'vertrekt van vedof naar
Chester - Rotherham.!,'
. ~1
verrukking bracht en ook op het ~lgl
die hiervoor zorgdraagt D" activiteit der met recht op 'per-s1oen Ullt s Lands dienst Neder~andsch-Indie terugkeeren.
ROchdale - Portvale .
0-0
.
. "
ontslagen E. G. DE NIJa, ambtenaar op
,.
waaraan dit voetbal mank gaat. 1 Want sche publlek veal In~ruk maakte. De
dames
schljnt de heeren.te prikkelen en ; wachtg~ld, laatstelijk hoofdcomm!es bij het
Brockport
,New
Brighton
1-1
er werd te veel in de JJreedte gecombl- acnterhoede 'was zeer hecht, en de mldEconomische Zaken ,
het
Is
Dahler,
d:e
n';1
talrijke
fantasti-:
Hoofdkantoor
vanden
dlenst
del'
In~n
a(gebr. ,n~ 76 ,n?-~~,: wegens mist.
neerd, weI zoo zuiver en fijntJes 'afgepast denlinie stak met hoofd en schouders
sche pogingen tenslotte uit een snelle II U1bvO'err.cehte~ ~n. ~ccijnzen.
Tranmere
Hull
,
.
'
"
:
2-1
dat 'geen tegellst~nder er aan te pas boven de Belglsche uit, maar wat het
~
>ren den stand' op 3-1 brenO'b
Wegens zevenjangen d1enst negen ImaanBe!ast met de waarneming van 'de betr.'
..
O'
l
.'
den verlof naar .Europa v~rleel!d aan T. van handelsconsulent bij het Crisis-Invoerkwam en llet leer In Hongaarsch bezit meest frappeerde was tech het snelle,
ZlJn. tegenstander 1s hier al.e:uullst K. ~ENO, ambtenaar 3<le kla~e bij den bureau van het. ,Kantoor voor'den Handel
bleef maar desondanks ,vergeefs omdat iri~.1s1eve en bij wijlen overrompelende
mee ingenomen hetwelk hij duidelijk: cUenst der 1n-' en Uitvoerrechtell en, Accijn- dr. J. C. 'W. ORAMERi, arnbtenaar van buialleen lange centers over de lengte van spel van d~ ,voorhoede die In Lungen
demonstreert 'deor twee keer achtereen zel' te Rengat , met bepaUcg, dat hij zijn, tenlandsch
verlet terll.glgekeerd,,· laatstelijk
het veld aan de offensleven een waar.. een eminenten aanvalslelder had. CharEERSTE DI,VISIE
van verre in te schieten.
i betl'ckking op 17 Februari 1937 z,al ,neper: \w'd,. hand'clsconsulent werkzaam gestekl bij
iijk verrassend en gevaarUjk karakter les ILungen is al meer dan eenS In een
Vanaf de uitworl) kriJ':zt Lijbers even legg~n.
, .
genoemd .bureau.
'
"
~
;Benoomd tot 'Commies bij d.en Dienst voor
. kUllnen geven. ~en kreeg den iridruk bondselftal 01> de middenvoorplaats ge2-'-()
Aberdeen - Kilmarnock
later
de
bal
to-egespeeld
en
met
een
af•
Landbouw
ell
Visscherij
OESMAN
NATAdat de Hongaren in hun zucht om het probeerd, iZul'ks op grond van zijn voorAlbion R - Hearts .
1-3 ' ~tandstreffer kan de B. V. C . - a a n h a n g .
WIDJAJA.
spel zoo veel mogelijk bij te sch~ven en treffelijke verrlchtingen ,voor A. F. C. en
Geltic - Motherwell ,','
3-2
w~er julchen, ~eelemaal gerust echter Gerritsen & Van Kempen, }$:houw & Lie,
bij te polysten het doel opgeofferd heb- voor e-en ;Londensch amateur-elftal
,
Dunfermline A - Arbroath
1-4
ziJn ze pas, als met lang daarna ook een Firma 011siaeger & . Co'., Weekblad
ben ,aan het middel. .zulver comblnee- waarln 'hij eell I tijdlang is uitgekomen.
Hamilton A -+ Queen of South 1-1
snelle. aanval succeg oplevert, (5-3).
"d'Orient", directie Bataviaasc}}!Nleuws:'
l'en, hal~dig stellh~g klezen, goochelen Maar Lungen nlaakte blj die gelegenheHlbernian,'- Partl~k Thistle " 2-~
_~~J. Jans weet tenslott.e het halve blad en Toko Unique..' , i .
met den bal, het leer telkens naar de den altijd den Indruk van een clubspeler
2-0
Rangers ~ Clyde
,dOZljn ~ol te maken.
De eerst a.ankomendeh worden, circa
open plekken spelen, korWm. alles wat bij :uitstek te 'zijn, dus iemand die 'in
St. Johnstone - Queen's Park 4-1
8.15 ,uur, aail de finish op het 13:B.W.S.• ,
I
met de technlek te maken ,heeft ligt aan vertrouwd, verband schitteren kan maar
4-0
st. Mirten - Dundee .' ..
de basis yah het voetba~pel.
in-een vreemde entourage nooit tot zijn
~errein verwacht.'
/ .
2~3 )
Third Lanark - Falklrl('.;
At"/() t ; ,)l"t
Wij vernemen, dat de Nationale JeugdGEVESTIGD
"
volle recht komt. Dat ,behoefde ook fiiet
Maar dIe heele techniek Is toch. per te verwonderen, aangezlen Lungen's spe}
storm hare medewerking, zal verleenen
M. Aalfs Krekot No. 69, Mr. H. CreiltzTWEEDE DIVISJE
slot van rekening maar een middel, dat 'nlet'van dien aard' is dat het gemakke\
bij het vrij houden van het traject en berg" KOl1. pl. ,zur;dt 10, L. 'van Dool'num Rijs4-3
aangewend ,moet worden om het doel .te li.1k door zijn partnets begrepen kan I Alloa - Morton
"DWAHS DOOR BA'fAVIA"
het Bestuur der B. B.'W. S. de tribune wijk 2a (aohter>, H. ,J. Th. A. M. Herck.en-4-1
van het race-terrein voor het publiek rat~ Kon. ,pl. Oost 'l~, A. van \S'~rien N.
bereiken, namelijk het 'maken van doel-I worden. Maar te Brussel hadden de beiAyr United - Dumbarton
0-0
,Wij herinneren aan bovengenoemden lceaankelijk heeft gesteld. z()odat be- I Gmneaweg No.5" E. WIJnberg Berendrechts,punten. Wanneer het spel d~t gi~teren de int.ers, ,H€etjans ',van P.,E. C. en van
Dundee U - East Fife
0
tIl',
Ilaan 11a, H. 'M Weysters Sawohlaall ,15,
5-4
wegwedstrijd, waarvan de st~rt Zondag- 1"Qngs
op Spangen en verleden week op High- 'I Spaendonck van' Neptunus,' weI kijk op
East Stirlh1g - Brechin City
e~ enden de aan~omst van de 100- ! Vl.F. Dieke Senen ,No. 2Q, A.W. Friedrich Tji. bury vertoond werd werkelijk represen- Lungen's bedoelingell
het rest'utaat . Ferfar Ath - Edinburgh C
ochtend om 7.30 VOO1" het B. V. C. Club- p~rs, dle als Iaatste eta!?pe een ronde kini No. 10, L. J. de Groot R. SalehI. 14, J.
4:----1
tattef was, hebben w1j aan de Hongaren hier,van was dat de IA. F. C:-er aJs aan-, ' Montrose - Cowdenbeath
2-1
huis zal plaat.s vinden.
"
om het race-terrein moeten maken, uit- Henkes.K. Sirih 17/19. ft, Oosvcrop ~enteng 32, J. M. d-e IGlopper Molenvl. O. I R.
0-0,
, Voor dezen wedstrijd zijn fraaie prij- stekend kunnen volgen.
welnig of niets te benijden. Maar ik ge-I valsleider prachtig werk kon verrichten.
Raith R ~ Airdrieonians
..
1k
d
J, ,M. Kat lIe SS' laan No, 9, J. P Naes6-1
zen beschikbaar gesteld door Ed. C. van
loot, eerlijk gezegd, nlet, dat het een zu!- Hij is buitengewoQn handlg met den bal,
st. Bernards - King's' Park
H e\l
muz e corps van e Brandweer zall sens Tjikini 8/10 ·A. J. Ph. Tuinzirig'Noord1-1
Arcken,
N.
V.
Faroka,
Het
Gazelle
Huis,
vere afsplegellng gat van het Hongaar- ~eet zich soms in.~et d~!g~bied op werStenhousemuir - Leith Ath
het geheel opluisteren.
t
wijtk 'l~D:
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Snel, en pittig spel

sche vcorhoedespel en ik heb zoo'n vermoeden dat de opname van een voordoor
waarts als Toldi aan den aanval een heel
I
wat doortastender en, gevaarlijker kaonzen speclalen m.edewerker
rakter zou hebben gegeven. Maar Toldl
deed nlet mee, evenmin als op Highbury,
De n H a a g, 10 December de Hongaarsche officials wenschten
blijkbaar de kans niet te loopen dat de
Wie gtstermlddag 'de Hongaren te match in een handgemeen zou ontaarRotterdam tegen het Bondselftal hebben den, gelijk een week of Iwat geleden
zlen spelen begrijpen nu wel waarom door zijn toedoen bijr Parljs-Boedapest
deze ploeg, alhoewel, het neusle van. de geschled was.
VOETBi\LKRONIEK
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BATAVIAAS'CH NlEUWSfftAD van

,~aterdag 19 December

193"6

VlERD'E IlLAD

:'
Orgelconcert in dJ st. Petruskel1t,
Causerie over: ,.ne zon",
Harmonika-soli.
vroonjko muzlek,
Barnabas von Geczy'.s orchester en
crooners.
, 21.0:) Klassiek conceit.
2230 oramoroonmuatek,
23.00 m,uit.ing,
19.00
19.30
19.50
20.00
20.30

Ra~io-programma's
"
.

,

....

,I

ZArI'EI{D~\G

ZOND1\G

Nirom

Nlrom

Batavia. I 126 !\J.

Batavia, I 126 M.

0

17.00

7.30 Heilige Hartkerk, Soerabaja,
18.03. Voora.v0ndconcert ~Iirom-Orkest.
9.30 Vrijz. Prot. Kerk, Soerabaja.
19.00 r Persberichten.
"
8.00 'Katihedraal, Batavla-O.
19.20 Elck wat wils (populatr),
9.30 'Prot. Kerk (Willems-kerk) Batavia-C.
2Q.1O Letterkundige causerie,
2Q.3Q Zigeuner-'ensemble,
Bandoeng II 103 - BataNla II 190
21.30 populair programma.
. 21.50 Arnst. openlngskoersen.
~,15-10.00 Serieuze lm~iek. ,
22 00 Dansmuziek.
Soerabala II 95
23:30 populair allerlei.
24.00 Sluiting. '
8.15-10.00 Kl~ssieke 'muztek,
.l\I1e Weste~che Zenders '
I{. V.
11.0() Wiilhelmus,
'
11.03 Vroolijke muzlek.
Batavia I 157,89 1'1" Batavia II 61.~6 !\I.
101 .30 Concert Nirom-Orkest,
11.58' Zingende torens,
17.01: Gramof09nmuziek.
12.00 Vel"volg concert 'Nirom-Orkest,
17.30 Persoerichten.
12.15 Gevarieerd' cinema-orgel-concert,
1745 Gramofoonmuziek,
12.45 Licht 'programma door NlrQm18:01, Hawaiian-'1lluziek.
Qrkest.
18 30 Gramofoonmuziek.
13.20 Persberlchten,
18:45' Geva~'ieerd programma,
13.31() .Gevarieerd 8Illerlel,
19 30 Gmmofoorunuzliek.
14.00 Danamuziek,
19:45 Buit~nland,s.cll overzicht door dr,
14.20 Persberlchterr' (herhalmg). '
L. F, Jahsen.
,
14.30 Sluiting.
20.00 Hollan'dsche liedjes.
18,03 E'ICk wat jWi'ls Nlrom-Orkest,
20.35 Gl'amofoonmuziek.
20.40, Phohi-relay : .,Van mail tot mail in
19.00 Persberichten.
" Holland",
' 19.10 Gramophoontmuziiek
21.00' Gevarieerd 'dansprogramma,
19.30 De ol1f1nsonnjer Jovattl.
19.58 Zingen,de wrens.
22.00 Geinengd programma.
22.3Q· Hollandsche Itedjes,
2V.OO Sport!berichten.
20.15 'A'Vro radto-hoorkrant,
23.00 t Sluiting.
2,0.40 Zangrecital rbanton),
21.10 Brldge,
Bandoeng
1\'1.
21.35 ,Populail" programma,
22.00 Dansmu.z.ie,k,
'
58,03 1'1. en 90.63 M,
22.30 'Populaire gramophoonmuziek (zel}del'S p. M. N., Priok. Soerabaia I en
18'.00 Theemuziek.
Y. iDe OJ,
18.20 Draaiorgel.
23.00 ~luiting,
18,40 Persberichten, Op 00 M,: Muzikaal
programma.
19.00 Tango's en rumba's.
19.30 Operetren-programma.
20.00 Vaderlandschte l1ederen,
BaUvia I 151,89 1U.: Batavia II 61.66 1\1.
21.00 Amusemeritsmuziek, '
22.30 Hawaiian syncopators,
Orgelconcert,
8.
23.30 Gemengd prognynma.
8.30 Gewijde klanken,
23 55 Carillon - Wilnelmus,
9.15 Orkestmu'Ziek.
2(00 Sluiting,
.
/'
10.00. Sluiting.'
, 10.31 The lig,t opera ~o:mpany.
1'1,1~ Charley Kunz Me<iley's Nos, 9, 10,
Nirom (1\'laleisch) .
11'. 115 en '16
'
1'1.45 Gevarieerd programma.
Batavia' II 190.
la.30 Hwnoristioohe (voQl'dracht: "IsaaQ
op 'dte Dam" ivan Justus rv:an Mau17.00 Krontjongmuz;iek.~
rilk,
.
18.00 Arabische muziek,
12.50 Gevarleerd programma,
18.20 Gambang-kromongmuziek,
13.15 Dan.-'-1muziek,
l8.40 Chineesche muziek.
14.00' Sluitirig.
19.00 Nieuws,
"
'.
17.3.1 dramofoonmuziek.
19.20 Javaam:che gamelanmuzIek,
18.00 The' Betty ,Boop girl lMae QuestaJ.
2'0.00 Wajang-Golektooneel,
18.30 'KinderkOO1',
24.00 Sluiting.
'
'
19.20 Gmmofoonmuziek.
'
Bandoeng II 193,' PLP 21
2Q.OQ Het General \Motors symphonle orO'
kest
'
,
16.3'0 Kinderuurtje,
21.00 Vrool1jik programma.
17.30 Hawaiian-Orke~t ••Aloha Tuners".
22.30 Dansmuziek. "
Bandoeng II 103, P~I11 45 (tot 22.00 uur)
23.00 Sluiting,
18.00 Hawaiian-Orkest (ver,volg), \
19.00 Nieuws,
.
19.15 Krontjongmuziek,
Bandoe.llJ( P. Ill.
20.00 ,Wajang-g9:e'ktooneeI;
24.00 Sluiting.
58.03 1\1. en 90,63 1\L '
7.00 Graunofoonmuzlek,
8.()1~ I. K. R. O. S,~lJitzending:
Godsdienstoefening;
.I
25,51 l\I~
9.00 EpUoOi.'
9.30 KaraktErstukjes,
21.'00 Wilhelmus.
1'0.00 'HollaI1lO,s.che liedNs,
21.05 GramophOOnmuziek.
10,30
COl1cer't.
'
21,10 Persbeplchten.
1'1.30 Dansschlagers,
21.20 Syd Jackson's Novelty Players.
12.CQ Lunch'muzlek.
21.30 Van week tot we'ek. Causerie.
14.00 sa'uiten
21.50 Van mail tot malt in Holland,
17.00"
The'emUziek, /',
22,10 Syd Jackson's Novelty Players.
18.00 "Del' Too und, das .Madchen" van
'22.30 Microplhoon-debutanten.
'
Sohubert.
'22.45 Syd- Jackson's' Novelty Players,
18,20 Piano-syncopations.
23.00 Sluiting.
18.40 Iriterrua ttonaaJ.· ca,ba'retiprogra,rhma.
19.10 WercMschouw,tdoor den heer G,
Ze~seIi
S,eubring
''
19.40 Harpsoli:
Z(!nders: DJE'16.89, DJQ 19.63 (van 20.30
19.5Q - 4'vondwij"'ding.
~ur), DJB 19,74 en DJA 31,38
20.CQ Kiassieke muz:t~'k.
2'0.15 Wiene; Boheme oruhester,
18.25 Volkslied.
'2'0.30 Mtiziek en, zang,
f
18 30 Lichte muziek
21.00 C~ncert. '
19:30 Nleuws (Engeisch).
22.00 'JaZ2mu~iek,
,
19.45 Uchte mU2iek, '
2'2.30 Opet:a-fragmenten.
:20.25 Groeten aan de luisteraars.
~3:()0
',sluiting.
:20.30 Nieuws en economisch ovel'lZicht.
:20 45 Een bli'k in de autob'anden-fabri.
katie.
N'irolll (1l'Ialeiscb)
:21.15 Volkslied,
:21.3() Nieuws en economisch overzicht
Batavia II 190••
(Eng. DJE en DJQ. Ned. DJA en
DJlB).
'
10.00 Concert Javaansch G6melan~Or'kest
:2145: Radio-journaal.
Wiromo Sedjati" .
:22:00 Muzi'.:k van oude meesters op his12.00 Chineesehe mU~iek,
,-'
torisohl€ instrumenten,
12.20 Aralbi,sche mUJZiek.
:23.00 Mondschein-Sonate 'van L. v, Beet12.4Q Katjapi en fluit -met zang:
hoven.
13~0 'Mo:derne krontjongmuziek.
:23.15 Zang-recital (bariton).
14.00 Slulting.·..'
. ~
:23.30 Bluiting.
BMavia II 190; IJriok 99
17,00 IA~llb~neesche Uedel'en,
11.30 TheoscphiSCh.e cau.serie,
Zenders: GSH 13.9'7, GSF 19.82
Bab.'\vla II i90
:1830 Big Ben. Militair-Orkest.
18.GO Kroptjongmuziek uit Sing'apore,
:19:t2 Zangrooital,:
'
18.20 Gambang-kr00l.()Il1g'muziek,
·:-19.3Q Variete.
18.40 Chill'eesche muziek~ , ,
':19.45 Voor de kinderen. ,
,19.00 ,Klucht ,met Soelldan'ee~he }iederen.
:2Q 30 Nieuws en mededeelingen,
19.30 Klu'CJht met Javaanwhe liederen,',
:20:50 Verslag cricketmatch.
20.00 Krontjong-Orkest ••West-JaNa....
:21.05 Dansmuziek,'
22.00 Sluitirig.
:21.15 Sluiting~
B';\ndoeng II 103, p~nl 45
Zeenders: GSII 13.97, GSF 19•82, GSB 31.55
'10.00
'Krontjong-Orkest
"Toegoo n ,
::U.30· Big Ben. ',,Empire magazine" no. 18,
1'2.00
Beantwoordipg
ra,pporten.
:22.01 Orkestmuzie,k.
'12.30 JaNaansche gall11elanmuzlek.
:22.15 Carroll Gibbons met de Sa'voy-Ho13.30 Gainbang-'kromongmtWiek.
tel-Orpheans.
14.00 Sluiting:.
. •
:22 45 ,Verslag v<retbalmatch, I
:23:45 Verslag cricketmatch.
Bal1d()~ng II 103, ,PLP 271 P~IN 291
, ~24.00 Nieuws en mededeelingen,
,
YD~ 20
",
0.20 oal15muziek,
17.00,
,Sumatraansoh
Orkest
"Tikam Toea".
0.30 SlUtiting,
Bandoeng,II,
103,
PMII
45
:(tot
:}2.00 uur)
.
Paris-Colomale,
18.00 Sumatraansch Orkest (veri'olg),
19.00' 'Sportberichten.
Zender TPA 2. 19,68 1\1.
19,'lq Ooster.sch "E]k wat wlls"-program-'
:18.2p Volkslied.
·ma.
.'
20.00 Katjapi-Orkest,
;}8.30 Con,ce,rt (relay Radio-Paris)"
: 9.3'0 Nieuws (Engetsch),
23'.00 SluHing.
:19.45 Concert (vervolg), .
:20.15 Nieuws.
Phohi
:20.46 Concert (vervolg),.
:21.30 '"Le message .de Pa,ris".
,
25,57 1\1.
:21.40 Juridi:sche causerie,
'
Van 20.00- 21.00 op 1,9.11 1\1
:21.50 Koloniale koe,n:;en,
:2'2.00 Concert gevar~cel'd programma,
2O.0q ,K.R.O.-Programma,
~213,25 Koersen.
'
., '
, 1. Gramophool11muziek.
:23.30 Sluiting.
2. De wereld in vogelvlu~ht door
Paul 'de ,Wa.:ut.
Ro'nie, (E. i\.
3. Van en !Voor \Ie missiepost,
4. Gl'amophoonmurziek,
GoI(lengfe 25.4 l\L Azie-ultzending
5, ApostO'laat tel' Zee,
Va1o:erlandsche k"roni~k,
~20.30' Ni,euws.
~2'O.40 Concert.
Ove..schakeIing I J}aar golfIengte
:20.50 Causerie,
25,51 n\. en aanvang van bet
:;21.15 Weekoverzicht:
Phohi-program,ma..
ml.30· Conc~rt.
21.00 Wilhelmus.
:22.00 Literail"C causerie.
21.00 Zonidagavond-Wespraa,k vanwege de
:22.15 Muziek op vertoek,
A.M.V.J.
.
, '":22.3Q Nleuws, .

t7.40
18.20
19.00
19.20
19.30
20.00

,

22.00
2'3.00

H.

17.00 Hawaiianmuziek.
17.20 ~oendaneesche Irederen.
,.Bandoeng II 103, PMU 45
18.00 Maleische llederen ui:t SU1-gaPore,
'18.30 Kookpraatje,
'
19.00 Nieuws.
-:»
,
/19.151 Javaansche gamelanmuztek,
20.00 Herdenklng 'rang Tjehl, causerie,
20.45 Hokkianmuziek.
21.00 Oambang-Orkest.

(

Bandoeng II 103. Pl~ 29, YDC 20
22.0a Gaanbang-Orkest (vervolg).

22.30 'Krontjongmuziek,
23.00 ~luiting.
"

Phohi

v,

P.

"

, Erres. W.-Java Bat, Y, D, 0, 4 106 M.
(regelmatig. op uren, dat de overige zendstations zwijgen), '
\Tan Wingen, Pekalongarr; 91.14 ,M., Soe..
rabajl:\ 140 M., Semarang 103.09 M., Ma.
gelang 91.74, M., Madioen 107.53 M.
Radio 1I0Ivast, Soera1>aja: 159.5 M,
~i.llgapore. Z. ,II. I., 49.9 M,
Penang, Z. H, J., 49.3 M,
, Kuala twnpur, Z, U, E., 48.92 en 110.10.
, .Phlllps-Radlc, Ein~hov~n, 'el~en WOdJSdagavond OP 19.71 M,
\"
Nirom (l\Ialciscb ),
l'Usburg (U, S. A.> 48.86 M. vans! 4 UW
30.
Batavia II 190
VoJkenbondszender (Radio Nationd) 38.41
Javaansche Iiederen met zang van en 31.27 M, resp, ZOllctag~ 6.09 - 6.45 en
8.15 - 9.45 Uill".
.
hofzangeressen utt den kraton.
Hongkong, 31.49 M., 15,40 - 22.40.
,
Scendaneesch orkest met zang,
lUo de Janliro <Brazi1u3) 31.oa M. 5.30 KrontjongmuzIek met sell van Oost-, 6.15
uur
(onregelmatlgj
,
Ja.va.
'
1Uelbourne (Australie) 31.55 M~ WeensNieuws.
dag, Donderdag, VrJjdag, Zaterdag 17.30 Arabische muziek.
19.30 uur.
Beantwoording rapporten,
Rome 31.13 M. en 25,4 M, resp, Zondag
Gam'bang-Orkest liNgO 'Hong Lauw", Maandag,
Woensdag, VrJjdag vanat 6.30 Batavia JJ 190, Prlok 9~
8.00 uur I en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.30
1.30 uur,
.
Gambang-Orkest ~ver1Volg).
1\Il\drfd 30.43 M, 5.45 - 8.30 uur zondas
Sluiting.
'
1.30 - 3.30 UU1'.
.
Ruysselede (Belgie) 29.04 M, 2.00, - 8.30
Bandoeng ;II 103

Y.

Pl10hi

o

B. B. C.

Vatlcaan-stad 19.84 M, 23.00 - 23.10 uur.
Budapest: Zondags van 21.30 tot 23.30
op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 7.30 op
32.88 meter,
Bangkok 19.20 M, Maandags van 20.30 -~
22.00.
Saigon 25.50 M, 19.30 ...:.. 22.00.

~Ialejsche

Zenders

Nirom
Nfrom;
.Nirom
Nirom

Bandoeng: 103 meter.
Soerabaja II: 95 meter.
Semarang: 111 meter.
Djokja.: 127 meter.
~rl-zender Solo: 36.30 meter.
Va<lera, DJokJa: Wl.97 meter.
VorL nandoeq: 117.63 meter,

....

WH.l1e~us,
Gramop~oonmuzlek.

-

Persberichten,
Piano-recital. ,
Sportpra-atje,
Gedichten Nertaald en voorgeldra·
gen. .
'
22.10 ~,Willem van Oranje':'. Causerie,
22.30 Gedic'hten (vel'volg),
22.50 Dansmuziek,
~3.00 Sluitipg.

B. R. V.

101

,

UUl,

, 25.51 j\1.
21.00
21.05
21.10
21.20
21.30
21.50

'

Vrollwenkop Italiaansch, 16e eellW, Een der illzelldillgen op t;l~,. )ulianat~l1toollstelling ·van den Bataviasche'n Klillstltring,
• • • •::::30

Zeesen
21,2,0 Uitzer.ding van den K. R. O. voor
n1die.
.1. Marsch.
2~ MediSch'c causei~e.
3. Grall11ophoomnuziek.
4. De wereld in vogelvlucht door I
Paul de Waart.
5. Van en voor de missiepost.
6. Vadel'landsohe kroniek.
22.2Q Gramophoon1muziek#
2'2'.25\ Persberichten. ,
2'2.35 Het prgel in de Groote' K'crk , t&
Naallden. '
2'2.45 'Gramophoon-conc~rt.
23,0:0 Sluiting.

,j

Zeesell

,

11.03 Populair allerlei,

101.40 M'Orgenwij'ding, (V.G.R.O.-wreekster).
.. .
1200 Weer,lbericht.
t'2.03 Operaprogramma.
12.30 Lnl1chmuziek.
1:~ ·).,u
Persberichten.
Uansmuziek.
13.~O
14.00 populair aIlerl-ei.
14:20 Persbeli'cqtel1 , (hel'haling).
.
14.30 Sluitil~g.
117.30 Licl1t'e gramo})ho.onmuziek (zenders
PLP en Soera.baif!, I). '
,
18.03 KinderhallfuurfJe.·'
18.40 HolQandsch'e cabaretl1edjes.
19'.00 Pe'rs'berichten. ': ,1 '
'
19.20 Dansinuziek.
19.45 Barnabas lyon Oe:czy-Orkest.
20.10 Enge'lscihe 'conversatte-curstis,
20.30 Ooncert-Kunst:kl'if1g~Orkest,.
2'1.3Q Phohi-sportpraatje.
21.50 Amst. Openingskoersen.
2,1.55 Gramophoonmuziek,
';, ,,' .\
22.00 Sluit~ng.
'J

Zen,de~:

DJE '16.89, DJQ 19.63 (van ~(),30
uur), \DJ~ \19.74 ~ll DJA '31,38
\
18,25 VolkSlied. '
,
,18:30 ,Lichte muziek,
19.30 Nieuws (EngelS'eh),
19.45 ',Lichte muziek,
20.25 Groeten aan de luls~raars,
20.3C\ Nieuws en economisch OIVerzicht.
20.45 'Nieuwe stemmen "JOOl' de micl'o~hcQn..
.
21.30 'N1euws en e4;onoml~h oveqlc;ht
(Eng. DJE en 'DJQ, Ned, (DJA en
WB),

21.45
22.00
22,15
23 115
23:30

' "

•

I

..

~,

I

\'

,

Radio-journaal.
,IDer Baum", hoorspel.
Concert,
Sportoverzicht,
,Sluitins:.'
.
r

.......~q

•

Zenders: DJE 16,89, DJQ 19.63 (van 20.30
UUl:), DJB 19,1'1 en DJA 31,38
18.25 Volksliedl. Programma-overzicht.
18.30 Lichte muziek.
Zend;ers: GSJ) 25.53, qsc 31.3Z, GSB 31.55
19.30 Nieuws (Engels'ch).
19.45 Lichte muziek.
6.30 Big Ben, Sonate in a, op, 108 van
Brahms.
20.25 Groetcn aan 'lIe :liuilrternars.
20.30 NieuwJ en weekolverzicht.
7.00 Religieuze uitzen!<iing.
Batavia I 151,89 1\1., Batavia II 61.66 1\1.
20.45 Veor den Zondagavond.
7.15 Concert door :MiiJitair Orkest,
21.CO Voor 'de dam'cs: "Das vierte Licht",
8.10 Nieuws, spol'therichten en mededee11.0t Gramofoo'nmUJZiek. (Aileen op Ba!ingen,
een Kerstspel.
, ' ta'via I).
'.
21:30 Niellws en weekdverzkiht (Eng. DJE
8-.30 ,sluiting,
1:t,OO, Vervolg gramofoonmuziek,
en DJQ Ned. DJA 'en DJB).
14.30 Sluiting.
Zen(lers: .....GSII
13.91, GSG 16,86
,
.
21.45 '"Der Herr KamlU'crgerichtsirat erlfl.01 Grampfoonmuziek. I
•
zah:lt", ratHo-drama. '
,
18,30
Big
Ben.
"Turn
rour.O"·.
17.30 Perslberlchten.
22.45 V-oor de jeugd,
19.02 ,.The policeman's )o~", causerie,
17.45 Vervolg gram-ofooi1muziek.
23.15 Volksmuzl'ek.
,19.11 Haydn Heard met iijn Banet,
, 18.01 Hawa'fianconcert.
23,30 Sluiting.
19.45 B,B,C. iDansork-est.
18.3Q Gramofoonmuzh:k.',
20.30 N"euw3 en medede'elingen.
18.45 Orkestmuziek.
'
20.50 Ver~!la'6 cric.ketmatch,
z,'J.OO saxofoonconcert. '
21.15' Sluiting.
.
20.45 Trio OP. 99 No. 1 in B-majeur (Fr.
B. B. C.
Solmbert).
~endet;s: GSI~ 13,97, Gsi<' 19,8~, 'GSB 31,55
Zenders: GSD 25.53, GSC 31.32, GSL 49.10 21.15 Gramofoonmuziek.
21.'3Q BIg ~en. H~nry Hall's Music Ma21.30 Pholli-relay: Sportpraatje.
6.30 B:g Ben. Verslag cricketmatch.
kers.
21.50 Gramofool1lu'uzi'ek.
6.47 Gevarieel'd instrument'aal allerlei.
~1.51· DanSollluziek.
22.10 Phohi-relay:, Causerie over ~'Yil12.00
I 7.00
"Turn. round".
I
concert,
2
rem van OJ,'anje'',
~
, 7'.36, Liwratre causerie.
,
2p.30 : Blaasor'kest.
22.30 Dansmuzie}(.
8.10 Niemvs en mededeelingen .. 23.00 Instrumentaal ,Trio. '
23.'00 ' Sluiting. '
8.35 S'~uiting.
'
2,3.16 Verslag crtcketmatch.
23.30 Sonate-recital,
Zenders: Gsn 13.97. GSG 16.86
/'"
24.00 Nieuws en mededeelingen.
18.30 Big Ben. Symphonie-concert ,B.B.C.
'0.20 Hotel Victoria-Orkest,
llulldoellg P. 1\1. Y.
Empire-Orl\est.
0·.30 Sluiting.. .
1~.3'() 'l.Qls.ag vceubalmatch.
58.03 1\1, en 90,63 ~I.
20.GQ Commodore Grar.d-Orkest,
6:00 Gramofoonmuziek.
2'J.23l NieuwS!, - ~,port'bericllten 'en medeP~rj8-Colonjale'
9.00 Lichte muziek.
d€-elingen.
10.00 Concert.
2,0.50 Gramophoon-inter'mezzo.
Zender TPA 2_ 19.68 ~J.
1'1.00 Sluiti)lg.
20.55 WiJ<!ing.
13.00 Lunchmuziek.
21,1() Gramophoomnuziek.
18.25 Vorkslield.
15.00 Sluiting.
21,16 Sluiting.
18.30 Conc'ert (relay Radio-Paris), '
17.00' Theemuzie,k,'
19.310 N~'euws' (Engelsch),
Zenders: ,GSII !l,97,_GSF 19.8,2; GSB 31,55 18.0Q Italiaansche melodieen,
19.45 Concel't (Vel'Vo~3').
18,20 ,Dap.smuziek.
20.10 Nieuws.
21.30 Big Ben, Liederen Van R. strauss,
18.40 Penib'crichten. Op 90 1M.: Muzikaal
20.45 Concert (overvolg), "
, (sopraan).
progl'tlJmma.'
.
'
.
21.30 ..Actueele causerie.
21.50 !Militair drkest.
.'
21.40 CaUS'fri'c' voor de dames.
22.30 "Trinity House". ,
.
21.50 Kolonial'e koersen,
23,10 Reli!gieuz'c uitzendulg.
e·"e-~.·
..
22.00 Concert met solisten (voeaal en in24.00 Nieuws. sportberichten en mededeestrumentaaH.
lingen.
'
23.25 Koel'sen.
0,2\3,' GraIl11DpllcOllllUuz.ioe,k.
23,30
Sluiting.
0.3~ Sluiting.

B. R. V.

0

0

-

,

'i

EEN ,KEURIG
ZAKDOEKJE,

GRATIS
Vier stukken Lux -i"oilet Zeep, de
uitverkoren schoonheidsieep der
filmsterren, Sierlijk verpakt met
fraai adreskaartje en dan nog. een
keurig zakdoekje; vormt dit alles
te samen niet een ideaal kerstEn deze ke,urige
geschenk ,?
kerstverpakking, is verkrijg1;>aar
'voor de gewone prijs va~ 4 stukken
Lux Toilet Zeep, zonder dat ·U
iets' extra betaalt.
Maar de
voorcaad is beperkt, zorg dus dat
U spoedig van' deze. aanb~eding
gebruik maakt. 'Nog heden
bestellen bij Uw winkelier, '

','

I

,i

o

0

.. ,

.

,I

Paris-Coloniale
1826
18.30
19.30
19.45
20.100
20.19,
20.45
21.'3'0
, 21 40
21:50
22..00
23.30

•

GoIflengte 25.4, l\L Ade-uitzending
20.30 Nieuws.
2'0.40 Concert' Politie-Orkest.
2Q.5Q Causer'~e voor dames.
21.15 Nieuws (Engelsch),
21.30 Cedlo-recita l'.
22.00 Causerie.
22.15 Z,angrecitaI.
22.30 Nieuws. '

ANDERE

,.

'I.

Rome (E.' I. A•.R.)

Zender '.rPA 2, .19.68 ~I.
VolksHe'd.
" ,
Concert (relay RadIo-Paris),
Ni'cuws (Engel~ch),
Conoert (vel'volg). '
Gramophoomnuziek.
Nieuws.
Concert (vervolg),
Filmkroniek, '
Weeko!verzicht.
Koloniale koersen.
Relay Radio-Paris,
Bluiting.

ZEr~DERS

ROllle (E. I. 1\. R.)
Nironl: Bu1tenzorg, 182 M., Cher1bon 105
M., Pekalongan 92 M., Soe~abO'eml 193 M.,
Bandoeng 12,0 M., en <Ie Archipel~endera
Bandoeng (Y D C) 20 M, 27 M, (P L P) en
29 M, (P M N). Soerabala I (Y D B) 25 M,
tusschen 8.00 - 14.30 en 31 M, (Y D A) van
6.30 - 8.00 en's a vonds, Tandjong Prlok
(Y D }\) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y 0 A) van 630 - 8.00 en's avonds:
Nirom Oost· en 4\Iidden.Java.: 8oer~bata
II 196 M.. SEnlarang 122 M., Malang 1~1 oM.•
Djokja. 181 14., Solo 188 M., Tjepoe 186 M.
8,R, v,: Buitenzorg 156.25 ~L. Soekaboeml H2.18 1\1,
Radlo- Ver. '1\Udden-Java ~ 161.29 M, en

GoIfIeugte 25..1 M, AzJe-uitzending
2()30 Pii1no- en' viookonce,rt.
23.45 Nieuws,
I

l\Il\ANDAG

R.)

,.-- Nirom

6:

6.30
6.45
7.00

8.00

I

~I'.

I
I

•
Batavia I' 126
Gymnastiek.
,~
Luchtige gTamophoonmuziek.
Gramophoonmuzi'ck (aIleen over de
5 archipeJ'zenders).
Sluiting.
')

j

BonefddS

88 M'

-

'.

,AIg: Radio Vet. ..,dost-Java": 109.89, Men 61.29 M.
.
Luyks Batavia. (OJ 143.01 M., sHeen welkdagen 8~ - :10 en O~ - 1) UUt.
" r

22743

- .

'
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LUX
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TOI'LET ZEEP
\

.B
LEVER'S ZE'EPFABIUEl{EN N.V.

BATAVIA

X-LTS 4f37-173A
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Te huur gevr~agd

Te Huur Aangeboden

Onderwijs en Lessen

VLAGGEN. Vlaggen, rood-wlt-blauw,
Wolvhigg~~ldoek, kleurecht Odanthren)
2,35 x 1.50 Mtr., ~ohipleet met wimpell
.'.
..
~,
ord f It:
H" e t W-···
llY
d1w
ijk
ALGEMEENE
NOTARIEELE
OJ,
oon hul
UlS, noor
I
'
. . ' CURSUS.
" .
'In k 001'
23, telefoon ~i)2' WIt.
M 5003 Mondellnge en schrlrteltlke oplelding
deel I, II en III. Mr. A. P. o. HeI}~
Cando Notarls, Kebonsirih 115B, Batavia' M 4997
LEERBOEK MACHINESCIWIJVEN 10- dentrum.
vlngers-systeem, voor klasstkaal onderwijs en zelfstudle, door Sj. van Eck, is
I. V. E. V.O., Goenoeng Sah~ule 84, tel.
verkrijgbaar in ~lken boekhande-I.
WI. 909, Batavia-C. School voor Electro·M 1 & Radio-Technis~h Ambaehts Onderwlls,
..... '
Electro- & Radio-Afdeeling. OoedgeBOUW- en FAB~IEKSTERREINEN, keurd bij Beslult v/d. Dir. Dept. 0.& E.
zeer gunstig gelegen in centrum van: dd. 6/4/'35 No. 8982/ A. Aanvang nleuw
.
' . '.
I . .
",.'
Batavia, ~e kcop, :e be~ra~en blj M. O'lsemester: 1 Februarl 1937. Inschrljvlrig
Poublon en Dr. Llem Dilen Sing, tele-, dagelijks. Programma enz. gratis op aanIoon at, 1020 en 39L
M 5001 Ivraag, Schoolgeld f i5.- per maand per
c .
ardeellng. Internaat aanwezig.

GEMEUBILEERD HUIS, omtrek PoenVERDIEPINGSHUIS VAN DER HOUTLAAN 19 te huur 'per 1 Februarl. Huur- tjak o'f stndanglaia, te huur gevraagd
waarde f 80.- per maand. Bevragen van 15 Junl tot 31 Juli a.s.: AanbtedlnDjocjaweg .97.
, M 5019 gen met opgave prljs, grootte etc. aan
Laan Wiechert 21, Batavia-Centrum.
'M 5016
.t
MEGAMENDOENG IV4 uur van Bata-I
Via, 840 M., geen mist, schitterend kll- l Van de drle mogelijke leve.nsopvattin-I
maat, stroom.end water, Europeesch tuin- gen,: de~Ptimistisc~l~, de pessimtsttsche
dorp, laatste bouwterrein, 5000 ~., voor en ,de berustende is drlaatste ~'ve~licht .
1-3 huizen met panorama uitzlcht, te de rneest wljze, maar zij Is ook de mlnst
keep. Telefeen 754 Welt.
M 4995 lot daden vaerende. :(De Z~kenwereld) .1

I

I

GERIEFELIJKl HUIS, aangenaam en

,•

rustig gelegen, te huur. Matran~anplant-.
seen 20.
M 5014

--\

AanbevoIe' n Adressen

M
"VILLA FRIEDA", Tosariweg 8, nleuwe, modern gebouwde, gerlefelijke wo-:
nlng met paviljoen, complete bijgebouwen en autogarage, te huur. Frisch, koel
en gezond wonen. Direct te betrekken;
billijke prijs. Bevragen IJsfabrieklaan 16
(Pegangsaan oost), na 5 UU! n.m.
. M 5012

LIE & CO., Pasar Baroe 90A, Ba tavlaCentrum. In voorraad : diverse figuren
Iampekappen. Nleuwste modellen,' Billijke
prijzen. .
l\f 5022

I

~998
•

T e Koop Gevraagd

HET LEERBOEK VOOR STE,NOORA..
FIE systeem Pitman, geschlkt voor zeltlIu1d~~~~.Qpgllig.~99~ ,h~t ~~~is.,Noqr~ ei!,,~e te .D~l.l, H,aflF tijde~ls,cell der
studle, door Sj. van Eck, is verkrijgbaar
•
dagen, vooraIgaallde aaii het liu welijk van Konlngln lVilhehnina
, :M~K D~~H s'rER~ BEND~ -.?N RIJelken boekhandel.
M 2
.
-,
PAARD, hengst, zonder gebreken, te
MM. . . . . . . . . . .
•
WI
aar. &
, KERSTCADEAUX. Rulme keuze Ilguur- n~~!!!~!!!!!:!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!~!!!~~~~~~~!1.!!~!!!~
koop
gevraagd,
Brieven
met
prijsopgave
zaaggereedschappen en benoodlgdheden,
PLYMOUTH-SEDAN, 4 cylinder, ge- onder No. M 5013 bureau Bataviaasch'
alsmede houtsnljmessen, bij Toko Diana,
heel
Ieeren bekleeding, te koop, cash Nieuwsblad.
Pasar Baroe ~~.7, .B~tavi~-C.
M 5020
Ervaring is hetgeen, ge overhoudt,
f 300.-. Te bezichtigen 5--6 u. Hotel
M 6010
wanneer al het andereverdwenen Is.
BLOEMENHANDEL
BOGORIANA
NOG ENKE!.LE WAAKHONDJE'S, bas- der N~derlanden, Kame,r 10.
In 't algemeen kan vastg€steld worBESCHERMT U tegen on tsteklng van
(De Zak'€ll1wereld>'
geeft U service in alles wat bloemen be- terd pointers,: 3 ,hia~hldeJi bud, te koop.
den, dat zeerzek.er die 'landen, die arm
mond
en keelholte door Panflavin~,Pas
aan
grondstoffen
zijn
en
die
zich.
ins~l
HUIS BATOETOELIS 55 te htltir aan- treft. Belt, 3544 Wit. op. Sluisbrugstraat prins, Soekasarie 29, Buitenzorg.
VOOR DE HUWELIJKSFEESTEN VAN
tilles. Overal verkrijgbaar tegen rden
len
op
een
zich
uitbreidende
industria1\1 5000
I
M 5021 H. K. H. PRINSES JULIANA! Verkrijggeboden, direct te l)etrekken. Kamer 29.
mooten hebben prijs van f 0.50 per tube van 15 tabletten
baar zijdert vlaggetjes va.n Nederland Ii'satIe, de beschikking
.
met of zonder kost Adres: D. 'A. Toorop,
Bedenk weI wat gij over iemand zegt,
EV~R'~A'
.
~
I 1'· :.,' 1.'
.'
.. ;.
:
'
over
een
goed
geolitllleerd
net van ver- en f 1.20 per r-:esch van 40 pastilles.
"t Ii
t'
'1
en aan w·ien: gl'j he't; zegt. (De Z· akenA~
. &ER'STMIS':'AAN!SLEDINO.
alsmede in verschillende kleuren verM 5009
Ba t de oe S 53, e~~foon 62 We t.
Confectie op m~at, divet~e \vitte Hipoh- lichte vlaggestpkj~s voor .auto~s. "Impe.- !e&~wo'or'dige~s in l1e~~ bUitenland. (Of_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
M_'·_5_00_5 wereld).
nen, jurkjes, matroz.enpa.kJ.~s.
pr1j- riaal",, Molen~lfet JOost 124, g·atavia.
ficieel orgaan van het ·Oenootschap voor
reclame).
BIJ HOESTEN en I aapdoeni~gen <\er,
OEMEUBILEE~D pAVILJOEN, voor- GA~A ,v~o~.· geschenken. 8luisbrug- z(·n. Mode-AtelIer "Europa", Pasar paroe
M 5011
ademhal1ngs-:organen
helpt vlug en zegalerij,' 2 kamel'S, aparte gemakken, te straat·l, tndische kunst.
M 49991125' telf. 3366 Welt.
M 5023
~~=~~~~=~~=-
I
ker Kresival-~iroop. Overal verkrijgbaar
huur vo~r.heer, z.b.b.h.h., eventueel met ...-- " .
".
. .
'.'
'~','-" _ ..... - .
. ,
KLEINE COIJLECTIE ANTIEK TIN
tegen den prijs, van f 1:55.
M 5008
garage'. Vlakbij tramha1te. Probolinggo- '. NAt'AR ,~ET ~TATIO~? Op reis ?t'"H,et
GAZELLE 24' HEtR~NFIEtS; in uit- (gemJ3r~t). ter ·~ver.na~e ,aaiigehode~, t.
Cen rum telefoon 1974 en 5000 WI . Uw
.'. . ..' I . \ . \.
,.. •
"
. . . 'd " (.,..
.., L .' j
:, '.
weg 3.
M 5015·
'"
'.
.'
stekenden staat, geheel compleet, ,,:{3er- w. 6 bor .en met gekal'l,elQe .r.and, 1 rond
.'
auto komt op hjd.
M 4996 ko" lam'p m)e't dy'na'm'o'" fi·"'t··..l·ot
d 1 k an, 121··epe
.. ·1 s· i n re
,. kj e, t ezamen
TENNl~'BANEN
VA'N DER ROUT..
ss ' "'Tor- b or,
~
LOGEPLANTSOEN 1;1 PAVILJOEN,
pedo"-rem,
bUisbaga'gedr~ger-siandaard,
f
150.-,
1
oud-e
kist
f
2:0.-,
1
ant'ieke
EUROPEESCHE
VERk60?~R
geLAAN.
Nog
eenlge
avondbanen
te btiUr
FIGiUURZAGERS! Kerstnlis de vol':
terras, voorgalerij, zit-, slaapkamer, eite
koop.
;Te
beziehHgen
Tjikiril
i6,
h~leChineesche
spi~gel
f
55.-.
Brieven
onvniagd
voor
verkoop
van
meubelen,
met
teBen
billijke'
prUzen.
Uit8tekende
vergende week! Hebt U Uw geschenken gege~ gemakken, te huur per 1 Januarl
foan
weit.
257"i(iu
Ml
5018
der
No..
M
49-56
bUl'€au
B~taviaasch
f
30.vast
salads'en'commlssle:
Btie11chting
en'
plettlg'
te
bes~leri:
Bi,t
zes
reed? Begint er gauw aan. Komt bij
a.s. voor een persoon'. Te. bevragen fa. Siang Hap, petjenon'gan 67c, telefoon - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -........
/-' Ni.euwsblad.
yen onder No. M 5017 bu'reau Bata-' maanden speciale co~dhies. InUchtinhoof~gebouw. tel. 429 Welt.
M 4739 WI. 4567.
WAT U
is een Elec·vlaasch Nleu~sblad.
gen WI. 326.
M 5004
.
M 5007
tion horloge (Grand Prix-B~tii), eh~g~iit,'
aanhangers van een groot man
Complintenten kosten niets; toch beOp honderd b,enijde.rs komt nauwe- sterk en. niet' dmir.· "Het Goud- enZll- plegell zich blind te maken, om zijh lof
Verschans u in tevredenheid, warit
Wie mceilij~hedenontvlucht, kan lataalt menigeen ze duur. (De Zaken- lijks een benijdenswaardige voor; (De verhuis", Citadelweg 35, telefoon 428.0. betel' te kunnen zingen. (De Zakeh- ter opnieuw gaan vecl,1ten. '<i:>e Zaken- dat is een onneembare vesting. (D~ 'Za,wereld).
Zak,en wereld).
M 5002 wereld).
wereld).
kenwereld).
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De.

zwart en .~nver g~dec.oreej:~~' zaal was
ovenoI, maar Cliff riep den Qber met
een gewichtig geoaar.
"Mijnheer Gertler verwach't me .........
mijn naam is Harris", zei hiJ voorriaam.
Ze _werden naar een tafeltje in de. nabijheid van ~et ,orkest .gebraeht.
".Ie moet maar iets heel le,kkers bestel.len, llefste"; fluisterde Cliff Tnidy in het
001', zoodra zij zaten. "Het is toch op
kosteh van de 'Zaak !"
"Mooi zO')", al~hvoordde zij. "Dat
scheelt ons weer morgen voor het o~t
bijt: Nu en dan toon je ..toch weI een
glimpje vernuft. Laat me het mehu eens
?ie\l"
.
Cliff bestelde royaal. 'roen Trudy klaar
wa~, !e~~e ~e .haa.rvork met ee'n zucht
van voldoening neer.

I

'

Belrekkihgen

,----------"--------

aIleen weI van hem gehoord. Het is
"Misschien heert hij niet eens zitten
hm ......... CUff......... hill......... Ilarris. 'Iuisteren. Hoe kun je waten, dat hij werHij zal voor u, ~ln$~n .... ...... Hlerbij i3/' kelijk altijd luistert? Hij kan ~~loo,r
het woord aa'n Clif~ HarrIs.
pijn gehad hebben!" . Ze ham haar
Cliff had al herh'aaldelljk zijn keel ge- ,handsehosnen en tasch op. '"Kom, jonschraapt en hij deed het.,nu .n9g e~ns'lgen" we moes1ten maar gaa,n !"
,
.
I"
De dirigent hlef zijn stokje op en Cliff.
begon te~ingen. T~udy ~le~de ,kram p-\ "Maar lk had zoo g~hoaPt
0
.
achtig haar handen mee.~. "Arme I De komst van den kellner onderbrak
schat I"~ dacht ze. ',;Hij doet Wen,zoo zijn hem.
best, om er wat van te maken!"
W
ht u nog
' ie ts , ml'j n h eer.
.. ?"
"ensc

I

I

De laatste neu~klank werd overstemd
"Neen, dank' je", ~ntwpordde' ,CI~ft.
door een daverend geklap en getrappel. i "En
ja
wat moet dit? Heeft
Cliff. boag verru~t naar a11el" kanten en i mijnheer Gertler dan niet ~ezegd~ dat
kwam van het po~H~pi at. Hij kwam ge-I hiJ ~ns vrijhield,?"
jaa~d pij Trud.y tehi'g..
"Zeker, mijnheer. Hij' heeft ~r, vijftig
"Ho'e was het, k1l1dje?" vroeg hij percent van afgedaan. Omdat u· een
ade'mloos.
.
vriend van: hem was", zei hij. .
1

"Schitterend, jongen", antwoord<,1ezij.
"Je hebt het er goed afgebracht, hoor !"
,,\Ve hebben er ten minS'te een maaltje
.
..
aan verdiend"" zei ze, en vervolgde, op
"Wat ~ebi?en \z~ 1{~r me .,~e~lapt! Ik
haar hol'1oge kijken: "Zeg, het zal
ben' benieuwd, hoe het in qe radio ge\\Tat je tijd weI ,wor,den. Ze zijn al een klonken heeft. Hallo, 4~ar is Gertler":

zoo-

"La~t mij ee~s kij~en", en T~udy n~~
hem de rek~nmg mt handen.. "H111ll)- .
Maar zeventlen en een half, he? Mo,U,
.lk 'kan er aIleen dit van zeggen, dat ik
blij ben, dat hij geen vijand van ons is !"
..
.

~osje b~zlg".

J

"Ik wilde je even koni'en bedanken",
"Maak je nlet ongertist, 'kIndlier! Ze
zel Gertler.
bewaren mij voor
la~tSt. De klap op
,,0, ge'en dank, geen dank",' weerde
de vuurpijl, weet je?"
Cliff af. ,J':< hoop,. d~~ het tiaar uw zin
"AIs we hier niet gauw vandaan kun- was".
.
.
nen, dan stik ,ik nag;'; klaagde Ti-udy .
"Nou,' en of I" zel Gertrer, maar zijn
"Hoe, houden ze bier toch a11e frl~he
lucht ,buiten?" .'
gazicht stond bezorgd. ~,Ik m:Oet toch
eerst eyell·.gaa,n ~ijken: wat er ~et den
zender gebeurd is ...... :..."
.. I
"S:::I~! Daar kQmt Gertler aan".
Een robust~ inan, rhet zwart gllm"Wat bedo'elt !" vro'e'g. Trudy angs~~g.
mend haar, kwam naar hen toe. '
.

,I

,he,

"zoo;' ciuWc jOiig~ri !" zei bUff jovl~al.
"Mag ik jemijn vrouw voorstellen. Trudy, dit is F'rank Gertler".
'
"Heel aangena\lm", zei Tnidy vriendelijk. "Wat aaraig van u, 1i11jn man' uit
te noodigen.
.
. ,,0, mevrouw, cte eer is aan mij. En de
vrienden van Joe Tigh zijn' de' mijne.
Maa.r zeg, Cliff, het 'Wordt zoo langzamerhand i.e Hjd. K"Jm je mee ? Tot ziens,
m,evrouw Harr1s"~
"Veel Stlcces, schat!" zel Trudy, zijn
hand clrukkend .toen· hij opstond.

.

u

"WeI, .een van de monteurs kwam
daarnet zeggen, dat er een of andere
storing Is· gewees~......... ja, tusschen
ilier ,~1?- d~. s~u~~o ~ ....: ..: . w~ ziJ."p .bi~na
een ha,lf in~rzonder ;ial1sluiUnggeweest,
zegt hi]".
;,0 !" zel Trudy.
,,0 !" zei· Cliff.
.
".la, lk moet even gaan kijkeh. Kom
nog maar eens gauw 'bij me. Tot ziens".
.Ben minuut 'lahg sprak' geen van beiden een woord.

I

;,Nou, 'dat is me,ook een strOll)"
Cliff hield die hand e~e'n vast, trok bracht CUff er eindelijk uit. "Ik had
nogal
"
•
zijii das fecht en volgde Gertler.
.
Gertler boog zlch naar de microfoon
"Trek het je nie~ ~ v~'ei aan,' sch3lt~',
en begon: "H,ier zijn we weer, luiste- tracht.te ~rudy te troosten. "Je hebt hier
raars! We he'bben ditmaal een groqte in elk geval 'groot succes , g e h a d . .
.
verrassing. U zult er van opkijken, als
,,:Ie weet ook~e.l, d.at ik al mijn best De "dag van nationale sQlidartteit" .(5
ik u verteI, wie..e! vanavond voor u Zal\OllPat liedje gedaan .heb, Trudy!" zei December) te Berlijn; dr~ Schacht col·
zingen. HiJ is jarerilal1g e'en goede be- CUff nl'el~ oiwflste ~tem. "In gedachten llecteert voor de beu.~s :teh l)~We vail 'de
kende in aIle variete's geweest en u hebt zong ilk het v.oor Ba.rna,by".
. "Winterl\llfe"~'
.

.1

I

.

.
/

"

De

heeft :zijn rente heusch weI opgebracht. staat Zijl), het aIlcmaal te verwerk'ell!
Ais ik Joe ntet ontmoet had, zou hij me Vanayond moeteri we dus naur de Hotniet inet rral)k GertIet'O'in kennis ge- sy-'totsy-Club.
tli$~c.hel,,~lv~h ~n
bracht hebberi !"
I
twaalven wor<;l. jij yoor. Q~ J1l1crofoon ge"Badoei 'je dien nachtclub-eigenaar 1" roepen, om een nummertj¢ te gev~n. ~r
Voor de I\Iicrofooh
"Precie.s. Joe heeft me aari hem voor- ontstaat een oorver~~QY,ei;1;d: ~~\)'aa.t en
gesteld eil w~ hebben sainen ontbeten". gejuich...... ,En dan,oegirijiJ. t~ kweelep.
Je gez.ang bereikt je ong~ziene: toehQor-'
door
"Zoo...... dat rNil zeggen, dat je voor
del'S door den' aether. En in een zitkadrie man ibetaald hebt".
mer, half zoo. ,,groat ~t~, h~t PlelinsYlv~HERMAN ANTONSEN
;.Bedaar nou wat! Gertler heeft me niastation:, zit J. )J;jap1a;})y, .de. groote
immel'S gevraagd, of ik vanavondt..... of
tGon€el1~egiss~ur1 in vernikking naal' de
-neen, laat ik ,regelm,atig vertellen. ~ij
radio
te, l~ist~ren: Je "ma~~t in?ruk .op
M
.
t·
I Cl'ff"
i'r 1 vroeg aan Joe, of idie vanavond e~n
" aar wee Je w.e., I ,ze
rue y nummertje ten beste kon geven in zijn hem. ,~We IS dIe n~~n? ~~~a~t hlj. ~,Dl~n
~oet ilk heb.ben. F;n JIJ bent nauwe.:
nadel~kend, "dat we zoo goed als plat- club. Voor de microfoon".
'
zak zljn ?"
\
hJks met Je nummertje k~aar, of, hlJ
hangt
aan; de te,lefoon voor je. en
Toeh waar ?"
"Zendt hij dan uit?"
,
"Ja zeker, we bezitten allesen. alles
,Zeker. Een~aal per .~ee~ ,~ordt de ~meekt je, een contract van. vijfhonqerd
bijo elkaal' nog hoogstens honderd dol- muziek van ZlJn club Ultgezonden, ,van dollar per avoJ;ld. t~ tee)~l1:en. "ZeVenlar".
elf tot twaalf, me en ik, en dan vraagt honderd <it niet~ .!.", . .i~, j~ ~u"\two.o:rd.
Gertler altijd de beste krachten van "Maak er dan zeSh~ilder<i .val?-.! })in"Prachtig, (kindlief! .oat Is een heel Broadway om een nummer ten beste te gelt hij. "U hebt mijn aanpod gehoord!"
bedrag !" riep Cliff onJ>ezorgCi uit. \
geven ......" Cliff deed welbehagelijk een zeg je. "Goed, !dan zevephonderd I'"~ ~p.t"Prachtig? Ja, als je er niets a~ders laatsten trek aan zijn sigaar en duwde woolijt hij'......... Is dit niet de bedb~-'
dan een paar reepen chocola voor te die in den aschba:k uit. "NOll dan, hij lipg ?" . '
"Nou, misschieri niet z66 veel", proko0p.eh hebt, maar als je er ndg wie weet vroeg Voe. Maar joe zei, dat hij tot zijn
hoe iang van moet leven ...... !"
spijt niet kon, maar ,zei hij, Cliff hier testeert ;Cl1ff. .
zal je weI ~an dienst wi~len zijn in mijn
Trudy bedacht, wat ze zIeh, toen ze plaats"..
i
"Waarom niE;t ? Ik zou geen cent minpas van de to(:)ll~el~?~ool af~wa~, van
"Ik denk, dat Gertler zijn blijdschap der aannemen, als ik jou ,was". Zijn blik
het l~ven had voorgesteld. Wat was dat weI niet kon verbergen", merkte Tntdy verteederde haar e'en beetje en ze ve~
volgde: "Niet iboos zijn, schat, maar je
heel lets andel'S geweest, dan de werke- ietwat schamper op.·
I:
. lijkheid! Niet dat ze zich met haar man
plan lijkt me ,hetiseh niet - ,Kwaad: : Ik
Inlet gelukkig voelde, ma~r h.ij was zoo
Cliff deed zijn best, beschelden te kij- hoop aIleen maar, dat· er wat van
, zorgeloos, dat ,alles, wat ze ~amen ver- . ken. "Hij scheen m.e tenminste in zijn korht .!"
dien-den, uitgegeven was, voordat het t schik. Waarom ook' niet? En dus moet
"Hoe Jhet qqlS. ~~~l>t; ,we' kunnen; er
soms was ontvangen.
Ik zorgen, er vanavond om eir uur te toch niet.s pij v,erliezen", zei Cliff, schou"Zoo lang zal het nlet meer duren", zijn, om hem uit den brand te helpen. derophalend. . '
.
me en de Cliff. "Lulster eens, ik heb een Joe Is toch maar een vriend, Oil wien je
"Dat Is e~n ,fMt';; gaf ,ze' toe.;,En
reuze-idee !"
rekenen kunt!'"
,
vendien h~pbe.h
ti8g. ,~en troost. ~Ve
"Lieve schat, dan mag je wei yoor."Misschien ;wel. Itoeveel brengt het je hebben
nie~
verliezen !II
zichtig zijn", merkte Trudy bezorgd op. Op?"
.
.Toen stelde cilff ~dp~,. h~~verder~ deel
"Twee ,reuze-ideeen in twee dagen! Ik
"Opbrengen? WeI, natuurlijk niets! vari den middag in de bioscdop idoor. te
rou niet graag zien, dat je hersenver... Maar :weet. je weI, wie er elke wee,k op b t e h g e n . ·
.
lamming of zooiets kreeg !"
dat uur zit te luisteren naar de uitzen"fou het n.te~ ,b~t~.~.:iijn, nd~, f~~ Uk
,,,Kom. nou! Ik heb een' verrassing ding 1..... /' Hij 'wachtte e~en om zijn
of
wat th~at€ra~>~,titschappena~ .J.e ).90~
voor je. Ik had'h~t je pas over.cen tijdje woorden meer nadruk blj te zetten.
pe~?"
vroeg ,:rr~aY': "W'~I.1,11?eten Weh
willen vertellim maar ik kan het eigen- "Barnaby, ~ules. Barnahy. De fUmkozIen, dat we 'gau\V wat knjgen".
"
,
.
i ~ I De too
.
......
?"
l1jk ook 11U weI doen. Je mQet weten, n no .
dat ik vanmorgen Joe Tigh heb ontmoet.
"Hoe ~eet je dat nou. vroeg Trudy
"Och, kin.p" \V~a:r ·(p~nt dat, .voor ?" r.,iep
Ik zat net te fJnntbijten. H1J' verdient nu ongeloovlg.
f
1'• • 5
t z;oo g?~ d ; nflar
Cliff ui~~"W~. ,l\.Unnel1.n~
dik geld, zooals je weet, en
"
,.Omtlat· Gertler het rile zelf verteld een fUm gaan
ria vanavond Zijn
"JuiSt"~. viel zijn vrouw hem iil'de re- heeft! ;, Barnaby heert tegen. hem ge- we voofgoed er bovenop 1"
de, "en toen heb' jij iiem zek~t uitge- zegd, dat hij die uitzending voor geeri
Tru~y wilde er nog te~e~l higaal1; m\lar
noodigd, met je riiee te ontbij'ten? En geld ter wereld' zou willen .mIssen. En zoo ze bedacht zich enzei liefjes: "Ja hoor,
de rekening betaald ? , , '
zie je, Trudy, dat :dit ,een pracbtkan~ ~Ch~lt t Je kuilt best gelijk hebben".
,Ja, Qm je :de waarheid te zegg~n......" vaar me is, om te toonen, wat Ik kan.
Ma~r toen ze hem tiaar bugel'\ vol~de,
.,Maar, CUff, we kunnert zelf ,hauwe- Als hij !me vanavond ;hoort, dan ......"
kwa~ er een trek 01> haar gela~t, wa~rlijks rondkomen en dan 'ga jij het beetje
"Ja, ja, we hebben, om :zOQ te zeggen, van Cliff nooit iets \zou begrepen heb/ geld, clat 'we nog heboon ......"
onze schaapjes al op het droge, nlet- ben.
.
"Maak je' daarover nlet' be~auwd", waar?" peinsde Trudy hardop. "Laat
Het l1ep tegen half elf, toen ze in de
in
zei Cliff. '"Wat ik aan Joe besteed heb, I me eehs zieh, or mijn arme hersens in IHotsy-Totsy-Cltib aal1kWamel1.
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Maar tegenwoordlg
.
M-evrouw, ik geloot ,dat we in's hef
melsnaam mceten erkennen dat die
PASTILLES
<.'
Jon
g e lit e It s cite it • • •
Iamme maatschappeljke structuur een
U
z ijn of do en de
:1
'
noodzakelljke .verschulvtng wll : de man
.
tegen
Z e erg e a c h t e
'
. :
"
van dertig of daaromtrent kan in den
~,
Mev r.o u w,'
maken, .ultgangetjes, studie, pllehten, rexel 'pas aan een huwelijk denken , En
~
,. '
.
'Ll Ii I I
sport ? En hoe' qt
kl d
. dit
o.
~.
E~n Kouingssoon 'uls matrons OJ} een Ej 0 (lilt SC I.
~ vra~gt of in deze luchtharttge ru- opzlcht ? ;' ~ a.an., uw", 1~. ere~ m .: ~/at zourweer. kloPl1e~ m.ct den regel van
orlogsschip
~2717 brlek, zij. het dan op luchtlge wijze ook
. , ' .'
" /2 X plus 7 .
o
,: ,
eens het vele oucters knijpende v;aa _ Mevrou,!, wl] hebben onze .klnderen
Echter... het ·is -:Ie vraag of de natuur
stuk vail Ionge menschen en [onge h~- geleerd Iveel hoogere elsehen. aan het ' dat ook goed vlndt ! want die elscht:
De "Bloeijende Peperplant", bestemd sluitende roode brook met. .knte-gespen, ~ r
nllrJlI"Q".QIIlG'~ welijken kana worden aangesneden.:
I goe~e des Iev>ns te stellen 'dan ons werd Jeugd h9?rt bij j~ug~!
om zooveel mogelijk producten naar ilet gebeurde dan ook nogal eens, d a t ,
.
T'
'"
dle vr
.. '
toegestaan, T e hooge elschen ! I~ h~t
En met, de oplossing van deze tegen, .
' I ,
"Amok !"
ja, mevrouw...../ ie vraag kl1lJPt al u bekend, mevrouw . dat het In 'het strijdigheid zitten de ouders
kni'p"l
's Compagnies magazijnen te vervoeren.; hlj- zijn epaulet vergat vast te maken,
' .
evenzeer als. het vraagstuk,
toonaangevende den Haag en In- onze, , En er is nos ineer.
..." J
was een welnlg passende naam voor een Izcodat dit ~istinc~ief op z~ijn rug bengelIn een oogenblik van tijd waren de
Want wle onzer kan zich tegenwoor- ,h~ doo~~nee doodeenyoudige', ,;~ndisc4e, I Laat Ik dat iUllstreeren rnet twee ech...
ooclogsbodem : vandaar dat teen de oor-I de. en deswege door Van der Mast ge- I wachthebbende officieren en matrozen, dig nog .met reeht en. reden huwelijks-I klin~en een g~e~ en algem,e~~,geb~l!ik te!-, hlstorlsche gevalletjes.
_
log met Engeland ell met de vorsten van woonlij~ zijn "zwabber" werd genoemd. aan dek, doch reeds werd het schip van l deskundlge achten?
.
word~ aan het dochtertje ee~. bruldCandtdaat Indisch ambtenaar. YijfenRllOUW en Qmliggende gebieden helt schip overIgens was er in Indie geen vaar- I alle zijden beklommen door een menigte If En wie onzer, die den middelbaren I' svce~na?tJEen(edent"h~ott~j' hee~'kd~t) .mee. te ge- tw~ntig! Mr. dr. Wacht aI- een dikke twee
,
i
"
1 ft'j 1 b€ d d
f' d
.,
a
e onge oppe l een paar j
\
't
01 . S h'
t·
aam zijn eigenlijke :bestemmillg onttrok, I water; dat Van der Mast nlet op zijn. Riouwers die onder het gegU van "me-I ee 1 (ilt ,na er e..o ree S oversehreed., jaar lang ee'n 'toelage" \lrrijgfo
aaldr °OP .~u zen ng. c l~m~ Je wacht...,
,
'. '
I
i aanvoe
en begrlJPt ouze jonge men- I
...'
"
~...
y......; hi.' ge.
eengageer1 met tweeentwintig
helt on~er den naam' "Hector" tot den IdUlm~je kende en d~ door. de ba~s- i ngamok" een verwoed gevecht met de sch,en?
I Indle ?
.
•
, , . Trouwe.n ? Zoodra ze ultgezonden w~r- .
kriijg werd uitgerust. Voorzien van twaalf 'tka.artenma~ers der ComI?agme vervaar- I bemapning aangingen. De toestand be-I J
d h' t b'"
d •
'
,
Want het aanvangsinkomen {der zeer den I En: .. de beide p~ppi's en mamml's
'.
I
eug
oor
IJ Jeug .
.
bli'kt 1 ,~.
t
' .
•
kamonnen lag de brik in het jaar 1784; dig de foutieve .zeekttarten hadden den I gon er donker uit te zien ;yoor de Hector,
.... 1
.
•
,
Jonge.n
J. ze fs 1U de bmnenpl,aats- w.e en dat het dan ,~renlang de
1
J
r€Eeds maanden werkeloos ter reedo van louden stuurman nimmer uit den goeden, tot Kapitein :Verb~ugge ~n eenige Zij
~~l Hemrlc..h Heme heeft het ge- I jes nle.t me~r toerelkend voor den sim~. schraalste, keuken wordt. DIe pappi's en ,
~
. '
"'.
. Iner mannen e in slaagden een 'batterij Z1on oen. Literato..en, schrijvers, denkers pelen mzet des huwelij~s. Omdat naast mamml's re~eneeren dus: "laten ze het"
B~tavia, t~e~, de op~ra.~ht kw~m ,~m blll- koe~s kunnen bren~en.
op de overromJelaars .te richte~. De uit- , e~l doktor~~ .'hebben het hem nagespro- Hefde en enfin-seuls ,thans eeq au~o, er. dan h~ ,di~ ~wee- Honand~che jaren
ne,n,den kOIc,st mooehJkl;n tlJd zlch geH't' t..
I
d H to
A'lkl ar \te ,"erking was geweldig de aanvallers kel. .
\
,.
een radio, een frigidai~,e, ~en moderne .nog rpaar, eens.good van nemen! Der.
e . !Jeve .om:
,",
,
'
k Ik ZlJn
.. nog opge' I nne.
. ht·mg, een case'tte 0 ero-z 11'
" e~n'h a.Ive:' veel
, . ui tgaan, veel diMes en ' da trered te· makel}- en zlch
te voegell bi]. de'
' e ec r. Ze-l a
sloegen
op de vlueht, doeh'
een .hunnsr, U
' mevrouw,
e~ 00
ver..·
sclhepen, welke voor Riouw ageerden.
makeJl ~enemcte het eskader, dat Riouw ! w~st den Kapitein nog een: ,krissteek in voed in :h~~ a?,ioma van het hutje ~p mod~euze 'kleerenkast- en een regeI~ati-. jes, w~elde ...... ",a,eId spielt kleine ROlle".
blo~keerde, te gaan verst~rken, plaatste . den r.ug toe te brengen. Hij werd gegre- d~ h~~. ~IJ .h~bben 'zeUs vermoedeliJk I ge week-~nd inte,greerende. huw~hjksTotda; ze hier ,Komen - honderdvijfHet was een heugelijke tijding'voor d~ ~en kap~tein en.·zijn kapitein-luitenant. pen en bleek de ,z.g. Daoed ~.e ,zijn~, De' oak tljdehJk ,m dat hutje of hUisje ge- factoren zljn Igeworden. Om dan Van de .~ig gUla,en ".~ChOO~, in h~ll1den" I
walchtensmoede. bemanning" dat zij eirt- ~vool' groote Il\oeilijkheden, daar 'pe brik I verraderlijke l;lanval had den trcuwen woond e~ ,ge~rteld-.
. .
ko-stbare wieg niet ,eens te spreken I .
U voelt ~e "hie mev\ro~w?
de!lijk verlost lZou worden van het geest- onvoldoende bemand was en het werven I Kees ,van. der MastJ den derden)uiteEn toch ..'.... neen, mevrouw, het was __ 'lid
is
Een .andere pappi,: Die met een ~er.. "
,
" ,
I
' nant en tlen m~n- der equip~ge het Ieniet all e s !. Zelfs vijfentwintig of
. . 1M
sa
fl1iiSl!JQllll
gelijk jeugd.!g stel "verstandeliJk" h~eft
dOlodend mets d~en. Zes maandert had- van. scheep~vqlk te ~,atavia verre van ven gekpst, teIlwijl behalye de Kapi,tein dertig )aar geleden. En ,thans bekeken
gepraat. D~t kan tege~wool"dlg, dank zit
,'lem de mannen pp de reed~ .van Bata- eenvoudig wa~. ,De overige ter r~ede llg- n~g acht man zwaar, -gewond waren. De in het ,'nivelleerende licht der >herinne. . . . . de co-e<iuc~tie, en de se,meele Qpvoevila rondgehangen en een weinig benij- gende ~chep'en hadden zelve gebrek ~an eerste luit~nant, 'die het bevel op zlch ring.
'
ding en zoo.' En'. pappi heeft gezegd:
demswaardig,
geleid. In
h90P, r yolk en kO\l'den dus gean man afstaan; genomen had, wnd
een
gulden en
M)II·.·"
nou een
.·en dat moot
dalt e,en spoedlge vrede het &ChIP aan de equipage-meester had verklaard dat naar het commandoschlp, .t oorlogsfre nog wat als 'zuiver m!aandelijkseh in1\
je.. me plechti~ beloven. ill die eerste
zijjn oorsprQnkelijke bestemmang zou te- 'in de stad geen man bereld wa's 'als' ma- . gat Dl.a.mant) om rapport .Ult te brengen komen .. :::. "in handen" heet dat. En dat
.
,
ja~,en \komt ~r geen baby I" En de kin~u ggeven, . was het zoo weinig mogelijk troos op een Compagnies-schlp dlenst te en geneeskuJldige hulp ~~ vragen.
in tege~stel1ing me,t het Ihe1l1ge voorne'
i
M" . .:.
dertj~~" Ihebben plechtig l?eloofd:' u J a ,
.', 'I,; e rbouwd, <;Ie 120 koppen sterke beman- nemen
De reden hiervan was gelegen In·
ij h t
b k
d
d
d men om den bloem uws harten een he.
papPl..
.
B
e aan re en van en ag ,,,:,er mel op aarde te scheppen I
U voolt -het, mevrouw?
.-'
nilng had dus al dien tijd moetel,\' door- het feit dat diezelfde equipage-meester
brlen!len in het bedompte ruim, t e r w i j l . '
1 -&
het seln "alle ka~itelns aan boord ge' . .
En .een (de~de gevalletje. Vlerentwlnfentwlngectaphtlg aan Ulet spreekwobrd, dat le- I weI e~.n, hO,Og han~&eld. be !YO! e en dit heschen en een knjgsraad belegd om onD~t werd, mevrouw, zelfs vIJ.
K.a 11 too r '..' e.
tig en ,eenen~wintig. Vierentwintig moet
di«)'h~ld des duivels o-,:)rktis"en is de I ~ok u~t s Compa~mes k~s ontvlng, doch. derzoek te doen naat het gebeurde op de tig jaar g-eIe:ien reeds fatsoenhJke maar
~
nog vier itaar stud-eeren voor dokter.
tU~ht door 's Compagl1~s 'onde,i'~e'g~ipa-I het l~lmmer ten volle Ultbe~aa1de als de Hector en reeht te spreken 'over de niet mi~der onaangename armoede.
Batavia-Centrum', peson-da'nks engagement. 'En eenentwinge meester, den kommancteur tel' zee titu- ! gemonsterde mal~schappen zich eenmaal schuldigen, die gevange~ .waren genoEn toen waren er nog 'bijna geen bios..
tig werd' in a!wachting typiste. ,E'il. dat
laiiI' WiH:)OOI't Peusen'), met ijzerell' vuist I goed en weI aall boord bevonden. Het men. Bij de' ondervragmg vart Daoed, copen" geen auto's, geen dancings, geen
" moet nog vie'r jaar duren. In deze lbooze
w~rd gehandhaafd...
/
voorstel va~ den e~uipage-meester om, Ikwamen verra~sende feiten aan Qet 19O1fCIUbS, geen zweniinric~tingen, geen
Noordwljk i5 _ Tel. f255 W~lt.
en lichtzinnige. wereld ! En pan?
,
..
~ooals In die dagen meer gebeu~de, het licht. De man yerklaarde te zijn : Radja meuoolen-in-stijl, geen kappel'S met per22719 .
' ~a,:' mevrouw~ dan is ~r alweer een
:De strengere scheepswetten werden ri- olltbrek~nde aanta~ "matrozen te re~ru.- ,~oesein, zoon van wijlen den onder-\ manent wave, geen Ellsabetjes' Ardi;m.
1IIIIIill1rIf.iD.'lil EM pep
:75*.... r ~NfJk.~ ~okter meer. Met een oiploma en een
gomreus toegepast, de reglementen I stipt !teeren Ult ~e Batavla~che kettingganoer),. koning van Rlouw, Daeng Kambodja.
Toen Hep het leven nog eenvoudig,
goedkoop instrumentarium, en· verder
ge!voIgd. De voeding, bestaande uit hard I wees Verbr~gge beslist, van de hand, als Zij~ 1?edoeling' was gewe.est wraak te !landelijk en" go~dkoop: vijf cen~ een ~~.,.......r;= 1 n
!iii'M
Gi&
nlets: ,T r 0 U w· en?
nl
t
k en l'lJS,
.. t niet strookende
waardigheld
van
zijn land'
, ,
Ja mevrQUW
'maar w·aarvan ?
b .....v.l.od 0 f ' besc h·t
Ul,. zou -spe
1 b d met de
,H' t
d
d nemen op de vijanden van
.
' groot glas stroo v met iJ'3 in de Socie, . ,
,
,
W2.l,s van zoodanige kwaliteit, da,t de be- een, oqr ogs 0 em.
e was e ou e daarooe had hlj zlch m~t eenige getrou- teit f En ~en ,paitje, ~ostte e~n dubbeltje.
"En dan, pa" - s<;hree! onlangs.. een:
m~Jll1ing herhaalqelijk het verzoek deed stuurmall: Kees van der Mas~, die op zlch wen schull gehouden lll, qe omstre.ken En een kIp kostte 09k een dubbeltje. En Haagseh . meisje aal1; haar vade.t ..~it..\'
hetzij voor eigen rekening hetzij 'Op nam het noodige Yolk, omstreeks 15 a,. van Batavia, wachtende op een gelegen--: wij aten nog rijst, en wij liepen in ma- ~en-import (ell: ik ,heb tdien~ brief gele'\
k()sten 'van de Compagnie eenige wijzi- ~o m~n"aan te werven. Daartoe wendde .heid om aangemonsterd te \yorden op tineetjes of toet.oep's en in slaapbroek zen, ,mevrouw !) ...:.... ,,~ls j¢' teg~nw~rdig
En nu, mevrouw, "der .1a.ngen .Relde
gimg in het dagelijksch menu te bren- hij zlCh ~t. zeke~e~. Bengalees, Nara- een schlp, dat bestemd was Rlouw te of sarong en k~baa1.
geen dot en geen t<lelage krijgt;c dan. blijf .kurzer Sinn" ? .
,
Igem.i Detgelijke verzoeken werden ech- wangs'a, TJitti geh~eten, die er zijn, be- bevechten. Met de Hector voor den ba'll
Desondanks w:a~ de klassieke sehraal- je zitten I, En, all~. meis~es will~ri .\hier
Ja meyrouw, indieh ik pappi ware en
tell : door den equipage-meester be- roep van maa.kte scpeepsyolk te ronse- van, Riouw lig'gende; had hlj 's nachts hans keukenmeester. En desondanks trouw.~~! ,En er., ~lJn gee~ jongens. ge: iridien ','ik een. stuivertje 'in het zakje
, sClhauwd als "eene iteratieve en zeer ca- l~n en daarbl] dezelfdt! ongure prak- een der zijnen, een goed, zwemmer, derailleerde reeds toe n meer dan een noe~.
.I
'"
-'.\ : ~..,
mocht 'gooien,' dall zou ik w~arsehijnlij~
lormnieuse condemnatie van's Coinpag- tIjken toepaste ~als. de rons~laar$, in Ne- llaar' den w~l gestuurd om,. zijn broede~ van die, prille 'koppeIs'.
. Nat,uurhjk, mevrou\,:" dat k '~'\ n,. ee~~ . aan h~t. dochtertje .J~ regel, van' % X
nIles.,goede inzigten ~n desseinen" en de dez:land ,er op na, hlelde!.l,.. Achter s maps .n~dja Ali aa~ te .mQe~lgen Q~ .over ..~!; '"
zljdig,e ~Inderpraat .ziJn.
.
,<.' ' :
"
plus. zeven aal1ibevelen (met een vaste
mlopperaars werden gecorrigeerd met een. hUl$, ~t~,nd.e~ e.en pa~r. gro,O,t~, van bam- gaan tot een aanval op de trector.
.."J..,
,'.'.'
'Maar.. : zoo hler ~':1 daar ()n~er jonge, JSetrekking) en, aan· mijn,. zoontje ..zou
,
.
boe opgetrokken keten, verdeeld in e e n '
Ihdlsche koppeltjes, yond '.ik' tach wel ik zeggen: ,.jongen, Iga ilaar. ~m Ko:.
P3.1~t' rott~lgSI~~en, . vetstrekt dO?r wee aantal hokjes, waarin alles hulsde, wat Een uur ,later hing Rldja Hoesein aan
En inmiddels is de lieve wereld heel een bevestigmg.,
""
1$us! 'Die is lOOk" pas .11a z'n dertlgste
POlO 1ge wa.r lerl!1ees ers van S OJll- van de schepen ar'koUlstig was en nlet de fokkera van het sehip, dat hij had anders gewordtm. Vooral om 'en bij eil
Het is allemaal ZQO heel allders ge- getrouwd. E'n die weet et dua meer ~van
sen s ~~r- tot he~ beste deel der zee'varenden be- willen ·uitmoorden., De lijken van den voor qe jonge menschen. ,
p~gi~es erf , .~le :e~ l~.e:r
. ' wordell, mevrouw.· .' " "
,.
. dan pappi".
ge,ze, en .op, zlJn a e IJ sc e lllspec Ie- hoorde
I
. , koningszoon en van
zijn eveneens teZij hebiben als regel een ande,re, een
In' onze lieve jeugd
seen'
e'
,
tOlch,ten langs d~, ~chepen'~~~ reed;e van
.
\ "
rec.htO'estelde· trawanten werdell over
'
1 { d'
t
H
I k
.
' , ..w~
.. ' Jong - ", En indien zij; pesou.danks· de natuur
Bmtllvja. Dit was 'het eemge "antwoord"
.
boo' d'Q ,
meer roya e Jeug ,geno en. oevee za - man, ~ie~zoo om en ~:J, z n vIJfe~tw1n- tioven' de leer zouden 'verklaren~ dan
dm.t· " Co
I' .~. ti
t
De"e tehuizen w'aren bl'Oeinesten vall
r. geworpen en dreven naar de geld toucheerde mijnheer uw eeht":' tlg~t~ jaar "kIaar w~s . voor III<J io, ver- mevrouw zou ik .hun zoo in een ver'm:alco~lI~nt~nf:J~;;~' ~ieg~~. e'g:t ~a~~ m.iSd.;ad en ontu~ht 'el' vorm.den in we- Ri~uwsehe kust, waar zij de. droeve g~- vriend -. en hoeveel ohtvangt inijnheer gelijkenderwij~e,.v~el l)l.eer ee~. ~ a Po' trouwelijk uurtje ,tusschen lleht en don...
sclheepsYqJ~ 61lVoldoende eten kreeg was' zen hetzelfde beeld als ,de beruchte ron- tuigenis :f1e gden van, e.en mlslukte. yer-l uw zoontje? Hoe stel~~.~. uw bra.ve ou- dan het t~~ntl~)arige . melsJe ~ell ker raden:· "kind¢reil~. bestel in's he"
ni(et de s~lltild' der'O\~rheid; OIl papier selaars-logemepten in .de .Hollalldsche r~d~rsPooing.
:: ,
",:
,ders u en hoe stelden IZIJll \brave oUde~3 vrott vi was ..' Ole ,kon, ~et e~n b.eetje melsnaam ge.en' wie.g voor en aleer je
WEerdell genoe~ versehe p\-ovlslen ver- havenplaats,en. Doch ..Va.n der Mast wist, . ' ':
t,
V. E.
uw echtgenoot. tegenover weelde, yer- goeden wll en aanl~g, bliJven dommee:". twee· armoedige jaren in het hutje hebt
st1rekt.,; maar in plaats van in de magen dat hier op dat moment geen volk zo'u
..
rell.,
."
getoefd en, wind en weder 'dienend'e, ze~~r' schepellng'e'n,' kwa.l11en zij terecht In zijn te krijgen, daar de, . .aan~.()er van. ~;4
......
NM"
#WIn..,«_ UWWIlX""!'":!'!':!'.!!...--...JL&
Maar dat is met·· de educatie en co- ker weet dat ,je met elk a r en per
de~ panden der scheeps~c,hrijvers, die ze zeelie<;le!l door de
~tre~ming van' de
_
educatle heel' anders ge.worden! En ik se, niet met een ander· dat hutje kunt
telll eigen bate verkochten in de stad vaart . 111 een ~root gedeelte van den
.;. .
zou bijna' gurve~ ~eggen: net o'm- tdtbouwen tot een -net en geriefelijk
of: aan de naar, Holland 'zeilende sehe- Archipel, vl'ijwel gehe.el sti1Iag. De Ben-l
g·e k e e r d I.
"
heerenhuisje met warm en. 'koud' stroopem r Pe' officieren, waren hiervan na- galees zon voor gOed'; geld echter we,I _,'.
·.",.P.
L'fED~' Ct"
Kljk ~n~· 'om u ~een, mevrouw!. mend water, ~_en garage .en een bad...
tumrIiJk op de hoogte, doch zij moesten ,een an?ere o~lossing weten en inge~:"
L,
W .J
L
Een pleisj-e van' tw~eentwintig, en ~amer.
.
.
ui't, welbegrepen eigenbelang de schrij- ~aad br~~ht ,hlj van der Mast naar .een,
vooral een' Haagsch' en wereld~ch meis- ",.En, wEmk. dan desnoods d~ ooievaar!"
vers'" te . vriend houdeh, . 'idaar iij de pI~ats, dic,ht bij het strand, waar in een l
,
'\,
je, is tege~woordig een' ult~egroeide
En meer eil beter wee~ ik waa~ach ...
ml.edewerklng van deze lieden, nOQdig hU~ zich veertien mannen ophlelden.·
e. t '.In .,e, .i s j e V (I' n 'I. e tl e It'
,.
v r 0 Uw! .' TerwijI de jongellng van tig ook nlet, mevrouw I
h~adqen om hun karige 'bezoldiging een
.
"
':,
~
vijfentwintig klaarblijkelijk, langer dan '
i
wEei.~lg op te voeren. Het is .te begrijpen,
.
Ee~ s~hool1 verllaall
vroeger veulen-sadJa blijrt.·, ..
\!
ABR. 'EXODUS~
daat .'onder de gegeven omstahdigheden,
"
.
.
I
(zijnde de 2ure OVerde1.lking van een \
~n. vool' Zcotn ,wereldsch, w~elderig
, de~ tijding van het aanstaand vertrek' een· HUll aanvoercter, een Maleier, dIe zlch
teleurgesteldeJ:';.·'
ding kan het hutje;., 0 1l & hutje' OIl de O!O!'!!!!~!!!!!!~~~~~!!!~~!!!!!!!!!~
zUlcht van verlichting onder het scheeps- Daoed noemde, deed ~ eEm verllaai, dait...
. .
hei sIec,hts een tijdelljke' 'voiKomen
vo>lk deed opgaan.
in het kort' hierop neeflkwam ~
,.
bevrediglng beteekeqen. Want' dat gaat
• j....
Het 'meisje van heden,', ,
, .
';"'>
om zich heen kijken, en vergelijkingeh
Van schi~per tot l<apitein
Hij was afkomst,ig uit Siak eb als han~.
Versliuikt en onthdard,
maken en... tja, mevrouw," iilformeert
.'
,
delaar met,· zijn' pr~uw naar RiQu\Y, geIs ander$ van zeden
.•
u eens bij onze rechtsgelee'td.e' raads~De brik !Iecltor stond 'onder bevel van varen; hij was, op ,die rets vergezeld
En anders' van aard
rIed en I H e t "Oe ld sple.
. It k i
. 11"
dj:)) k Itel t
V b
dl
Dal' Zii, die toe'" opa
e n~ Ro e
y,n ap
n-, er-zee er rugge,. e aan~ geweeS'c. door zijn beeldschoone doehter,
~
'J
'..
Is ult den tijd. .
vmnkelii'k op s Land~ vloot had ged~el:d, die n~ aankomst oJ} RiouW d~. hegeerte
Haar.. stamelend vroeg, .
De lieve wereid is ~'OOk ee6nomiseh ' "
d~Ch ~<an eersten lmt?,nant op he~ hllle-\ van den oncterkoning Radja Mo~da AU
Heur haar in twee vlechten
'" "
uit haar maatscnappeUjke Voeg~n·.ge~
sC,hip "de Donderaar ~oor voorspraak had opgewekt. Daar Daoed 'zijn dochter
En jaegerljes droeg. "
l: ' ,': .
raakt.
"
:
, I . , ' " ,.~" • ,
nan een oom, die Bewindhebbel',. del'l niet wenschte: at te: staan had de vorst
, In onze jonge jaren ..vond eel).' afge~ ~ ~.v. Band~eng~ehe 'ilnl~efabrlek"
. C~mpagnle was,', n1et dell titel v!!-n ka- haar met ~eweld ~t zlch' genomen en,
lIet, meisje' van heden··.
',
~ ;'
studeerde jongelllap, die',in Ind.ie 'w. e,!,,~eri'
.
.130Z
plltein-ter-zee was oYergegaan In den geprikkeld door haa'r verzet het meisje
Is lenig en dom
' ., '
dilel1Jt)t der Edel~ Mlaats~haJpij.. ~ij had I wreedaardig doen doodmartelen. Daoed
En kan,zich niet kleeden,
., .nllet. zander moel'te den tItel kapltem ver-:- thad weten te ontvluchten maar had een
En weet ntet waarom,
wcorven, wal~t de Compagrtie hedltte no~ duren eed ge.zworen zich te zuUen wreEn wat zij. van' keukeh '
'zE2~r aan de oude. benaming "schipper" ken: . ;
'..'
'.'
'. ,i
. En hUish,ouden'_leert,
em gaf .slechts noode tQe laan dep drang' ' , '
.
.
'. ' .
I
Verwijt ~ij haar moeder '
dUe op hare schepen te vervangen door': . ' : .
,"'.
1
~n doet zij verkeerd.
h€et deftlger klinkende "k.apitein". De
M~t. ?;n Slakkers ,was )l1j na vele om:
J{(eerell Bewindhebebr~, gingen bij hun! zwervmoen ~p Java s kU~~ ~e~ec.ht geko_
" ...
liet meisje' van heden .
verzet tegen de, nieuwe titulatuur ui't men, ~aar ~lj zlch. veroorgen hleld, om
, Speelt graag in ,de zon '
vmn het standpunt, dat het niet verstan-' ~at nl] en zlJn n:.annen gee~ pas had~en
/let Grieksche verleden,
~iilg ~as hun dienaren te zeer te ver- ~nh v!ee~dl~:n CblJ onntdlektkmgUllover " dr~ ,
.
. Maar zonder japon ;
h€effen. Doeh de Olllstandighelien had- ",e epe~l :f. o~p'1-.g e ~ z, e~ wo . ., Ze zwemt als een brasem, '.
dem zich gaan'deweg geWijzigd, h'et, kost- den v~rdeeld. ,Hlj had Narawangsa e.en
, Is slank als een spin,
~:. ~
te! boe langer hQe ~eer moeite. om ~e- b~loOn1l1g .?eloof~" i~ndien deze hem en
~n 'toch ,lijkt ze nooit
:sc:bikte offlcieren voor de ~oopvaardij te ~lj~ volgehngel~ ,kon gepla,a.tat krijg~n
\
'Op ee,n Grieksche godin.
,krrijgen en zoo lllo'est' 110~dg~dW6ngen..to~ ,een .00~10gsV~art~ig del" Compagnle~
h€et ouda, vertrou~enwekkende schipper' b... ~temd om teQe~. den Radja iVan Ri
Ret meisje van heden
(ll1aast God) wijken \'oqi', kapitein"
ouw te ve~h,ten. HIJ zou den. Hol~anders,
'lJeejt wenkbrauw noch vlecht,'
"
..'
aHe mogelijke Inlichtingen, g·even, . onMaar' lippen en l~den
Dadelijk . o'nder' ka'pitEin .verbrugge del' beding, dat het hem .ve,rgunq: wu
, '"
\
Met verlies belegd.
st(oud de kapitein-Iuitenant _::/vo.orheell worden zich persoonlij.k op Radfa AU
Elisabeth IArden
olPpel'stuurman .- . ~ees' \ian 'der Mast, I te wreken. Van del' Ma.st aarzelde niet
(In glans' en, glazuur J
eem beprgefd zeeman op' jare.n J ,die, ech;- I de veertien mannen in ,dienst te nem.~n
'Beschildert
~aar wangen
te~r geen protectie had geh:,ld. en dU3 I en toen de equipage-meester aan boord
- En lHet de ,natuur.
nUmmer 't corp.ma~ldoQv~r eeil scpip ha~ . ~wam, verklaarde hij het schill tlians
klunllen krijgen, ho~wel l1ij er al etteliJ-'j :,suffisant te zijn equipeerd om, ingeHet meisje van lleden
k(C jaren door 'de Incli~che Jwateren had'; volge de positieve o~dres:van Zijne HoogIs bloesem noch vrucht
gEevcerd in'de'\velhaast v.ijftig' jaren, da~ Edelheid en de Wele<iel~ Heeren Raden
En slechts'. te ontleden
hiij de Compagnie dielide. Van: de( Mast, van India, 's Compagl)ies navale magt
In water en lucht ......
eEe~l eerlijke' ronde ' ze'~man, was aHel:... ; voor RiQuw te gaan, renforcee~en". T~ell
Een beeld zonder ronding,
munst gesteld op ...ZljlP, nieuwen ~~- dagen 'later had de aeetor z.ieh aan\ .
Een slreepje" een lijm .....
. te~~, maar nog mlJld~r... op 'd~ um.:. gesloten bij de vloot~· die in het begin
Moet dat nu de llelste
. [Q)rm, . die' daaraan verbonden was: l'van September 1784 den baal val' RiouW.
El~ eenigste, zijn ? ?
'
Htij voelde zich meer) op ,zijn gema){ in geblokkeerd hield.
zijjn wijde, bruin lakensche jas en rood
Te SO..ltell1e~, bil~l~rseilie,'<heeft de gendarme.ri~ negen ~rachtauto's met'
BRAMMETJE.
" wlollen hemd, met ,wijde bomba~ijnen,
IIi den donkeren regennacht van 20
wapentuig' aallgehollden, da~: naar gezeg(l werd, bestel)HI \vas
kcorte broek dan.. in zijn. blal\wen' unt-' 'op 21 September klol1'k plotsel1ng de
V09f Mexico,
I'
•
formrok met ee~ e~~u~~ rood~est;en kreet
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~
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Amok ao' n boo'rd 'von, de brik Hector I
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DATAVL\ASCH NIEUWSBLAI} van Zaterdag 19 December 1930 - ViJFDE )lLAJ)

•

N. mist de noodlge rentrants om nog'

Bridgerubriek
-----------

In Uw voorbeeld geeft U. N.S. heer
tweemaal aan slag te komen wilmen vierde ; er is echter evenveel aanleldlng
altha ns nlet net slachteffer w~rden van l hem deze kracht in K.te geven en x. x.
W's trceven.
in :8. waardoor een S.-spel nog grcoter
Zonder dwangpositie is dit probleem debacle zou worden dan 1 1I. .
l~iet ,op te lossen 1
En de dwangposltle kan men alleen
verkrijgen doer bl] den zesden slag R. 3
Om te .beg innen zeggen wij geachten
opte rulmen en ~S. 6 te bewaren.
inzender ten zeerste dank voor zijn ultvoerlge en gedegen critiek.
! 01
z
N
w
Dati ook ditkleine meenlngsverschll
I S. b
S. a
'S.2 l S. 3.
effect zal sorteeren, daarvan 'zijn we
K. 3
II K.2
K. a
K.10
bij voorbaat overtuigd.
!{. h
III K.5
iK.4· K.9
Inzendej- ziet een belangrijk feit over
IV K.6
K.b
K. v
II. 2
het
i100fd en wel dit, dat 1 ,S. nimmer
II. b
H.7
H.4
V H.3
greeter debacle ikan zljn, zoolang...
VI· K. 7, !{. 8
R.2 R.3 (! ! !) een
d i t bod 11 i e t i s g e d 0 uVII H.6
R.8
II. a
H. h
b lee rd.
S. 4
VIII H.9
II. v
~. 7
IX H.5
S. 5
II. 10
S. 8
Z. wee t: 1. dat N. het 1 H.-bod ge:S. v
II. 8
X R. 6
is. 9
doubleerd nietaandurft.
Na den Xen slag is de volgende situa2. dat N. zijn hulp inroept om uit de
impasse te geraken.
tie ontstaan:
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(corresponaentte rechtstreeks aan G. M. J. Schaub, Hotel Schomper,
eataota-centrum),
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Wcarom tach oltijd '// Wilde
wedstri jden" ?
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Spellen uit vroeqere kampen N.ederlandOostenrijk
Zel/s lie besten laten iceleens een steekje cullen

o

SPEL II

111 vergelijkiIlig met Holland zihl we
hler in Indle niet bijster verwend op het
'. gebled .van brtdge-wedstrdden.
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o zeker, we spelen hler weI eens wed-
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Na het redou~le&ren
moe t
N.
e r 0 p bed a c h t
z ij n, d a t Z.:· \
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10 9 7

0
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strijden,vrlj vaak zelts, maar dat is toch
met. Ie ware, .daar ~it i~ 99 van de 100
gevallen z.g. ,wilde wedstrljden 'zijn,
waarbij van "strijd" d.l. het meten van
elkaars krachten elgenlijk nlet gesproken kan worden.
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2 K.
2 H. zal bleden.

I

Van links n a a r

r ec h t s :

Waar we a, d en e buiten beschouwtng
'kunnen laten, resten dus ib en c.

32
1· Polijststeen
Nu wordt de laatste troef gespeeld
I
I, 6' klel~, vlsschersvaartulg
34
,
(waarop in :N. is. 10) en O. is reddelocs
a d b Z. ant woo r d t·
met:
12'
uit
de
nood
geholpen.
37:
verloren.
I
IS;.
40',
14: geur
\
Goede oplossingen
42
Er bestaan 2 mogehjkheden :
15' nobel
16;
43
nleb
helder
ontvingen wij van :
1. N. heeft steun in die kleur
44
18' vorm van werkw, komen
2. N. mist '"
""
"
P. F. !Rumat,z, Mr.-C.; Ir. M. J. Ph.
46
19 holte In e'en muur
Nittel, B.-C.; Kartini, Mr.-C.; J. H. P.
In het Iste geval zal N. passen, in het 20 Egyptlsche 2onnegod
Prins, Btzorg; H. Kamphuis, B.-C. ;
47
H. M. Play, B.;-C. ; Mevr. Tobi-van Gen~ tweede eveneens, zoolang W. of O. niet 21 Amsterdamsch 'pen (afk.)..
48
nep, B.-C.; Moh. Sani, B.-C.; A. C. de gedubbeld hebben. •
49.
Zelfs indien \N-'Z. in het 2e geval 5. 23· werktulg b.d. v'ischvang~t
sturler, B.-C.
downzouden gaan, lietgeen vrijwel on- 2·1': zangpoob
51
denkbaar is, zookomt dit overeen meo 25' driifkrachtmachines.
DE PRIJS,
·53
2 down, als er 1 ged.H. gespeeld wordt
54
,
(500 p.) en is het helan'grijk goedkooper 27: als.24
,
.
De Prijs ter waarde van J 2.50 werd dan 3 dpwn (800 p.).
28 beroemd Itallaansch beeldhouwer 56
gewcllnen door:
' .
DU'~belt de tegeI?P~rtij, weI nu, dan
57
uit de middeleeuwen
I
II. K a itl p h u is, Djamboelaall 36 If) er Immers nog mets gebeurd, daar N. I 29 act1ev~, zuurstot
58
Bat.-C. die aan"de admillistratie gelieve i dan weI 'Z. nag steeds 3 pijlen Lc. 1 Sa., 31 Chineesche munt
,
.'
2 H., en 2 K. op hun beog hehben, waarmede te deelen, wat hlj tot ,deze waarde bij het eerste hod well Sa. zal zijn, zijn- .
wenscht te olltvallgen.
J de dit op het laagste niveau.

Wilde ,wedstrijden zijn in reite nlet .
• 'v b 5 4 3
'anqer$ dan genoegelljke bijeenkomsten
De Ocstenrljkers speelden het spel in
Val) een aantal personen van iooiderlel .·1 S., waarmee N. geopend had.
kunne, ;waaro!>...... ook gebrtdged wordt.], :rie Nederlandsche -N. had met 2 S. geopend., waarop '2,iSa. vanZ. en 3 H. van
Zeker, het is inderdaad heel nuttig ·N. voIgde.·
;
om eens met vreemde s~lers den $trijd:
Z. sloot de bledlng met 4 H., welke geaaJl tebinden in een geheel. andere sfeer maakt werden.
dan di~ van het wekelijk~he partijtje
SPEL III
d~t. alles onder den druk of. prikkel
te wet~n, dat, eel!; bied.-mlsverstand· of ~
• 9 8 3 2
€en foutlet· Ig~speeld spel 'oorzaak kun-VI h v 10
nen zijp, dat men den zoo zeer begeero 11 b 10 7 3
den prijs misloopt, maar daarmee zljn
•
h\
N
• b 5 4
dan oo,k Ivrijwel aIle voordeelen opge.- . ~ a 10
O.VI 9
somd;
~ (/ a 8 7 4 :3 , W
Z
0 av9654
o
Een ,goede test op de speelkrachtv.er- .,. v lQ 8,7 6 3
.re.a54,
krijgt men ei,genlijk aIleen maar, door
• h v 76
BRIDGE~PROBLEEAI NO. 16
a d c Z. b i edt 1 San s.
alle mee-spelende paren dezelfde spelen
VI b652
te lat.en bleden en spelen.
.0 82
• ab x ,
Ook hier dezelfde twee mogelijkheden :
4- b 9 2
. '
VI
9
x
x
1.N. heeft steun in Schoppen '.
NU 1s Ons. bekertd, dat er in tegen~
o
h
x
x
x
2.
N. mist " "
I'
st~Uln~ met natavta, .inderdaad weI
Aan een tatel wel"d a.v. geboden:
4t h x x
plf\atsen zljn (o.a. ~rabaia) waar ge- :
'Met 2beginnende zien we, dat dit b<Jd
regeId· jz.g. dupU~aat . .,'Wedstrijden gehou- . N'
0
Z
h 10 x
N
• x x x x nu d i r'e c t en in het ,boven geschetste
den worden. IWe weten echter niet,. of ;l' R
1S
dubbel' IV' v b 10
W 0
IV' x x x x geval (Z. hiedt 1 SJ I an g see n
daat ook .vooraf een schifting heeft ~ 'a8'
• pas
' a. ,
0 xxx
Z
~
~o x om W e g b ere i k two r d t.
pl~atS ge~ad" En het nut van dergelij)te p
pas
pas,
'" bxxx
g:
w~strijden. ~usschen s.pele.rs, d1ebelan ... Oo$t. liet de dubbel in met resultaat
Con c Ius i e: geen versc~U·.
r.i,pt 1.11 speeikracht ,vers.chillen, dU& zon da t .:N'-Z. 450 punten down gingen.
• av hx xx
VI
der voorafgaande sele~t1e, meet nood- . .
.
In het Ie geval echtel', dus dat N. wel
<> a v x x
wencUg: :zeer problematlek zijn.
Aan, de andere tafel opende N. niet en
S.-steun heeft, brengt het t Sa,"ant.r. aV'x
.
verl1ep, hetbieden· a.v. :
woord van Z. ,belangrijk nadeel, om d at,
Maar daarover eenvolgend maaL
:'
het g6edkeopere 1 ,SChoppenbod Is ov~r
Z. moet :klein-slem Sans spelen.
Z
W
geslagen.
W. komt uit met H. vrouw.
.OOk QP' ander gehied zijn 'yie hier, in : N
0
pas:
1 H.
verge'lijldng )ll.et· Holland, erg stiefmoe- pas'
1 R.
G e V r a a g d: Hoe meet Z. speD a a r om hI ij ve n wee r b.lj',
4 K. len :om tegen de bestevel'dediging 'zijn
pas
derlijk bedeeld. (
pas
2 R.
d
a
t. 1 S. h e t b IJ s t: e bod i s.
'pas
pas' (11)
contract te winnen 1
w.e· dQe}eil bier op wedstrijden tegen
. Beredeneerde oplosslngen worden inTh. van A. te B.~C"
bujUnlaJ¥lspbe. teams.
Het passen van O. is raadselachtig, gewacht voor of op 27 December.
111tetaard .'vaIt; hleraan .weinig of niets~ ,daar 5: K. gemakikelljk worden gemaakt.
PubUcatie der oplossing op 3 Januari.
merkt bp, dat in Probleem 15 N. zooVoor de ;beste oplossing (tel' beoordee- weI als Z. K. 5 hebben' en het ,probleem
w: veral1deien·.
Tot slot nog een spel, ,waarbij door de
'.
.,
'eene partij niet, door de andere weI ling der reda:ctle) wordt een prijs tel' daardeor onoplo~.baar is..
Also.zien,11..08 van de enorme afstalL- .klein-slem geboden (en, gehaaId) werd. waarde van f 2.50 'uitgeloofd.
Inderdaad had N. instede van K. 5 de
den en zeer )looge ,kosten, die aan het j
.
BiJ meerdere goede oplossingen beslist
mceten hebben, doch geachte in6
hdlid..en·vaJl: da,rgellj1ke wedstrljden inSPEL !lV
het lot.
zender ziet de zaak :toch weI :wat erg
ha~ten.t. z..(md~n zijn, zouden. we lbij geen
somber in, dOOr te meenen, dat door debenaderin.g weten .hoe en. waar we even- • h v 7:Z
CORRESPONDENTIE
• a 8 5
N
ze
"slip" het probleem ten doode is optueele ,buitenlandsche bridge-rivalen \? ab65·3·
VI h 9 7
W 0
geschreven.
zou<!pn m.o:eten: opduik~lell.
H.
K.
te
B:~C.
o
10
9
2
I) a h b
~
tfe vb42
.r. h
schrijft ons betr. pro'bleem 12, dat. wij
De K. spelen. n.l. bij dit probleem geen
'Voorloopig zullen we ons op dit gebied
volledigheidshalve
hieronder
laten
volro1.
We hadden kunnen volst-aan met z. :
tevreden moeten stellen met wat ons ·via
Ret Bieden;
gen, o.m. :
, J ( . a x x x en N. : K. x x x te geven.
d1versebertchten tet oor~ komt.
. De pointe zit'm heel ergens anders !
te.,a.m. A:
W .
0
" ...... het 1 'S.-bed lijkt l11ij echter een·
Al
I .
k
. h id
zeer gevaarlijke isprong jn het, duister.
met a IS er een onnauw eUrlg e
In arwachti.ng tvalld" na~,e.rle: bdertchOoten
2 H.
3. Sa.
omtrent den weds ril ~ ~eu.eJ'. an s4 sa;
5 H.
De mogelijkheid :bestaat natuurlijk, dat gepleegd en: wij danken inzender dan
tenrijk, welke g~pass." Zawrdag in het
• 'pa~.
I ,
N. wat in S. meeheeft. Het eigenaardige ook ten 'zeerste, dat hij qierop de aanAmstel Hotel. te .t\lnster:dam een aan' I
biedverloop maant echter m.l. tot groote dacht geve~tigd heeft.
yang heert genome.ni, liJ;kt het ons voor
Na zijn, g~flatteerde 2-opening en het voefzichtlgheid i.n het ,bepalen van een
onze .l.ezers weI intm:essant, enkele spel- teru~oop:-bod; van 5 H., lderst W. het kleur.
De redacteur1der,.hrldgelen Ult vorige ontm2eUngen tusschen kl.-slem-bod iliet .aan.
Heeft N. wat in,S. mee, dan komt dit
rub~iek
v~tzoekt
a~le
beide landen de revue te laten passee- ,
in lSa. ook weI· tot 'zijn recht. lIeeft hij
o
reu".
team' B-.:
W
anderzijds niets mee, dan kan .S. een corr·cspondentie te rich, 1 H.
1 Sa.
nog grooter deba.cle 'Worden dan 1 H. ten a an' z ij. n i n d e 11 k.o P
v e r m 'e 1 d h u ,i sad res.
4 H.
3 .g.
Dat.. "cracks" ook nog weI eens een .
g~d."
I
.
'5 S.
steekje (soms meerdere steekje-s) laten
4 Sa.
.«tiMMA
em
vallen, zalblijken uit het,geen hierna
6 H.
PROBLEEM NO. 12
volgen zal~: (Dtt stot ontleene.ll:' we: aa~ !
.
.
Beide 'partijen zijnkwetsbaar.
€en .betr~ artikel- in. .de· Telegraaft V~ll:. I Qth~.t6-;H.-bod al m~t al niet getulgt
N-Z. 40, W-O. schoon.
de hand van mt; g~. 0. Q9udamitr;. dem ;vaUl.OOUi tikj~ teveel optlmisme, laten "we
Z. gever.
bekelldcn Nederlal1dschen. brl(h~9r,.· die; ;aalU het:.oordeel onzer lezers over.
De biedlng verloopt a.v. :
bi~~ deze wedstrij<iell, deel: u~tmaakta! Men bedenke: ,;Zonder geluk vaart
van liet- NederlandS<ll1e team).
:,!nlemand: wel" 1'1 1
Z
iW
N
o
c)
d.
pas
1 R.
1 H.
SPED l
I
BRIDGE-PROBLEE~l NO. 14
pas
pas
red.
pJ.s
1
•. a v 10 9·
'~
• a 10 9 8 7
......""~"'.'
~,
Zuid heeft:
~, at h.
VI h b
<> 8 5, 4'· 2~
o ah .
• .b 9 3 2
w/ikt srl~1
.,. ahb8
9,'5"
\} 3
Om t,Jw bronchitis te genezen, welk.
o 9732
U dag en nacht met hoest en be-'
.N
• h v·5 4 2
b, ,
:N:
•. b' 7~ d' 3~
.r.
10 9 7 5
nauwdheid kwelt, moet Ge nog heden
0;:
a:J;
7
W
0
VI
(:) b 10,6•.
W' 0
Abdijsiroor. nemen.Akker's Abdij"
109,76 a
z
0 hv82
Gevraagd:
Z~
\siroop za de vastziltende slijm.
o b
v 4 3
765·
2\
.r.
gemakkelijJ< doen loskomen, ~'en
",. a 10~ 7 6' 2'
Wat tnoetZ. ,bieden ?
atmattenden hoest verdrijven en Uw
Als juiste antweord gaven wij 1 S.
•
63
ademhaling weer diep en vrij maken.
•. h 5 2.
\} a v 10 8 5 42
Inzender vervolgt :
A b d ij si ro 0 p is het onQverfroffen
VI' 3· 2
o 43
middel, dat U in staat stelt te leven
"Ik
denk
bijv.
aan
volgende
mogel.ijke
aft
10
9
o a· 16
zander hoest en bekfemming, zander
kaartverdeeling
:
• hv'·l>8-.3
benauwdheden. Abdijsiroop is hat
Harten', is troef. W. komt ult met
,oidpel 'Ioor hen, die met moeiliikheden bij de ademhaling fe kampen
•\} av x10 8 x x
Bij ,beide tafels· opende N. met l' S.
·Schoppenboer.
hebben en gekweld worden door e,"
'0
hbx
In tegenstell1ng met den Oostenrijk- : zuid· moet tegen de beste verdedlging
dragen of scherpen hoest. Neem cii'
:alle'
slagen
maken.
schen 'Z., dievolkomen verkeerd' 4 S. .
•
h x x
1 H!esl-O,iep-Sfoncltilis-As/hma
boood, hield de INederlander het. bieden
• v 10 x x
hxx
OPLOSSING
.
.
~
laag enoood ,2 K., waarop biJ IN. 2 en '
\) hbxx
a 9 x
W 0
blj Z. 3 Sans volgde, welke doot' (w". wer') x
Z
a v 10 x x
Dit
probleem
is
van
Engelsche
kom-af.
0
den gedoubleerd. \
l
v b
'"~ axxx
B" A,,,,.,... Th<Jil'flJ.1:
Het meerendeel del' oplossers viel als '"

en

.

I.

2

1

4

3·

voegwoord
niet breed,
land in Mesopotamle
rund ,
aannemlng, V.&;. kind:
mlddelbaar onderwils (afk.,).
academisch diploma
aIsook I
schijngestalte van de' maan (a!kJ
laagte; .inzinkhYg, .
de~l van .de ikoe
mak
verguld (fr.) I
I
sma!: straatje
beroemd' Ned~ schilder
gezette tijd
vloerbedekking.

I

5

11

7

.\

I

w.
I

12

,.

oak

.>

v:

•.

Uw Bronchitis

,

.

.

tN

I

I

R~sultaat: OosteIU" 2 down ell Ne:. slachtoffer der misleiding, welke .in oit
derland 3' :Sa. ged'. gemaakt met een .probleem rver.borgen ligt en zond een OP-j
overslag. Een Ivoordeeltje dus vall 700' Iossing waarbij de Schoppen van N. een
punt.en.
I
rol speelden, die hun niet toekwam.
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/

b 93 2
3
973.2
10 9 7 5
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To~ohouders

perg " , e"perkoker
rOote !',oke#, f. 2.50

22724

24.

.49' ;
,1

57
V'a n
1
2.
3,
4
&7

fr·o· v e n

n a a,. r

ben e den·
28 offerande bij de R.K. eetedienstJ
30 ,bovenste, deel v,e. (lak
33 sterk
35: famlUel1<l
3l> brandbaar \koord
37 . even~o
39 overlast,
41:. twee- aanee.nge~lp.te.ll. kamers
43" m~~sjesnaanl
45. stel,s:e.l, tl1e{)ri~ ; ooK: l.adder.
4& k.1~ipe .pla,ats.

notitiebQek
mid,del1
oorlog,s&Oid:<Gr.)
opstootj~'

evenzoo.! (afk.)·
zangnoot
&. wo(mscbip
9: kind
10: dlent om water te dragen
11 knaagdi~ren
13 uitroep
It}, gezegde. da~
17 Brusselsch bIer
20 \leesch
22' varkenspees
25.' naar 'iUijn ipzicht (afk.) ,
26. ontkenning, (~ng:)

5Q.

vertraglng-&t9~:tteL.

5:t deel: 'van elQn wlel\
53: manneliJke blj
55 • pers. voor.n.aa'mwoor~
56 als 36.

VQo_r, 4e J.nzell.d.eu.vall. de JU)..'S~ Qv\osalng zljn a13 Pl'1js, Qea~btkbaetr:" b~~~"
0.( eJHli~tanqe,r sOuVenll'·~ar keuze- vallf del) wlnn~a~/
(dO wlnnates), tel waa.td~ vall v}Jt- g\Jld.en.

·~.~r~eJ}; grJ\Jll.()f9(,)n~laten

,Inzendingen
per' bdefkClart IV,oo:r: \VOEN~Di\G,A V,OND 3& DEC~~lBE&
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Prijswinile~ werd mevrouw F. La tau i! Sumatraweg, 37 Batavia' <::entrum
die- aan de Admirtlstratle van het Ba'taviaasch' Nleuwsblad gelleve op, te geyen wat verlangd wordt.

I

BATAVlAASCH NtEt1WSJJ'tAn van Zatel'{lag 19' December 193(i.. -VJJFDE BLAD
Zwart geeft op, ,want op 11...... , Th&:
rull op f6, hoewel zwart ook dan een behoorlijk spet krijgt. Als voorbeeld klezen volgt 12. Th8:t, ,Kf7 13. Th7t, Ke6 14.
wij de partij Aljechin~Znosko Borowsky ef5:t gevolgd door Td1:.
(Birmingham 1926) :
Ook de volgende stelling gaf aanlelh7-h6 !
4. Lc1-g5
ding tot. een traaie besllsslng,
5. Lg5Xf6
Dd8Xf6
tcorresponaentte aan Ir. E. DO' G. Frahm, Pleda1!-g 33, tsuitenzoro),
Wit: Krogius (Finland).
Nu is e2-e4 mogelijk, doch nlet geed.
De Nimzo-Indische ver-1929) en Capablanca-Ragosin (Moskou Na 6. e4, Lc3:t 7. bc3:',b6 kart. wit geen
;1935) geschledde, In Iaatstgenoemde enkele pion verzetten zonder zijn positie
dediging.
,partij.kwam zwart na 6. Ddl-e2, 0-0' te verzwakken. Ook 6..·., c5 geeft swart
.
.
.,
7. e2'-e4 e6-e5 8. Lfl-d3 door een goed spel.
III de beide voorgaande niorteken zljn , '
"
, .'
'
l~
t
b h d I'
..
it· de fout e7-c5 snel in het nadeel. Juist
6. Tal-.c1!
de :vier varian en e an e a, waarm w :
_.,
7 P,Q'l~f~
"rt.
I
t
lkk
ling
vertraagt
was
echter
8...
,
Pc6
9.
Pe~,
DeS.
.
2IJ,' norma e .on WI : e
.
·
Op 7. e4 volgt Lb7 8. e5, Dg61 (door
T!ians 9-el,~:9nen wl] met de Iaatste groep,
Ten siotte nog een enkel woord over
n.l. de iaanvalszetten : 4. a3, 4. ,Db3 en de zees voor de h~nd" liggende voort- Tartakower aanbevolen).
r
4.1 Lg5. V'al1 deze voortzettingen komt de zetting 5...., Pe4. Hiermede is e2-e4 onLc~b7
7.
O-.Q
8. e2~3
'il,g~ Sa:mhohvariant (4. a3) in den laat- mogelijk gernaakb, daar de verdrijving
'1
9. Lfl--<e2
d7~d6
sten tijd Jamelijk veel voor. '
van het paard met f2::-f3 op Dh4t faalt..
10. 0-0
Lb!xc3
Toch is dit geenszins de beste voorti
Vi
•
Pb8--d7
11. Tclxc3
~a t, p2-d4, Pg8-f6 2. c2-c4, e7-e6
zettlng, want na 6. Dc2'~. f5 kan wit met
e6----e5
12. Pf3-d2
~. ·Pb1~3, Lf8-bi dwlngt wit zijn tede gekunstelde zer 7. Ph3! gevolgd door
.menstarj,det met 4. a2--a3 tot een onHet oorspronkelijke Nlmzowltsch-sysnntddelltjke verklarlng, ruil op c3 of te- 8. f3 het zwarte paard verdrijven, b.v. teem! ree, d6, lPb17· en e5).
Tf8Xf4
1. Ddl-d3!!'
ii'ugtrekket;li. van den looper. Het Iaatste 7.. ',' cs 8. f3, Dh4t?'? 9. g3· en zwart
Lb7 Xf3
13. Le2-f3
Db2xa1t
2.
TflXf4
neert
niet
beter
dan
zijn
paard
teaen.]
.lkomt nat'l.iurlijk niet in aanmerklng,
14. Pd2xf3'
e5--e4
Da1-b2
3'. Tf4-fl
ceIaar zwart dan zonder meer een belang- twee pionnen te otreren,
15. Pf3---d2
Df6-e'l'
Le7-f6
4. Dd3'-f3
rrijk temt»~ zou weggeven, De aangewezen
4. Lcl-g5
stell.ing ne Df6-e'1 ~
wcortzettlng is, dus 4.... ~ Lb4xc3 t 5. b2X
Gedwongen, daar' in enkele zetten mat
drelgde, Mirider goed zou.,~ .... ;., h~zljn ;
ce3./Thans; staatawart veor een moeilljke
wegens 5. Df7t, Kh8: 6.,e51 enz. of 4i .. ,
lkellze: b6, :c5, d5 of Pe4. ~
I
:g& 5. Df7t, Kh86. De8t, 'Kg7~7. Oe7:t, ;
i Kh6 a. Df8t, Kb5 9. Df4J;,
.
.. i'

~"Ch{l(lkrltbriek

••

·f

0

"'./}.'

o

.k

€l4-e5, ,
Pb~d1,
Zwart moet het ,stuk teruggeven en
zijn damevleugel' ten spoedigste ontwlkkelen... '"'
.
5.

6. e5xf6
Pd7x f6
7. d5xc6
b7xc6
8. Df3 Xe6
Ta8-b8
, Wit kondigde nu mat in vier zett~n·
;aan., Dit kiezen Wij als I

\

22709
i

Probr'eem No. 610

Oplossingell'
16.
17. Ld3xc4'
steUing na 17 ......,

d5xc4
e6--'--C5!

t

e~5!

In plaats van met 6. f3 kan wite4
<ook met Dc2 voorbereiden, doch ook hiernnede kan wit niet verhinderen, dat zijn '
ttegenstander gemakkelljk geIijk spei
lkrijgt. In een consultatiepartij Aijechin
celt Monosson tegen Flohr en Rellly (Nice
)1931); ~e~chiedde 5.:., c~-c5 6~ Ddl-c2,
IPb8'--c6 ·7. Pgl-f3, d7~d5 en wit mo~st
!reeds ,z~er zorgvuldig te werk gaan: om.,
madeel ,~n het centrum te vermijden, Na
m..'e3, 0-0' 9. cd5:" ed5 : was 10. de5: I
rre~ds rtoodzakelijk, daar' zwart na. 10.
II.4..3, c4' door het op,rukken' van zijn
IP~qnne~ op den damevleugel in het voor<de~t zou. komen. Na. 10. de5:, De71 11.
ILd3, Lg4: is de zwarte stelling volkomen '
{ge~ijkwaardig aan de witte.
:
. Op 18. d4:-d5 voIgt nu 118... , fe'1 19.
,gen ander systeem, doch veel moel-pe2~ pm! en zwart heeft het-tn'ithttief.
llijker te bel\andelen, be~taat in 5... , d7:...- i
'.
....
ai6.gevoIgd door e6-e5, zooals In de parUit het bovenstaan® voorbeeld blijkt
ttijen Kmoch-Capablanca (Boedapest welke gevaren deze variant voor wit kan
1l~28h Samlsch-Gri.infeld
(Karlsblad veroorzaRen~ \feel beter is dan ook de

No. 607. Tweezet, van 0·. 'G. wat·ney.
1. Td6-d3(1. Db41aalt opc5>' Correcte
oplossingen ontvartgen van: A.R., X., J.
D., "Gallus"; G. L.. F;, T~W. :T., M. S., A.
H.,Mr. IR. ;E. K., K. S.· S., I. S.
Puntenaantal:
Vorlg totaal . thans.

.

Hoe U ook reist
en, woor U· ook bent, met American Express Reischeques

91'
65
56:

89
65
56
45

A. H.

Richter offerde de kwaUt€it en won Ir. J. H. L. J.
Mr. A. F. d. S·. L.
a!:s voIgt op fraaie wijze :
Dr. A. 'n.
\
Lg4Xdl
1. Pf3lxe5!
G. L. F.
d6xe5
2. Thlxdl
Mr. A. d. J.,
KeBt-f7
3. Dd2--<l7t
Gallus"
Th8-h7
4. Dd1xcdl'
Mr. K. E. K'.
5. Dc7xe5
G. S. S.
Materieel st.aan beide partijen v,tijwel A. R.
g,elijk, maar wit heeft een sterke aan- I. S.
valspositie en dlt wordt zwart noodlot- ,~: s.
'Ug.
'
J. n.
TaB-e8
5.......
C. A. T.
Da6-c8
6. h4-h51
C. V.
g6-g5
7:.,.-. Tdll-<d61
T. W.T.
Kf1-g8
8. Td6::-f6t
t.,. F.
Dd8-d7
9. Le3-d4
T. S. T.
Pd7-f5 c
10. Tf6Xh6!
H.M.
11. De5-h8t II
Mr. J. D. K.

(Travelers Cheques) kunt U' oyeral terecHt.

45,

46

Waa,deloos voor derden, zoolang Uw

48'
30

30
27
23
23
20'

o ntbreekt:

29

25
25

veilig,

handteekelling

overal ,gangbaar,

ger. i~felijk.

• Verkr'ijg.baar hiJ aIle kantoren

van de

P

18
s 15
, l'
12"

, IE)

13
12
10

NED~ IND. ESCOMPTO MU.N.V.~.
iiitDWOii&l

9

~.

g;

3
8
4

6
4
2
2
2
;

j

.1

-3.

Trekken !.

Magneetjes

2'
:}

~;

2

r

-

Volgens het burgerlijke recht nu kan geen verhaal'zouden hebben en ziJ 'zou- houd gereehtigde worden gesteld, indleri .t~n van heb burgerlij.I<: recht omtrent .onderhoud van kinderenis opgelegd.
eell. verbintenis wor.de.n gekwe.te.n d.oor den. verplicht' zijn'tot u.itbetaling van deze Iaatste . ZU.lkS'b.ij het V.ol.doe.n van ;bet.aUng,. t.'en aanzien van de v.erhoUdingll'aan den. werkgever van den tot onder~
een derde" die daarbij belang heeft, ge-het ongekorte salaris.
de onderhoudsverplichting, zoUr doen. ivan een werk.g~ver tot zijn werknemer- houd .' verplichte kennisgeeft (bi,voor~
lijk
e~.n
mede.~ch~ldenaar
of
borg.
Zelfs
Nu
bestaat
er
evenwel
naast
het
volGetreden
in de r,edhten ~an den tot- o~ ....:nlet amb~enaar wordt in het recht, dat beeld artikel 319 k B W,).
'
~
'
lIm:eilders van vragen voor deze rubrlek ge i~ kWIJ.ting mogehjk door ee~ derde, die doen eener schuld, waaidoor de schuldderhou~ .gerechtLgde zOU' ,Land' ?~ werkt- ..het arbeldscol1'tract regelt, een beperUeven OJ) den briefomslag te vermelden :
GaarblJ g~en 'belang heeft, nu~ die d~rde I,te niet aat ook de' mocrelijkheid dat geyer .zlcn dan voor het. bedrag,· dat. zou king gesteld aan de algemeene regelen .
*
**
"Ald. Juridische Vragenbus'"
handele III naam en ~t kWI}ting van aan ee~ s~huldelscher betaald:. wordo ,zou- 2:1jn, betaald, ,tegenover den am~- omtrent betaling.
Abonne D. ,vraagt : Stel ,vc'Or, dab
~en S?hhulddenlatarh~.f, in1 dtle~ hdiJ in: ehigt~nZonder- dllt"'de'schuld: te"'niet- gaat.
'kt~naar'~of werknentller kOP SChuldb,Vergehj- Dit reerit omtrent het arbeidseontraet e,en·H3Z.
vrouw het ·llUis van haar man, vei'Iaat
naam an e, IJ' n e . 111 e rec en.
.
.'
. .' .
1l1g" 0,1; compensa e
unnen eroepen.
in ver'band' met eenongeoorloof.de v'erhou' K V t B
t S' dS: ,van den .sc.huldelscher gesteld worde'; De.ze~ niogelljkheld doet ziclf voor wanTot zoover de algemeene regelen' v.an gaat. weliswaar niet Zootveer dat subro" : 4431 \b
ha'cerzijds met ,een ander <<ius zonde~
• 1. onne
. . e . vraag: m '(1382 B W)
.
. . ·d·· ". 1 b t It t' dt· d '
.
.
ga'tiEt doOJ: overeenkoms . tusschen werk- - d'ng
zij :door haar man tot h3t vel'1at'ell
da.ren. bestaat hier .te Jan~e een ~egeling,'
' i . , .'.
.
.
ne,et.,. 'e..gen.e"."d e e aa , ree
In. e het burgelijk reehtomtrent betaling.
gever en' onderhOUdSger.echtigde. wordt' dat
der wor.ing g'2dwongen wordt door mis~
> volgens welke d'a Regeermg kortmg k a n .
. . . rechteul van den schuldeischer tegenover'
.
.. . '
.
Dat het Land' of, een. werkgevel" bijil de sehuldenaar Toe e astl 0 de vwrWat de verhoudmg Land en ambt,e- ultg~sI9t~n, doch verhmdert weI het aan ha,nd.elh,1g" gr,O'Ve be1e'ediging etC'J. .
. Pevelen op salariss,en van ambtenaren.
"wanneer ambtenaren verplicht worden. tot kWijtingva.n',eenonder.hOUdSVerpl1Ch. thig.<.:I..lg~l . d. 'eli: ~d' gg.P an~e.er. he. t .naar. aangaa1t .wordt verder aan. de con- deze SU.bro g. atie verhouden rechts g. evolg,
~a~gs welken, Q J.f ~ ct e·e 1 e n ge~
.l'€lvensonderhoud. Het in:gehou'Clen deel van van een ambtenaar of werkllemer oe- " g~P e, y ,r o. m . W
. h· d
.clusie dat het Land een onderhouds-, dat de werkgever zijn vorder":ng die hil
rechtelij'ken weg 'kan de man haar doen
.'het ~alaris ,wordt -dan m plaats van oaan· g
...
. ,Land of .werkgever; aan de.onper ou s~
l' t·
·ld
d
i h d
bi'I'
ti
ft'
. I commeeren tot zijn wor.ing 'terug te ke'~
<den a'mibtenaar a.an de rechthebbende op .Ian he.eft,. kan . m1Jns inzi..ens n.lell..Wo.r·-.I:verpllchtin g vOldoend. e" . treedt .. in de ...y.erPl Ch. mg .vo oe.n e en.. z e... aar., J. ult .hoPfde.. de.r.sub.roga e hee
ge.kle-I ren? Indien zi} eveJlwel ook- :dal1 nog niet
?et onderhoud toegekend. ,
.
.den gezegd. Het Land, alsmede: werkge.. 'rechten 'va.n.den tot 'ond"erhoud' ger.ech- ,m de' rechte~ van' den tot dato~der-. gen,. com~enseert tegen de Ioonvordering
wenseht terug te keeren, ,is de man dan
iDe vraa~ is nu naar !voren gekomen of ,vers moeten dUs voor de aangehaalde i ti d ' t .
. e d. .ambtenaar- of werk- houd gereehtIgde latende stellen voor van den' werknemer. Aan deze com pennog vel'pliehf> voorhaa-r levensonderhoud
oak eel~particuli~re w~rkgeVer evertals h~,t' !rechtsregels worden behandeld' als een ' ,g e'l'e~.n~v '~Ul~l1 '. ·t . Isd-fin' niette het voidane hedrag, korting. op het sa- satia staat .n,amelijk. artikel 1602 r B W.
t·~. zc.rg~n? , , .
Land <?p verzoek v~n e·en rechthebb~nde ;zoogenaam:le derde, 'die bij de kwijting·. n~m~ .. e,sc .' ... g~a ".a :
ollkeli'ke lar1~. ,kan ' toepassen,." geen afbreuk ge- in het algemeen in den weg. Compensaop, onu'e.rhoud kortm~.kan toepassen op van de onderhoudsverplichting geen. be- ,nlet, '. V-:~1 wOldt ~e oorspf .' J
daan. Naa,slt de regelen omtrent beta- tie met andere schuiden van werkgever
Onze wet kent den nian niet het rechfl
-het d~or h~m ~an zlJn wer~.nemer ver- lang he eft.
"schuidelsCher, b~vredigd" doch tegeno~er lin~, in' het' burgelijk recht staan 'de aan werknemer blijftbestaanbaar doch tee zijn vrouw feitelijk te dwingen naan
&~huldlg<l.e .salans. In het,bIJzo'l"~der ZOU
den:schuld(maar' komt, een ·nieuwe
' h
t
' .
ook gaarne worden ve1"'l10men hoe een
.
....
.'
h t ok ' ta ..
door U , ~al1gehaald~ kortingsr,egelen I.zal praktIs~h ZlJn te verwaarl1Jozen, om- zijn uis crug ,te keeren. Alhoewel poeyentueele Ikol'ting, door den werkg~ver . Volgens die regelen belet ~~t afw~zig schuldelsc er ~,s. an.
. . . . ,voo r tlll).btenaren, volgens. we~ke het da t , andere. ~chu!den dan' loonschuid litis en. juslitie zich er somtijds weI Vaal;
zl'ch zan v,~rdrage!1 en hoe de werkeh~ke zljn van· bedoeld belang ~IJ Land of
Een dergelljke m-de-plaatsstellmg of Land ~ ofschoon de(de, geen belang- ~:practiseh . niet zullen voorkomen.
laten vinden om. op .de vrou.w' zaehten
voorkomend!~ korhr.g door het Land z:ch werkgever geenszins het voldoen v,an, desubrogatia: kanzooals U: wellicht be- hebbende bij het voldoeri van de onder-'I.'
'
aandrang om terug te keeren uit te oefe: ~?:~:sag:anm~o~ee~ r~:t~al~atd~l~i~au~~ onderhoudsverpllchting. Wordti echte~ de .kend. zal zijrlj.
bepaalde, geval1enu~t 'houdsverpiichting, nlettemin _ korting ,;, De' conciusie uit het vorensta~nde is n~n,. zet de politie aan dezen aandrang,
9ie daarbij belang heeft..
se~uld vol?aa ;, dan gaat, de, schuld.t~:. hoofqe
va;n; den ailrd de,r. schul~ .Ult op het sahuls toegepast. Deze regeling dug deze, dat voor een verpUchtmg .tot I n~~t .. de kracht van haar ,~terken arm
ll
'i Kan men werkelijk zegg,en idat het rtiet; d.w.z'. de oorspronkelijke scl1ulde- ,kracht der wet; plaats, hebtl~n (artike- is naast 'de voorsehriften van het bur- onderhoud van ~en . werknemer, l1le~-: biJ.
'Land: belang h,e-sft bij eer.. schul~van e'en n~ar, ambtenaar of werknem,er, behoeft 'Hm 1400 en 140a B.W'). Voor heft onder- gerlijk recht geidig omdat zij deel uit- ambtenaar, geen 'Kortmg- op het ~alans I
ambtenaar aan, d-e3'2ne. die recht heeft niet meer te betalen;. hil behoefti ook !havige gaval kano deze sUbrog~tiEt uit maakt- van het ambtenarenrecht, dat de kan worden toegepast.
Eenige officieele gerechtelijke weg,
op onderhoud door den ambtel1aar?
niet terug te betalen aan het La.ud, om;. ,!tracht, der. wet echter nlet dlenen, zoo:-I verhouding van Land en ambtenaar re-I 81 ht . b o
Id lOOk d
d we
. t 1 0m de vroU\'l te Jsommeeren tot terugPaa e IJ
dat et' heelertlaal geen scl1Uld' meer be:.. ida~ aIleen· rekening valt te. houden- met gelt Dew recreling opent dus een moec ~ m
oor e k
keel' staat den man dus eigenlijk nlet
l1
j Zooals door U reeds schijnt te zijn staat', ook:.niet van den ambtenaar- of: :de' mogelljlUteid~ van subr()gatie~ door- I geliJkheld' :eIke het burgerlijk recht aangtegtevhe~ ~e~al·en,
W1ur eden hwerd g~t I op;m.
wermoed, moet devraag, of het Land of werknemer t~genovel' heti Land ot werk~ i da t de s,ehuldeischer de netalin3 van nlet kent· namelijk het srellen van het ve~.o
e r ~t en ~~n on er ou Ul
(earl: andere werkgever ten behoeve van gever.
leen' derde' ont'vangel1'de, dezen uitdruk-I Lal'ld' in de rechten van onderhouctsge- s11~lfl~dverp IC d wor 'k'~w1ar d us. geb:l\ Tege.n .een jsommatie bij aangeteekencdengene" die tegenover een ambtenaar
k lijk
I"kt'jd'
t d b t r
.
vr J leI voor en W...I :=,ever meer
. . - : den lonef of deurwaardersexploit be
(ot andere werknemer recht op ondet- Het Lalld en 'andere wel'kgevers zou- e
en ge.1J I 1 19 me
e e a ll~? !,rechtigde tegenover ambtenaar zonder I staat. om te korten of niet., maar hij I ~ta'lt echter e~n bezwaar
Uldud heeft, korting kan toepassen op den er zieh dus weI voor moeten wach- doet treden.m de rechten, welke hl J: dat daartoe een overeenkomst tu~schen [Uit Kracht der wet meet koden, lijdt!'" •
g
.
J
Ihet sahitls'"van dell ambtenaar of wer~- ten de schuld van hun ambtenaar of schuldelscher, tegenover den schuidenaar ,Land en onderhoudsgerechtigde wordt de evenaangegeven regel uitzondering.1 Voor 'den 'man best-aat in het ondermemer, in de eerste plaats naal' de al- wel'knemer te gaan voldoen: zij zou,· heeft.
getroffen.
•
Deze uitzonderingsgevallen zijn die'l wel'pelijk geval geen verplichting zijn
~eJneene beginselen van hetburgerlijke den zich een' uitgave getroosten, waarRet Lahd of andere werkgever zou
Geeft het ambt'enarenrecht voor de Waar de voogdijraad van recht~rlijke be- vrouw buiten de echtelijke woning onJrecht' worden heoordeeld'.
voor zij op ambtenaar of werknemer dus in de rechten van den tot ondoc- subroga1tie een uitbreldlng aan de- rege- schikkingen waarbij' de verplichting tot .derhoud te, verschaffen.
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Trilysiri
Het
beroemde

.

·b i 0 logische
.

'Haar-Tonicum
wetenschappelijk e r ken d'
midclel tegen ' Haarultval'

geheim d e r
schoonheid.
j.

,

:J

De moderne vrouw is
ervan overtuigd, ddt het'
gehelm harer schoonheld .
schullt in een regelmatige,
juiste verzorging van de
huld, Speciaal voor .de
tropen heeft Eau de
Cologne Boldoot bewezen
hiervoor een onqeevenaard middel te zijn.
Sprenkel een scheutje in
Uw toiletwater, verlrtsch
U enkele malen daags
met een weinig Boldoot
op Uw zakdoek en om.
geef U met den heerlijk
opwekkenden geur.

6 Cent

.

DUQUESAS
~

en Haarroos, ter bevordefiog van' de'n Haargroei'

'.~

10 Cent

MEDIUM
CORONA

COQUETTAS

6 Cent

10 Cent

\

Vraagt ook

B 0 L D 00 T
Lavendel

r,

f-

LetoRcJ.~

'..i~A

roode tuit !
"cor het otiqineele

SHEClA

"

.

•

7 Cent

I

',' I

.

voor de daqelijksche verzorging von

's morqens en's avonds enkele druppels

Prijs :.. F" 3.50
. p. flesch 200 cem.
"

[[LV qerantie
Bold oot-fubrikuat,

0'

,
,

Verkrijgbaar bij aile apotheken en droqlstertjen,
. . .!liIIBI-......_

Boldoot

Onze

lONDRES

7 Cent

.

Opqericht 1789

12 Cent

.

--------------~r---_
~--Ii\.

FAVORITAS

.

PRINGE ROYAL

flATGEBOUW

12 Cent
Kisfjes, van

50 en,

"GRISSEEWEG

I

25 sfuks

JI

,

VORSTENLANDEN
SPECIAL'

,9 Cent

.'

'!¥iii! W11

_iii .

Eenig in .zijn

'M

500rt

DE INDISCHMAN
Verschijnt 'in Nederland telkens na
aankomst van het K. L. M.-vliegtuig, dus tweemaal per week.

AAN HALTE TJIKINI

. 12 Cent

Sleclits tlrie. gulden.

I N LI C H TIN G EN;

per kwartaal In Nederland en I 4.in het buitenland.
Adm. Bat. Nleuwsblad,
Batavia-C.

Teleto on WI. 3~6 (tusschen 8 uur v.m. en 5 uur
IMPERIALES

behoort een bus Purolpoeder. Want
poederen met Purolpoeder na het
mandien maakt U eerst recht frisch
en koel, voorkomt overmatig transpireeren, -stukgaan of schrijnen der
huid. Doch tevens geneest Purol-.
poeder door' zijn geneeskrachtige
bestanddeelen allerlei huidkwaaltjes
en euvels als
eczeem, roode
hond, • huiduitslag enz,
In aile apotheken
en toke's f 0.90 of
f 1.50 per bus.

----------------

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

Kisfjes van 50 en

25

Indien U precles wilt weten, hoe
de condltle en welke de be· ho elten van Uw oogen "zijn,
laat ze door ons onderzoeken.
· ~ij . zul!en U openhartig en
grondig adviseeren.
'
· Mochten wij voor U een -brll
noodlg achten, dan zullen wij
U bewijzen, waarom zulks noodz:'3kelijk is.
'169z

'Over heel de wereld is onze mallcourant
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NEEMT EENS EEN'PRO,EFMET "KEURVORST'"
De volgende monsterkistjes hebben wij samengesteld :
I.

Medium corone
Vorstenlanden (Knak)
Favoritas
Vorstenlanden (Corona) .
Duquesas
Coquettas

1 0.06
0.07
O.O~

0.09
0.10
0.10

II,

Imperlales

0.12

Prince Royal

0.12

Duquesas

0.10 '

Reina

0.06

1 0.50
'regen inzending van l 0.50 resp. l 0.55 zenden wij
klstje toe.

J 0.1:>

Londres

..;

.'
...
..

.-

.

.~

•
-Dokter : ,')Uw man heett vO,or
alles 'rust' noodlg", ".
'Vrouw van den patient: .Dus
hij moet regelmatig het zenuwstillend pccder innemen 1"
Dokter : "Neen, mevrouw, dit
peeder moet u !nnemell" ~

1...0.55

'u franco het door

U gewenschte monster-

Dame: "Is dit inderdaad nieuwe
stof ?"
I
Bediende: "Gisteren pas ontvangen, mevrouw",
Dame: "Verschiet· de
kleur
niet ?"
Bediende: "Buitengesloten, dame."
Deze 'lap heeft drie we·ken in de,
etalages gelegen".

\Vij verzoeken U beleefd van deze unieke gelegeuheld cen prcef met de Keurvorst serle, welke is
samengesteld uit "Een KEUR van VORSTelijke tabakken ", gebrulk te maken en zijn er van
cvertulgd dat' U hierdoor een geregeld rooker . HU'l. Keurvorst zult worden.

N. V.

BORNEO SUMA TRA HANDEL MAA TSCHAPPIJ
'NollOllolie 171s]Jcctie --- B,lTAVIA..
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22'100
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.- Noem. je dat soms zuinigheid ?
raasde mijnheer. Een dla'manten
rihg van twee duizend gulden
1
koopen?
- Het geld dat je op die manier
aall handschoenen uitspaart reken
22720. je zeker niet? vroeg mevrouw.

OVOMALTINE STAALT ZENUWE~~ EN SPIERtN
OVOMALTINE VERSTERKT OOK U

'!'c

,

_~P!;

"'Ad

-

S$E.,...!!!i

De Gemeente-beqrootinq !!u lien la"d!tSC4'"GfI Te/e,gr aI" ,"en
1

=

'P-!CA5.... ~.:::.!ilbJlI'$m·5y,..'1trm.ea~...
Wbq~·..•.. ~:"}.;'.;'...~, .. ;c...;..-~~~~~~~~'!:.<:&,(,A-r. .QQI§,.i'l:.r;:t·Ct),.I:.J"lil·:Q;..)St.....-b'**"'"... S,.."..,.-~-rSiT"Y'

Frankrijk en Franco

Eugelutul

Nag! vole opmerkinqcn ovet·- kleine zaken

I

1

WA'f'EHLEIDJNGlUATEItIJU,EN

Alvorens de artlkelsgewijze behandeling del' beg rooting aan de orde te stellen deelt de v 0)0 r zit t e' r me de,
dat op grond van de m.achtiging van
den raad op 16 November verleend voor
de aanschatfing van waterleidmgmaterialen ad f 41.000.- orrerten zijn gevl'aagd. Daal' spoedig een beslissing moet
worden genomen vragen B. en \V. machtiging om tot aanschaffing OVC1' te gaan
en daal'bij te bC::ichikkcn over mll.ximaal
f 60.000.-. De offel'te beloopt f 57.412.-\vaarvan f 50.000.--- vast is terwijl over
de overig,e f 7.412.- nog telegrafiscl1
overleg plaat.') heeft. Vandaar hct hooger
gevruagde bedrag. De m:l.clltigilig' wordt
z.h.s. verlccllu.
1

nHUG l{ALI LIO

Venlcl' vragen n. en W. machtising
om vooruitloopende op dc'ze begrcotil1[)
r~eds met de vernieuwing van een bntg
over de Kali Lio op Senen te mogen be. ginncn. De raad gaat hiermcclt: accGord.
Hierna wordt overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling van de
ONTWEnpnI~GnOOTING

1937

(UITGAVEN)

De Arbeidsbeuis
De 'heel' R a Z 0 U x S c h ul t z
vestigtde aandacht op de toenemende
on tsten:tming over de werking van de
gem€entelijke arbeidsbeurs. Hij herinnel't aan het verzoek van het toenmalig
l'aadslid, den heel' Van T ij n, Oln een
filiaal van de arbeidsbeurs in het I.E.V.clubgebouw t,e moger1. oprichten. Door
het aftreden van dit raadslid is de z'lak
blijven liggen.
Snr. wil een kleine C011l1l11SS1e doen
benoemen, welke zich te Soerabaia volkomen op de hoogte kan stellen van de
werktwijze del' a'rbeidsbeurs aldaar, en
een rapport zaIlndienen bij den raad
en met een voorstel tot reorganisatie
moot komen. Spreker noemt de heeren
Van Pee l' en B 0 iss e v a i n.
Hij acht de uitgave verantwoord en
meent dat een greater rendement van
de arbeidsbeurs van groot belang is.
De heel' Levert onderschrijft het
betoog van den vorigen spreker, doch
wiI de commissie geen nauwkeurig omschreven opdracht geven.
De heel' A t i k S 0 ear d i zou
Hever schriftelijke inlichtingen vragen
aan Soerabaia en cteze door B. en.oW.
do en bestudeeren.
De hecr C oh e n heeft indertijd voor
Semarang een bezoek gebracht aan de
arbeidsbeurs te Soerabaia. Deze is zeer
goed. Batavia staat echter wat aantal
plaatsingen betl'eft boven Soerabaia!
WiI men de werkwijze van Soerabaia
volgen, dan zullen daarmedEf groote bed~'agen gemoeid zijn. Semarang bezit een
n~pport, dat eventueel opgevraagd zou
kt.nnen worden.
Wethouder Had i noemt de medcdeeling van den heel' Razoux Schultz
cen verras.'Sing voor B. en W., aangezien
nimmer klachten wcrden ontvangen. De
arbeidsbeurs te [Batavia is soberder op·
gezet dan Soerabaia. Spr. steunt de suggestie van den heel' Atik Soeardi en wiI
het door den heel' Cohen genoemde rapport opvragen. Nit de bestudeering kan
eventueel een commis.'Sie naar Soerabaia
gaan, vergezeld van den ambtenaar voor
sociale zaken.
De heel' Co hen ve$tigt el' nog de
aandacht op dat het rapport al 4 jaar
oud is.
De v 0 0 l' ~ itt e r merkt op, dat
van het Kantoor van Arbeid, dat met
de' controle is belast, nimmer cen op·
merking werd ontvangen.
De heel' R a z 0 u x S c h u 1 t 2i
WijBt op de vele pcl'soneelsmut,aties. De
plaatsingsmogelijkheden zijn In OostJava kleiner dan in West-Java. Hij
l'leemt de suggestte van den heel' Levert
over.
De heel' Co hen merkt, wat de
werkwijz.e, betreft, 6p dttt Soerabaiao.een
uitvoerig onderzoek naar de candidaten
instelt.
Wethouder Had i geeft toe dat het
aantal plaatsingen geen maatstaf is,
doch weI e€n aanwijzing. Overigens
staan B. en W. niet geheel afwijzend te·
genover het voorstel. Het college wil de
stukken opvragen, deze bestudeeren en
vergezeld van een advies van het K. V. A.
aan den raad voorleggen. Conform
wordt besloten.

De v 0 0 r zit tel' zegt, dat hot
daarblj cigenlijk gaat 0111. de vraag of
het surplus moet dienen VOOl' lastenc v 0 0 r .z i t t o r wijst op de verlaglng, dan wel voor sociale en hyultgavenverlagtng, welke voor aIle ge- glenische , maatregelen.
I
meente-gehouwen reeds is bereikt. De
Spr. wil thans de commissle Instellen
k~sten del' vcr~ichting van de secrctane welke den belastingdruk zal uaguan.
Z1Jn slcchts .well1i~ C!l.mrcte.r dan wanneer
Hlerin worden. op voordracbt van B.
over een eigen Installatie zcu Worden en W. als lid benoemd de heeren
beschikt..
Levert, Tan I n H 0 k Bra u n
Overigens is de kostenverlaging [ulst T h a 111 r i n en V 0 g e'l san
tot stand gckomen omdat de mogelijk- Voorzitter zal zijn wethoudcr Jan sheld van cen elgen Installatie in het ge- sen.
ding is gebracht !
Verder wordt benoemd een commissie
van bijstand voor medische en hygieniVerzekering van gebouwen sche aangelegenheden, bestaande uit
wethouder Ha d i (voorzltter), dr. P eBij den post VOOl' onderhoud, verzeke- vel' e I I i (s€cretari.s), dr. Kay aring etc. van ge1;ouwen (f 15.100.-), doe, dr. Fer nan des en de
vraagt de heel' Bud din g hom" hC,cr S 0 e b l' ot 0, leden.
spocdige hertaxatie, teneinde tot heryoorts zal nog aan prof. Dinger en dr.
ziening' del' verzekeringspremie te ko·· de WoH gevl'aagd worden in de comm'en.
missie zitting te nemen.
WcthoudBr II a d i is het met den heel'
Wethonder Jan sse n deelt mede dat
men met de taxa tie bezig is. Door het Fernandes eens en wiI den status quo
vrocgtijdig g-ereedkon:en del' begrooting handhaven, tot algemccne' vool'stellen
is echter nog het oude bedrag del' pre- zijn opgemaakt.
mie opgcbl'acht, voor zoovel' nict vast·
Ondcrwijs
.':ltond, dat <.lit te hoog waS.

:v

I

g:

G rOlHb troo!icn
Bij den post VOOl' kampongvcl'b-etel'ing
ad f 613.000.-- dient de heel' D joe a 11el aeen moUe in voor sch~1deloosstel
ling bij grondvel'lies voor kampongverbetcl'ing.
Hij verwijst naa1' het ~ntwoord van
l\. en W. in eel'sten tefrnijn in de ve1'gaderhig van Donderdag jl. Het gemakkelijk afstaan van grond uoor de bevolking is een gevolg van vrees en onwetendheid.
Hij wiI een gedeelte van het begrootingsbedrag voor dic scha'deloos,')telling
gereserveel'd hebben.
De v 0 0 l' zit tel' zegt dat. )11en
met de occupanten nooit last heeft, weI
met de eigenal'en. De gemeente is steeds
bereid w e l' k e 1 ij k e schade te
vergoeden. Van de kampongverbeteril1g'
profiteeren de eigenaren direct. Hi]
vreest dat ,bij aanname del' motte de
kampongvel'betering vertraagd za1 worden als gevolg van langdurige onderhandelingen.
De heel' Van den A k k e r
deelt mede dat de V. C.-fractie elke
bchadeloosstelling zal goedkeuren, indien
inderdaad schade geleden wordt, doch
wil geen gea beschikbaar stellen voor
den afstand van strookjes grond.
De heel' Bud din g h sluit zich na··
mens de 1. E. V.-fl'atcie bij het standpunt van B. en W. aan. De gevraagde
gelden i,n ,de motie van Donderdag jl.,
om zoo spoedig mogelijk de post voor
kampongvel'betering op I' f 100.000.- te
brengen, waren niet bestemd voor af·
koop van gronden.
heel' D joe a Il d a heeft niet
de bedoeling de kampongverbetering
duul'del' te maken. Hij wil slechts onbillijkheden weggenomen hebben en het
tempo versnellen. Hij wiI de zaak riog
(;en jaar inzien en trekt de motie in.
Dc v 0 0 l' zit tel' geeft nogmaals
de verzekel'ing, dat tegen onbillijkheden
lal worden gewaakt.
De

De v 0 0 r zit tel' zegt, da t deze
in een langzaam tempo geschiedt, daar
de raad zich heeft uitgesproken tegen
cen te snelle mechanisatie.
Straatverlichting
Bij den post ivoor verlichting wegen
en pleinen ad f 190.000.- vraagt de heel'
A t i k S 0 ear d i ook aandacht te
schenken aan de kampongs.
De v 0 0 r Z _i t t c r zegt, dat dit
systematisch geschiedt.
Deheer H 0 0 g e n boo m dankt
voor de mededeeling dat het verlichtingsvraagstuk van Meester-Cornelis zijn
oplossing nadert.
}{ellrillg vel'voermiddelen
De heel' H 0 0 g e n boo m vraagt
hoe het staat met de ontslagen maandgeIdel'S bij dezen dienst.
De . v 0 0 r zit tel' zegt, da teen
is geplaatst bij den technischen dienst
del' gemeente en de ander bij de provincie wordt geplaatst op 1 Januari a.s.

Opellbare sezolltlheid

Verlichtillgskosten
Bij den post voor kosten van verlichting en telefoons del' secretarie ad
f 6.020.-, merkt de heel' Van Lin-I
&: en. op, dat .de gemeente met een eigen
llchtmst·allatle goedkooper ult zou zijn.

Dij de post voorolldel'wijs (f 177.1'10.-),
plei t de heel' A t i k S 0 ear d i
voqr de ondel'wijzel's, die dOOr de salal'isregeling het meest "gepotongd" zijn.
Hij wil hen in eell andere betrel(king
o.oen overgaan. VOOl'ts spreekt hij over
de dienstwoningen del' volksschool-onclel'wijzers.
De heel' S 0 era t n 0 wiI uitlJreiding van het aantal volksscholen en
wederinvoering van de lichamelijke opvoeding op de gemeentelijke scholen.
'Vethouder Had i antwool'dt, dat do
dienstwoning-kwestie geregeld zal wor-

Bij de afdee1ing openbare gezondheid
waarschuwt dr. Fer nan des tegen. onvoorzichtige politiek, welke 20ndel' vaste lijn aUerlei gelden voteert. Hij
herinn.ert aan de door, zijn fractie-Ieider
bepleite urgenti~-commLs:sie.
.

Lo n d e n,
17 Dec. (Reuter). De
Eerate Lord van de Admiraliteit Sir Sa.nuel Hoare deelde in het Lagerhuis mede, da t de Engelsche regeering de Vercenigde Staten officieel· in kennis zal
stellen van haar voornemen om overcenkomstig .artfkcl 21 van het Loudensche vlootverdrag 5 verouderde kruisers
aan te houden.
De minister verklaarde dat het in verband met de verslechtering van de algerneene Internatloirrle situatie thans
niet het juiste oogenblik is om bruikbare schepen te sloopen, in verband
waarmcde de regeering 'thans van gedachten wtsselt met de Vereenigde staten en Japan.
De Vcreenigde staten hebben te kennen gegeven dat, wanneel' de Britsche
regeel'in3' hceft besloten deze schepen
,an te houden ten behoeve van de veii:sheid van bet land, zij geen bezwaren
:liel~tegen zondcn inbrengen.
Sir Samuel voegde hie1'aan toe, dat er
reden bestaat om aan te nem~n, dat h~t
Japansche antwoord evcncens· gunstig
~al luiden.
De minister gaf uitclrukking: aan zijn
Prinsc"S 'Juliana, vcor h.lar hotelte (Berlijn
waardecring voor de sympathieke en beop ',haar il,anstaamlell gemaal toeh',cdend.
~lUlpzan10 houding', welke d001' de Ver..
__ . _
- -_ - ~
-_.......... -~----,-'.------- ---_.--_._-----cenigde staten en Japan in deze is aan·
'l;enomen.
,.Reuter" verneemt, dat de verouderde SpltuJe
'uuisers, welke zullen worden aangehou~en, de "Cardjff" en de "Ceres", die in
1917 werden voltooid, alsmede de "CaleMisl~lkkin9 der Non:lon", de "Calypso" en de "Caradoc" zijn.
in'terventie-politiek
_----...- ...
---~~----~

Arlllenzorg
De afdeeling Armenzorg geeft den
beer Braun gel'eede aanleidlng tot een
uitvoerig betoog. Hij bespreekt de begin.selen en meent dat door het nonnenstelsel het zelfstandig karakter del' op
dit~ebied werkza,me bijzondere vereenigingen verloren is, gegaan.
•
Hij vraagt binnen het totaal-bedrag
del' toe te kennen gelden aan de o¥ereenigingen vrijheid van handelen te geven.
Voorts wiI hij gemeentewoningen voor
bedeelden laten bouwen.
De hee!" 'r j i 0 T h 1 a n g S 0 e y
sluit zich bij dit betoog aan.
Eveneens de heel' C 0 hen.
Wethouder Had i ontkent dat de
zelfstandigheid del' organisatie is geschaad. De steun aan groote gezinnen
is reeds in beschouwing genomen. Opdchting van woningcomplexen ligt niet
Op} den weg van B. en W. Besloten is
eenige vrijstaande gebouwen voor huisvesting te bestemmen.
Vololltairs
De heel' Van Pee r vraagt om een
post voor bestrijding del' jeugdwerkloosheid, welke binnenkort door de regeering zal worden geentameerd.
De heel' A t i k S 0 ear d i sluit
zich hierbij aan en merkt op dat het
Iliet juist is in dienst zijnde ambtenaren
door volontairs te laten passeeren.
De v 0 0 l' zit tel' verwijst den
heel' Vall Pee l' naar de post voor
steu11 aan het wel'kloozen-comite ad
f 5.700.-. Wat de volontairs betreft
d€elt hij mede, dat geschikte volont-airs
candidaat-ambtenaar kunnen worden.
In dit geval treden zij in de rechten van
de ambtenaren. Bij gelijke geschlktheid
gaan de ambtenaren voor.
Nadat nog door den heel' V ~ n L 1ng e n was gepleit voor het tel' beschikking stellen van sportterreinen en de
heel' Ho 0 g e n boo 111 had gevraagd hoe het stond met den bouw van°
het nicuwe raadhuis en de v 0 0 r zit..
tel' de moeilijkheden had uiteengezet.
werd de begrooting z.h.s. a a n g,e n om:e n en de v:..;rgaderlng ges1oten.

Wee n e 11,
17 Dec. (Transocean).
De g.el'uchten, dat mrs. Simpson zich
reeds in Oostenrijk zou bevinde11, worden in de kringeri van den hertog van
Windsor officieel tegengesproken. Men
voegt hieraan toe, da.t nu·s. Simpso~l
in het geheel niet voornemens is naar
Oostenrijk tekomen.
Einnen enkele dagen zal de hertog
zich naar een ander kaS'teel van baron
Rothschild nabij het stadje Waidhofen
aan de Ybbe begeven.
Groote jachtpartijen
worden georganiseerd.

zullen aldaar

Voorts wordt gemeld, dat de hel'tog
van Windsor voornemens iSi het Schloss
Enzesfeld, waal' hij momenteel vertoeft,
te koopen.

Volgens "Le Journal" schatten bedoelde afgevaardigden het aantal Franschen, dat bij de rocde Spaansche troepen dient, op 15.000 en het aantal sov[et-Russen op 25.000.
Aan den anderen kant zijn de' argevaardigden ervan overtuigd, dat de
Fransche leveranties van ool'1ogsmateriaal de laatste weken practisch zijn op·
gehouden, in de plaats waarvan de Sovjet-Russen thans het materiaal leveren.
F'ransche vrijwilligers worden echter
nog steeds in grooten getale voar de
Spaansche roode militie aangeworven.
"Le Journal" verklaart, dat de afgevaardigden den indruk hebben gekregen, dat hetleven wedel' zijn normale
aspect heeft herkregen in aIle door de
nationalisten bezette gebieden. Vrede en
rust heerschen daar en de economische
activiteit leeft weer geleidelijk op.

De afgcvaardigden wijzen er met nadruk op, dat de weig,ering del' !<"ransche
regeering om oorlogsmateriaal aan de
na tionalistische troepen te leveren ,in
de toekomst mogelijk schadelijke gevol·.
gen voor Frankl'ijk zal hebben, zoowel
O}) politiek aIs op economisch gebied.
'lij zijn ervan overtuigd, dat de natlonalisten, ondanks de huidige impasse,
binnen niet al te lang,en tijd zegevierend
lIEl' COi\IMUNISHE EN SPANJE
uit den strijd te voorschijn zuBen. tl'eLon den,
16 Dec. (Transocean). den, , aangezien de kwal1teit van hun
De "Daily Mail" verklaart in een arti- troepen en hun materiaal veel betet is
kel, waarin zij de misluk:dng del' non- dan die hlmner tegenstanders.
interventie-politiek tceschrijft aan de
IN- EN UITVOER
manoeuvres van l\foskou, dat het feit,
dat thans niet mindel' dan 35.000 uitNadat zij reeds den uitvoer van goud,
stekend . uitgeruste Sovjet-Russen en
25.000 !<'ransche communisten in of buitenlandsche deviezen en S-paansch
random Madrid aan de zijde del' roode bankpapier had verboden, heeft de naSpaansche regeering meestrijden, vol- tionalistische reg,eering thans voordoende b-ewijs is van de mislukking del' schriften ui'tgegeven met betrekking tot,
den in- en uitvoer in het algemeen.
non-interventie-,theorie in Spanje.,
Het blad herinnert er voorts aan, dat
Aangezien de nationalistische regeehet nooit twijfel heeft geleden dat
Duitschland en Italie onder geen enkele ring geen goudvoorraad heeft, doordat
omstandigheid - zullen dulden" dat een de reserves vande Banca de Espana zich
bolsjewiS'tisch regiem in Spanje zou wor- in het bezit van de Valenciaansche reden gesticht, aangezien dit slechts de g,eel'ing bevinden, en daar de waarde·
eerstc stap lOU peteekenen in de rich- vermindering van de Peseta tot elken
ting" van een dergelijk regiem in Frank- prijs meet worden voorkomen, wordt
door een nieuw besluit een ui'tvoel'ende
rijk.
commissie voor den Buitenlandschen
Het blad wijst met nadruk op het ern- Handel ingesteld, alsmede een commlsstige gevaar, dat in het laa't.ste geval sie van toezicht op den in- en uitvoer'
in elke provincie onder de jurisdictie
voor Engeland zou ontstaan.
Niemand, vervolgt de "Daily Mail", van de nationalistische regeering.
..

()ostell,.ij/~
Er zijn scholen genoeg. Blijkt er beho-efte aan meer scholen, dan zal tob
uitbreiding worden overgegaan.
De
De Hcrtog van Windsor
kwestle del' lichamelijke opvoeding is bij
B. en W. in' behandeling. Een voorst-el
IIIJ Zl\L MOE'fEN POSEEREN
van den betrokken inspecteur werd ontvangen.
\V e e n e n,
16 Dec. (Reuter). Alle
IJieter Erberfclt 5meek:)eden, door filmoperateurs en
persfotografen tot den hertog van WindEij de post subsidie voor histol'lsche sor gel'icht,bleven zonder resultaat, totmonumenten floudt de heel' R ij ken
dat zij heden op hun gemeenschappelijk
Rap peen beschouwing over de re·cds
'ferzoek aan den hertog om voor hen te
bekende kwestie ,van den kop van Pieter
poseeren, opdat zij het Kerstfeest bij
Erberfelt, dien men weg wenscht te
hunne families zouden kunnen doorhebben.
De v 0 0 r z i t t e r d-eelt mede, brengen, ten an twoord kregen, da t hij
dat op 4 Juli jl. aan de regeerlng is ge- spo"edig hun verzoek zou inwilligen.
De gezondheidstoestand van den hervraagd het monument aan het beheer
tog
is verbeterd. Hij speelde hedenmiddel' g-emeente te onttrekken en van zijn
standplaats te doen verdwijnen. Er is dag eenige ronden golf met zijn gastvrouwe barones Kitty Rothschild.
nog geen antwoord.
o
MRS.
SIi\IPSON
Sado's ell deelemans
Bij de begrooting voor· den vetel'inai~
ren dienst vraagt de heel' So e b l' 0 t 0
scherper controle op de rijtuigverhuurderijen. Voorts wiI hij de verplichte jaarlijksche tuberculatie laten vervallen en
alleen de tusschentijdsche handhaven.
Wethouder Had 1 acht den toestand
in de rijtuigverhuurderijen niet zoo
lilecht, hoewel hij niet ideaal is. Er is gel'egelde control-e.
De jaarlijksche tuberculatie kan nog
niet gemist worden.

P a r ij e, 17 Dec. (Transocean).
"De Spaansche burgeroorlog neemt
steeds meer een internationaal karakter
aan", zegt een collectieve verklarlng van
een zevental rechtsche afgevaardlgden,
dat onder Ieidlng van den bekenden
journalist en atgevaardlgde Henri de
KerilUs een bezcek heeft gebracht aan
Burgos en Salamanca.

AANIIOUDING VAN 5 IHtUISEUS

t~en.

Ucilligingsdienst
Bij: de uitgaven voor dezen dienst
vraagt de heel' Co 11 e n hoe het st.·aat
met het ophalen van vuH pel' fiets .met
aanhangwagentje. Hij ziet daal'in groote
bezuinigingsmogelijkheden~ooalsook te
Semarang gebleken is ....• '
De "'{ 00 r zit tel' merkt op, dat
de vervanging vair grobaks door autolettes een :l1oogere besparing zon geven.
De heel' Co 11 en vraagt hoe vel' deze
vervanging a1 gevorderd is.

De Britsche Vloot

--"--

\Verkt Butuviasche Arheldsheurs gchrclikig 't
Gistcl'avontl hcctt de gemeenteraad
vall Batavia onder Ieldiug van burgemeester ,Voorneman opnleuw vergaderd
tel' behandellng van de ontwerp-begrootH~\g 193'7. Opening te rulm 7 uur.

nOE DE l\.EltILLIS DE ZAI{EN zn~'f

Nietuoe Commissies
r-

_

---_._._~.-

~~.---

kan beweren dat het comm.unisme "het
Kanaal niet zou kunilen oversteken".
In verband hiermede'vestigt het blad
de aandacht op het pamflet, uitgegeven
door de Britsche Labour-party, waarin
wordt verklaard dat thans niet mindel'
dan 11 communistische organisaties in
Engeland werkzaam zijn.
Het blad wijst erop, dat deze organlsaties l'uim zijn voorzien van geldmiddelen, afkomstig uit M'oskou, en da't zij
trachten Engeland onder bolsjewistische
heerschappij te brengen.
De uitbreiding van Mbskou's intriges
toont volgens het blad aan, dat het
dringend noodzakelijk is, dat Engeland
zich afzijdig houdt van het Spaansche
conflict.

Behalve dat deze provinciale commissies de aanvragen voor in- en ultvoervergunningen zullenbehandelen, zuBen
zij suggesties aan de centrale commissie
moe ten doen voor het bevorderen van
den handel in hare respec:tieve provin...
cies.
In aIle gevallen berust de uiteindel1jke
echter bij de cen~rale com~
missle.
be.~1issing

ttalie
GEN'fLEIUAN'S AGREElUEN'.r lUE'f

Dllitschltllid

Economische Maatregelen

-------

Het Voedselgebrek
INVOERING

-

RANTSOENEEIUNGS-

SYS'l'EEl\l

B e r I ij 11, 18 Dec. (Reuter). In
verball<1 met het tekort aall boter, vet
en reuzel ill Duitschlaml zal het ~·ant.
soelleel'ingssysteem voor deze voedillgsmiddelen worden ingevoenl. Als voorbereidenden maatregel onhingen 15 llli1lioen Duitsche families biljetten, waarop
moet ingcvuld worden uit hoeveel llersonell elI< huisgezin bestaat.
VRAGEN AAN EDEN

ENGELAND?

R 0 111 e,
17 Dec.
VEUI{OOlJ VAN l{UNS'!'VOORWEHPEN WeI i n gel i c h t e
17 Dec. (TransS a I a man c a,
ocean). Tel' vool'koming dat vool'werpen
van oudheidkundige, historische of artistieke 'waarde, die geroofd of "in beslag genomen" zijn, op de markt worden gew61'pen tegen prijzen vel' beneden
hun wel'kelijke waarde" heeft de nationalistische reg,eering een besluit uitgegeven, waarbij de verkoop van zulke
voorwerpen zonder toestemming van
competente officieele kringen wordt verboden.
Wanneer een onderzoek zou uitwijzen
dat de voorwerpen op onwettige wijze in
ilet be zit zijn gekomen van den aanvrager del' verg:unning, dan zullen zij
onmiddellij;l{ in beslag worden g,enomen.
De uitvoel' van zulke voorwerpen is
onder aIle 0l1lstandigheden op straffe
van zware boeten vCl'boden.

Lon den,
17 Dec. (Havas). In
verband met de Duitsche campagne voor
de teniggave van Duitschland's vroegere
kolonien zal de liberaal Mander morgen
kapiteln Eden in het Lagerhuis vel'zoe·
ken te verklaren, dat Engeland niet in
EEN l\I1SVE~STAND'r
staat is de Duitsche eischen in te willigen in vel'band met zijne verplichtingen
G ij 0 n,
18 Dec. (Reuter). Drie
tegenover de inheemsche rassen.
door den nationalistischen kruisel' "Espana" afgevuurde granaten kwamen op
300 meter van den Amerikaanschen
Cuba
kl'uiser "Erie" neer. De "Erie" toonde
daarop zijn vlag, waarop de "Espana"
omkeenie en wegstoomde.
STEUN AAN DEN PRESIDENT
TEKORT AAN PAPIEU
H a van a,
18 Dec. (Havas). De
Met in6ang van 15 December moesten
politieke groep A. B. C. heeft President
Gom.ez haal' steun aangeboden in den aIle dagbladen en periodieken, vel'schijstrij(Cl. tel' verdediging van de democra- 11end in het door de nationalisten betie en tegen het 'door Batista voorge· stuurde gebied, hun wekelijkseh papierstelde wetsontwel'p, waal'bij een suiker- verbruik met 50% verminderen als gevolg van het acute tekort aan papier.
belasting van 9 cents Iwo1'dt ingeste1d.

(Transocean).
k l' i n g e n

hie l' Z ij n
v· a n
m e e n 1 11 g
d a t
d e E n gel s c h - r it a1i a a n s c h e
"g e n tIe man's
a g r e e m e':n t", zoo a 1 SI t wee
maanden geleden door
Mus sol i n i w e r d
v 0 0 rg est e I d,
r e e d s ·b inn e nk 0 r t
h 'a a r b e s I a g z a 11.
k l' ij g e n,
m og e 1 ij k
z e 1f s
n 0 g v0 0 r
K e r s t m i .3. Hie faan wordt toegevoegd
dat Italie en Engeland
elk a a l' i n met z 0 r g g e·
kozen
bewoordingen
de
verzekering zullen
g eve n
d a t
d e
han del sl' 0 ute s
d 0 0 r
d e
Mid d e IZ e e
v 0 0 l' b e iI and s c h e
de
landen van
vitaa.l
belang
zijn en dat de
bel a n g e n
van b e ide I a nden n i e t
met e l k a a r
1 n
bot sin g
m 0 g e n k omen,
doc h
elk and e r
j u i s t
moe ten
a a n v u 1 len.
DE CAMPAGNE IN ETIIIOPIE
Rom e,
18 Dec. (Reuter). Gemeld wordt, dat een Italiaansche colon.ne Gambela, 75 mijl ten \Vesten van
Gore, is binnengerukt. Zij bezette het
tolkantool' voor het rivierverkeer van
en naa1' den Soedan. Tegelijkertijd
landde een escadrille vliegtuigen op het
vliegveld van Gam.bela, waal' het een
ho-eveelheid oorlogs- en hospitaalmatedaal loste.
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.De Iaatste dagen heert de Noordwester storm Iangs de geheele kust Ilink
hulsgehouden ; duinen en dijken, onz e beschermers tegen het geweld van
bet opgestuwde zeewater, hebhen het hard te verantwuorden gehad, Ilier·
hoven zlet men de verwoestingen, aangerlcht 01) het strand te Zandvoort: de gebouwtjes van het Noorderbad zijn gcheel ondermijnd.

Peraud (I.) en Denis, die naar Tokio wilden vllegen,
bij hun vertrek uit Le Bourget,

.-

Olleverfschllderl] van Foujlta, Ingezon den \,001· de Jullanntentoonstelllng van
den Batavlaschen Kunstkrlng,

Na den bijzol1d~l'en kabin~t.s1'a3Al, welke Zaterdag 5 December te Louden gehouden
Is; v.l.11.r. de :ministers Sir Kingsley Wood en Sir Samuel Hoare en Lord ZetIand. hoogeco~unlssaris van Nieuw 'Zeeland.
.

De Groote Kerk in Den Haag h.rijgt voor het huweJijk van Prlnses Juliana cen nleuwe. verwarmlng, aangezlen kle oude niet

~ll1eer

voldeed,
""'! '
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Nleuwsblad te Bultenzorg gel1even
ztch voor klachten omtrent ntet,

"A MESSAGE TO GARCIA"

dan wei ongeregeld ontvansen van

de krant te wenden tot den Agent,
Betooverende rnuziek, grootsche opmaking, met WILLY FRITSCH als "JUPITER".
PAUL KH-1P als "MERCURIUS", ADELE SANDUCK als "JU~O", HILDA.
den Heer
HILDEBRAND als "GRIEKSCHE SCHOONHEID". Eeh schaterlach van hat WALLACE BEERY, BARBARA STANWYCK en JOHN BOLES, drle beroemde
begin lot het einde, dat is de vroolijke UFA·film AMPHITRYON.
22644 film-sterren vereenlgd in Avonturan.... Hul'l1or •••• liefde. Zij waren bang

o.

elkaar te vartrouwen an durfdtn toch elkaar nlet te verraden •••••••. ,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

WALLACE BEERY wedefom In een
.............. - . .

PRACH~CREAnE.

......,............
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en een ieder verheugt zich op datgene
wat komen z al. Compote, ice cream
en andere lekkernijen staan natuurlijk
op het menu; ettelijke geurige kopjes

Altijd
, welkoml

J

fen nieuw album van :buitengelvoon
actueel interesse

voor Jong en oud,

lIet nleuwe album is tegen den prijs van
bij de importeur : .

I 1.--

verkrljgbaar

.
.

N.V. Behn, Meyer & Co. Hendel-Meetseheppl], Batavia.

-

De plaatjes van het oude album "DE VLIEGENDE HOLLAN·
DER" kunnen t~gen de plaatjes van het nleuwe album inge..
rulld II!IBZ=
worden.
22702
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FAILLISSEMENTEN
Road von Justitia :" Batavia.

-;

Curahice : Weeskamer Bat(lvio.

lJITGESPROKEN bij vonnis 18 Dec. 1936 (R. cs, Mr. I<:i. A. Zorab).
Bong Joen Kong, landbouwer te Koba.
.
Kong Kang Tlhloeng, handelaar te Kan1poeng. Baroewas, Muntok.
INDIENING SCHULDVORDERINGEN uiterlijk op
2 Jan. 1937 Lie Siang Eng en Lie Siang Hoat merk Toko Lie Keng
I
An, 'I'aslkmalaja.
2 ".1937 \V. V. E. Hoffman, Batavia-Centrum.
2 " 1937 Joeng Liang Hin merk Lian Sin, Batavia-C.
2 " 1937 Ke 'fjin Hap merk Kie 'rian Goan, Batavia.
2 " 1937 Tan Hwat Tjioe, Tjitjoeroeg.
VERIFICATIE VERGADERING 9 u. v.m. gebouw R. v. J. Batavia ddo.
23 Dec. 1936 lnstede van 9 Dec. '36 Lauw Koei Liang, Mr.-Cornelis.
30 " 1936 Instede van 9 Dec. '313 . 'I'[oeng Foen Hin alias 'I'[tceng
Hong Lim merk Hoeng Njang Kongsle, Batavia.
20 Jan. 193,7 Lie Siang Eng en Lie Siang Hoat merk Toka Lie Keng
An vd.
20 I' 1937 \V. V. E. Hoffman vd.
20 " 1937 Joeng Lian Hin merk Lian Sin vd.
20 " 1937 I<e Tjin Hap merk Kie Ti~n Goan vd.
20 " 1937 Tan Hwat Tjioe vd.
BE~INDIGING door opheffing wegens gebrek aan baten bes-eh. R. v. J.

ddo.

I

Cacao van
Droste I

D·OST
VERPLEEGSTER CACAO

I

11 Dec. 1936 H. Halkema, destijds B~uldoeng.
11 I ' 1936 Fam Foei F'ong merk Foek Long, Pontianak.
11 " 1936 Hadji Samsoeri alias Moes, Indl'amajoe.

[Aile o\lteurs·rechten daler adverfentie voorbehouden.)

Spaart plaatjes voor het album
"Java 1/! of bons voor porcelein.
• 10

BE~INDIOINO door

het vel'blndend worden del' slotultdeel1ngslljst.
9 Dec. 1936 Khee I<hn 1l1ap, Pall~k"lplnanll.
22757
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Bijlage ,van
#
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het

Bataviaasch

.

Woensdag 12 December is het K. L. M.·vliegtuig "de Lijster'" verongeluktvWaar zo zelden
vliegtulgen van deza Hollandse vliegdienst, die
over de hele wereld bekend staat om zijn betrouwbaarheid en' veiligheid, verongelukken,
heett • . deze ramp allerwege grote ontsteltenis
veroorzaakt.

AI

•

',,. n

Goud·expeditie nacu Nieuw,.Guinea

Het vliegtulg raakte bl]: het optstijgen van het
vliegveld Croydon een schutting en kwam evenverder ophetdak van een huis terecht waar het
in brand vloog. De piloct, Hautzmayer, de mecanleien; de marconist en twaalf passaglers kwa'men omhet leven. Slechts' een passagler en de
• .stewardesse . konden·ger'ed worden.

-

Nu er ·zovele expedines naar NVi.-Ouinea gernaakt worden en hettot voor kort nog ontoegankelij ke blnnenland I langzamerhand opengeateld wordt.. o.a. door het .aanleggen van vllegt.errelnen en de ontginning, door verscheldene
lkolpnisaties ter hand genomen, is ook de aandlacht van verschlllende grote maatschappijen
g;etrokken, die hopen nieuwe ontgtnnings- of
aifzetgebleden te vinden. 'Na een petroleummaatsc.happij is nu ookeen "goudmaatschappiJ"1
dl~ firma, 'Erdmann & stetckeh, die o.a. te Redijang Lebong. mijnen explolteert, op zoek g.e~
gaan naar schatten die Nw.·Ouinea's bodem
nog·· zou kunnen verbergen.· De expedttle: is
r-eeds vertrokken ell staat onder kundlge 'leiding. Afwachten is nu nog het parool.

Nieuwsblod
d

K. L. M.-vliegtuig , I I De Lijster"
verongelukt
,

1e Jaargang

. Daar het onderzoek-naar de oorzaak -van de
ramp' neg nlet geehidigd is, sullen wi} van' het
)
. .
ongeval- niet -veel« meervzeggen, hoewel zowat
alle kranten menen te weten waar de oorzaak
van de -ramp-gezocht meet worden I
i

Wij laten hier echter de stewardesse, me].
Hilde Bongertman, aan het woord. Opgenomen
in het hospltaal vertelde zij o.a. het volgende:
"Ik bleef achterin het toestel staan. Wij;
maakten eel} lange start. Ongeveer tien .seconden, nadat wij los waren, klonk er een harde
klap alsof' het landingsgestel Iets raakte, De
passagiers keken vreemd op, doch bleven kalm,
Vier seconden later volgde de botsing.Allen
rolden door elkaar. Ret werd donker voor mlln
ogen, en ik had het gevoel alsof wij meermaleru
over de kop gingen. Toen ik bijkwam, lag ik nog
op de vloer van het vUegtuigmet de vlammen
aan aIle kanten om mij heen. Het_..w as een geluld alsof er een bom barstte, toen de tweede
benzinetank ontplotte. Ik zag ten-opening in
de- vlammen en kroop, ,zelf'reeds in' brand ge...
raakt, door een raarnple. 'Langs de vleugelrolde .
ik naar beneden in een bosje, waar Ikwerd' opgenomen.: roetzwart, mijn uniform -aanflarden,
een schoen verloren, mijn gezicht .en 'haren
verschroeld.i, ...
.
.
-Zoals de lezer ztet' :\ een redding 01) het nip ..
pertle l

Dec;'Carsien 52-ioppen ,.berelkf
i'

Expeditie.-COlijn . temidden

<Van _~ :eeuwige·sneeuw

Fietsbonderifabriek te Batavia
Eerstdaags' ·zal tot . stand komen de oprich1tingvan' eenJapanse fietsbandenfabriek te
JBatavia. ' Reeds zijn de benodigde machinell'ieen hier aangekomen en het wachten Is nog
lmaar op vakkundig personeel. Langzamerhand
Jbreidt de Indische industrie zich weI uit, merkt
de Iezer weI.

Tweede gloeilompenfobriek
Maakten we .in een onzer vorige nummers
'll'eeds melding van eeri te Cheribon opgerichte
19loeilampenfabriek, thans kunnen we medede-}len dat de fabriek blijkt te voorzien in eeh lang
1gevoelde behoefte en het plan van deeigenaren
ldier. fabriek is nu om ·een tweede gloeilampenJfabriek op te richten !

':Wie

Nederlandsch;..[ndie's hoogste berg; de' Oostelijkste d,er 5 Carstensz-toppen 5040
meter boven. zee,die thansdoor menSel1i voor chet eerst bereikt is. De top boort
, mef/ ,zijn eeuwige 81l'eeuw;.t en ijsmas sa's 'dool' de grijze wolkenbanken.
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Het Spookschip. der Soeloezee
•

dOG!'

R. VAN G.
---0---'--

Het was 7 uur in de ochtend van de 14de'september 1657 toen de .Hacik", met zeilen bol van
de landwlnd, zee koos en Batavia en het grauwwitte Kasteel, waar alles reeds vol leven en bedrijvigheid was, achter zlch liet. De', heldere
ochtendzon deed vonken spatten pit de blauwgreene wateren van 'de Javazee en enkele witte
vogels zweefden om het flultschip heen als 0111
het uitgeleide te doen.
Ret was druk op het 'water. Tal van schepen;
boten en 'klelnere vaartuigen gleden voorbij en
bier en daar vertoonden zi'c'h, heel in de verte,
brulrie zeiltjes van vissersprauwen, die, met het
opgaan van de zon weggevaren, reeds druk in
de weer waren.
'

"staat dat soms ook op mi] ?"
"Dat weet Ie wel betel'. Jij en ik .hebben weI
voor heter vnren gestaan en een teder weet, -dat
jij,' als het nodig is, niet zou aarzelen om zelfs
den dnivel in zijn holop te zoeken en -daar lijkt
(let op het ogenbllk veel op, Maar bulten ons
zijn er nog anderen aan boord en verschillende
daarvan zouden zich wel tweemaal bedacht
hebben alvorens aan te monsteren als zij alles
wisten".
!,Dan zijn dus mijn vermoedens '[ulst".
."Wat vermoed je dan weI?"

,

~~~~~=-;:~~..-:-t'~«"'~l~''h!

=== • ..,.~

"WeI, Ie weet -hoe het gegaan is. Toen ik
hoorde, dat jij een stuurrnan zocht, monsterde
ik zonder verder. vragen aan, maar aangezien
ik gewoon ben mijn ogen en oren goed de kost
tc geven, verrnoed .ik op goede gronden, vooral
na hetgeen [e zoeven zeide, dat, wij naar de
'Soeloezee' gaan".
" ,

"Juis~, ~n wat ons daar wacht weet alleen de
'Eel1niaal buitengaats vermeerderde de. "lla-, tteer",
vik""toen de wind meer vat op .haar kreeg, vaart
"Weet' Jij dus oak' niet precies wat het is, dat
spo~dlg stoof het boegwater dat het een lust
zich
daar , bevlndt "p'
.
i,
was en sllngerde bet schlp onder de korte, maar
krachtige golfsla'g zo, dat het een landrot moelte
"Ik weet zoveel als. de meesten, mlsscnien
zou hebben gekost ztchte verplaatsen.
een klelne beetle meer, maar het lulste niet en
Op de hooge campagne stond schipper Dirk dat uit te vissen is nu onze taak. Je, weet, dat
Jansz. Borst met zijn stuurlleden het bedrljvig sedert enige maanden geruchten de ronde doen
gedoe op het dek, waar rappe handen, gehoor- over iets gehetmzhmlgs, dat de vaart door
zamend aan de bevelen en het rlultle van den straat Celebes en, Noordelljker, in de soeloebootsman, zlch wesrden, gade te slaan en niets zee, niet bepaald aangenaam maakt. Er wordt
ontsnapte de scherpe bllk zijner grijze ogen. De gesproken van een vreemd zwart schlp, dat op
gezagvoerder was een dertlger met een krachtlge de meest onverwacht~ ogenblikken opduikt,
gestalte, wiens bruin gelaat openhartlgheid en rondkruist en weer verdwijnt en da~ zo snel
grote wllskracht uitdrukt~n en wlen men het vaart, dat het niet is in te halen. Het blijft imkon aanzlen, dat hij een man was die wist zich mer zover uit de buurt van gewapende schepen,
te doon 'gehoorzamen. Een ogenblik keek hij dat de kanonnen het niet ktinllen bereiken,
achterom, naar de"plaats waar het Kasteel al maar ziet het kans een ongewapelld vaartulg
kleiner werd en een grimmlg' laohje speelde om aan te tasten, dan vlndt steeds zo'n bloedbad
zijn l1ppen toen bij h~t woord richtte tot den plaats, dat geen der opvarenden, er het leven
eersten stuurman. .i
I I I : _,I I ,t ~; i 'I :}.: ;. 'vanaf brengt".
"Dat alles heb. ik ook gehoord, ja".
"WeI,. het avontuur heeft een aanvang geno'men, 'Willem", bromde hij,' "en ik be~l' benieuwd
"Juist, . dat is hetgeen algemeen bekend is,
of een~"an ons deze stad zal terugzien".
maar wat je wellicht nlet zult weten is, dat men
,,,Zle je de zaak zo erl1stIg In, Dir,k ?" vroeg zijn het' ook weI eens in de nacht heeft gezien en
<mdergeschikte, wlen hechte vrlendschapsban- dat het dan vreemd oplichtte in het dulster".
den reeds lang met den gezagv~rder verbon"Oak dat weet ik. Die ger·uchten doon OO}{ de
den.
l'onde in de taveernen te BatavIa en ik hel> ge"Zeer zeker", 'luldde het an,twoord. "Je weet zien . hoe grote kereLs, die lk niet tot vrees in
toch t+et zo, good als ik, dat dit geen plezierreisje staat achtte, rilden als er over gesproken werd
wordt 1"
'.
'
en-' vurig hoopten het ni~lmel" te ontmoeten".
,
"Dat weI, ja, maar verder weet ik oak ni~t
"Zo, is het reeds zover? Dan zuI je nu zelf
vee!. De Hoge Regeering heeft mij nlet zoveel
ook weI inzien, dat de Heren Hoogmogenden
vert-eld als jou en ik denk" oat je, als je wilt, mij
er wijs aan hebben gedaan het doel van de reis
110~ wat nleuws kunt mededelen".
geheim te houden. Ik geloof stelllg, dat wij
uHm, het is hier niet b€paald de plaats om to geen "man, aan boord zouden hebb€n gekregen,
spreken over hetgeen de Heren Hoogmogenden als het tevoren bekend gemaakt was. Om de
'hebben te doon of. te laten',', berispte Borst mensen over t~ halen echter 'om zander· verder
scherp, "maar ik denk dat ~lj er verstandig aan vragen aan te monsteren, werd driedubbele
hebben gedaan nlet al te veel los te over het gage toegezegd en ik kan je verzekeren dat d~
dool van de reis, daar anders de hazenharten toe loop groot. is geweest. Er was keus genoeg
hier aan boord weI eens de angst om het hart En degenen die wij nu hebben behoren tot de
20U kunnen slaan".
b€sten die er bij waren".

en

I

.
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Een schilderij van
den

bekenden

Ja-

vaansen schilder R.
jAbdulla'~"

dat

\de

'i'rinses en den Prins

bij hun huwelijk zal
worden aangeboden.
Ret landschap stelt
,voor :de Goen~eng
Soembing en SindofO,

~n.

,tussen Wonosobo
Magelang.

Ret immer strijdlustige staatshoo/d Mussoun:
ziet men hier een stevig partijtje sabelschermen met een zijner otttcieren, en' dat zotuier
maske~ en andere bescbermitut ! ,

• "Maar p.r zal toch' zeker weI een ogenbllk
komen , -;.~arop \hen het doel van de reis medegedeeld zal dienen te worden ?"
"Zeker, maar. pas op de tijd en de plaats welke bepaaldis; op het ogenblik dat' wij Straat
Celebes invaren". .
"Ik vraag me at," zeid~, Van Doesburg peln,:"
zend, "wat het 'zijn kan".
"Dat ial de tijd leren, W1l1em, maar, ,wat het
ook moge wezen, ik zaI nlet aarzelen mijn 'pllcht '
te doen'.!.
"Op mij kun je rekenen onder aUe omst.andigheden, dat weet je, DIrk".
"Ik weet het en ik ben er blij om, want hoe
ete bemanning er tegenover. zal staan is nog
een open', vraag. Voor het ogenblik blijft ons
echter
nlets andel'S over dan at te 'wachten".
.
.
En 'met deze woorden brak schipper Borst
het gesprek ~f en ver~jderde zlch peinzend.
Bepaald voorspoedig was de reis va~ de' "lla- vik" niet te n6emen. Reeds 'een dag na het vertrek, stak er een vllegende storm op, welke uilen en lopend want' verscheur.:de ~n ,de' flui~
nlijlen uit de' k~rs sloeg. De zee stond hoI en '
onder de kracht van de wind werd het water
tot huizenhoge' golven opgezweept, welke met
onstuinlige k·racht over het schip braken, dat
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kreunde en kraakte onder het geweld der elementen, doch dat, met ervaren hens bemand
en geleld door een schipper die al vele stormen
ever zijn muts had zlen gaan telkens opnieuw
zlch weer oprichtte, nleuwe waterbergen tegemoet stevenend. Ettelijke malen scheen het als
was er geen redden meer aan, doch sch~on
deerlijk gehavend en ten koste van veel zeilen
en touwwerk, bracht schlpper Borst zljn vaar-:
tuig er doorheen met verlies van slechts een
mensenleven, dat van een matroos.zdle, meegesleurd door het ztlte element, in het hevlgste
van de storm de zeemansdood yond.

De bernannlng, toch al niet gerust vanwege
het geheimainnlge doe I stuurlieden van de rels,
werd door deze tegenspoed neg ontevredener
en het : gernor en de ontevredenhied in het
vooronder namen met de dag toe. Den schlpper en zijn stuurlieden ontglng dit alles ntet,
doch schoon Borst, onder andere omstandigheden, ntet geschroomd zou hebben er, door
het uitdeelen van strenge. stratten; paal en
perk aan te stellen, wilde hij thans, weI wetende dat hij spoedig een nog zwaarder wissel zou
mceten trekken op de trouw zijner mannen,
daar niet toe over gaan.

Wachtpost op de Khaiber-pas, de hoogste pas van de Himalaya

'- --------:.-'"'!"""I"'-------------

Doeh de tiende dag na het vertrek werd de
toestand "ZO, dat hij, tegen zijn wll in, wel moest dat Ie rug kennis maakt met de kat-met-negen"
staarten".·
optreden, wilde hij- zijn prestige er niet bij inschleten. De fluit,' die reeds op de plaats had
Een ontevreden gebrom steeg op, maar geen
behoren te t zijn," waar de schipper, Ingevolge 'del' zeelieden uitte een woord, De schlpper keek
zijn opdracht, de bemannlng had mede te de- hen man voor man met' zulke vorsende blik'len waarheen men ging, dobberde nog steeds, ken aan, als wllde. hij hun trekken onultwlsbaar
met tegenwlnden .en zwaar weer kamperid~' op in zljn, geheugen prenten en onrustig schuifelde Javazee rond, .toen, tegen het mlddaguur, den zij langzaam- terug,
een deputatie matrozen zich bij hem vervoegde.
,
"
"Zo, dat is een andere houding," grimlachte
;,Wel'r,' vroeg' Borst op strenge toon, toen zij, Borst. "En nu terug naar jullie werk en wande plaats genaderd waren welke slechts voor neer het mij goeddunkt zal ik vertellen wat ik
het hog ere scheepsvolk was' bestemd, "wat vlnd dat jullie weten mogen, Ga '- snel !"
wlllen - j ullie ?"
Schoorvoetend eil ontevreden, doch niet de
"Wij komen, schipper", lulde het antwoord, moed .hebbend zich' te 'verzetten, verwijderden
"om te horen waar we nu eigenlijk heengaan. zlj zich, nageoogd door"· den schipper en de
Wij hebben gerioeg van dit geheimzinnige gedoe stuurlieden.
en zijn algem~n van mening, dat deze reis,
"Zover is het dus gekomen", zelde deze' toen
gezien de tegenslag welke wij hebben, tot nlets
goeds kan l~iden. Als het ~ier ging om een goo- allen zicn weder aan het werk hadden gezet.
de zaak, zou men ,ons ste-Uig niet in het dulster "Deze liazennarten, vermoedende, dat wij naar
de Soel~zee gaan, voelen nu al de' nioed in hun
laten omtrent het d~l en ......"
schoenen ,zinken en lk vraag mij af wat dat
'"Genoeg !" bulderde de schipper, bleek van straks zal worden, wanneer het gevaar werke~
'Noede. "Dit alles lijkt verdacqt veel op multerij lijk dreigt".
en lk waarschuw ju1l1e er. itlet mee voort ·te
"Indien ik het mag zeggen, s~hip~r", merkte
gaan. Ik :heb lang genoeg de~ ontevreden
Willem
van Doesburg, de ee.rste stuurm.an, op,
st.emming verd-ragen, maar denkt niet, dat ik
"is.:.
l}e~
welllcht ooter ze nu al mede te delen
niet anders weet opte treden. Het doel van de
reis zal jullie bekend gemaakt worden op, de waar wij heen zullen gaan"~
plaats welke de Hoge Irege,ring 'heeft, bepaal<l".
M~ar Borst sehudde het hootd.
I

"En waar is
matrozen.
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'vroeg de woordvoerder der

"Dat is een onbeschaamde vraa~", verklaar,de Borst, "en ik waarschuw jou, k~rel, rolets
niet voor de· tweeda' maal te wagen, wiI je niet

'j
,

die' ?"

_

De schipper.. neg gelrriteerd door het gebeurde, fronste de- wenkbrauwen, maar bij nadet
Inzlen yond hij' tech, dat het beter was de se-'
geven raad op te volgen en zo werden die mld-:
dag allen" op het middendeK blleen geroepen,
waar ' Borst de' bemanning in korte woorden
zelde, dat hij bij straat "Celebes gekomen.rzou
zeggen .waar men he en dacht te gaan. Geen del
zeelieden"zeicie een woord. Het optreden van ,~ell': .
seeasvoerdee dien morgen was, van die aard geweest, dat zlj daartoe nlet de ' minste 'lust ge ...
voelden, maar hun sombere ' blikkeri bewezen•.
dat zij inderdaad wel vermoedden waarheen de
steven werd gerlcht.
I

Voort"durend 'w~rstelend met tegenwinde~,
kroop de fluit vOQrt en naderde langza'am maar
zeker straat Celebes, waar men," bijna vier
dagen, later" arriveerde. De wind, die zolang
ongestadig geweest, had in de laatste uren uit
de goede richtlng geblaZ.en en de ~,fIavikJl stoof
schuimspattend door, de blauwe ~olven, toon
de bemanning des middags 'werd bijeengeroepen.
'

Het was met ~en !>Ckle~d' hart,'dat de schippe-r het woord nam, maar' had nij gedaeht op,
heftige tegenstand~ zelfs (lienstweigedng, te zullen stulten, zo bleek aldra" da~ hij zieh vergist :
had. SChoon n"tet bepaald enthousiast, toonde de
bemannlng', met' geen enkel teken, dat zij onw1llig
was en verklaaJde zieh,. desgevraagd, be- .
"Neen, dat is niet zoals de Roge Regeering
reid het gevaar onder de ogen te zien. Het was
rnij heeft opgedragen;', yond hij.
een blttere pH welke zij' te slikken" kreeg, doch
"Vertel z.e dan in' feder geval waar Je' ze het deze werd verzoet door de mededeellng, da t
zult zeggen", -drong d~" ander aan.' "Da~' kan indien de refs naar tevredenheid, der V. O. C.
toch geen kwaad 1"
werd volbracht, hert stellig - naast de gage
welke hen was toegezegd - nog een ruime beloning wachtte.
.
I

In het museum
.

"

En zo werd dan, tegen het vallen van' de
avond, straat Celebes, welke zelfs op dat punt
r~eds minder gunstig bekend sto~d, Ingevaren.
Schipper Borst, die niets aan het toeval wilde
overlaten, trot dadelijk al de voorzorgen welke
nodig waren. De wacht werd verdubbeld en de
bemanning op -het, hart gedrukt vooral niet te .
vel'sagen, indien men het doel van de reis in
zicht zou krijgen. .Verder .werden de stukken
geladen efl reeds voor-lopig alles in gereedheid
gebracht ,voor ~en' eventueel komend gevecht.
De nacht verliep evenwel zonder' dat zich iets
bijzonders voordeed. Zo nu en dan werd in het"
duis.ter een Uchtje gezien van een vissersscpeepje, doch overigens was er niets te bemerken. De maal1' kwam laat op en toen haar
stralen eenmaal de zee met €en zil'veren glans
ovel'togen, kwam ~l' wat meel" rust in d~,harten,
..del' bevreesde maltschappen.
'

"Fout I, . Wie voIgt I" ,

In de nu volgende dagen bleef de gunstige
wind aanhouden en de nHavik", goed zeilster

4,_

-

als zij was, vorderde naar wens, terwijl toen van Inheems makelij - vertoonde zich een
nacht aan nacht verstreek zonder dat er lets afschuwelijk schouwspel aan de ogen der ontAan de insetulers
gebeurde, langzarnerhand de rust weerkeerde, stelde zeelieden. Een waarbloedbad had: plaats
zelts bij den meest bevreesde.•Trouwens, de gevonden aan boord. De lijken der opvarenden
De renactte van j,DE RENBODE" neett
stemming der bemanning was - nu eenmaal I lagen alom en uit alles bleek dat een hevig gehet recht 1.oijzigingen in het 'ingezonden
bekend gemaakt was waarheen de reis voerde - vecht had plaats gehad,
.
stuk aan te brenqeti Of net, ioanneer
nodig, korter te maken,
ztchtbaar beter geworden en 'geen gemor of
"Niets meer aan te doen", meende schlpper
omtevredenheid was meer gehcord, schoon nog
Ook unt bet ioet eens »oorkomen . dat
eeti ingezonden stukie uiat lang blijjt
steeds duidelijk bleek, dat men ztch nog niet Borst teen hij terugkwarn aan boord 'van de
Ilult. "Het elude van onze reis lijkt mij in zicht
liggen uieqens plaatsgebrek. Ntet ongehelemaal gerust voelde.
te zijn".
.
rust worden, een week oj wat later komt
Tech echter was het geed, dat deze verbetehet vast in onze krant.
D ktJe......... " ')
ring was gekomen, want reeds dadelijk nadat
"en
men uit straat Celebes de Soeloezee invoer,
"Ja, ik denk wat jij denkt, Willem", onderwerd lets bijzonders opgemerkt. Het was vijf brak de gezagvoerder, den eersten stuurman .~.~a!!i1i~~!!:!~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!:!!!!!!!!!!
uur in de middag taen op een gegeven ogenblik vast in de ogen kijkend, "en ik hoop, dat onfe
uit het kraaiennest werd geroep~n'-dat zich aan matrozen zich mannen zullen tonen als het
Terecht! \Vant plotseling, in het holst van
bakboordszijde iets beyond: Een schok vloog zover zal zijn".
•
1de nacht, weerklonk eensklaps .uit het kraalendoor degenen die de roep hadden vernomen en
nest een schelle kreet, spoedig gevolgd door
vreesachtlg enongerust verdrongen zich allen
D~_~. rop scheen ~chter .voorlOpig ni~t veel kans verwarde uitrcepen aan dek.
aan de boorden, trachtend te zien wat er aan te Z1Jn. Oude, door wmd en weer gebrulnde,
De schipper stormde slechts half gekleed aan
de hand was.
zeelleden schudden het hoofrr en liepen peinzend dek. Daar heerste degrootste verwarring.
Schuimspattend stoof de fluit voort, van rich- ~een, terwijl de jon~eren bijeen scholen en meer Groepjes matrozen stonden bij de verschansing
·
.
1ge d e aanwijzmgen
.. .
t mg
veran deren d mgevo
van oan
H eens
t S klonken
-. k lilt
. hzulke
i " grcepen de woorden en spraken luid 111et .elkaar ~en donke regedaan'"
den uitkijk, tot tenslotte ook zij die zlch aan ". e
p 00 s C 1 pop.
ten vlogen heen en weer.
'
• dek bevonden konden zien wat opgernerkt was.
Schipper Borst.Tnztende dat opgetreden moest
"Wat is er aan de hand en waar 1"'schreeuwHet was een vreemd, donker voorwerp, dat door worden, llet .de bemanning op het mlddendek de Borst vall. de campagne.
de kijker van den schlpper gezien, een wrak bljeen komen en sprak haar op rustige en kalme
te Z}'J'n .........
.. t oe, er op WI'j zen de.
t ka Imt e en
"Daar, daar", .antwoordde men hem. "Aan
bleek
.
WJJze
e, d:a tsIecl1S
fiihkheid kondell. helpen en' vrees er welUcht Hj! Het spookschip!" ...
Met alle zeilen bij snelde de "Havik" er op af. slechts toe zan kunnen: lei<1.en, dat ook zij het
Borst tuurde lngespannen over de donkere
Het doel werd zienderogen groter en naarmate lot zouden delen van de opvarenden van zovele
watervlakte en-, ondanks zichzelf, ging hem een
men naderde, nam de onde,rdrukte opgewon- 'vaartuigen, . ·welke in' de afgelopen maanden
rilling door de leden toen hij in het oog kreeg
denheid toe.
deze wateren hadden bezocht. De woorden mig:. wa t de anderen zo opgewonden had gemaakt.
Eenmaal langszij en aan boord van het ont- ten hun invloed niet en die avond werd, ZO lUO(Slot voigt).
redderde vaartuig - een flink handelsscheepje gelijk, nog scherper wacht gehouden.
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DE ZANDIGE SUIKER

Gehoor.zaam

J4''\
~

Mijnheer
Dikzak.
was op visite en de
.
kleine ZDon des huizes ..
was ongewoon zoet en .""'--.
.
zat als eenmodeljongetje op zijn stoeL
,iWel';' Dickie", zel
mijnheer Dikzak, zlch
• eirtdeUjk eens tot
het'ventje wendend:
"Ben jij altijd z.o zoet
enzo stU 1"
I
..
HNeen, mijnheer", bekend~ Dickie, ~,maar
mOOder·heefb·mij 'een,dubbeltje beloofd als ik'
niets z-ou zeggen Dver uw· dikte".

B07A! mljnheer tot V/inkelier : '. ':"Ik Wil Uwel
vert.ellen dat wanrte~~ hier! oolt {!eilS: een strulsvog~l: d~·\vinkel ,'komt binrtenstappen,' hijvast
in de vetlelding.fzat:komenom.z'n;.kop in uw
zakken met< sUiker ~'.st€k~n I"

Vrouw van onfortuinlijk picnicker
die van de rot·s, valt :. '"Haast je
maar niet Jan we hebberitijd genoeg!"
.

'. Bijgebrek c aan 'beter
Moosf-er· tegen Jan·: "En W'aarom heb jij- Kees
de nijpta.ng op zij n hoofd ges-lagen 1"
-Jan:: "Ikkon de-hamerlzoo gauwnietvinden,
nleneer".

j

m~t

Zoekplootje

r

Hoar' liefste wens
&en 'oude-damebezocht New-York, en ze was
reer· onder de indruk.
"Dit is een wolkenkrabber, mevrouw~\ we,es de'
gids. haar;
"Wat zou ik zo'ri ding toch graag in werking
wlllen zien !" riep de-oude dame verrukt uit.

Liever niet

It

r

"Zou je niet Hever inParljs geboreq zijn 1"
"Helemaal niet, stel je VOOl', fk versta geen
woord Frans!"

Meneer: "Is er nog iets in de tuin dat nodig
gesnceid moet word~n, Made 1"
J

Niet erg!

"Tante schrijf~ dat 't in Soerabaja z6 droog
is da t ze de postzegel niet op de brief kon
Kellner (tot wanhoplg gebarende gast: "Wat plakken en 'm daarom maar vastgespeld heef.t !" .
.scheelt u meneer?"
, !: .
...•"'J.!_._~...._ '~_'_. .'.-~.~:
.;i ..
. .I,'.,'
Heer:' "Ik heb m'n geblt Ingesllkt !"
. Kellner: :,0, dat is niets erg,· u hebt het
toch niet meer nodig. Er komt niets meer dan
een b€etje pudding !"
• I

•

~n :::n::nY::~g::l:e:~en;
heer

dat

eea

;_~:.~.:.

,~J' t , ...~

~~, . . ...

"t·

'.

blauw oog had! "Zo, kereltje", zel 'hij, ,,'t
-•
' .' ~
~,,~t~
spijt me voorjou' dat Je een· blauw>oog hebt".· ' "Ik geloof dat- hetlemand voor u is,··meneer''.· ~~5?/R/y~.4!f§&d~ti\\\\\\'~
uWat hedoel Samet' ,Jk geloof", is het voor.
. ."
: u Nou, .h1eneer", '-antwoordcte het ¥entJe,'"voor mij of niet 1"
,
"·Voetballer· tot!zijn:vrouw: ·,.Zeg, vrouwtje, .
U sJ?ijt het me- nog ,erger, want· uw~zoontje :< ,,~u mertoorl\1 h11~gt;·,.is 'die ouwe idloot nog ·baal zo gauw mogelijk. de heker terug v'an het:
heeft el' twoo !" I' .• ' ." " ,,OP het kantoor?"
'.
pandhuis. ~ We hebben waare1U:pel verloren 11:"
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De opperkok lachte tot hij niet meer kO]Jl;
zO,',hard, dat de koning er wakker van werd
en boos kwam kijken, wilt er in de keuken aan
de hand was.
'
, I.
'\
I

Hoe de Rolmops .werd

J

(

,"
,,~

Qp het elland Karsiko regeerde vele
[aren geleden een koning, Lauramus geheten. Hij was vreseUjk rijk en machtlg,
bezateen leger van twintig dulzend van
de dapperste .rldders en was met Koningin Leiramus getrouwd. Hij hleld
echter veel van lekkereten e~ drlnken
en als hij zijn rldders ultnodlgde om eu
hem te komen·, eten, werden de heerlijkste spijzen en drunken op tatel gebraeht.
Het was op een moole zomermorgan,
dat de opperkok Kostegoed zijn twintig
onderkokselndelijk toestond om te gaan
slapen, De hele vorlge dag en de daarop
volgende -nacht hadden zij aan e~n stuk
door moeten koken, want Koning Lauramus had zijn veerugste verjaardag
, gevlerd,
Nu
was de koning elndeliJ'k
naar bed
&
I
gegaan en oak de rldders waren allernaal
vertrokkeri, de opperkok wiste zlch het zweet
eens van zijn gezlcht en mopperde hevig. Daar
ging de keukendeur open en Popapu, de dwerg
en grappenrnaker van den koning, trad binnen,
Hij was ,hee,J. erg. klein en Kostegoedkon hem
op zijn hand laten staan. Popapu hield, de oren
dicht. trek een lelijk gezicht en maakte een
grapje.
.

Kostegoed kon van het lachen bllna nle~
antwoordenvPopapu deed echter zeer gewlchtig. Ik heb een halve .hartng met mijn tans
doorstoken, en nu ......." ,
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"
en uu is zljn vijand tegelijk. met zijIli
tans in de azijnpot gevallen en de Ians is weg",
verklaarde de kok, di~ eindelljk van het lachen
bekomen was.
De konlng deed alsof hij heel boos was oven
zijn gestoorde rust en zet tegen Popapu, dat hiJl

;

I

,

. •

-

de lan,s zelf utt de azijnpot moest halen en dab
niemand hem er bij mocht helpen. Buiten gekomen moest hij er echter toch am lachen.
Dde' dagen was Popapu bezlg met een vin ...
gerhoed' de azijn uit de pot te halen en etndelijk konihij de halve harlng en zijn lans
bemachtigen.

,

"Doe maar niet zo genadig," antwoordde de
dwerg, til me Ilever even op de keukentafel!"
De opperxoz vervulde deze wens. Popapu
stand nu ophet grate tafelblad tussen allerlel
etensresten in. kruimels en afval en hijwist
heus niet, waar hij het eerst mee zou beginnen. Toen bedacht hij zich. Hij begon met
de stukjes ut bij elkaar te leggen. Er lag nag
een halve hariQg ..op tafel, daar legde hij de
"Zeg, jij vette, dikke opperkok,. waarom stukjes -(1L zolang op. Daarna verzamelde hij
mopper;-je 'zo. Dat gaat je heus niet slecht' af. kleine stukjes augurk, die hij boven op de uien
Heb je soms een hete pan op je voet gekre:" 'legde, en Wen' hij daarmee klaar was, bleek
~~n '?"
dat de haring helemaal ~~dekt was.
,
Nu wilde de dwerg de haring van de tafel
afduwen, maar de' haring leek weI op de plek
vastgelijmd te zijn,. Popapu .dacht ar over na,
hoe hij nu maest doen. Hij kwam op de ge'dachte de halve 'haring opte fallen, zodat'de
augurk en uitjes er niet van af konden, en
l'olde de hadng' nu naar de rand van de tafe!.
Jl.~ist toen hij hem naar ooneden wilde gooien,
'sprong de haring weer uit elkaar. Opnieuw
rolde hij hem op en,,Stak er nu zijn lans doorl~een en -zei :
"Zo, harlnkje, nuzul je ,weI
mooi, opgerpl<}- blij.Ven !".

•

De lanszat echter z6 vast in de vis" dat Po-papu hem er nlet uit
. kon kdjgen.
,

"Ja'i, zel Kostegoed, "je zult de harlng er om:
heen moeten opeten, net zo lang tot Ie je lana
vrijgemaakt hebt",
Popapu vond deze raad niet slecht en beet Irr
de haring. Nauwelijks had hij echter cen hapje
gcproefd toen hij hard ,,0, heerlijk !" begon t~i
roepen en hij at smakelijk verder.
De opperkok kwam e1' natuurlijk bij en proef-'
de ook een stukje, toen werd de koning geroepen
en oak deze nameeri hapje van"de rolinops.
Toen Koning Lauramus, de grate heerser van:.
het eiland Karslko de eerste rolmops opgepeu~ t
zeld had, kreeg Popapu zijn lans weer te,rug.
Kostegoed mo~st nu het onbekende rolmops~
recept h~ het grot~ recept~n~oek schrijven elll
~?P:~u kreeg een gouden mtvmdersmedallIe ont
cas.
" ' ,
Koning Lauramus had echter een: ni(mw~
'l~kkernij voor zijn koninklijke tafel en als hij
nog niet gestorven is, dan krijgt' de heerser valli
het eiland Karsiko. nog iedere da'g de heerlijk
smak~nderoimopS te te eten.

I

,'Hij gaf b.emriu· een:'~duw, maar 0 hee, in..'
, piaatsvap in de. asbak, zoals de b€doeling was~
vie( de 11aring in e'enp:ot<inet azijn,die toev~llig· oil de grond stond.· .,
.!
~:

'Kostegoed,-Iachte"hartelijk. ,Neen, rte~n, kIel"
dat niet!·, Maar kijkeens om je
heen, hoo het er hier uitziet! Zo'n rommel als
het hier ls, daar moet je weI €cn kwade but
van krijgen, niet waar?"

-,

,.

~

'..

.

','

ne 'Popapu,

Zoeh~pl(l(ltje

"Ja het is hier een vreselijke rommeI." zei
fopapu. ,,,Waarom heb je het je dnde'rkoks
niet laten opruimen7"
"Wij hebben 'glsteren en vannacht achter
elkaar doorgewerkt ,'en zoveel.· moeten koken,
dat wij geen tijd hadden om de boel weer op
te ruimen. De onderkoks zijn nu gaan slapen
en oak ik ben doodmoe."
"Z~I Popapu de rommel ,opruimen 7" v-roeg
. de dwerg.
De opper~ok moest- daarover zo erg lacheu,
dat ~e zee. er van begon te roHen en heei in
de verteer e~n grote steen van de oorgen afl'olde. Gelukkig dat de koning sHep, maar
Pop~pu was. beledigd. "Jullie mensen denken
altijd, dat wijdwergen niets kunnen. Pas maar
op, :Kostegoed, ikzal het je laten zien."

Kostegced ,begon weer te lachen, dat het
er van schudde. Zijn moeheid was in€ens verdwenen. Hij zette, zijn handen in de
zij en sprak: "Nu ben ik heus nieuwsgierig,
Pop~pu. GQ€d je zult je zin hebben!"
pal~is
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Onidit Moorse knechtje, dat een bak met vlerkant, (± 2Y2 c.M,) daarna de drtehoek,
fruit draagt, na te tekenen, begin le met de waarvan de hoogte 7Y2 c.M. is.
Wanneer Ie hiermee klaar bent, ga Ie de
lijn A. B te trekken.
lijnen om deze hulpfiguren tekenen, zeals fig.
Dan teken le bovenaan de grote cirkel om 2 je laat zien. Het klelne cirkeltje trek je, om
, een 2% centstuk, een halve e.M. er onder het . een .halve cent.

Na de hulplijnen weggesturt te hebben, maak
le de figuur af, zoals het voorbeeld (31. Iaat zten.
. Alles hangt echter tenslotte af van het kleuren dat uiterst zorgvuldig moet gebeuren. Er
moeten n1. felle kleuren gekozen worden, die
echter toch bij elkaar passen. -.

aT

Op dp tento.onstelling

Hlj- wist h.et niet !

Tante : "Je wang is weer norrnaal, Tinus, hoe
A: . "Wat .een aangrljpend.schllderll, lk kr.ijg
gaat hetmet le kies ?"
er tranen van in mijn ogen I."
Tinus: "Weet Ik niet, tante.: de dokter heett
B: "Noll', dat.-kan lk niet direct zeggen I" !
,A: . "WeI'" zle ie dan niet dat het een stuk hem!"
land met uien .voorstelt ?'~
De 'vlugste !
(Inqez, door ARONSKELK).

Het bewljs]

,,~~=---~-=

"Hoe' weet [e dat de aarde rond is?"
;,Dat zie Je aan de globe !"

"Wat gaat vlugger? Hitte of kou?"
"Hitte I."
. "Hoe korn Ie er bij 1"
,',Omdat je koukunt vatten ! !"
(Inqez, :<topr DUIZENDPOOTJEJ.

lIet Vcuirtuig in de Loop der Kentven

,

'n Scherp gehoor
Dokter, die het gehoor onderzoekt van een
man. die solliciteert om polltle-agent te worden:
uZiet se dit horloge ?"
Candidaat: "Ja, dokter I"
Dokter : "Hoort ge het tikken ?"
Candidaat: "Ja zeer duidelljk I"~
Dokter: "Ga nu eens drie passen achteruit,
hoort ge het nu nog tikken T"
Candidaat: "Ja!"
Dokter: "Nu, dan ben Ie een merkwaardig
mens, want het horloge is al in geen veertlen
dagen opgewonden !"

~ _......

-----------.-,

Eerlijk
Frits: "Wat is je lievelingsboek?"
Jan: "Als ik het eerlijk mag zeggen, ......... ,
mijn spaarba.jkboekje !"

Hij had gelijk.!
"Hoe wll [e le nieuwe hotel noemen ?"
"De vijf [aargetljden !"
"Vijf...... ? En er zijn er maar vIer!"
"Nee man, er is ook nog een dood selzoen I"
ttnaezonaen door FLORA).
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RCLllflsels :'
•

Nieuwe, R'oodsels
Voor ,grot,eren
1.

,Mijn geheel wordt met 7 letters geschreven en noemt een rootdler.
1', 6, 2 wordt zowel rauw als gestootd gegeten.
6" 5, 3 wordt· soms gebruikt om lets te
sluiten.
Een 1, 5, tt is' een kledingstuk.
Een. 4, ~, 50, 7 is. een knaagdier.
Een 7, 6, 2, 3 is een weekdler, '
3, 2, 5, 7 wordt bij verschillende maaltijden
gegeten,

"

s;

2.. Maak van onderstaande IS lettergrepen 9
woorden, elk van 2 lettergrepen- en plaats
. die z6 onder elkaar, dat de beglnletters,
van 9:9ven naar beneden gelezen, een
spreekwoord vormen.
bak - domp.. ,..- e -,- kel ~ oar __ ren _
roer - room --:-. sla - stui -... ta --. taart '
- to -- uur - ver - werk - zaak
ze1.

Voor kleineren .
1.

Noem e)J1s ezels zonder hoeven
En die tech. heel stevig staan.
Maar die niet. als Ieder grauwtje
Aan de wandel, kunnen gaan [

2.

Heel mool kan ik soms wezen,
'k Sier huls, tuin, bos en wei •.
AJs Moeder lets. gaat bakken,
Gebruikt ze meestal mij.
Ingexonden raadsels

Mijn eerste kan niet kort zijn, .mijn tweede
is een deel van Je hoofd en mijn geheel is
de bijnaam voor een viervoetig dler..---'
...-roUI"·
2.
eIk'giaswu~"'t=-zifn:-Uwaaruitgeen il1all
of vrouw een druppel drlnken kan?
En dat is nog weI 't gekst van al;
Aan 't glas mankeert tach niemendal! !
1.

·w

3.

4-.
,. ll'f

5.

Ik ken een koekoek, beste maat,
Die zlch ook '3 winters horen laat,
Kunt gij het .zeggen, zeg het dan,
Waar elk zo'n koekoek vlnden kan !
Welke paling, dik en vet,
Ving de vlsser nooit in 't net?
Irr'J'!I,t,u'lj'I:~'({,l~~!ftfmm(!u!atlrJl.r\~

\Velk een blad kan nimmer komen van de
hoogste en moolsta bomen ?
.tnaezonaen door ARONSKELK).

VOOl' . oiulere

iVleisjes

Een handwerkle dat we tot nog toe eigenlijk In EurOPJ\ aangewend om er alleriei garnerlnmeer beschouwden .als een spelletje, de kurke- gen mede aan te brengen op verschillende klesteek, wordt. nu door de grootste modehulzen dlngstukken zeals we op bijgaand plaatje zien
,
atgebeeld.
,1
1/3
I '
Men' ziet ze in gevlarnde
wol of wol van mooie effen
tinten aangebracht op ja·
ponnen, kinderiurken, cein~ tuurs, zelts op kappen 'van
handschcenen.
, Hoewel de kurkesteek bij
alle melsjes welbekend is ge·
.ven we hier nog eve!1 in
hoofdzaak aan wat we er voor
nodlg hebben en hoe het werk
gebeuren moot .
Wat we nodig hebben is wol,
een klosje, spijkertjes en een

'grate maasnaald met stompe
punt.
I
We slaan de spijkertJes in
het kIosje en Ieiden de draden van onder af naar bqven
en wikkelen ze om de spijker.tles. Met de dikke naald wordt
de lange draad, die uit .de
opening komt elke keer over
het lusje van de voorgaande
toer gehaald en steeds gaan
we, het werk draaiende, ver-'
der tot de garnering de vereiste lengte heeft. Onze atbeelding geefli bij 1, 2 en 3 duidelijk de werkproef aan. Indien
we het geheel nog wat mooier
wensen, dan worden ook metalen draden met de' wol gemengd.

weer gekoeht en voor die paardubbeltjes heb hondje, \Ve hebben het al gezlen, maar het
ik een prettlge jeugdherfnnerlrigrteruggekocht. Is nog veel te kletueii dan gaat het mlsschlen
Wie weet vind ie later in een boekenstalletle dood als we het van de moeder weghalen, Wat
oak nog een leerboek terug! Dat zou aardlg zal Baps blij zijn als ze een elgenWoer heeft !
.Vind jij' het Iammer dat 't elke middag regent?
zijn niet? DagZwamslurfje!
NOll, Baps ook, want dan kan ze nlet wandeWILDZANG. En of ik de boeken van Karl
len! Maar ik vind het fijn ! .wiezal nu in de
May ken-t En vaak heb ik voor Old Shatterhand kornende dagen meer plezier van het weer
gespeeld en m'n vrtnd was Winnetou, en dan hebben ? Jij of ik? Afwachten maar I' Dag
hebben we menig robbertle gevochten waarln De! !

Lieve luitakken t

"Vriendelijk is oom !". zullen jullle wel zeggen; beglnt-Ie me daar I]1et tezeggen dat
we Iulwammesen zijn! Ja, hmm, er staat wel
Heve voor, maarre...·... NOll zeg op, Iullle doen
nu tach mets ? Weer voor de honderdste maal

vacantle I "K~nnetl we niets aan doen !" zeggen [ullle weer, "we gaan oak Hever naar school,
maar de onderwijzers toetoepen de school en
daI?- moeten we weI weg blijven I"
,

A

beurtellngs het bleekgezlcht en de rode breeder.
LACHEBEKJE. Jij yond het zeker ook naar
Delft onder spoten......... 0, nee, het onderspit
voor Oorn en Tante dat Ie maar zo'n klein
deltden l Een volgende keer doe je natuurlijk
brterle schrijven kon he, klelne meld? Maar
~el mee ~et swemwedtrljden he? lk ben werik vind het toch een lief briefje en ik ben er
kelijk benieuwd of je dan nog e,en prijsje vex- heus even blij mee als een lange brief van Ie.
overt. Tot ~ijk!
Maar op een lange brief kan ik oak een langer .antwoord schrljven. Datkomt dan wel
COSETTE. Dag athlete onder. m'n brleveneen volgende keer he, als Je me vertelt hoe
bussers l Hoe hoog-sprtng Ie al ?"En, hoe: vlug rneneers verlaardag ouecboot gevierd l.s.Dag
"
.
loop Ie de zestig meter? En hoe ver werp je beste meid!
speer en discus? Ja, dat eerste raadsel is heleDUIZENDPOOTJE., Met het boek dat [e nu
maal in de war geraakt, maar ik heb weI gemerkt, dat m'n neverren, ntchtenheel scherp- gekregen hebt zal le vast blij zijn, want oom
en tante hebbeneen tijdje staan zoeken naar
zlnnlg . zijn, want ze . hebben het raadsettcch
een boek dat werkelljk spannend en oak leuk
opgelost l Heb jij zo'n massa brleven te beantwas. Hoe vind je het? :ket is pas \lit Holwoorden en te schrtlven ? Komt uit! lk ook!
land gekomen en lk wed dat nog ~.uaar heel
Want het is ~rstfeest en Oud op Nieuw!
weinig kinderen in lndie zo'n bock hebben!
Sterkte maar!
Di~ arme zuske van je. We kopen werkelijk
d~t ze heel \gauw gezond en flink wordt en
Dag Cosette!
dat ~e later ook een trouwe brievenbtisser mag
ROMMELDOOS. 0, 0, nou is het helemaal 'yorden.. Nu, nog een, vraag Duizendpootje.
mis, he R<>bbedoes ? Maar nu is er weI een beetje Wil je me in je antwoordbrief schrljven waar
cpzet in het spel ! Ik moest zelf ook lachen taen
ik, Robbedoos zag staan~ Het kllnkt toch z6 pot- je 'je krant leest? Thuis bij jevader of bij je
slerlijk he? Een tekstenalbum is werkelijk iets oom? Zal je hetntet vergeten? Dag beste
moois. Ik raakte vroeger die moole tekstplaatJes meid. Geef.ll1aar een dikke zoen . aan je zu'saltijd- kwijt! Dan legde ik ze b.v. Ineen kerk- je en zeg maar dat ze gauw weer 'gezond is.
boek en dacht : straks neem ik ze weI mee, maar Daaaag!
'
dan vergat lkhet en dan wist ik natuurlijk later
lliet meer Inwelk kerkboek lkze gelegd had!
Door de leuaran zljn een paar brieven van
Kom, Robbevanger, ik zwem naar
neven en nichtendie ons weI op tijd geschreven
hebben; te laat in ons bezit gekomen en :daar","
REOENBOOG.··· Die was deze keer In· een om moetenze nag maar een w~kje op antechte brief-schrijf-stemming, merk lk. Drle woord wachten! Niet. e.rg toch?
kantjes Yol! En dan zoveel huiswerk! FUnke meid ben Je hoor! lk vind het werkelijk . Maar overlgens' 'zijn nu aIle brleven lleant-·
jammer dat geen van julUe mee heeft kun- woord en daarom zetten- we maar een dikke,
nell doen met die zwemwedstrijden, want ik streep onder het werk.Een handje-kus van
vind het altijd reuzeleuk te lezen da~ een van Baps, €en h.d.d.v.k.van Oom Jan en het allerm'll neven of nichten op een of andere wed- teste en een prettige vacantie toogewenst" door
strijd wcer een prijsje heeft gewonnen. Maar
dat komt nog weI!. Ja, op pet laatste veUeTANTE EDITH.
tje.. begonnen. je lett~rs erg op en neer W
gaan! ik werder haast zeeziek vail! En
jijzelf?' lk stap verder, Regenboog. We~tje
dat ik je in de laatste tijd l1eeldikwijls zie?
Heus .
aan <;Ie hemel! Pr~cht·l~ ! Dag
meiske!
•

J

\

HO·U, vooruit dan maar, geen luilakken dan!
Zeg eens, jullle vertellen me noott hoe Iuute
rapporten er uit zien! Dat is dan vast niet in
otde! Zijn 'er ditkeer onvoldoendes gevallen?
Of krijgen jullie je rapport pas in Januari?
Druk bezig met instuderen van liedJes zeker
voor Kerstfeest en vaar de huwelijksfeesten.
Daar vertellen jullie me ook niets van. 'En ik
wou het juist zo graag weten, want dan denk
ik ook terug ~an mijn schooltijd, toen we voor
zulk soort gebeurtenissen ~ok lang van. te \roren
aan het oefenen \Va ren met kleppers en zoo
Maar dat hoar ik nog weI van jullle. Voorlopig maar eens de brieven beantwoord.
. Deze maal ~rijgen jullie maarkorte briefjes,
want ik ben wat laat en dan kunnen ze in de
dhikkerij die he Ie krant niet bijsloffen, want het
wordt' zo'n massa :voor de gi'ow m~risen, zoals
jull1e weI zlet. 0, ja, hoe vindel1. jullie die Mickey
Mouse? Daar he eft com voor gezorgd, omdat
een paar brievenbussers er Jiaar gevraagd hebben. Er komen een massa spannende avonturen;
wacht maar af 1
\
1;

KRtEL. Echt leuk zijn die Sinterklaasavonden in de Soos, leuker dan in de grote stad. Blj
.jullie decd zeker de hele stad mee! Grappig
waren die Sint en Zw.arte Pie~! Slnt yond je
natuurlijk slank omdat hijzo dik was, zoals Fiet'
zei, en die yond 'jou zo dik 'omdat hij zeU zo
mager was! Blij met je boek? Ik ook! Omdat
het 8interklaas was, waren oom en tante in een
guUe but en hebben menigmaal over hun hart
ge,streken .en 'omdat'de Slnt toch z~:n massa
DIERENVRIENDIN. Grappig was dat meebooken. bl~ . ()ns, f?~br~cht· ha~, h~bb~n,"Y~ q~ .dcen van'Meraaarthet: cadeautjeszoeke·n.
tr,o,uwe, bri,even,b,u,sse,rs 'maar eens,, extra gU,n,,sUg
n .1e K"vers,tandig' beest"'lljkt -rile,die Mera';
!Je'oordeeld. Fijn he~, To;t ~ie~jes Krlel! Schrijf
! k~ijgt
over een maand·
twee ook 'een
me ma~r gauw hoe Je dIe Mickey ~ouse vindt! • Ps
> '

IEB:

KREKEL. Als ik jouw brief lees, Krekel, denk
ik dadelijk aan lui-lek~~:land! Al die heerlijkheden ,die je met st\ Nicolaas gekregen hebt!
.Sjonge, daar legt Baps het zelfs tegen afeh
die heeft'dit jaa'r werkelijk geboft. En toch is' Ze
nlet ·zo stout als jij! ReuzeleukeSinterklaas
hebben 'iullie op' school gehad' zeg '! Grappig'is
dat als je je onderwijzer zo door deklas ziet
snuffelen, riu eens niee naar ongerechtigheden
maar naar cadeautjes! We kochten vroeger
voor onZ6 onderwijzer ook een mass~, maar dat
was'dan ook een opperste beste meester 1 Die
3qterijtjeszijn ook altijd enighe? En dan komt
tr deze en volgende maand nog een massa pIe':'
lier! Geniet er maar dubbel van! Ajuuuu! !

or
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Tekenen met 10 rechte lijnen ;en 2 cirkels
Met behulp.van 10 rechte }ijnen en t'wee

drkels', die op 'verschillende manieren wor-

den gebrulkt, is het mogelijk
nlngen, te

Z\VAMNEUSJE. Dat is 'de dichteres van
Ooms brievenbussers. Geregeld worden we met
een leuk gedichtje verrast, en haast elke week
met een grappige tekening bovendien: Je bent
net als oom vroeger 'was, heb lkin de gaten. Ik
zat in de klas 'ook altijd rijmpjes te maken en
tekeningen. Weet je wat erg grappig is? Op een
dag scharrelde ik in een tweedehands boekwin~
kel \vat rond en toen yond ik tot m'n groote
vr~ugde en verbazing een 'atIas \vaar ik vroeger, toen ik in de vierde klas zat, altijd in zat
te tekenen. En die atlas, heb ik natuurlijk

maken.

eenvoudtgdat is?

,

fend hebt,

ander.e voorwerpen

d'eze teke-

ZLen' juille weI; hoe

Al~

mi.s~chien

a~

je je hiermee

g~oe-

zijn er dan nog weI

uitsa'in~n

te stellen.

fEen mooi: werkje, als het lelijk weer is.
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