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Chiang Kai-shek is onvoorBUlTENLAND
Lezing van het Blauwboek van het
Maar in diezelfde groep Nederlanders
waardelijk in vrijheid gesteld. De
Droefenis over het lot van
Het lid der Commissie voor de Woeker- I Chiang Kal-shek in vrijheid gesteld.
I. E. V. brengt niet alleen emotievolle komen de Ilguren voor, die Indle leeren
gevangenneming / was vol gens
I In geheel China heerscht intense vreugde, . .
A K
bestrljding,
de heer R.. M, A. . oesoe~o Chiang en Char.g naar Loyang vertrokken, '
Spanje
dagen in herinnering. Het stemt ook tot kennen als een land, dat hun de kans
Chong Hsueh-liang het gevolg
Oetoyo, heeft een mmderheldsnota 1l1- 1_ Onzekerheid en ongerustheid over de benadenken en overwegen. De verschijning ,biedt tot zelfverwezenlijking, tot een
van een misverstand. Deze vergediend op het rapport der genoernde ' doalingen van Hitler. - De voedselnood in
Commissie.
ervan is ons een aanlelding tot eenige . uitleven der persoonlijkheid in den
onderstelde n.l., dat Chiang hem
I Duitschland neemt toe. De hertogin van
Kent bevallen van een dochtertje, - De
opmerklngen over het tndo-vraagstuk, hoogsten zln des woords, die Indie desen' zijn troepen wilde ontslaan,
Het grootste bezwaar van den schrij- Rooden vorderen zonder weerstand te, onI ver .IS, dat de ?ommissie geen t el'l~en -dervinden,
- Cordova van Rooden gezuiverd,
die wij al lang op het hart hebben.
wege lee.ren liefhebben en die er niet
zoodat hij met de gevongenneDe Fransche regeering heeft in volle sa.
meer van schelden kunnen zonder scha- I
ming van den generalissimus
heert kunnen vmden om een bepaling menwerking met h'~t Foreign Office stappen
Zooals blj de meeste vraagstukken be- de aan hun zlel, Deze kornen de groep
niets enders beoogde don zelfin een der door haar ontworpen ordon- te Berlijn, Londen, Rome en Moskou gedaan
nanties in 't leven te roepen, waarbij, zlj tel' voorkoming van <len invoer y.an wapenen
glnt de moellijkheid al bij het stellen va.n .van 'Indische Nederlanders, welbewust
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het in groote trekken wordt ultzemaakt en het dienstnemen van vrijwilligers In
de vraag, wat het elgenlijk omvat. WIe ;en niet als gevolg vail teleurstelling of:
Spanje
wat onder woekerrente wordt verstaan.
.
naar het raskenmerk grijpt om aan de 'falen, versterken. Zij blijven niet hier II
Intusschen heerscht in heel
UUBLADE:'l
hand daarvan vast te stellen wat een lomdat zij het ideaal van het huisje in
Chino, inzonderheid te ShangHlerdoor zal, naar de schrijver beHet
Derde
Blad:
Hoe Holland de WerkIndo-Eur~peaan is en .da:lraan ~onclu-I Apeldoorn niet konden berelken, maar
hoi, groote vreugde over Chiangs
toogt, de geldleener evenals thans het
geval is, blijven overgeleverd aan het looshetd bestrijdt, door Villanus. - Allerlei
sies verbmdt ten aanzien van zijn be- omdat dit land hun lief werd, zlj van,
bevrijding. Her- is nog niet beuit Nederland en het Buitenland, - Kerkbon plalsir van den geldschleter. Hlj zal diensten, - Nieuwe uitgaven. - Magneetjes,
hoetten en verlangens, grijpt...... mis.
,'hun werk niet kunnen en niet willen
kend welke mootregelen tegen
zich wachten eenige kosten - proces- en
Het Vierde Blad: In het land del' Wa·
t
b id I
den rebellenleider genomen worandere - te besteden om een rechterlijke habieten. - Hel'inneringen aan Februari
Er zl'J'n Indo-Europeanen die nauwe- scheiden e~ b ereld zijn er e ar e en:
den.
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de Heilige Vader vanuit zijn bedzljn boven het hoofd hangen om door den V. E. - Eigenwijze LiedJes. - Zaterdagsche
Acoustiek: Kerst-acoust:ekje, door Abr.
1 a n d S• c h e Nederlanders die er tot' kmderen en kmdskinderen zuIlen, het
Kerstboodschap aan de wereld uit. De rechter wegens woeker te worden ver- Exodus. - Bridge- en SChaakrubnek. - Let1s
l·nzl·tten.
Dit
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nlet
eens
hun ha
terraadsel. - Historische Figuren. - Juri.
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paus betreurde de "vele groote onheHen, oordeeld, dan weI zljn vergunning tot dische Vragenbus.·
I I
st!"eds toe nu de nood der tijden een I da..t, maar zij zul en e m leder geval
het uitoefenen van zijn bedrijf niet verNed •• Duitsche Han( e S·
die als een geesel neergekomen zijn op lengd te krljgen met groote geldelijke
Het Z'esde Blad: De Renbode en de Kinaantal in Europa geboren en getogen Z IJ n.
de memchheid, de burgergemeenschap
del'courant.
verllezen voor hem tot gevolg.
ovel'eenkolllst
Nederlanders ;deed besluiten zich blijScherp teekent zich daarnaast af de
en de Kerk. Hij voegde hieraan toe, dat
Er bestaat dus groote onzekerheid aan
vend in Indle te vestigen, zon:::ler eeni- groep der "trekkers", die meef dan ooit
De nleuwe Duitsche handels- en hij hede9 zlch meer dan ooit In den
ge kans er ooit meer van daan te komen. gasten in Indie geworden zijn, nu de mo- clearing-overeenkomsten zijn hier van- geest In d~ nabijheid van de geheele beide zijden, zooweI aan de zijde van de
Generaal Boerstra ,llaar
geldschieters als aan die van ,de leeners.
&n vooruitzicht overigens, dat wij niet gelijkheid zich te lsoleeren bij het ver- daag na wekenlange onderhandelingen Roomsch Kathol1eke wereld gevoelde. Deze onzekerheid dient n.h.v. zooveel
Holland
al te traglsch nemen. Het kan in be- rlchten van "tljdelijken dienst in een geteekend, seint Transocean dd. 23 dezer Tegen den wiI van God heert de wereld mogelijk te worden geelimineerd, wH
paalde gevallen inderdaad, indlvldueel, vreemd land" zooveel grooter Is gewor- uit Den Haag, Belde zu'len voor een t" strijden tegen de kwaadw1lligheid van van de woekerwetgeving veel goeds uitWegens dringende particuliere 'bejaar van kracht zljn en hoewel de in- "
een droeve kant hebben.
den.
houd nlet voor Ker~tmls gepubllceerd Zill vele misleide vljanden. Nog steeds woedt, gaan. OOk in Nederland ' schljnt men langen is aan den legercommandant
'door de ondervonden bezwaren het stelWle de zaken aldus beziet, geeft aan worden zijn beide naar verluldt, in het met al zljn gruwelen, haat, bloedvergle- sel van het nlet deflnieeren van wat luitenant-generaal Boerstra een EuroMeestal is dat n i e t het,geval, al verhet "Indo-vraagstuk" een .veel rulmer algemeen e.en ~erlengin~ van de vo.rige , ten en vernlellng, de Spaansche burger- onder woeker wordt verstaan te hebben peesch verIof verleend vanzes weken ;
langt men het diepst naar "dat, wat je
bepaling dan tevoren
het geval kon overeenkomsten. De meuwe cleanng- loorlog Het schijnt dat alIe kwade moeten verlaten.
i
g-eneraal Boerstra is hedenmorgen met.
niet he'bt". Laten wij ons verheugen dat
overeenkomst bepaalt dat 14% van de i '
.
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de "Ibis" naar Nederland 'Vel'trokken.
zoovelen onzer, die leerden wat Indie te zijn. Hij begint ook heen te z en over ontvangsten van den Duitschen export I machten, wl1arvan wlj t.e voren spraken,
Men is aldaar tot het andere uiterste
Hlj hoopt reeds eind Januari te~g te
bleden heeft aan den Nederlander, zich de beperkingen die de s t a a t k u n- aangewend zullen worden voor de l1kwi- I een uiterste paging wenschen te doen overgegaan, m.n, tot het verbieden van
d i ge zijde ervan tot dusver schenen te datle van de oude handelsschulden en om hun vernietlgenden invloed over de h~t uitleenbedrijf buiten gemeentelijke zijn.
zoo nauw ver~nden achten met dit land
beheerschen. In de voorsteUing v,an ve- later voor het betalen van den achter- Igeheele wereld te verbreiden. Deze nleu.., en toegelaten partlculiere geldsehietbanDe loopende zaken worden afgedaan
hunner werkzaamheid dat voor hen de
len is de Indo een klelne ambtenaar, die stand in de Hollandsch-Dultsche clea- we bedreiglng is grooter dan ooit te vo- ken, waarvan de renten minutleus in uitbesUssing hler te blijven geen onrust en
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men' besluit. Indle is dit waard. Wij wilin te voereil. ,Toch dient er naar ~e wor':' ~eleide gedaan doorgeneraal dr. Elsbou.wer die nooit anders dan klein zal ling minstens een gedeelte van de vrij'
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len nlet spreken van een "offer" waar kunnen blijven omdat het grondbezit' gekomen 1~% te. gebr.uiken voo~ een· De Heilige Vade~ verklaarde verde.r, den gestreefd - in het bovenstaande .
het gemoed en het belang tezamen de hem werd ontzegd, en die nu meer dan grooteren ll1voer 111 ?,Ul.tsehland..Ult Ne- dat tot zijn droefheld onder degenen, die meent schr. de noodzaak er van te heb- h()~t, kolonel Marmissen, den resident
kracht der oude banden overwonnen. Goit in de klem is geraakt door-de crisis. derland en Ned.-Indle 111 het blJzonder. voorwenden de VGOrn2amste verdedlgers ben aangetoond - am dezelfde doelein- en den kapitein-adjudant. '
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groep: de verzameling van hen die uit minderheid, waarvan men zich nu, hoe Ramp onder Boeg'ineezen van Palopo welnigen opmerkt, die geleid worden
.
door onjulste en noodlottige denkbeelden
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gebeurambities bevredlgd zien, maar ook hun
boom ,ter lengte van 42 M. op een kam.
borgstelllng, waarbij de ri~1copremie
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levensavond slijten. Het krachtige cen- Hoogstens materiaal voor filantropie. pongwoning nabij de desa Larompong, tenlssen van. dlt jaar, smeekte de pau.s
een belangrijk deel vormt van de
rente.
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trum daarvan zijn en blijven uit den Onze grief tegen :het I. E. V. is deze, dat Loewoe, een 70 K. M. voorbij Palopo ge-l om handhavlllg van den vrede waar hlj
Vrijdagochten:::l arriveerde met den
aard der zaak zij die hier werden gebo- het die fie tie i n d e han d leg'en, waardoor acht personen werden heel'ssht en herstel van den vrede, waar C. Een uitzonderlijke positle in deze trein uit Genua de deputatie van den
we
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gedood.
deze
s!echts
een
herinnering
is.
Bij
deze
leeningen nemen die in, uitgezet door Soesoehoeilan, bestaande uit den Z0011.
reno Het ware echter zeer eenzijdig hier
z,g. mindringan-Chlnee:ren, -Arable- P. A. SoerjQhamldjojo en zijn echtgenooMen had de ladangs om het huls af- ' smeekbede voegde hij thans, vuriger dan
W,ij zeg,gen dit, weloverwogen, en in
de grens te trekken, al doen juist de
ren en -inlanders, die perlodlek er te en de secretaris P. Tjokronegoro, een
gebrand,
waardoor
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bewus1te
boom!
ooit
een
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en
Nederlanders onder de blijvers dat weI den diepsten ernst: niet om de leiding zwaar te lijden had gehad en aan den I , ,
op uitgaan, in den regel zeU, doch neef van den Soesoehoenan.
•
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eens, ook nog om andere redenen dan van het Verbond in gebreke te stellen, voet voor twce derde verkoold was. Geen i orae, waann. al:een vr de kan best~an
het soms ook door helpers laten
doen, om aflosslngen en interest bij
VerdeI' arriveerden de gedeputeerde
die wij reeds noemden. Velen van de maar juist 'Om naar ,beste weten mede van de belanghebbende Boeginee:l,en en om die mdlvlduee!e en collecheve
de leeners op te halen, meestentijds van den Pakoealam, diens zoon P. Arlo
hler gevestlgde Nederlanders, ook zij die te helpen, te voorkomen, dat de tijd en dacht er echter aan, dit gevaar1ij~e ob- Ire9htvaardigheid, zonder welke geel} orde
op de pasars om de {) a 7 dagen, Praboe Soel'jodldjojo alsmede .de gedelebier wenschen te blijven, staan nog met de omstandigheden haar in gebreke zul- stakel om te ,kappen en aldus Ult den mogelijk is". De Paus sprak een gebed
doch somtijds ook dagelijks. Deze geerden van den sultan van Langkat en
weg
te
rUimen.
.
D~arvoor
hestond
uit
voor
het
welzijn
.van
de
geheele
Kerk
J
een been in de f{ederlandsche maat- len stellen.
mecr reden, aang'ezlen de boom slech ts .
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,
'
lleden mogen bij hun rentebereke- den zelfbestuurder van Koealaledong
schappij. 'Zij zlen nog nlet steeds waar
Ook in de inlelding tot het Blauwboek naal' een kant zou kunnen omvallen en mzonderheld voor Spanje, "dat thans
ning nh.v. gevoegelijk hun innings- resp. Tengko'e KamiI en Tengkoe Manzoo zeer in beroering is en juist om deze
kosten in aanmerking brengen. Deza soerjah.
hun belangen in de tcekomst zullen lig- Slp:reekt weer sterk de, gedachte: als weI op het huls.
Tijdens en. zware regenbui gedurende reden ons zoo dierbaar is".
leenlngen zou schr. in een afzondergen. Z Ij z u 1 Ie n d a t e c h t e r men ons "in den steek laat" sta.at den
nacht vIel dan ook deze reus midHet gezelschap werd verwelkomd door
1ljke rubriek C willen onderbrengen,
1 eel' e n z 1en.
slechts de zwartste eUen:::le vocr de deur. den op de Boegineesche wonlng, daarbij
den adjudant van dienst Phaff namens
ook
omdat
zij
in
den
regel
slechts
's Pausen geu>ndheid
De geheele politiek van het r. E. V, is veert,ien slachtoffers makende, waarvan
geringe bedragen betreffen van f 1.- H. M., door den heer Blumberger naDe tijden zijn veranderd. D~ schei- erop gericht dit te voorkomen. 6it be- er acht op slag dood waren en zeg zware
mens minister Colijn en door de heeren
tot f 10.-.
De Paus verklaarde glsteren, dat hlj
Koesoemo Joedo en Soejono. (De Mangdlngslijnen in Indie zijn misschlen net leid is dan ook volkomen opport1Inis- kwetsuren opliepen. rtenlge waren zelfs
bed€<kt met gfoote hrand\\;J'nden, door- het zoo ,goed maakt als maar kan verkoenegol'o was wegens ongesteldheid afzoo dlep - wij gelooven dieper - gekor- tisch. Het wordt gedragen door een ster- diat ze den inhoud van potten kokend
wacht worden.
wezig).
HET
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PAAR
ven'dan vroeger, maar het belangrijkst ke vrees _ wle het Blauw~ek leest, water over zich heen kregen.
is dat zij e 1 de r s vallen dan vroeger. kan zieh, voora) in de uitspraken op
Ook de oud-gouverneur Van HelsdinHet .traglsche van het geval is weI,
Aanbieding huweIijks~eschenken
gen en een vertegenwoordiger van de
De Nederlander die een kwart eeliw ge- oommige vergaderlngen aan de moor- dat men juist bezig was ee,n aldaar ge- BURGEMEESTERS VAN SOERABAIA
leden naar Indie emlgreerde kon nlet dende kracht ervan nlet onttrekken _ bruikelijk "doodenfeest" te vieren, zooDe aanbleding der ge'schenken van het B.P.M. gaven eveneens acte de presence,
a;ldus meldt een Anet,a-telegram uit Den
Hun
portretten
in
de
RaadszaaJ
I
dat
het
huls
vol
mensehen
was,
waarNedelllandsche yolk 'za,l op 29 dezer ge- Haag.
bestaan in dit land zonder een zekfre voor cen noodlotsfiguur, door ide angst
van het meerendeel is omg'ekomen.
schlecten door het ultvoerend comite en
Inate van ad aptl e. Wi! men: van "ver- voor den ma1 t SC h appe l'jk
d
1 en on ergang,
De bekende Indlsche kunstschilder eenige leden der technisc.he commissle,
Een half uur na de ramp kon de,
indisching", dlt woord genomen in den Inden::laad, voor deze groep van k Ie 1n e toevallig aldaar in de buul't op tournee Sayers heert van 't gemeenrebestuur 'Van seint Aneta-Haag.
meest objectleven zin. Hij trouwde mees- Indo's is de toestand tragisch.
zijnde o{flcler van gezondheid van Pa- Soeralbaia deopdracht gekregen, een porTOT ZES JAAR VEROORDEELD
tal meteen Indische, soms met een inStelt men de kwestie echter aldus, lopo de eerste hulp verleenen. Ook de trettengalerij te maken van alleSOeraBezoek aan de hoofdstad
bala&Che burgemeesters, n1. van mr. A.
Weg-eIis verduistering V~l1 16 mille
heemsche vrouw. Desondanks verdween dan komt men niet tot een' constructie- inmlddels gewaarschuwde gezaghebber MeyroQS (1916--'20) ir, G. J. Dijkerman
van Palopo kwam 's 'nachts om 3 uur
Het
"Alg.
Hbld."
verneemt,
dat
het
hij zoo spoedig hem dit mogelijk voor- ve politiek. Dan wordt het Indo-vraag- tel' plaatse. Den volgenden morgen kon (1910-'2i», . Th. B. A. Faubel (wnd.
De beklaagde C. M. de Z. werd blijkens
Prinselijk, paar waarschijnlijk In Maart
kwam. Het ideaal, de eigenlijke levensstuk er een van hulp aan hen die drel- een in de omgeving gestationneerde '21-'22), H. I. Bussemaker ('29-'32), a.s. een offlcieel·bezoek aan de hoofdstad een Aneta-telegram uit Makassar veroorvervulling lag elders. Thans is dit anvrachtauto van de Landschapswerken G. J. ter Poorten (wnd. '30-'30) en mc. zal brellgen.
deeld tot zes jaar gevangenlsstraf wegens '
gen te verpauperis~eren. Wlj zien het
de verduistering van zestien mille ten '
ter beschlkking gest~ld ,worden om de W. H. van Helsdingel} ('32'-'35); burders, Vele Nederlanders uit het verre
ruimer. Wij zien het als de vraag van gewonden, waaronder een reeds st-erven- g,emeester mr. Fuchter werd nog niet
nadeele van de Moluksche Handelsverland overzee leven hler als op een schip :
eeniging.
de toekomst van
den In dis C hen de was, onder lelding van genoemd~n in de rij opgenomen.
BOND ADM. PERSONEEL
hun levenswijs is gericht op be h u d Ned e r I and e r i n h e t a I- arts naar het Landschapszlekenhuis te
De schllderijenzijn nu gereed gekovan Nederlandsche normen en· de moWoensdagavond heeft de Afdeellng Bamen en hingen Dinsdagmorgen voor het
gem e e n, het vraagstuk van den blij- Palopo te vervoeren..
derne techniek op alIerlei gebied maakt
Volgens nadere berlchten maken de eerst t~gen den marmeren wand van tavia van den Bond van Administratiet
DE POSTVLUCIITEN
ver, en de beteekenis die wij ecaan patienten het redelijk weI.
hen dat, althans in de groote steden,
de groote raadzaal in het gemeente- Personeel bij de verschillende Lands"Ibis" verh'()kkell
mogelijk, In bepaalde
centra, vooral hechten, overtreft 'zelfs die, welke wij"
diensten een Algemeene Ledenvergadegebouw op Ketabang.'
.
HANDEL IN VROUWEN
De kunstwhilder stond War sehie~.. ring belegd in het 1. E. V.-clubgebouw.
bulten Java, spreekt dit zeer sterk.Zij toekennen aan dat van den onmiddelDe "Ibis" is hedenmorgen naar Nedervan Bestuur en de
De verkiezing
onoverkomelijke moailijkheden, aldus
komen hler met een vrouw uit Holland. lijken nood in zoovele Indo-gezinnen.
land vertrokken. Bij het vertrek van BanBij
K.
,B.
zijn
benoemd
tot
afgevaarlezen wij In de "Ind, Crt.". Slecht..s een verdere besprekingen hadden een geanlworden geZij "verindischen" niet - nie~ ten goede' Dat daaraan tegemoet moet
,
dig:len naar de Bandoengsche conferen- persoon, n1. burgemeester! Van Helsdin- meerd verloop. De voorzltter, de heer doeng waren verscheidene honderden bekomen,
staat
vast.
M.aar
het
is
niet
het
tie op 2 Febr. a,s. inzake de bestrijding gen, kon hij naar het levend model schil- W. C. Klein, en de secretaris, de heer langstellenden aanwezig.
en niet ten kwade.
eenige punt waarop het aankomt,' al Is van den handel in vrouwen en 'klnderen deren. De overlge butgemeesters moest H. F. L. Mutter, zijn afgetreden en
De "Nachtegaal"
de gouvernementssecretaris de heer A. T. hij portretreeren naar foto's, enkele respectievelijk vervangen door de heeZlj zijn passagiers, tijdelijk gestoken het 't meest urgente.
Baud, de inspecteur. bij het Tucht-, Op- zelfs naar zeer prlmitieve foto'/).
ren V, Ch. Walraven Borst en A. W.
in een wit pak. De reis levert geen of
De "Nachtegaal" werd hedenmorgen te
Over de taak van het 1. E. V. nog lets voedings-, Reclasseerings- en ArmweDe portretten zlJn van fraaie lijsten Rompis, Door eenige leden zijn voorweinjg emoties. Zij hebben slechts af te in cen slotbeschouwlng.
zen mr. J. A, J. Meyer en de inspecteur voorzien en \"Onnen' niet hun donkere stellen gedaan, welke zijn aangenomen elf uur in M~an verwaeht. Het was
wachten tot het schip weer meert aall
bij den I immigratle-dienst de heer H. tinten een prachtversiering van de en straks als congresvoorstellen zullen vanmorgen te Batavia nog nle~ bekend
of het toes tel nog heden zou doorvliede veilige kade in Amsterdam of RotR~
GroenEJIveldt, aldus seint Aneta-Haag.
raadzaal.
worden behandeld.
gen naar Tjililitan;
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De mislukking van de Amateur-zeerool

Qu(lefllemlugsruh1\er

De Nlrom-hljdrage

Expor tquota en de l;1.effing op

EN ,CONTRA IN COLLEGE
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Uit de P,rovlncle
•
Buiteuzorg

Verschenen is net gedelegeerden verslag inzake het voorstelSoetardjo
Gemeenteraadsvergadering
,
c.s, tot verlaging met ingang van 1 Januarl 'van de bijdrage voor de Nirom
ell lila
v:Opr leden van een plaa~e1ijke tadtoDe eerstvolgende oemeenteraadsvergavereenlglng.
I
derlng zal plaats hebben op 4 Januari
De tegenstanders voerden o.a. aan, a.s. nadat deze eerst op 30 December was
en koersten Oostwaarts en...... veel
Naar aanlelding van deze en enkele dat de voorgestelde wijziging gelijk vastgesteld doch op verzoek van vele
ga,uw(r mlsschien dan men verwacht
andere rnaatregelen, welke de laatste: staat met een eenzijdige Wi~zigi,ng van ,Raadsleden werd verzet.
had, kreeg men de grappenmakers
dagen zijn getroffen ter ultvoerlng van I de over~~nkQmst, (He de NIrO~ zware
De agenda bevat o.a.: Verkoop voorin de pelling,
de rubberrestrictie, won Aneta. te 'be- verpllchtlngen oplegt, doch daartegen- keursrechten op grond in Kampong Tji.
Men krijgt den Indruk dat of hun
onze correspondent op Bali schrijft:
. .'..
over bepaald ornschreven rechten toe..
. ,
'j
hoofd op hOI' geweest moet zijn (waarvoegder plaatse Inllchtlngen III en ver- kent.
waringin ; Vaststelhng van den pri s el?Ult de telegrammen en verdere berich- op trouwens de gansche opzet van dit
Radlografisch werd de plaats aan de nam het volgende :
O· k I d
d
tl _ t
' verdere voorwaarden voor waterverstrekten weet de lezer reeds, dat de prauw, avontuur wel wijst), ot dat zij geduren- "Java" bekend gemaakt, die opstoomde,
os a zou .e or onnan ..e w,e gever "king ten behoeve van het zwembad van
die dezer dagen door een tweetal Euro- de den tocht herhaaldelijk wat te diel' de zeeroovers van hun prauw haalde en
'\Vat betreft de
0 n: d ern e- formeel ~ot de verlangde wljzlging !>e- ,?ijne Excellentie den Gouverneur-Genepeanen goede buit verklaard werd, be- in lWt glaasle gekekeii hebben. Er werd deze laatste op sleeptouw nam naar Bevoegd zljn, dan moe.t deze aa~tastmg, raal; Voorstel tot verleenlng van een
relds werd achterhaald, terwijl de "roo- ons me~gedeeld,' dat erwhl~~y aan noa, de haven van. Denpasar.
min g s rub b ~ I," werd de Ilcen- van de reehten der Nlfom In stnjd met schadeloosstetjmg aan den wd. len klerk
vers' aan den rechter werden overgele- board was......··
tte-ultgttte voor het eerste kwartaal de goede trouw worden geacht,
bij de ACdeeIing FinancUin P. F. Haas;
,
vent
Door d~ voor~es!elde verlaglng zal de YOOrstel om afwijzend te beschlkken op
Daar werd, het vaartulg door mid del 1937 opgeschort in afwachting van de
In ieder geval staat vast dat de voor= van een motorsloep naa,r' de kad~ ge., herzlening van het res.trictiepercentage maat~ch~PPlj, een mkomst:ndervIng, 'Van het collectief verZoe~ van eenige IngeAangaande dit voor Indie weI zeer on- bereiding alleszins te wensch~n liet en bracht, waar het thans - we schrijven door het International Rubber Regula- J 15000 s maand.9 onder'Ymden.
24etenen, wonende aan de TjiwaringIngewone voorval, kuril1eh we nag het vol- dat ondanks den tljd, dien men gehad Donderdag den 24sten December -'- 1igt Hon Committee in Z'ijn vergadering van
Hierbij dient men te bed.enken, dat laan en Gang Edwards om veI'betering
heaft om maatregelen vopr een langere te wach~n op de los.~ing va.n de lading, 15 December. DadeIljk na, het bekend ~e f~naneieele posltie der maatschappij van. de afwateJ;ing langs deze w~gen;
gende melden.
Zijn we goed inge1icht, dan waren de zeereis te treffen, men aan veel nlet ge- qestaande uit' solarolie en stukgoederen. worden der nieuwe restrict1.eperceutages ?og verIe ~an .r<>,oskleurig is. Divid~nd Vaststelling ontwerpverordening waterliet zal eenigen tijd duren voordat de werd met het uitschrijven der licentIes J,S nog noolt ultgekeeJ;d. Men meende" verstrekking; Voorstel tot het verleenen
heeren. die meenden met een ander- dacht had.
schaqe, dQor de weinig bekwame ama- £oen aanvanggemaakt. Door een wijzi- ~elfs te weten dat el," tot dU5ver ste.edS,' vaneervol ontslag aan de,n heer J. de
mans prauw €Iders een heenkomeil te
De bemal1ning' heert intusschen
teur-zeeroovers veroorzaakt, hersteld zal ging 'lan, artikel 10 Hd (~) der Onderlle- rn et verlies is gewerkt.
Gelder als lid der Europeesche Schoolzoeken, een derde officier van de "Zuimi~gsrubberuitvoer-verordening is het
Om deze reden is het dan~k onze- 'commis~ie en benoeming van een lid in
wezen.
deerlijk in den angst ge,eten. Zij
derkruis" (zekere V.) .), het gouvernelUogelijk gemaakt het exportquotum kel" Q'f ,de concessie na. de explratle der . de vacature; Verklezing van een Wetmentsvaartuig, dat gedetacheerci is bij
za,' v~r 'd~h un tweida! blijkbare
De roovers zelven zullen zlch thans te' vOQr onliernemingsrubber voor het eer- overeenkQmst.. over zes jaar zal wor<!en, houder 'in verba,nd met de per 31 Dede Marine en gebrulkt wordt als moe~er':
d~sPfr.jodo's, die ~\l~ ~Q' ~e\ls lieten
verantwoorden krljgen voor den re~.htet ~~e kwartaal 1937 voHedig ter' beschik- voortgez.et, De te~enstanders verwach.- cember a.s. ontstane vacature O. E.
schip voor duikbooten, terwljl de tweede
t~ch~p' den d()Od en. gevangeu;
~en, ·~~t deregeenng het voorstel naca.st Oroes; Voorstel van den V09rzitter om
in Soerabaia en zij zullen ongetwlJfeld kIng van de ondernemers te stellen.
was de gedeserteerde seiner-matroos van
schap. Dat zij het }aatste kozen is
hun loon ontvangen voor deze streek.
'
~ich neer za} leggen als de Volksraad als regel elken 4den Maandag van de
hetzelfde va:utuig, die sedert begin OeIntusschen is het geen zeerooverij, welEen dergeHJlte regeling bleek ten aan- ~ch er onverhoopt mee mocht kunnen l' maand Raadsvergadering te houden.
hun niet te verwijten. Ongewapend
cember uit het oog' verloren was. Zij
' b '
d d 1
ke hun ten Iaste gelegd kan worden, daar zien van de be v 0 lk i n g s r u b- vereel,ligen.
werden veel in elkaars gezelschap gezien
als zij waren, verW<H:~reU zij niets art.
438 s:ec1its slaat op lieden, die door be,r niet n;.ogelijk. J;)e indlviduee:e
De voorstanders verdedigden, het VOOI;-, Wij kunQen h.iel; ij .nog me e eeen,
en waren bovenst baste kamera·den. Het
tegen d~ !lrelgende loop der revolm!ddel van een schip andere schepen l'estrictie, welke voot deze groep op &tel uitvoerig. Zij wezen er o.a. op, dat ter voorziening m de vacature J.
is niet te gewaagd te verondersfellen',
1 J'anuarl volledig zal worden ingevoerd, qat de Nirom een te ~roote machts~sl-I, d e Gel d e r in de Europeesche
vers. En - zij Wiste~ wet dat het
dat zij belden om welke redenen dan ook,
a,anrandel,l etc. Vermoe.deli~k zal bet ar- vereischt het uitsehrljven van rond tie inneemt. Niet aIleen in de. Ooster- ,Scboolcommissie overeenkomstig artikel
k1a~pist091~les
'Y'ar.e~,"'
I
ee~ of arider groot av~mtuur wilden <?ntikel, 44~ van pet Wetboe~ van St~af- 800.000 maand~lijksehe oogstvergunnin- sche wereld is hierover ontstemming 36 van bet Europeesch Onderwijsreglet~~er g~v.l\l ~~ht~r was daar oo~
derneinen. Het komt meer voor, d~t lierecht zijn, dat hier van. toepassing ver- gen. Met dit omvangrijke werk moest dOCb OOk onder andere groepen ·zoo.a~ men't, de Europeesche Schoolcommissie
den uit een soort verveling met denzeIthe,~ ja~htgeweer eq lla~ l?lij\lt wei
klaard tal worden. Dit artikelluidt: "De tijdig worden aangevangen; practiseh bijv. de KathoUeken.
e€n aanbeveUng van twee personen heert
den steeqs weerkeerend~n g~ng van zaopvarenae van een Neder'andsCh-IJ\diseh was medio December de uitschrljving
Tegenover de wettelijke verp11chting ~ngediend, luidende als volgt :
heel ech~ gewees* tel zijl1,
ken, rare stappen doen I Wanneer achschip, dle zich wederrechtelljk van h~t van de 2.400.000 voor het eerste kwar- der luisteraars tot het storten van bijteraf blijkt, dat hun plan lang van te
De kapitein deed h,et woord, en ve.~- schip meester macakt, teWOnlht gest{art ~et taal 1937 benoodigde oogstvergunningen, dragel,l voor 'bestrijding der kosten voor
1. . de heer P. O. Don I e ben, Gevoren vaststond, althans besproken was, zocht herha,a,lde malen om meer bewe- gevangenisstraf vaJ.:!
I,l
oogse '7, ~a- gebaseerd op het aanvankelijk vastge- den omroep st"aat geen recht om invloed meentera,adslid;
dan zou dit geen verwondering behoeven gingsvrij~eid, h.etgeen ten slot~e door de r~n". He t Is mogelijk; ddat th Unl n° g an- stelde uitvoorpercenta"ge van 70, beein- uit te oefenen op de verzorging van het
2. de heer A. D. Eve n h u i s, Ge-'
te baren.
Vli~gende, ~olland.ers werd toegestaan. dere fei t en zullen wor en en as te ge- <;iigu. Het uitgeven van suppletoire oogst- programma en de interpretatfe der cen- meenteraadslid.
Maar, z11 mQ€sten voor de mast blijven, legd.
'\:ergunningen ter grootte va.n net ver- suufbepaUngen.·
De burgemeester heert den raad uitVast 'staat bijvoorbeeld, dat een der aneers w~r~n z.iJ. een kina des. doo.cls I
A.an het slot van dit eenigszins span- ~hil tusschen bet aanvankelljk va.sbgeEet) middengro.ep stemt in met deze rgenoodigd uit deze twee heeren een keubelde genoemden reeds den 5den Decem- Dat ded~n zij d~n ook en bevonden e1' nel;<:1 verhaa\ gekOmen, ~es~ on.s hulde te ,stelde en het op 15 Deoembef heniene grieven doch meent anderzijds, dat het '~ te doen.
ber 'aari board kwamvan de later onder ~ich b~t~e·k.kelijk \yel bij. Zij kregen qok brengen. aan het 'e.fficient en snel op- exportquotum(resp. 70 en 75% van het nlet weI mogelljk is een tusschentijd'#
zoo avonhmrlijke omstandigheden ver- ete~, <fat ziJ zeIt mo.esten bereiden; h\\n treden . van het B.B. op Bali, afl,n de Qa~i~q. UO,. tum) bleek, practise,h, zeer be- sche ingrijpende wijziging derconcesVan de ingekomen stukken zijn van
miste prauw en toen' den gezagvo~rder gevangenschap. wa.,s dus w. el qragelijk. Marine, die op buitengewoon snelle wljze, zwaarlijk, niet alleen vanwege den om- sievoorwaarden aan te brengen. De le- bela.ng:
verzocht om passage. Gratis passage 1 Alleen ging het den kapitein en zijll de prauw 10caUseerde en de arrestatie v'angrijken arbetd, docn evene-ens omdat den, die tot deze groep behoorden, gaDrie dagen ll,chtereen kwam' de J,llan te- mannen aan het hart te zien hoe hun bewel'~stelIigde en ten sl.otte aan de le- d~ ~i~,brijVi~g ZOl\ moeten; vallen in ae, ven in overweging de bijdrage voor den
Uittreksel uit het besluit van den Gourug, zijn verioett telkens herh.alend. net fraaie schip misha.ndeld werd door de den v~J;l de bemanning, dle menig bang perlode, waann de gewe.swhjke licent.ie- clllroeJ? per 1 Jar\uari op J 1.65's maands verneur-Generaal ct10. 2~9-'36 no. 30,
zal interessant' zljn te weten, welkevoor-: self made-pirat~m en graag badden 2;ij uur zu1,leJ;l hebben dQorstaa1J, en die ten- ~l;ltoren worden over~ebracht van het te s.tellen in plaats van op J 1.50 en de waarbij geregeld 'woJ;den: de instelling
spiegelingen daarbIj eventueel door hem beri, Qndanks alles, , geholpen met het slotte door <;Ie weI gesl.aagd.e llst van den <;entrale kantooi" te Batavia naar de di- ineerdere opbrengst ad f 63.000 te ver- van een commlssi\'l in v:erband met de
gemaakt werden.
. .
gezagvoerder van het vaarhiig in een verse rUQbevgewesten en aldaar moeten deelen onder de daarvoor in aanmer- nieuwe begrootings-, rekenings- en :00,
klap het eigen leven wistell te redden woorden g,eorgani&eerd.
kin'"6 komende particu1iere omroep'ver- heersvoorsehriften 1936 en de samenLa,ter werd v90r beilie,n
tezamen het zeilen.......
he~haald verzoett ingewiIligd en oVe!l,'e.en~n nu moeten, we den Madqereeschen en d.e berich.t~o. t~ v.er$trekken, welke ge"
.
eenigingen. Van verY'hlllende zijden stelling van die commlssie;
gek6meri' werd, dat zlj van Soerabia mee gezagvoerder van het schip een pluim op ·leid 1;1eoben tqt h~t gevangel1 nemen vanT~nell1de wch de productie ~an be~ werd er de nadruk opgelegd dat het
Rondsehrijven van ,den Isten Gouverzouden varen tot Banjoewangl. De'n 12- zijU.. hoed stelten. In dezen man steekt de "zeeroovers" en het oehoud van het Vqlkmgsru.bb.er zoovcel J?Ogelljk In over- t belfl,llg van den luisteraar een centralen . nements S,ec.ret,aris w.aarbi,J a.an, de be.den ?eee~1;ler had he.t· vertJ;'ek lIlet: qe ee.n,dip'lomaat, evenals trouwens in, bljna s~hip' ,van hun meester."
. '1
'.~'1~t, emmmg te doenzijn lnet .het doqr, omroep elseht. Anderzijds hebben vele I stur~n der Provin,cies enz. ,,:erzQcht. wordt
gra:tis~p.a.ss.agiersuit Sgerabaia, "plaats. iede'J;cn Qosterling. Hi} had herhaaldeMt International Committee vrijgegeven" luisteraars evenzeer belang pIj de werk- 'Qm, alvoreJ;1s tot d,e uitvoering van ont[ijk een verre afstands-onderhoud m e t - - " - - _.~J!t e,~~rtq~otunl wer,d !>esloten d,eze, pro- ,zaaroheia der plaatselijke om:roeporga- 'I wor~n, 1J)lannen, voor den a.anleg, verDe prauw welke de heeren uitgeko- d~ zeeroovers en ten slotte ging hij, met
V ..
B I Ii I
du~t1e In .de nog ;Te.steerende periode , nisaUes.
I , nieuwing enz. van waterleidingen wordt
zen hadden voor hun verbijsterend avon- all~ omzichtigheid den Inlander eigen,
erslerulgell . esc la,(g(
'dan het btljzon
..dj€'l't wtvoetr:chdt in tZ:-j', e~l'-. Slechts samemverking tusschen deze, overgegaan, de ontwE!'rp-~tukken om ad• Iig de. moo is te en de, zee- voors
' t,eIIen d oen. Voors t e11.en d
i ' KW\JONGENS\VERK o.F POLITIEl{"?
" e r van
e den
ma erubberprijs
vn e geven.
s I g ng beide
. . 111,S
. t an ti es:?:a
. I Ul·t·
lijk
Dienst der
tuur W(l$ ~~el
e oppernia 15 eDecember
em d e
. oplos- II vies aan het Hoofd van den
•
waardigste uit de heele So~rabaiasche ,vlakklg beschouwd voor beide partijen
,".
J.
.,.
. " . . 'I
d d
k
'I' e
t.. slng b r e n g e n . ,
Volksgezondheid te zenden,
,'. " . ,., " .
"
...' ' '. "
.
k
.. '
von
an 00 geen weers ag m en s I J - ·
,
•
have~ ~~ o<;>k dl~ we~t verdenkl,n~ op. Vqn nut onden zlJn,
In den alg-eloopen nacht hebben tot ging van het bijzonder ultvoerrecht, da~
----I
Uittreksel ui~ ~et register van besluiDe b. stemmin~ van he~ va~rtul~ was
dusver onbekend geble~en person~n op- op gelljke hoogte gehandhaafd bleef.
R DES
ten van het College van Gedeputeerden
Banjoewangi en verdeI,' Benoa, doch zooHij wees er dan op, ,dat het voor de
'..
.. . '.'
'.
Een verhooging van den binnenlandK~ttSTfEESTV1ERING LEGE,
W J houderide bekrachtiging van
als men weet: Banjoewangl werd niin~ he~ren toch maar onaangen<lam ,was z~ttehJk de reeds aange~~aehte verSle- ~tijs is hiervan het gevolg g.eweest, hetUEILS .
~~~ be~luit van den Stadsge~eenteraa.d
mer a.a.nge,<!a,an,......
,GJe 'heele nuttelooze. bemanning te moe- rmgen voor de huwehJksfeesten be; $een de productie van bevolkingsrubbe,r..
n:B\liten.zofg tot he~ aangaan van een
Voor Banjoewangi lag Hr. Ms. "Java", .ten mee~ereno'p r~~ reis. Doo~et~r: schadigd. De politie ,stelt een onderzoek l1Ial stimuleeren.
Men SChflJft ons:
.
;:ldleen~ng 'tot een bed rag van ten hoog,:,
Of de would be-zeeroovers dit geweten w,aren
e en 11 e oeners, ZlJ e ~n.
.
f . . .
D~r tradit~e getrouw heeft het lieilS- ste JUOO.ooO.
.
'
hebben, of dat zi~ minder neiging ge- gedwon~e~ n!etsdqenez:s I Hoe'Veel ge~
Aangezien ~et uitvoenecnt nog van, leger, alhier, oak dit ja'ar een demonstra.'
voeld,en to,t. J.:!adenng van een bewoond makkehjker. vare~ ZO~ ,het w.ezen, wan
kracn.t z~l bllFe. n tot 13 Januart.. voor tie georganiseerd op Kerst'av.ond.
, Tenslotte kan nog worden beriCht. dat
centrum met telegraaf, telefoon en ver- nee.t;·t~ef hemendez~n~i~rgens~p
een
iUotorhoot
gezonken
:;heets
en
tot
3,1
Januari
voor
blanl!:ets
Na
een
uur
van
'stille
aanbldding
in
krachtens
de 12 october j} in den Volksze
dere diefstal-vijandi~e instrumenten, het woes p ekje aaln Wiat d k' De teehrent
!;tail do<>r dez"en 'rnaatregel ~en rueer- den vroe"'en morgen volg<1e des avonds raad a<.ngenomen overdr~.~ntsordonnai;l
d
r I' t .' d . ·t! kt' Ee' f·t moes~n voora n e en en a e
productieaan bevolkingsrubber worden , . <;>
, .
,,,,
,.'"
"
,.
zla. ai", e.d~. wor eln, UtI g~maa ".', "" In e, 1 voors~~l. aHeen' bedoel<l!e ;(Ie~ heeren
"e
'Ch't di het teko,t
'l·t '''''''e e' .1' de Kerstdemonstratie in het I.E.V. Club- ; tie, O\ld,erwljs Java. en M. ~d.oera, de Z01 g
.~
.;
' . ' ._
zal ,~a<lrschijnlijk gelicht worden
,rwa , e.
r aan u g~9 v n gebouw aan den Vrijmetselaarsweg. Toel1 voor hetvolksonderwijs te dezer :;te~e
S III • E: er ~e:va" dll, Zlj Straat .oa 1 niet
ingingen doch benoorden BacH aa,nhiel- aangenaam te ZlJl1. N,ee])., .hlj, de kapl
oogs~verg:unnll1gengeheel zal kunnen '.' .Kommandant J W de Groot onder! met in"'artg van l' Januarl a s door de
d··" . "
'..
"
. ,tern had er· ook voordeel Qlj. Beide par1'ijd.ens opilemi,ngswerkzaaml;1eden Ls ccmpenseeren
If"
..'
el?-.
,tiJert zou het ten nutte komen. De k::j.- eert groote motor~oqt oehooren<;i0 b i j '
wiens leiding de gansc?e avond stand i Regeenng aan de Gemeente BUltenzorg
,
'·t in tach ou' zonder' er ens eenmond
Tid
d
, e n (\ie ~peci.~al hiertge Ult BanQo~ng was wordt overgedragen. In de kosten, b~, Het. was,op het mom.. ent ,v,an dez,e be- pI e..
'
z,'
, . , g,.,'
het gou'vernementsopnemingsvaartuige,vens s 001" ezen m,aatregel cen loverge~omen, bet Kerstprog.ram, ma, open- I dragend, J. \8.()(lO, z,al Jaarlijlt~ voorz,i.en
sUs.s~n~, dat de beid~ "wan~erIustige~1 open; te dO,;n, met zijn getrpuwen "doo~ "WilIebrord Snellius" gezonken.
br~.g geslagen tussch~n de binnenland- ,<;ie, w<\s de gr~te I,E.V.za3.1 tot in de I worden door een Lal1dsuititeel'ing tot <!l~
he~.r~n. ,hun "g(09~J1" coup Qnderna-, de r,ll1}boe naar, MadQez:a, ~en te ko
pr~J~n onder het, ultvoer~ht en de. verste hooken gevuld. Heel vooraan in loedrag. .
'
.
men. IX>or !p.ldpel van revolvers eneen men. Daar. zou een ieder z n. elgen de~a
De "Hisp. ~eetilan,", eelt; gouverne- :pnjzen van, rUbber-'ZOnde~-oogst-ver- den rechterhoek der zaal stond de groote,
.
jaclltgew'eer dwop,gen ziJ kapitein en be- ,opzqeken en he.tzelfqe 'V~erhaaJ dO~l1, mentsstoome~ die reeds Priok was bin- ~unningen, welke, onder het stelsel
h·tt, d K stboom
~,.",..".=====~="
man'ni,rig van de prauw _ toe sa.men acht ,nall1elijjt, <!at hUll. prau.w Ip een sto.rm nengeloopen - in
verband met de van individueele restr1ctie zuBen gelden. sc 1 ~ren e er
. k
d
man -.:. il\ net vOOI-onder at te dalen en ,"er.g~a.l1 w,as, e1) oa.t zit d09r. na.~r l~nd Kerstdagen zijn de schepen der Goutt~ti~t1f l.tIOI1~ net ~~be ende i~e (rj~r
daar tot nader order te blijven.
te zw~mmen 1).\1.11 leven haMe n 'kunne~ Yer.n,ell1~n.4s ma,rine zooveel mogelijk te
Het heeft voorts de aandach~.getrok- rUaSCm"dOQanghSon;erWdeon peenrsoeenne'n "e vlOI~
redden. En daarmee zou alIes uit, 4e Priok - kreeg oPPl:~ch.~ ol,ll a,lda,ar eel1 kert, dati in Nederlandsch Indie, In te- nil. "
r
\4'
. . . . l.t
De ~evolvers waren M,.o.-st>eelwapen- werelq, zijn. De heer,en;q!ldpen' 01111 een boei aan boord' te rterneri en zieh' daar- genstelling met de andere aande res- Ie borst ~ezongen, door de zaal, waarop
De sehe~ker van het lIlauwe Lint.
tje~ e~ ~e~halve volko,men gevaarlpos, ,speiing 'va.nminstens tw.ee, weken om m~d~ naar de pla-at,s te begeven waar trictie deelne;nende landen, de uitvoer nil het gebed van. den secretaris van den
hetg,ee n nle~ wegneemt, dat de, qemal?-- het ruhne sop ~ kie:z<ep, waar en wa.ar- het vaartuiggewnken was, Aldaar werd van onderneming.srubber 1J,iet onbelang-l kommandant, adJudant W. Palstra, een
Morgen word~ met de "Plancius" alning er zi~~ door Het, fmponeeren, als- heen zij wilden.
)
de boel gelegd,. zoqdat meJ.:! s~raks h~~ rijk bij het toegelaten uitvoerquotum is ,a~nvang werd gemaakt met de afwer- hier verwa,cht dQ 11.eef H. Ha!es,gewemeded90r de dr~rr;~nd~ blP~k~n enwoorgezonken vaartuig ,ka~ terugvinden; ~chtergebleven. Ultimo November be- t k~ng van het programma. Het zou onst ~en lid van het Bntsche tar.ement en
Was dat nu niet een pfachtig voor- w,aarschljnlljk zal het gelicht worden. dr()eg deze a,cohterstand 10.0Q0 tQn. D~' te ver voeren ,e.en gedetaU1~erd verslag o.e bekende sche~ker van het Blauwe
den, der nteuwe meesters v.an het vaartuig.
stel? De he~renpfratenvQl1.:den het .in.
in Nederlandsch-(ndH~ aanwezige voor-I hiervan te brengen. Wij volstaan met het Lint 'loQr het scnlp, dat he~ snelheids.,
derdaad een uitstekende oplossing en
De "Hlsp. Zeeman" keerde vanmor- r~den ondenlemingsrubber overtroffen' ~~m,oreeren van en-kele n-vmmers, welke rec.~rd Y,\)Or den,' ,MIantis,cn~n. Oc..ea.an.
Het weer: wa.'> niet,'altijd even b~t, doch ziet, zij, gingen ~r op in. Miln nllderde gen te Priok terug, terwijl de "Wille- de~ nQev,e.elheid ruimschoots, zoodat bIJz<>nct.er ge~laagdmochten heete~, zoo- b~.Zlt. De heer HalTS is een der m. eest
het'thans door de twee man beheerde de kust'van het goderielland op een plek- brord Sn.elUu~" vanav:ond t~ Pri,ok wordt weI van een achterstand hi den uitvoer, l\l~"l<el:.jiNiect van. Maarten Ltltl1er,. (Qoor blJzonder,e ~rsoonlljkheden die in h~~
scneepj'e, doorkliefde zond~"r bepaalde je da~ er ~rg WQeste n verlaten u1tzag, verwacht.
doch nlet van een aehterstand in de kmd~ren van het l!:lU·. ~?rps),
Mel- ,J..agerhu~~i zltting ~ebben gehad. Hlj
ongeltikken het ziUe' nat berioo.r4im he.t K,oebru>,., in he.t.Kar.a.ng,.asem. sC,he en daar
._.- - "
~.~productle kan worden gesproken.
pa\l1 en "De Kerstdroom (door kll1deren I begon zIJn carriere III een fabriek van
gO<feneita:nd en voorloopig' scheen er ie~wer.q."';en uiteindelijk, roe r,end. aischeid
van het Chineesch-Maleische korps), aardewerIt. Daarna was hij achtereengen te rus,ten op deze doldrieste, dwaze genomen: De MadOereesche kapit,ein en
NOG, EEN, FEES'(LIJ:;D
tn dit vel'Oand kan worden verwacht, , ','oorts de liecteren, door het groat en kin-I vOlgens h, a.nq,elsr.eiziger, exploitant van
onderneming, waarbij men zich vooral matrozen betraden het strand en,' we .
dat een ruim gebruik zal worden ge- \ derzangkOQr t.e,nge.hO<?-re gebracht.
schoUwPtlrgen en bol\wspec\llant. Oo~
afvraagt of de bedrljvers - zee1ieden. - weten niet of ire de heeren met de rver- Hi} de fJrma K.
!inies. is thans maakt van aItikel 15 lid (2) der ., Daar het, een "gecombineerde" kerst- Iint€rllsseerde hij zich voor d~ vlieg- en
weI geoi:>egzaam de zaak overwogen had~ dwijl1ende prauw n~wjlif<fen. In ieder verk.rljg~ar h~t, Qrullof.tsUed "l{oera.! Ondernemingsrwbberuitvoer-verordelling, demonstratie was, kreeg men be.urtelingsl, voor de motorsport.
den en weI rekening geQouden hebbe"n geval gaven ze de ,rakkerSi het hellige voor on~ Jullan~", geGomwneerd dQQr waarbij 1.$ toegestaan om door uitvoer- ~tukken te zien en te hooren, Ultgevoerd
Deze veelzijdige man" vocht in Gammet allerlel omstandigheden en moge- kru~ na I
enkele leden va,n net CapltoI.,strljkje, n1. bewijzert gedekte rubber, w~lke op31 door· het MeisJeshuis op Djatl Petamboe- poU, waar hlj zich onderscheldde. N:l.
lljkhed~n.
'
de heeren Bartels en ael Ryt.
December onder controle van de douane~an, het Europeesehe en het Chlneesche den oorlog trok hij naar Britsch-Indie,
,
Onze
plraten
stevenden
met
hun
buitwordt gesteld, in 1937 no~ gedurende 3·, korps,
..
I waar hij zich op de hoogtewilde stelGedlirende den tocht werd bljvQOr~
gerltaakte prauw voort, begunstigd door .onze muzlekmedewerker zal. nade-r op maanden uit te voeren.'
.
•
liet harteh~k appla~s ~a ellt nummer len vall de wijze, waarop qandhl· het
beeld allerlel waardevol materiaal dOQr
.'..
. ' , ",bewees, hoe mtens men m de zaal met Indische probleem trachtte op te lossen.
de.lieeten eenvoiIdig .q\-er boord gezet I een welkom briesje, Zuld OOstelljk, Straat dlt feestl.ied terug;komen, dat ll1tusschen ,
Van de 7' dreggen verdwenener' 3 over Lombok in. Zij kekennog eens om naar ree?s populari,teit genlet ~oordat het da-, Teneinde nu den uitvoer van, onder- de gebeurtenissen van dien avond mee-, Na eenlgen tljd in de tropente hebde reeling. Een klelne' prauw, die steeds het oerwoud van Bali en wreven zich gelljks op het pro~ramroa van het Capt- nemingsruober in meerdere mate in )eefde en dat men het gebodene ten ben d60rgebracht, reisde mr, liales weet
'naar het moederland terug, waar hlj
noodig zljn kan voor het uitzetten van in de handen over die bovenst beste op- tol-or,ke&t voorkolUi~ en oo~ doordat de overeenstemming te brengen met het zeerste apprecieerde.
lossipg.
B.R.y.
er
elk~n
dag
een
g~amoroonplaattpegelaten
uitvoerquotUilll;
Is
door
wiJzlJ
De
korpsoWderen,zoowel
vanhet
Eu,zich
caJ;ldiqaat stelqe bij qe verziezinhet anker, werd prljsgegeven althans
van afdraait.
,gingen Van bovenbedoeld artikel 15 lid ropeesehe als van het Chineescq-Ma~ei- g~n in het Hanley-district. Hij won den
dit scheepje is verdwenen: Voorts werd
De lezer weet reeds, dat het hun ei,nd
i..,-~
(2) genoemq,e periode van 3 maanden sche korps, alsook de Officleren van het cOJ;lserv"atieven tete}, ~ie hij echter blJ
- 'Vr~emd geval voor varensgasten I ."
~ebracht op 2 maanden, zoo d a t Meisjeshuis hebben aIle eer van hun de vorige algemeene verkiezingen weer
te veel zeiI gevoerd, zoodat de achter- heert hete,ek.en<!, althans het eind van ,
hun avpn~ur. Z<>o woest, ilJ de kust van
. "l\.I\AT ~JOSS,EL
" 0 0 r 1 M a a I' t a.s. a II e werk.
.
verlooF.
.
ma~t, s<:heurde en het grootzeiI hetzelf~all
niet
op
de
plaats"
waar
de
sC,he~e~
.
d
0
0
r
u
i
t
v
0
e
r
b
e
w
iJ
zen
g
eI
Het
was
een
uiterst
good
geslaagde
de-I
De
heel'
Hales
bevindt
zlch
thans
op
de lot deelde.Ook de fok is deerl!Jk g~
Iingeq. voet aa,n wal zetten, of er zijn
De plaatsOOsp~e.~ng voor de p re1?lere Ide k t e o ri d e r
d 0 u a n e- monstratieavond en echt naar het hart een stuaiereis door Oost-Azie;
hav~nd. Onontbeedijk e reserve-deelen
- telefoons! En, van de eerste de bcste van "Kaa,t Mossel. , het Oranje-blljspel con t r 0 } e g est e Ide rub b e r van den lieHsoldaat.
voor de masteri etc, kregen eveneens, telefOon werq. gebruik gemaakt.
'dat ter gelegenheid van de huwelijks- moe II e n z ij n u l t g e v 0 e r d.
om onbegrijpelijke redenen, een detinlfeesten in den Tuin £qtytheate.r) wo(dt
,,"""'- •
.
t1e'ye zeedoop, zoOdat het 'Voor de heegegeven, vangt. morgenoGh.tend om acht
Door bovenstaande maatregelen i$ ge- t
De kale'nderstroont
. Q,UU"A~l\IV~IEK·Ull~ENDINQ
~(~t BinnenIflnd~h .iWstuur werd
ren een moeilijk geval geworden zou
uur
in
de
kleme
zaal
vap,
del;l;
Tuin
tracht
den
geest
der
restrictie-regeIing'
Naar
Aneta uit semarang seint, zal de
v3\J)
d~
afllllI:e
in
k,eIWis
gestelJl,
de
zljn, w:anne~r zij er al eens in gesla~d
aan.
zoo goed mogeIijk na te leven en de I De maandkalend,er 'Van de "Necter-, Solo'sche Radio-Vereeniging gamelanmarinecon,unandant te Soerabaia
zouden zijn VQlle zee. te bereiken, ..... '
Intul5ScChen is het tekstboekje reeds. voorziening van de wereldmarkt met landsche Lloyd" munt uit door een mtl.2:iek VOOf· de serimpl-dans ten Pawerd gewaarschuwd. de "Java." kreeg
.) V. wa.s, na.ar ons gebleken i:;, m~t inverschenen, e~n typograJi.sch uitstekend rubberzooveel
mogelljk in overeen- fraaie kleurencombinatie: Het geheel leize Noordeinde l,lit?enden en weI qp
gang van 1 IDeceinber jl. o~tslagen wegens opdraeht de vermiste prauw t.e zoeverzorgd werkje, dat de inlhoudsopga'Ye .stemming te brengen met de besllssingen herinnert aan de V'aderlandsche drie- Maandagavond llanstaande te 10 uur 40
bepaalde karaktereigenschappen. Hij is
~en, vUegtuigen van dezen oorlogsvan het blljspel bevat, alsmede ·muziek van het International Rubber Regula-' k}eur. Een keurig 'staal van spuittech- minuten. De gouverneur van Solo zal
slechts res maande'l1 in dienst geweest van
en: tekst der liederen,
tion. Committee.
nlek.
~ een inleiding houden.
.bodem maakten zieh van het dek los
de gouvernementsmarir.e. - Red. B.N.
Bij Qouvernemellts.besluit' van 24 dezer is vastgesteld een wijziging van artiI~el W 11d (2) en van artlkel 15 11d(2)
voor de ondememtngsrubber-uttvoerverordenlng,
I
!

troas-seiner

,Doldrieste ondememing vall: derde officier
Slecht voorbereide operette-ontvoering
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BA'rAVIAASCII NIEUWSBLAD vall Zaler<lag, 26 .December 1937i - EERSTE BLAD

Agenda

V1ak daarop deponeert Mual van Ban-

Sport en Spel

doeng de gelijkmaker in den korf.
Reeds merken we eenlge verruwing in
het spel, De twaalttallen zijn ongeveer

even sterk en zitten heftig op de bal.
Biliarten
Jamlnet is het, dat vooral de Malangers
zlch schuldlg rnaken aan minder fraai
spel. Hierdoor mist de wedstrijd het
Om bet la.vaokamniOCllSChapl,aangenaam karakter van de ontmoetin..
gen van den vorigen dag.
'
strijd om den derde klassetitel
. Nog voor de rust werd de stand geexqulse Chineesche gerechten plaats g e - '
bracht op 2--2.
had. Het was reeds zeer laat toen dit
Op den eersten Kerstdag ;zijn in cafe I In de tweede speelheltt een zelfde
lntleme teest ten elnde was.
Trianon de wedstrajden aangevangen om spelbeeld. Scheldsrechter Bos moest herDe excursle naar de ellanden, dle voor het .Java :Kampioenschap 3e klasse. haaldelijk waarschuwen.
heden, Zaterdag, op het programma Prompt op tljd werd 's ochtends om 9.30
Als elndelijk het einde kornt van destond, is in verband met de weerso.n- begonnen met de partijen Tan K 0 en' zen rninder fraalen wedstrlld hebben
standlgheden atgelast,
Ban - Tan 'K 0 e n L ian g en \ Bandoeng en Malang bsurtelings kans
o n g ~ jon g Lam:- 0 0 u W gezlen elk nog een goal te rnaken.
Voor dacongresststen werd in p:al\ts W 1eTa..De laatste nam de plaats in
'S~rab3ja - Djocja .2'~ 0
daarvan een tochtje naar Zand;voort in van' zijn clubgenoot S ,0 u W1 S 0 e n
elkaar gezet: een ander gedeelte der B ian, die wegens. ziekte verhinderd
deelnemers Js naar Kota Batoe getogen. was aan de wedstrtjden de~l te nemen.j Het spelpell van den wedstrijd SoeraVanavond wordt .een voorstelllng in Zcowel San afs Liana rnaakten eerst I bala - Djocja ken ons door zijn slmpelden .stadsschouwburg gegeven, aanvan- .eenlge poedels.alvorens "ar werd gescoord.lheid niet bekoren.
.
gend om haLf negen preGles, waa\" be- San ,k,wa,m. geleidelljk beter op st:ot"
Gedurende.den .geheelen wed.stnjd was
halve het optreden van een ~ capella terwijl he\ Liang maar nlet wilde luk- .Soerabala flmk 111 de I:neerderheid en
koor een t.conee:stuk "Ho~1gTeng Kie", ,ken.i3an won d,e~e partij met een keu- I dat er ~ecn .hoogeresoCore werd gemaakt
(de geschledenls van de roode lantaarn) I rIg gemiddelde .n.1. 6,81. Liang wist nog moet UltslUl.tend worden geweten aan
in de Hollandosche taal opgev~rd zal juist op tijd inzijn voorIaa,tste beurt de sl0~dighe1d der. oranje-aanvallen.
worden. DekleederdracMen zljn Chl- ten serle van3~ te produceeren, waar-,' Bovendien ,was ereenige vermoeidheld
neesch.
door zijn moyel1l,1e aanzlenlijk werd ver- Ie bespeuren bij de spelers. Beide deel.
. hoogd. Gouw W~e Ta kon he~ 't.egen punten, welke voor de rust aan SoeraDe padvmders, dIe zich Dond>ef<h'l.g-. lOng TjongLam J,1iet bolwerken, hoewel, bala werden toegekend, kwan:en van de
avond reeds aan een kamJ}vuur ve('- de pattij in Mt begin gelijk opglng. Eyen ; hand van ~. Abbink.
eenigden, z~llen zondagocht.end 1.n h.et i kwam er n~g sp~nning in deze partij'l. SCheldsre~hter M. Dahler, dJe dezen
congresgebouw. cen raBy houden, ter- toen Ta, nadat !,.am driemaal had ge- wedstrijd leidde,. had geen lUoeilijke
wijl 's avon~ om half zeven op het poedeld eenige kleine series ,wist te fok- taak.
kampeerterrenl aan den Jacatraweg een ken en het tOtaal van Lam dieht benaopenbaar kamRvuur gehouden ~~ WQr- derde (112-94). Doch Lam maakte een
den.
e~nd.e aan d;eoo spa11l1ing, door..met een Voetbal
Voor de congressisten staan Zondag s(iol"~e val~ 22 en U de partij te winnen.
verschUlende le-zingen op het progtaQl-, De2e ronde werd aangevangen met
mao
de' partijen Roo b. 0 I - 0 o. u w
IIWANAN· ~OE'IBALTOURNOOI
I •
W i eTa en van S loot e n AANGEVANGEN
.De .uitslag van den ter geiegenb..eld 0 n g T jon g L a lU.
'Van het ~ongres gespeelden wedstrijdROObol was er tegen Ta, gehee~ ..uW',
Na,ar Aneta uit semarang seint, was
Buitenzorg.Comb.
Bandoeng.Comb. zoodat Ta deze par~ij ogernakke:tijkkOn .de uitslag van .den in het Hwanan.·voetwas 2-0.
winnen zonder eenigen' tegenstand te' baltournooi . gespeelden wedstrijd tusontmoetten. De partij tussehen van schen Union (ui,t Semarang) en T.I:I.I;I.
....,
Blooten en Lam was nIet erg fraa!. Er (uit Pekalongan) 1-3.
waren heel'wat beurten noodig om de
De te J3al,1doeng ge<:peelde voorwedDe Kers(viering
partij tebeeindIgen. Bij de 25e :beurt strijd Batavia-Bandoeng eindi~de met
was de stand gelijk (91), daarna ,begon een 3-1 overwinning der hoofdstedeli,nDe Kerstviering Ls eigenlijk een ge'im- van Slooten danlg te knoeien waarvan gen. Met de. rust was de stand dubbelblank.
porteerde stemming in de Oost. De traag Lam handlg ~ebt'ulk rn{lakte.
Hij won met grootverschil.
.dwarrelende wItte v1o~ken, die het landschapin een statig gewijd kleed hullen en
dIe zeUs de schamelste hut' eiln schi1derachUg uIterlijk verleenen, tijn zeUs met
~_.-..-de rnodernste ,!mnstrnlddelen niet onder
de "koperen ploert" te verwekken.

•

Zevende Congres der Chung Hsioh
Bslcnqwekkende openingsrede van dr. 'Ong
Vl'ijdag is hier te Batavia het zevende Chung IIsioh Congres geopend
met een Reunie in het congresgebouw,
namelijk van de Chineesche Handelsvereeniging op l\Iolenvliet West.

en levensbeschouwing tijdens hun

[eugd, waardoor het onze academlcl
mangelt aan karakter.

Met karakter Is hier bedoeld den geestelllken, zedelljken en physieken moed
om met een cvertulglng voor den dag
Met Batavia hebben zlch de afdeelin- .te komen en voor die .overtulglng op te
gen Buiterizorg, Pekalongan, Semarang, kornen, onder aanvaar~lng van. alle
Blltar, Malang, Padang, SOerabaja, SOlo, daaraan verbonden rIsico S.
Djokja, Chertbon en Bandoeng laten ver-I Wie om. zich heen kijkt in onze sa,tegenwoordigen, modat met de padvin- menleving en nauwlettend gadeslaat, z.ai
ders meegerekend, die hun ,tenten aan, tot de conclusle rnoeten kornen, dat de
den Jacatraweg hebben opgeslagen, 650 analyse juist is, dat veel wat er aan
leden van deze groote Chineesche jeugd- onze samenleving ontbreekt te wijten is
vereeniging van middelbare scholleren aan gebrek aan- karakters.
aan het congres deelnemen.
Een maatschappij zonder rnannen van
Behalve een reeks van sportwedstrijden, karakter is een maatschappij zonder
tennis, voetbal, korfbal, pingpong en bad- leiders of als mannen zonder ,kaminton is in het congresgebou'w zelf een rakters zich opwerpen als lelders, dan
tentoonstelling van handwerken en schil- moet het een wanhopige toestartd' scnepderijen georgani~eerd, terwijl verschillen- pen. Wanhopig is nu de toestand v:m
de leden hebben ingezonden voor een fo- onze sarnenleving.
towedstl'ijd, waarvan de resultaten, onder
andere enkele fraaie portretstudles, in
het gebouw te' bezichtigen zljn.

De

IUTAVlA

Bloscopen hedenavond

G lob e: "Kelly de Tweede",
Rex - The ate r: "VlammC'r.de
Harten",
•
I
Cap ito il: "Slotaccoord".
Dec a - IP ark: ..,e:>pgejaagd".
o i n e ill a: "Het arme, rijke Meiske".
o i t s : "She married her BosS.
o e n t r a I e B i 0 s coo p: "De
laatcte der Mohikanen".
BAND()ENO

Bioscopen hedenavond
t a: "Private Number".
Lux 0 r : "Het Leven is niet zoo kwaad",
Con cor d i a: "Martha".
R ox y: "A night at the Opera".
Or i e n tal: "Modern Times".
Ora n j e: "The Live Wire".
E: Ii

CIIERIBON
~iqscoPfn

I'

I

!

--.-

...---

Hotel der NederlanrJen
Programma van het groot vooravond-con:ert ond·~r leiding van Jullen Foorma.n, hedenavond 7.30 :
"FrisGhes Blut'" (Marsch), - M. Heinecke.
"Waldmeister" (Ouvertme>. - Je,h.Strauss.
"l'~l'Uhlingskinder" (Warzel'). E. Wald·
teur'el.
. ".H:off.mans ErzaWungen" (Fantaisie). J. <;>ffenbach.
. .
,
, .,D.ur unji Moll" (Potpourri>. - A. Schreiner.
.'
"
. I~
,.,Suitoa Espagnole". - J. Albeniz.
"Mus!ca 'Proibita" (Paraphrase). - ' S.
Ga:taldon.
.
'"Raymond" (Ouvertul'e). - A.Thomas.
WAT IN DEN AETIIER IS

ZATERDAG, 26 DECEMBER

-.

"

1l(::-depavond,

City: "These Thl'ee".
Rex: "Secret Agent". .

:lo.od operette

1'f,trom
B.R.V..

17.31

Het

k~st.

,,~nowooat·'.

A.V.RA.O.·or-

18:00 Concert: Brahm's
wel'ken.
21.05 Varlatie-concel't.
Phohi
22.00 Pianoconcert.
Zeesen
21.30 Orgel. recital.
B.B.C.
Par is - Col. 22.0() Concel't.
21.30 Vilol- en piano-conRome
cert.
P.M.Y.

I

ZONDAG, 27 DECEMBER
Ni.rom

De vorige maan~ werden 1324.1 OZ5.
fijn goud en 8:319.2 o~. fijn zih:er geproduceerd. De getaxeerde bruto waarde bedraagt f 86.101.36.
~~.

De

onkostenrekepin.~

2(),15 Opera "Dido en
Aeneas".
20.00 Het :General Motors
B.R.V.
Symphonie ol'kest. .
10.00
. Accordeon bands.
P.M.Y.
22.35 Orgelmuziek.
Ph obi
Zeesen
aUG. ll¢Orspel': .,DJ:l:imal
Isabella"
B.B.C.
2<,).00 SU~er·baIid.
P.a r i s - Col. 20.45 Concert.
20.30 Yocaal concel't.
Ro.n~e

$cheepsberi'l,hten

"

PASSAOIERSLIJST

" 182,81
" 18,2(,>4,77
.. 10,045,78 H. Haak,

Reorganisatie in

35,41
16,42

"

-,-

~.

Naar

W.

Nicho~s.

Belawa~-~eli

Fam. W. Liebenschlitz.
Naar Sa9ang

-,-

j

I

Het Suikerverhruik
SURPLUS VUUWEL V£RDWENEN

Totaal
f 58,456,49
carbo brt:n. h.a. moy.
Ong TjQng Lam 150 29 15 5.17
De
Tan Roen LIang 133 29 19' 4.58
winst- en verliesrekening
Oouw Wie Ta
150 36 23 4.16
Tan lKoim San 14-6 36 27 4.05
van Sloot~n
I~Q
3.1 18 4.05 zlet er als voIgt uit:
Tan Koen Liang 143 37 15 3.86
Loopende maand
Tan Koen san
1:>0 42 21 3.57 Getaxeerde brutowaarde der
~bol
99 42 l5 ?-3 5
prO(1\lctle
f 86,101,36
van iSlooten
150 21 25 7.14
af bedrijfskosten
.. 58,456,49
21 10 2.71
~oobQI
~7
Oetaxeerde bruto-winst
.. 27,644,87
De stand is op het oogenblik:
af uitgaven voor nleuwe
ma~h. geb. enz.
-,ges\l. gew. ptn.
"
Ong TJong Lam
~
3
.6
f 27,644,87
Tan Roen San
3:l
4 otaxeerde netto-winst
(beh~lve
afschrijvIngen,
onkosten
van ,Slooten
3
2.
4
3
2
4 hoofdkantoor, cijns, belastingen),
OOuw Wie Ta
Tan Koen LIang
3
0
0
Roobol
3
0
Q !#!~!e~5E!!!!~~!!~-~~'.'''' ......,
De wedstrijden zijn, hedenrnorgen
voortge~eti terwijlhedena,vond om half
..
.
acht de fmale zal plaats hebben.

Familie-Berichten
•
BATAVI,\

Gehoren:
WEDS~IUJDEN

. OP EE~S'fEN
. KERS'IDAG

18 Dec. W. A. Ph. Chr. Pennink - H. M.
Maingay- (d) .
19 " L. Gerrits - M.L. A. Westerkamp
(z).

" A.. A. Holla,nd'crs -

.

O. L. Kandou

(z).

" H. A. an Haack - L. Wuisan (21).
.. W. A. van Rhee - A. E. Boyer
" a. O. steuerwald ---, C. Philippus (d>
" G. Friedrichs - B. Warnar (z).
" J. W. de Bl'uyn - A. Koloay (d).
" W. J. B. v. Gruicen- - J. H. M.
Keyser (z).
" F. 'J. Westerkamp - H. E. M. v.
Motman (d).
,
'
.. G. J. de Joncheel'e - Jvr. M. G.
v.d. Does de Bije(d).·
.. M. Feikema - p. S..Camerling
Helmolt (d).
Th. Hoeke - Mimim ;(z)..
.. G. H. Gaade - J. J. Dijckmeester (d).
.. O. :E. !Pirsch'21 - R. A. Soedira (~),
.. T. Uyehara - M. Tamasilo (d>.
., F. A. W. Mendelsohn - J. E. Brugghe (z>. '
V. E. Wangke - A. C. Pijloo (z).
.. J. J. Pattisalamuw - H. Sluiter (z).
.. G. iJ. C. Jue - E. J. GOrs (z)•

F. S.

~rindley,

~

fam.

a ar R

1;1

~.

zi'!\mer

t t'il r

~

M,arold~.

am:,

Fam. W. P. Ark.
H. W. ?aars,rvgr. dr. 'r~. ~. ?e Backere.
eerwaarde Broede.r l\than~lus Ba,k.ker, A. _~.
Bannink;' mevr.O. n'. 'B~te,sdtl;'A. Bauw.
tam. i\( Bakaert, j. G. V'an den Berg, W.
Blanker~, dr. ~. ll. T. ~or. J. ~. I.I. ~sch.
van Loenen. me.vr. '~~ w~UW!l 4., C.B.\1,sct(
van Loenen, fam. O. J. den~raber, mr. a:
J. Breukemian, fa·m. F. ~. Breukers, H: J.
te Bl'ink~, mej. M. ~\ll\tlng, mej. BuntU1~,
fam. p.v1\n den a\l*h~. f1\ql. J. ~':1¥,nllan,
Mevr. L. M. Ch. van der Chijs, fam. J. D:
Coumou, fam. J. V. CranS, fam. H. C. Croes,
F. L: Croque.
Fam, H. pirkzwagef, fam. J: J. den DULk,
F. Duveen.
Mevr. O. van Eist.
:K:. W. Frohlich.
G. Garreau, fam. q. 4-. ~e~hart, tam.
J. de Gruiter, fam. W. F. H. oott.
W van Ha:aften, mevr. O. Haak - Weze'riaar,ram. O. G. p. Ha:ase, fa~. Th. H.
Hagenoeek.
Fa.m.J.Jordans.
J. W. Kal, fam.B. A. M. Karhof, fam. I.
de Keyser, p. H. [". Koelen, G. J. A. ~Q~
nir.gstein, mevr. S. C.' Korswagen - Pnve,
To' Kremer, O. Kruymel.
Fam. p. P. Langanegger, fam. K. de Lannee de Betrancoul't, F. v.d~ Linde, A. W. S.
Lockaert, L. M. Looyinga; mej. P. W. van
der Lusdonk, eerwaarde Zr. Lyduwir.a.
P. Maas, W. van der Meer, fam. J. J.
Meyr.derts, T. H. Milo, fam. W. MinalleunkO, ir. L. D. Miningh, fam. R. P. C. van·
Motm,an.
A: M. Nachbahr, G. ·L. Neijenhuis.
N. Orloss.
Fam. L.Pereira, fam. Phelipa, fam. A. J.'
van de Pol, fam. p. F. van der Put.
B. J. de Reu, S. J. Roeling, M. H. Rubens.
Zeer Eerwaarde Pastoir C. Schoenmakers,
fam. R. P. Sl:hOnherr, p. seelig, J. H. A.
Sens, fam. R. Soeroeyo, fa.m. Z. Strav'er,
fam. J. L. M. Swaa,b.
M·. Taler.s, mej. Boan Nio Tan, fam. J.
W. van Teijn, O. A. Terhoeve, fam. W. 'van
Teuten, J. J. Teutscher.
Fam. H. J. Veg-ter, mevr. A. V·arbruggen.
mevr. G. p. Verburgt, mevr. A. J. M. Verhoeven-Jan~en, A. J. Verhorst, fam. '. J .
Versloot, fam. J. J. v.d. Vijver, J. v.d. Vijver.
F. J. Wakker, fam. J. O. Woens.
W. J. D. van ZaltJbomm~l, mevr. M. M.
Zietse-Vandierendor.ck '"n kind, fam. A. van
Zoest•

,

,

Ad v e r t e n f i e n

u

'Bll

I

• . .•. . . .• •. .5"·t1la

VAKLEERARES

ME U BEL MA KER IJ"-·-BA-TA-YI-A-MU-S-IG-Sr-OR-ES-,-:I_"""-~_"''''''''''''''''''·H&''''

De Canto nn

SlulsblUq5fraat 59.
Bij de Opfeidingsschool voor onderwijzeressen in de huis- "
Eenige en algemeene kennisgave.
'
K. K. YOONG, Manager
houdelijke vakken te Batavia ken ten behoeve von den daoraon
l\lAESTOSO en CATIIEverbonden
costuumcursus op 1 Augustus 1937 een vaklecrares l(ehon Sirih No. 13
DRAL Snaren,
Verloofd :.
in het bezit van de akte Na en Nq gepfaatst worden op een
Speclaal YOOC Solisten.
Tet No. 1290 W..~t.
REPARATIE \ van aUe
bezoldiging van f 196.- 's moands.
,
muzteklnstrusnente n, beMARY ZEVENBOOM
Sollicitaties bij gezegeld verzoekschrift, vergezeld von of- t\'\~:lIAA.K VOLGENS 'l'EEI<EN'NG
haren van strjjkstokken
170z
schriften van getuigschriften en bewijzen van praktische werkenz., met volle G,\RANen
zaamheden voor 6 Januari 1937 in te dienen bij de Ambtenares
~~~
..
NIC FROHN
1Hz
ter beschikking van den Directeur von Onderwijs en Eeredienst,
Mevrouw C. A. J. Hoek geboren Meulenhoff.
533
Sf. Tasikmadoe, SoJo
9,.
Sf. Tjepper
_.,~490 Is
her
U
26 December 1936.
voor de
bekend
dot
- - - - - . , . . . - - - de Ind. Lloyd
de I a a 9 s t e
Verloofd:

~

•

.....

*0

"1-'-'-

or -

en
,H. BONTKES

,
I

Kebon Sirlh 121-- r-rr, WI. 550
ingang Kebon-Sirlh·park.

•

~_..l-

Boekhandel o

"eden

$luisbrugsfraat 7

SIN

2e KERSTDAG
OUDEJAARSAVOND

II

gelegenheid van hel Huwelijk van

I!

H. K. ~I PRINSES JULIANA'

0.75

en

I. o. H. PRINS BERNHARD-

6.50
2.-

Woorden en

rnuziek van

'K. K. KNIES

3.50,

BATAVIA-CENTRUM

3.50

..

-

.

THE ATE R

REX
_

4.50
4.50

offreert fot en met Zondag:

,,5 E C R E- TAG E NT"
mel MADElEINE CARROll. PETER lORRE en ROBERT YUNG.
' .
.
Heel de spanning van MJ,\NGHAM S boek" oncverdreve.n. n,et de quasI
MYSTERIEUZE. maar daarvoor de le gevaarlijke spanning van het bedrijf van
den SPION of den GEHEIMEN AGENT. gelijk die beslaan heeft in de gruwel,
jaren van den grooten oorlog, leeft in dez.e firm voorl.
499

CITY

CHERIBON
offreert tot en met Zondag:

"THESE THREE"

lHAIJ

Koo/Jt

MEDAII.LE

U~V

bi}

D E A L GEM E ENE VI S C H HAN DEL
H. A. W. HlLVERDINK

STEEDS VERSCHE AANVOER
TEL£FOON WELT. 721 - 722

op Maandag 28 December
K ij k Q von d: Zondag
5-8 uur n.m.

II

ten huize van den
WelEdGestr. Heel'

Wanneer miin patienten een versterkend middel noodlg hebben,
raad ik hun daarvoor in de plaats
QUAKER OATS aan, Het bezit
aile besfanddeeten, die noodig zijn
om een sterk en gezond Iichaam te
krijgen. Het geeff de extra voe·
ding, zoo noodig voor overwerkten.
Daarbij komt,'dat QUAKER OATS,
z66 hcerlijk is, dat men het blijft
eten', ook aJ is men' beter en dat
. helpt om gezond te blijven".

Gen. Staallaan 11.
(Mr.-Comelis). .
van eell completen illboedel,
w.o. KERo LEDIKANTEN.
1790

bestaat nog deeMs eenfge maancfen en
he eft toch reeds vele rel~ties - - -

Oat komt
en

Indlen Unlet tevreden Is over he{
geleverde, als U b'ij 'l?estelling nie~
nauwkeurig heeft opgegev~n, wat U

..,

a goede servfce geeft

Uw

Bad I s k a faart nooit
.

,

S I u Is b rug s t raat

~l
e _

BOGOR

DRANKEN
Teletoon No. 7 (zeven)
0 ••

..

------. . .cwg

.~..,...,.."..

.. _ . ,

Quaker Oats
ww,.

'V~pvpw......,
..

. . ,. . . .gre

'w'

28 Dec.. Sitoebondo

RL.

28"

N..

Geen omslag met het schrijven van kaartjes
01 het brengen van visites: eenvoudig een
nieu.wjaarswensch in het Nieuwsblad en gij
bereikt al UlO vrienden en kennissen. De
kosten zijn slechts

6 JOn.

Kertosono

RL.

9

Kedoe

RL.

Tarakan

N.

Kota Nopan RL.

16
23
27

ean gulden

N. V. STOOMVAART

=

Bintang

"
"
"

via Mars~i1le
"
11

Marseille
Genua

11

Marseille

"

Marseille

20
27

N.

11

Marseille

"

Tajandoen

N.

II

Genua
,

~11J. IINEDERlANP~
'9""""-0

•,

RL.

17

Sa!abangka

=

1 Febr. Garoet

Marseille

"

• -. .......wo"n=

N.

13

11

,.DE TABAKSPlANT"

30 Jan. Simafoer

6

"

Poefau Tello

11

BengkaJis

"
"

N.

via Marseille
11

.11

,(v/h F. H. JUSTMAN) ,

Triest

Batavia-C.

Marseille

Noordwijk 38b

Baodo 30g Bragaweg 39

" 'Marseille

Tel. 1183

Tabakspfjpen

RL.

11

Genua

Ameland

RL.

11

Marseille

Buitenzorg

RI.,.

"

Marseille

N. v. ROlTEROAMSCHE -[(OYD.
FTRf t. .

-

Tel. Welt. 349

Kota Radja'

..- --

...

••

Speciaal Sigaren - Magazijn

Poel~u-, Kola,- enoverige vrachtsdlepen

13

-

TOKO

AfVAARTEN V A N,B 'A TA V I A 1936 11937

21911

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

OP. OAT U WERKf..UjK
QUAKER OATS KRIJOT

PROVISU~N EN

- Ba'lavi,a-Centr um
....

LET

BATAVIAASCU NIEUWSBLAD
enz. ge'ueve men zich te wendell tot

r------------

N~.;:~~ \:r~~~d~~S"

vaor een annonce van niet meer dan vijf regels

voor abonnementen, klachten om·
trent bezorging Va!.l het

Bad 15k a belorgen I

door

'drukwerken

iii

' _ . .

TJIBADAK.

de alfereente pfaals - - - -

~

Laat

is het beslist noodig, da,t U er biJ opgeeft, dat het van ..LOURDES" moet
zijn dan is U er zeker van iets goeds
AANMAAK VOLOENS TEEKENINO te krijgen. WaaroP.1 zoudt U iets ris.
116r keeren?
iiii~_iiii Heef.t Uw langganan toevall1g onu
artikelen niet in voorraad, vraagt dan
·'M'...... rs even verbinl1ing met .

;".

in

$ ((

botrouwbaar is

'

Teleroan

Voedsel verdient
voorkeur boven
medicii n" •.

A. SYBRANDI

H

MagnB8tjas Trekkan

(SATANS KINO)

VENDUTIE

--

ep·........' ...

doordat Bad i

__i:;iiii

CHERIBON

i

PARAPATTAN 27

!~~

-

k K b
S'
Laan
0 e,
oe
e on III
Telefoon 6031 Welt'

.iiiii. .

Ii

SOERABAIA-

~~-=~~~~=::-=-------:;II

22451

519

KONG SOEN LOENG'h :'::~;:'~,,,~:~~N:;:~ l:~":~
H II

I

ORKESlEN

per kist

.'

I

Prijs f 0,15
4.50

van 50 stuks.

MEUBELMAKERI.

i
iI

Herman

Bartels en Rei Rijf

3.50

lwee

KaIl Besar OOst 8, Batavia,
Tel. Bat. No. 96.
520

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!_!!

Indie

ler

voor.

1.-

APERAliEF BAR

Afd. Huizenbeheer,

f 2. 7S

Vroolijk f~estlied

Tentoonstelling van Landbouw,
Nijverheid en Veeteelt.
'
1Hz

Te bevragen :RE~NST & VINJU,

SENORITAS

IiI'i

ME;(lE OBERON, JOEL Me CREA en de blondine MA,RIAM HOPKINS, dit
•
frio, dat thans in zulk een gaa( driehoekspel den toesehouwer weet te boeien
" tel. 1108 Welt. en mee le sleepen. in al de door hen meegemaakte emoties, overtreft zich\elf
h, de uitbeelding der hen toebe~eelde roUen.
500

LIONG

GOUDEN

'il
IIIil

_R __ 'd

ONZE JULIANA

MEUBEL-MAKERIJ
Batovia 1893
Pasar Baroe 47 _. Batavia·C;

en

"I'.

HOERA

II

VOOR

2.75

FREDERIK MOZES
TIT Sr.
,

54-0/41

__~

I

4.5fj

B• U• Z •

Te huur aangeboden.

.

I

Den 24sten December overleed na een kortstondlge
ziekte, zacht en kalm onze
lieve Man, Vader, Schoonvader en Grootvader

,

Domus Park 11A-14 en 17
Djati Petamooeran 49
Gang Tengah 6 en 9
Pasar Baroe 123
Pintoe Besie 13
Rijswijk 7B
Pasar senen 192
Gang· Kenanga 32 en 46
Kadjieweg. 39 en 46.
Salembapleln; diverse hulzen
Laan Wiechert 18 en 24
Kerkstraat 63 en 71
Leonlelaan 2-4 en 6
Gg. Gew. niakerschool 9-11-13 en
15
Ketbajoranweg 6 en 10
Tandjoenglaan 41
•
Pegangsaan 29 (per 1 Maart 1937)

'1

1.25

d'~ 22e
Laive
en jaarg.
J.J.C.
Westendorp
- 28e
1907 - '13. Compleet in afleringen
.
. "0.Supp.ement op De Vrlend del
Wiskunde 1ge - 25e j.aaT1J.
19C17 - '13. In aflevenngen
ontbreken enkele afl.
.. 5.Nieuw Tijdschrift voar Wiskunde
onder red. van H. J. A. Vel'.
haart en PO' Wijd'cnes. Voor.
handee, diverse jaargangGll en
aflevel'ingen van de 2e -' 17e
jaarg. 1914 - '3\).
Voorhanden bij ;

KlEINKIN[)FI?E"'I

.--_...-

1.-

a.L.N.H.

Tjepoe, 24 December 1936.
495

509 i

-

~
_
~
_
·

en echtgenoote

Mevrouw de Weduwe
S. N. TIT·Phe
KINDEREN en

.-

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

~MilM$§fiPM~

metrie 3e druk 1914
. / 0,60
Leerboek der hoogere stelkun-

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

Tevens betuigen wij aan allen onzen hart-elijken dank
voor de betoonde deelneming.

op ZOND~G 21 DeC. S.lO u. n.m.
Gnderwerp: U WEN M IJ N TOE K 0 M ST.
Spreker :
. de Heer C C. P LEIJ r E.
5:8

.-_

,

de 2'i! druk 1914
"
Beginselen del' analytische
meetkunde 3e druk 1916
"
131Z
118z
Barnau, J. ,\., Anatyt ische meet889
kunde deel I; Het platte vlak
Beuthen o.s. (Duitschlondl
--------------~.1918 (/ 12.--)
"
i\Iolenbroek, P., Leerboek del'
Batavia
Stereometrie 6e druk 1923 geb,
Met oplossingen (/ 6.25)
,.
27 December 1936
:\lolenbroek, P., Leerboes del'
Receptie . Park Hotel Maandag
meetkunde Deel I : ..planimetrie, 3t' druk 1907
"
28 Dec. van 7-8.30 u. n.m.
Deel II : stereometrte 3e druk
1907
..
Kleeding ticht,
Schuh, Fr., Lessen over hoogere
~
algebra. Deel I. isat (/ 13.75) "
wetrr, J., Inleidlng tct de analytische. meetkunde van het
Getrouwd;
platte vlak 1922
..
I
Wijdenes, P .• Lagere algebra Deel
II:
Vergelijkingen.
functies
W. A. VAN GENDEREN
DA...~KBETUIGING.
en grafieken 192\)
.,
Ondergeteekende
Samsl, wonende te
Middel-algebra met een aanen
Batavia-Centrum, Gang Samping Be- lAAT UW OOG£N WETl:NSCHAP'
hangsel over Kansberekening
sal' No 26, betuigt hlermede zijn dank
J. A. VAN LAWICK
..
door Fr. Schuh 1921
aan Prof. K. Hasrut, voor de kundige
PElIJK ONDERZOEKEN
Christiaan IIuijgens, Ir.tern. rnaVAN PABST
behandeling en genezlng van zijn .aam- EEN PASS ENDE BRIL KAN
thernat.isch Tijdschrift onder
belen door middel van kruiden binnen
red. v, Fr. SChuh te [aare,
Soerabaia, 24 December 1936. 14 dagen (2 weken), waara an hij ge·
lEED BESPAREN.
1921 - '22. Compleet in an. "
500 durer-de 10 jaren gesukkeld heett.
Nicllwe Gids voor het examen
Batavia-Centrum. 26 October 1936.
wiskunde L. O. en M. O. w,g. Samsi.
K 1 door H. Bolek Deel I:
Planimetrle 1934
..
,
Ticn jaargang'en van het Nieuw
«
..
Hedenoverleed plotseling
Tijdschrift voor wtskunde Deel
~
I : stot voor het '€xamen J' O.
ons lief zoontje
Imp.": Kerkhoff, Kerstholt & ce.,
door H. G. A. Verhaart 1924 ..
WI
598
C
35-a Noordwijk, Bal.- , Tel. 4
. •
Batavia.
Deel II : stat voor het exarnen
K 1 door P, Wijdenes 1924 ..
JAN,
518
526
I 9, Raffles Place
"""" Singapore.
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Da vriend del' Wiskunde. Tijd.
schrift voor allen, dle examen
Ir J. G. J. SPANJAARD
in dat yak
onder
red. moeten
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Chiang

vrijheid gesteld

Shanghai In

IIAAR iJETREKKINGEN TOT
FRANKRIJK

Chong Hsueh-liong's umotieven"
Bevrljde ell hevrijder nuur Loyang

S han 9 h a i, 25 Dec. :(Reuter) . 'I Chiang Kaishek is in vrijheid gesteld. Hij orriveerde per vlieqtuiq
te Loyang.
Groote »reugile te Shanghai

B 0 e k ar est,
23 Dec. (Transocean). I n we 1 i n gel i c h t e

De Russische Odrlogsitulustrie

I

k r I n g, e n W 0 t d t ve r k 1 a a r d
d a t t ijd a ri s d a Ke r s t ~, ag e n een bijeankomst zai
pi a a t she b b en
t U s s c 11. e n
K 0 n i 11 g o ar 0 I, d e n R 0 em e ens C hen Pre m i e r T at a r a s cue n den Joe g os 1 a y is c hen Pre 01 i e r S t oj a din 0 w t t s j.
G e in e end w 0 r d t, d a the t
voornaamste 0 n dar w e r p
der
b e s p r e k r n g e n
za1
wor~e~
gevormd door
het vraagstuk inzaka
het op een nleuwe ba51~1
p I a a t sen van deb e t r e kkingen tJusschen de
KleIne
Entente
en
Frankrijlt
H e t g e rue h t I 0 0 p t v 0 0 r t 5,
d a t dec h e f van den R 0 emeenschan
generalen
s t a. p Sam s 0 Ii 0 vic i b i 11 n e n.:.
k 0 r tee n b e zoe k a a n P ar ij s z a'l b r eng e h, ten e 1 nd e. b e sp r a kIn g e n t e v 0 eten met d a F ran s c hem II £ t a i t e a u tor 1 tal ten.

M 0 s k 0 u, 23 Dec. (Transocean).
Bijzonderheden worden g,epubliceerd 'omtrent de groote besteliin,:,
gen, ioeike in hetbuiteniand zijn
gedaan in verband met de verhoogde I activitei~ tier' oorlogsindustrie.
Zoo neett de Amtorg in de vereenigde staten voor een. Ibedrag
van 400.000 dolla~ aan chemica/ien
besteld.

Nan kin 9, 25 Dec. (Reuter). Chiang Kai-shek
is door Chang Hsueh-liang in vrijheid qesteld, slechts 5
uur voor de expiratie van den wapenstilstand van drie
dagen. De regeeringstroepen waren reeds gereed het
offensief tegen Sian-fu te hervatten.

Aan de lirma caer &- Co. te
Brooklyn werd toestemming verleend un [abriek. in Sovjet-Rusland iJp te rich ten voor de {aarlijksche prodilctte van 10 miiltoen
paar winterhandschoenen voor het
roode leger.

Te Shanghai en in,andere steden ging een luid gejuich op, toen het nieuws van de invrijheidstelling bekend werd. Geweldige ,menigten verdrongen zich door
de straten van Shanghai, waardoor het verkeer geblokkeerd werd, ,De menschen schreeuwden en juichten.
Overal werd vuurwerk afgesloten. Vliegtuigen cirkelden
boven de stad, gekleurde pamfletten naar beneden
gooiende. Processies trokken door de straten, banieren
meevoer'ende, waarop stond :

Voorts I wordt verklaard, dat
de sovjet-handelsvert.egenwoordiger te Londen op de Engelsche
'markt groote bestelltitgen tracht
te plaafsen, buiten cle1tandelscre, diet en benbedrage van £ 10.060.000
om.

Lang leve Chiang Kai-shek.
publiek".

Lang leve de Re-

Chang Hsueh Liang heeft thans verklaard, dat de
gevangenneming van Chiang op ee'1 misverstand berustte.
I

lIet u:etseelt misverstamj,

I

i.

N a n.k in g, 25 Dec. (Reuter). Chiang Kai-shek is
met Chang Hsueh-Iiang te Loyang aangekomen, waar
Cbang tijdelijk zijn hoofdkwartier heeft gevestigd. Dit
wijst er OPt dat hij de persoonlijke veiligheid van' den
rebellenleider heeft verzekerd. Chang verkladrde in
opstand fe zijn gekdmeri, omdat hij geloofde, dat de
centrale regeering zijn troepen niet had betaald, doch
achterdf bleek, dat het to~gezonden .geld door een ondergeschikte verduisterd is, die deswege gearresteerd
werd.
,I

Cuba

De nieuwe President

De Russen stellen voor een derde.gedeelte in baar geld te betalen~n
een derde ge!deelte met R'llssische
grondstoflen, te~wiil voor de rest
een wissel 'met een looptijd van 12
tot 18 inaanden zou worden gegeven.

Vervanging van ,Chiang
OP STItAFl\L\ATREGELEN
AANGE·
,

DRONqEN
S han g h ai, 23 Dec. (ShanghalRadio). T ij den s d e v e r g a...
d e r 1 n g v a. n d e per nt ari e n t e
com m 1 s s i e u 1 t d, e
C e n t r a, 1 e Ex e cut i e,v e Com;
m,iss i e; welke' Ibe den 01 o,r:-:,
gel1 plaatshad,weitd be ...
s lot e n d a t t ij den s d e
a f w ez 1 g h e 1 d van ChI a n g
K a 1- She k d e p 0 S it van
vIc ~ _ v 0 0 rz 1 t tar van den
C e '11 t r ale n
Pol 1 tIe ken
it li d z a 1 Vi 0 r den w a a r"
genomen door PresIdent
Lin - S e rio
......

a.

vangen militaire rapporten naderen zij
T U den s de zIt tIn g van
snel de rebeileri Le WeiIian.
de ii. C e n ,t r a Ie n Pol i t 1 eken
Raad
bevesti'gde
S han g h a i,' 25 Dec. (Reuter). Verklaard wordt, dat de regeeringstroe- Pre sid e n t Lin - S e 11' 11 0 gOffici~l ,wordt medegedeeld, dat CWang' pen voorneniens zijri na de vernietigiIi.g m a a 1 s,
d a t d e C e 11 t r ale
Kaf-shek onvoorwaardelijk in vrijheid is van: de rebelleD tEi Sian de campagne te- aut 0 r 1 tel ten vast be s 1 0gesteld, Chang Hsueh-liang daeht ten on- gen ,de eomniunistisehe bandieten in ten z ij' n
s ,t r a f m a a t r e~
reehte, dat Chiang voornemenswas hem Shensi \rood (e zetteil.
gel e n t e n e men t e g e n
te ontslaan en zijn troepen .af te danken.
d e r e belle n, t e r w ij l' h ij
Hij nam Chiang gevangen om zichzdven
V:>lgens een telegram uit Changehow e r 0 p a a n'd ron g
d a t g ete 'besehermen. Opmerkelijk is evenwel, bombardeerden de rebellen te Chihsui n era a I HoY In g - Chi it z ij n
dat Chang Hsueh-iianggeen melding gisterochtend vroeg 'de voorhoede der~,ex- p 0 gIn g, e ilt 'z 0 u, v e r dUbmaakt va.n zijn politieke ·verklaringen, peditonnaire maeht/ doeh zij werden t~n bel e nom d e r'r e belle n
hetgeen de meening bevestigt, dat zijn slotte teruggeslagen, waarna de regee- i n 8<h ens 1. IZ Q 0
s·1)' 0 e di 1 g
manifest van lZ dezer louter ~,Uiterlijk ringstroepen de stad Chihsui bezetten.
01 0 ~ e 1 iJ k , It e v e r n 1 a t ivertOl>11" was.
gen.
De spoorbaan en de bruggen ten Oosten van Chihsqi, die don de rebellen waDe motle van PresIren vetnield, zijn: weder hetsteld en de dent Liil,;,Sen werd ni~t
Superioriteit der Regee- geregelde
dienst tMsehen Chihsui en Lo- a 1 gem e e n e s t e in men 0 nI
ringstroepen
yang is hervat.
detsteund door d,e meer
dan
3 O l e den,
die d e
./
'
S han g h a i, 24 Dec. (Reuter).
Vetdere bijzonderheden zijn thans ont- zittlng van cien Raad
Naarverluidt, is een regeling van den vangen betreffende den opstand van de b ij w,o 0 n den.
opstand van Sian-fu waarschijnlijk•. troeptm van generaal Yl.i I,Isueh-Chung
Daarbij zou Chang Usueh-liang zie~ te te Lanellow, waatuit blijkt da.t de stad
V 0 0 r t s w e r d b e s 1 o· t e ri
Ta.iyan-f'u onder bescherming van Yen gedurende twee dageri, oJ. op,12 en 13 pensloenen toe te ke,nIIsl-shan plaatsen en zijntroepen onder Decel11.ber, is geplunderd. Gemeld wordt nen aan da nabestaanbevel van dezen stellen. Daarna ZOU dat de rebellen den direeteur voor de den dar martelaren, die
Chiang Kai-shek vrijgelaten worden en Openbare Veiligheid en andere hooge reo tijdens de mUlterij. ,te
te Sian-fu blijven om de situatie ,aldaar geeringsam'Menaren hebbell vermO/:>rd. ' Sian hun 1evens heh'
te regelen eit zijn geschokte prestige te
ben v e rio r e n.
Inhissehen bevinden T. V. Soong en
hersteiIen. De aan de rebellen gedane toe·
zeg-gingen zijn onbekend, doth hUR situa- Madame Chiang Kai-Shek deh nog steeds
tiewotdt in elk geval Jonhoudbaar ge- te Sian~Fu. Gemeld wordt dat T.V. Soong
aeht m~t de overweldigende superioriteit zijn pogingen om: de vrijlating van den 'Voorrvegen
der regeeringstroepen.
genetalissimus te vUkrijgen vj)or,tzet.

I

I

"Shanghai Radio" meldt dat de troe·
pen der Centrale regeeting heden hun
opmarseh in Westelijke rieMing, dus in
de riehting "an Sian, voortzetten.
\

De Oostelijke en Westelijke vleugels van
de expeditionnaire maeht der regeering
hebberi hun planneri V(IIl>r een gemeenschappelijke aetie tegen de rebelten in
IShensi voltooid en volgens de laatste ont·

Bedoelde redocteur verklcort,
dat Mussolini v60r clles vtot
overeenstemming wenscht te gerakeri met En'geldrid en Frankrijk ten ocnzienvcn de: Midder~
londsche Zee en dot hij zich
voor ts bezorqd mookf over den
omvang der ·Duifsche interventie
in Spqnje.
<,

'

Hat meerendeel der Loudensche 'bloden meent, dot de in"
terriotionc!e crisis, geboren uit
het Spoonsche conflief, hoor
hoogtepunt nodert. Zi] merken
hierbij op, dot de mogendheden
zich binnenkorf te'genovef de
non- interventie-commissie op ondl!bbelzinnige wijze voor of tegen de c6ntrole~mdotregelen In
SpanjemQeten verkloren.
De "Manchester Guardian"
schrijft, dot het succes der notionolistenvoor Hitler zQowel in
binnen- als in buiten/and een
pr~stige-kwestie is
geworden,
dbch dat men in Duitsche milit~ir~ ~ringe!", geka~t .is te~en eer,
openllJke Il)ferventle In den
Spaanschen burgeroorfog.

-

.'.-

,

•
(Telesnmmen van het Alg. Ned. Ind.
Persbureau Aneta),.
fRINS BERNHARD AAN DINER
Den It a a g, 24 Dec. Prins Bernhard en Prins Aschwin zaten glsteren
aan een diner van cavalerle-offlcleren
aan. De tafelpresldent, de inspecteur der
Cavalerle Baron Van Voorst tot Voorst,
sprak Prins Bernhard zeer hartelijk toe.
BET RONSELEN VOOR SPANJI~

A m s t e.r d a m,
24 Dec. Na, een
Iangdurlg onderzoek Inzake. het ronselen
.van werkloozen voor het Parijsche "Comlte national de defense du peuple Espagnol" is, de revolutlonnair J. Nooter
aangehouden.
Am so t e r d a rn, 24 Dec. Inzake
het ronselen van werkloozen voor deel'name aan den strijd in Spanje Is thans
gebieken; naar de 'ITel." meldt, datverschlllende Amsterdamsche families niet
weten, mar 11u'n zoons zijn gebleven. Na-

sporingen der polltle konden debetrok- '
kenen .slecihts tot de spaansche grens,
ttaceeren.
DE WERELDJiUmOREE
,:o.e nH a a. g, 24 Dec. Het bestuur
van de Wereld,.;Jamboree 193'7 is gereeonstnieerd onde'r voorzitterschap van Qudv!ce-admiraal en hoofdverkenner Rambonnet. Plaatsvervangend voorzitter is de
generaal-majoor b.d. H. Behrens,~re
taris-J)€nningmeest.er is de kolonel der
administratie ~an het Kon. Ned. rndlsch .
leger d. ,"N. Becking.
i

I

OVERLEDEN
KERSTGROET vM~ GO,MEZ
A m s t e r dam, 24 Dec. Alhieris .
H a v Ii n a, 24 Dec. <uavasi. N a- ==i'="==~=:-====:'===~:;;3 overleden <:Ie zest1gjarige oud-ambtenaar
bij de P. T. T. in rndie, de heer W.H;J.C.
da t ~ e Sen a a i ni e ,t 2 2 t eBrugman.
g e n 1 2 ~ t, e mine n . ha d ,b eBelgie'
s lot e n Pre sId en t G 0 in e z
a f t e z e t tall, w 0 r d t d e
vic e-P res i d: e l1i t La red 0;'
TREEDT VAN ZEELAND AF'l
b r u t l;t a n s aut 0 ni a tIs c n
Etllio"p'ie
Pre sid en t.
P
ij
P r a sId e n t L are d 0 b r U z a I ' a r
$,
24 Dec. (Havas). "Le 1 - - - - 11. 'e 'd e n mid d a g i 2 u u r den Matin" 01 e 1 d t
u 1 t B r u sse 1,
dat de mogelijkheid be- KERSTBOODSCllAP,U.J.~EX·NEGU~
e a do ~ d e g ron d w et a f- staat da t P re m 1 e r Van
1 egg e n.
z e e la n dIn !y e .. ban d 01' e t Lon den, 23 Dec. (Havas). H eta
Oud-President Gomez ~af vanuit zijn z ij n~ 1 n de r g:u n~ s t i ge n g e- Verbond van Vrlende~ ,van,
particuliere woning een manifest uit; Z 0 n d he 1 d s to est and b~h- Ethiopie zonid aan Haile
S,elassie een 'kerstbo()d~
waarin hij een heftlgen aanval doot op n e n k 0 r t z a 1 aft red e n.
kolonel Batista en hem tart openlijk een
s c hap, 0 n d e r tee ken d d 0 0' f
diotatuur in te stellen.
GEEN llUWE:LIJKSPLANNEN
een dUiz,endtal pers,onen
Gomez zegt 6.a. in dit manifest: Ba- I
van 2 7 n aI t 1 0 n a lit e i ten,
tista voigt reactionnaire methoden. Zelf
B r u sse I; 24 Dac. (Havas). De w a a r i n ,,1 e 'v end 1 g e s y.m ;.
rtevoluUorinair zijhde, moet ik zijn op- l sec ret 'a r i s des ko n i n g s pathle wordt uitgespro·
redenliah de kaak stellEm. aangezien bar 0 n Cap ell e o n t bI 0,0 d- ken v 0 0 r d e l n b a 1: 1.1 Or g het herlnnert aande onderdrukking, de,· vert e g e n vi 00 r d:il.g e rs ~ c h ;a~p i 1 eve n d e k 0 n'l n k - <waarvari Wij het slachtoffer waren en der pers op het Konink- I ij k e f a 111: 1 I i a, wei k e ,he t
waartegen wij voor het vertrek van 1 Ij k Pal e 1,5, ten e i nd ,e s I a c h to f f t1 r Is g e w 0 r d en
Gerardo Machado'n verzet zUri geko- all e g e rue h ten 0 m.t r e n t van ':e e n 1 i d' V !II n den Volmen".
.
h;i.l w e 1 ij k {$P 1 ann e n, we 1k e Ken b,o n ,d e n be r p 0 f dIs van
feuwenoudeqnat ..
Gomez besloot zijn manifest met aIle k '0 ri 1 it g 'L ~ 0 P 0' 1 d
Z 0 U haat
C'l}qanen een zalig Kerstmls toete wen- k 0 eli t e re n, t e g e 11 t e s p r e- hari:keiijkhe,ld, welke voor
101m e r v e l1i i e t 1 g dis".
schen.
ken.·
I1

•

•

I

r

Hitler nieuw avontuur voor'?
/

Ongerustheid in buitenlondsche kringen
. Spanje en het Ouitsche prestige;
Economische crisis in Duitschlaud

Lon den, 23 Dec. (Havas). De economische
situatie in Duitschland yerontrust de "Mdhcrtester
Guardidn" in sterke mote en het blad vreest; dat de
Durtsche regeering zal overgdon tot de een of dhdere
dctie in Spanje, TsjechosloWakije of Danzig; ten einde
de aandacht van het land van de binnenlandsche crisis
af te leideri.
Het bled schrijft: ".Wij hopen, dot Duitschland
zal overgaan tot een vreedzamer pblitiek, zooois aahgegeven in de redevderingen van kanselier, Hitler' in
""aart j.l.; aangezien in Europa de tijd voorbij is, dat
cohcessies korden worden verkregen door middel van
bedreigingen".
Een Buitenlandseh
avontuur ? I

L 0, it d. e n, 23 Dec. (IIavas). De
diplomatieke redacte~ van de "News
Chronicle" bevestigt;' dat de eoonomi.
sehe moeilijkheden van Duitsch1and
voortdurend toeneme n, zoodat hij vreest
dat, ,tenzij Du,itsehlan.d's P,olittek
·T • 1 een ra.diC"-le, wiJziging olldergaa.t ,Uhler "deh
in het een of an4ere ernsjIge buiten,.
1···'"
Ian d sch e avon t uur za werpen.
TRoTZKY VERTROKKEN
Genoem'de redacteur verklaart tevens,
EVACUATIJ<; VAN BRITSCIIE ON·
o
I
23
De
(T
dat
cen zekere spanning is ontstaan tusD~RDANEN
s d0, Tid.
c.T
da hI
"ransocean).
Idt,.. t Ret lsehel·} de DUI·tsehe lofflel'eren' e'n d'"
'"
gt ka " ens'
me
boordegn
.
b 'h,ua Leon Spaansehe natl'onall'sten en voorts dat
"Reuter" meldt uit peiping, dat de T roz
y aan
' 1'S g'e rae t van een er zekere oneenigheid tussehen D'JitsehBritsche militaire attache hedenavond Noorscheristoomer, dIe thans' op weg I nd en IL"'I'I'e" ';"':sta.'a't t'en· aa'n'zl'e'n' van
..
IT<'
' M i a
naar Loyang vertrekt, ten €inde maatre- i s naar
ex co.
de l\Iiddellandselte Zee.
gelen te treffen v'oor de evacuatle der
Het ,blad voegt hieraal'l toe, dat het
IIet Mad meent dat liitler "ionder uitBritscre on<:Ierdanen uit Shensi, daar zij
door de dreigende vijan<:Ielijkhe<1en in dit schip ()nmiddeilijk koers zal zetten naar stet de jjtiitsel1e iilterveritie in Spanje
Mexico, zander'landere havens :ian te in cen sensationeele en gevaariijke magew'est in gevaar verkeeren.
doen en verkla-art dat de :uit~tt!ng van te zal moeteri uitlireiden of anders de
*) Dit telegram en de volgende berichten Trotzky plaatsh~1 ,,661' zijn vergunning mishikking ~at moeten erkeiiJielt van het
werden ont"angen na het bekendworden van om In Noorwegen tewonen was afgeloo· kostbare avontuhf en er eerl ellide aart
Chiangs bevrijding. Wij plaatsen ze echt'er pen.
I '\ ,I
zal maken."
volledigheidshalV'e. - Red.

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

REBELLEN TERUGGESLAGEN :

L,o n den, 24 Dec. (Havas). De diplomctieke redacteur
van de "Daily Herald" voorziet
dat I tolte, wanhopend aan een
overwinning von generoal Franco, in den loop der eerstvolqende weken von verderen steun oon
de Spaansche notionalisteri zal
. ofzien.

<

•

"Uiterlijk vertoon"

I

Nederland

,j

Chiang Kai-sheks eerste daad was het uitvaardigen
E e n a n d e r h e 1 a n g i" Ij k·
von een bevel tot het doe'n terugtrekken vah de regee- ambt
van ChIang Kalringstroepen uit Shensi. Aigemeen gelooft men echter, She k, d a t van 'V 1 c e - YO 0 r1 t t e r v a n de
per m adat de regeering niet werkeloos kan blijven en dat de :Iinente
coniirii'Ssie ult de
quaestie dient opgehelderd teworden. Verwacht wordt, C e n t r ale Ii: x e cut i eve C 0 m1 s s 1 e , z a 1 v 0 0 rIo 0 pig
dot Japan sterk zal aandringen op de 'opruiming van de m
worden
waargenomen
communististhe elementen in de Noord-Westelijke ge- door den voorzlt,ter van
den Jurldischen Yuan
westen.
C h u-C hen g.

Voortzetting opmarsch

"

SfeUn een Spdol1tc:he
no tlonellsfen

De Kleine Entente

•

!

De Parijsche correspondent van
de "T~mes" zegt, dat het FrlinSehe
standpunf; als voigt kan worden getesum~etd = \Vanheel Duitschland
gelleigd is deh ptijs te betalen, welk~
neerkomt ()p een algemeene en de,flnitieve regeling in Europa, vCX?1' he,t
verkrijgenvan kolonieri, d;uf mod
men het d~:t;e geven, 4~e}( wanneer
het verkrijgeQ,van kolonien sl~hts
een 'prestige-kwestie is voor de nationaal~soCiali;,en dan is Frankrijk
vastbesloten geenenkel of,fer I te
deen.

Dultschlandza1 voor alles zijn politie,k
moeten wijzigen en de bedreigingen
moeten plaatsmaken voor verzekerIngen.
terwijl de kolossale he,rbewapening ~oet
pia~tsma,ken voor ontwapening.
De concessies, waartoe Frankrljk, in
zl1lk een geval bereid zou zijn, zo\lden
echter gepaard m6eten gaan met offets
yah de zijde van andere landen, daa'1'
Franki'ijk hiet de meeste voorde~len
Frankrijk veronhust
heeft geplukt bij de verdeelh'1gdet 'geLon den, 23 Dec. (Havas). De 'Ber- bieden na den oorlog.
lijnscl:e c()rrespon::l~mt van tie "Times"
ZeUs wanneer Duitschland niets van
schrijft, dat de Dui~he' regeering de wereld t;e eischen zou hebben zou cie
zic'h thans op een besl!ssend keerpunt omvang van .zijn interventie in Spante
hevindt en 2a1 moeten kiezen tusschen meer dan lets andel'S kunnen lelden tot
het voortzetten van haar huldlge poiI- een explosle welke Hitler, dIe een vurlg
U:ek tot ])eperking van het levensmidde- verlangen naar vrede heeft uitgespro:.
'b" ruik ~~en guns
,
te van een massieve
.
lenge
ken, moot wenschen. te vermijden.
'
herbewapening en het 1aten varen van
Minister Delbos heeft de Dultsehe re"
deze' ' politiek en het openeri. van onder- geerl'ng dan ook doert weten, da&(, wanhandelingen met Londen en Parijs over neer de Duitsche steun aan de Spaaneen overeen'komst, ,;waarbij de .vOor- sche nationalisten belangrijke afmetinnaamste verlangens van Duitsch1and poen zou aannemen,zij er nlet op bezu'lle·n
bevredig·d'
in ruil v'oor een l"hoeft te rekenen, dat Frankrijk zijn non·
,.. worden, '
.
te"rugkee'r tot' ~v
"""n ""'olledig'e e' conomi~"he
""
intervenUe-po'litiekzal handhaven,
en poUtieke samenwerklilg en h~t afzien
t ""
.
De corresPondent ver,klaart verder,
van avon uren •
dat er aIle re'den· bes'ta.at om aa,n te 'ne..
Voigehs de Engelsehe correspondenten men, dlit n1ini~ter DelMs den Fran$chen
kondigde dr. Hjalrhar &hacht onlangsambassadeur te Londen heeftgeil'leeri explosie aari, wanneer de koloniale strueerd aan de Engelsche rege~rll'l*
eischen van Dtiitschlahd nlat worden In- votir te stellen om tezamen met Frartk:.
gew!iUgd, doch Schacht en 'de buitsche rljk &rlijn nadrukkelijk te waarsch\1;.
generate stat schijnen In werkelijkheid \\'en, dat El1geland en Ftankrijk &en
aan de koloniEh'1 sleeht.s ""eirlig beteeke- practise-he invasle van Duitschland irl.'
nis te hecht.en.
Spanja niet zullen dulden.
I

.'
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Italie

Beramen

een krijgslist ,{
,Non-interventic

Rooden vorderen zonder teqenstond

GEEN IIERNlEUWING VAN STRESAFRONT

DEFINITIEVE CONTROLEPL,\N

Tegen dienstneming von vrijwilligers
Officieele ,;stappell der Frausche regeerhrg

Mad rid, 24 December (Havas) . De speciale correspondent van H a vas Jean Decros meldt, dot-de regeeringstroepen gisteren in het Boadilla del Mont~
district 5 Km. zijngevorderd inde richting van Brunete.
De no ticnolisten boden qeenteqenstond en in officieele kringen te Madrid wordt gevreesd, dat de terugtocht van den vijand verbandhoudt met een krijgslist.
Detachementen verkenners rukten voorwaarts, doch
zij slaagden er niet in met den vijand in contact te komen en geen enkel geweerschot werd gelost.' ,
De regeeringsartillerie bombardeerde de nat)onaliStische stellingen, doch het vuur werd niet beant\Voord.
De Junta por 10 Defensa heeft maatregelen genomen om aan eventueele overrompelende aanv'allen der
nationalisteri het hoofd te kunnen bieden.
'"~
Zuivering van Cordova', De bemiddelingsvoorstellen
"Transocean" meldt uit Londen, dat
\'olgens den correspondent der "Daily Telegraph" te Gibraltar door de verovering
van de steden El Carpio, Pedro Abad en
Villafranca de Cordoba door de nationalistisehe troepen de provincie Cordova
thans practiseh geheel is gezuiverd van
r()Qde troepen.

Britsch-I taliaanscl1e
\ overeenkomst

I1ET ,\NTWOORD VAN FRANCO

Lo nd e n, 23 Dec. (Havas). De noninterventie-commissle kwam heden van
half elf tot 1 uur in zitting bijeen en
nam met algemeene stemmenrmet uitzondering van <Hen van Portugal) een
door Corbin Ingedtende resolutle aan,
waarln alle belanghebbende stated de
noodzakelijkheld erkennen van het zoo
spoedig mogeliik in ,werking stellen van
het controls-plan en van de wezenltjke
toepasslng vall de non-interventieovereenkomst,
In de resolutie ....ordt verder neg verklaard, dat l1e gedelegeerden zijn overeengekomen hun respectleve regeerlngen te verzoeken hun de noodlge bevoegdheden daarvoor ,te (Verleenen.
Vervolgens besloot de commissie dat
het dertnttieve controls-plan op 1 Januarl a.s. door Lord Plymouth aan beide partijen z.al w~rden toegezonden, tenzij een der leden der commlssle offic1eel
weigert zijn goedkeuring daaraan te
hechten.
,
'
Ten slotte besloot de commissie de
verschillende regeeringen te 'verzoeken
haar meening uit te spreken ~ over 'de
financieele consequenties van hetcontrale-pIan.
Het antwoord del' regeeringen zal
Lord Plymouth v66r 4 Januarl a.s. moeten bereiken.
.

Politieke Massa-mo()rd

Lon den, 24 Dec. (Havas).
De "l\Ianchester Guardian" meldt,
dat de Itallaansch-Britsehe overeeneenkomst inzake de l\Iiddellandsche
Zee na Kerstmis zal worden gepubliceerd, ondanks het feit dat ten aanzien van een of twee punten nog geen
volledige overeenstemmlng is bereikt,
"Transocean" meldt uit M1laan, dat
volgens de "Gazetta. del' 'Popolo" de
Britsch-Ita.liaansche overeenkomst geen
terugkeer tot de oudetoestanden kan beteekenen.
Het blad verklaart met klem dat, in
tegenstelling met de verzekeringen in de
buitenlandsche pers, h~t Stresa-front niet
kan worden vernieuwd.
Het blad zegt verder, dat de politieke
situatle thans geheeI gewijzigd Is en dat
ItaIii~ er niet langer g'€l1oegen mede zal
nemen te vegeteeren in de schaduw van
de traditioneele Britsehe vriendsehap.
"Dank zij het genie van den Duce en
de dapperheid van Italie's legers is Italie thans een Imperium geworden. De
Engelsch-Italiaans.che vriendschap kon
voor~aan slechts gevestlgd zijn op een
basis van absolute gelijkheld".

Uostenriik

De ,"Komsonlol"-affaire

Restcurctie-geruehren

l\MSSA- BIJEENKO~ISTEN

DE KANSEN ZIJN GUNSTIG

1'1 0 s k 0 u, 23 Dec; (Transocean).
Wee n en, 24 pec. (Havas).. De moDe protest-demonstraties in versehillen- gelijkheld van een restauratie del' Habsde' deelen van Rusland tegen het 'wt burgs wordt opnieuw door de oostenrijksche pers onder de oogen gezien.
zlnken- brengen van het Sovjet-RussiDe lelder der 1egitimistische beweglng
sche stoomschip "Komsomol" door een baron WIesner, dle een vertrouwensman
Spaansch natkonajlstlseh oorlogsschlp van prlns otto is, schrijft in het menemen steeds scher per vormen aan,
narchistische orgaan D e r" 0 est e r r e I c her: "Bepaalde Duitsche krinReusachtlge massa-bljeenkomsten wor- gen verklaren, dat zij geen bezwaar hebden thans gehouden in alle voornaam- ben .tegen een verandering van het reste Russlsche havensteden, met Inbe- glem in OOstenrijk, doch zij verzetten
grip van Leningrad, Odessa en Archan- zlch tegen cen restaur atie der Habsgel, waarbij marine-detachementen zlch burgs. I
:
bij de bevolking aansloten.
Een [uridlsche bespreklng hiervan is
De bemanningen vall vier Sovjet-sehe- overbodig, da:a,r het de taak van het
pen in de haven van Odessa hebben een Oostenrijkoche volk is hierover te begemeenschappehjk verzoekschrift gezon- slissen".
•
den aan de regeerlng, waarin haar wordt
Het dagblad F rei h e i t zegt : "De
verzocht aile koopvaardljschepen uit te kansen voor een restauratie zijn nooit
rusten met verdedigingsmiddelen.
betergeweest: In het binnenlandbeBij elke dernonstratle wo~dt de daad sta~~ geen ..emstlge factorel~ van. op·
der naUonaIisten gekarakteriSt'erd als' posltle, terwIJI de tegenstand ~~l het buleen geval van zeerooverij en de eisch tenland yoortdurend afneemt .
uitgesproken, dat represaillerrutatregelen
zuHen worden genomen.
De S0l'jet-regeering heert gebruik ge- Ptllestina
maakt van de gevoelens van verontwaardiging d()Jr het geheeIe land en ~paald, dat elke maand een halve dag De l<oninkliJ'ke Commissie
saIaris zal worden ingehouden ten behoeve van· den bouw van vijf nieuwe
NIEUWE ONGEREGELDIIEDEN VERkruisers en tien nieuwe motorschepen.
WAClIT
c __

Lon den, 24 Dec. (Transocean).
De koninklijke commissie, belast met het
instellen van een onderzoek naar de onIusten in Palestina, heert volgens de te
Londen ontvangen berichten een proclaEden wenscht Europeesche matie uitgegeven, waarin aIle personen,
regeling
! die in staat zijn inlichtingen te verstrekken, worden uitgenoodigd als getuigen
voor de commlssie te verschijnen.
VON lUBBENTROPS REIS NAAR
V·e r k I a a r d w 0 r d t, d a t
lJERLIJN
Ide proclamatie In de
,
Lon den, 24 Dec. (lIav:as) In Ie e r s t e p I a a ·t s I s g e rIc h t'
t o t de
Arabische be ..
pclitieke kringen te 1..I:mden is men
v 0 I king, die de com m 1 s vol hoop, dat ambassadeur Von Ribs 1 e boy cot, end a t, w a'n bentrop uit Berlijn zal terugkeeren
nee r
d e
p r o~ I a mat i e
met nieuwe .instructies, welke ertoe
het
gewenschte
zouden bijdragen de internatlonale In i e t
spanning te vermin¢eren en betrek- le'ffe·ctzoui hepben, de
commlssie binnenkort
king zouden hebben op het zenden
haar werkzaambeden
van vrijwilligers naar Spanje, alsmeza1 beelndlgen en naar
de op het nieuwe Locarnto-verdrag.
.Engeland
zal
terugVan gezaglhebbende zijde wordt verno- k e ere n.
.
men, dat Engeland langs diplomatieke I Voorts wordt nog gemeld, dat de BritkanaIen /'itappen heeft gedaan bij de ver- sehe Hooge Commissaris Sir Arthur WauschiIlende regeeringen, iil hoofdzaak bij chope de Britsche regeering om we.sternde Duitsche, in verband met het verbie- ming heert verzocht de Britsche politieden van llet als vrijwilllger dienst nemen 'macht in Palestina uit, te breiden.
Irt d i ,t v e r ba' n d I 0 0 - ,
bij eell der beide Spaansclhe partijt!n,
waarbij het met nadruk ZiOU hebben ge- pen e r g e rue h ten, d a t
wezen op de dringende noodzakelijkheid' d e o n g e r eg e 1 d h e den i n
van zulk een verbod In het beIang van Pal est 1 n a s p o.e d 1 gz '11 I den Europeeschen vrede.
1 e n W 0 r d ? n her vat.
Het probleem werd reeds besproken
tijdens het onderhoud,dat Von Ripbentrop voor zijn vertrek naar Duit6chIand EgYJJte.
met kapitein Eden heert gehad.
Kapitein Eden wees toen ook met nadruk op het verlangen van Engeland naar
een algemeene Europeesche regeling.
Het Engelsch-Egyptische
Het verluidt dat het probleem inzake
.
I verdrag
de definitle van het begrip "aanvaller"
en de aanwijzing van den aanvaller den
DE BRITSCIIE OFFICIEREN
grootsten hinderpa.al vOl'mt voor een vergelijk met Duitschland, da,t er bezwaar
C a'i r 0, 123 Dec. (Transocean). ~
tegen heert dat de beslissing dienaan- Egypt!sche regeering heeft de in het
gaande door den Volkenbond zal worden Eg'yptische leger dienende Britsche ofgenomen.
ficieren in kennis gesteId van het feit,
In polit.ieke kringen meent men, dat dat in verband met de ratificatie van
de Duitsche oppositie tegen het nieuwe het Engelsch-Egyptische vriendschapsUJcarno-verdrag en het Franseh-Russi- verdrag hunrie contracten, welke in h~t
sclle verdrag zal verminderen, wanneer begin van ,het komende j aar expireeVon ;Ribbentrop suggesties medebrengt ren, nlet zulIen worden vernieuwd.
inzake de aanwijzing van een e'VentueeGemeld wordt dat generaal Cornwall,
len aanvaller en deze voor aIle. betrok- die benoemd is tot hoofd der Britsche
ken p:J.rtijen aanvaardbaar zijn:
militaire com.missie, welke~t taak zal
Men'voegt hier echter aan toe, dat hebben het toekomstige Egyptische leoverm:J.tig optimisme ten aanzien van ger te organiseeren, binnen enkele dacen wijziging van DuitschIand's houding gen te Cairo wordt verwacht.
op zijn minst genomen voorbarig is.
BRITSCH Al\1BASS,\DEUR
Kerstprinsesje
Lon d e 11, 23 Dec. (Transocean).
De vroegere Britsehe Hooge CommisSaris
Lon den, 25 Dec. (Reuter). De, voor Egypte Sir MiI~s Lampson werd beI1ertogin van Kent schonk heden om 11.20 noemd tot Britsch ambassa'deur te Cairo.
uur het leven aan een dochtertje. Moeder en kind maken het goed.

. EIIJ{elmul

Lon den, 23 Dec. (Havas). HeIN DE J)UISTERNIS '
den werd door de. Engelsche regeering
Eng'el~nd en Ita lie
het officieele antwoord van generaal
Londen, 23.Dee. (Transocean). VolFrancisco Franco op de Fransc11-Brit- gens den specialen correspondent van
EEN OPVALLEND ARTIKEL
sche bemlddelingsvoors~elIen ontvangen. de ,,Daily Telegraph" te Barcelona, die
deze stad julst heert ,verlaten, werden
Lon den,' 23 Dec. (Transocean).
In dit antwoord wordt leedwezen uit- aldaar ond~r dekking ,van de duisternis
De
"Daily Herald" verlangt in haar
Uit Salamanca wordt gemeIdt, dat het ge.sproken over· het feit, dat de Enge1- 100 personen gedood 'en ,180 gewond als hoofdartikel van heden, dat tijdens de
van
de
sche
regeering
de
grootschheld
gevolg
van
een
georganiseerd:en
rpolitieconuuunique van het nationalistische
Engelsch-Italiaansche
onderha'ndelinhoofdkwartier vQor,ts nog bekend maakt, Spaansche nationalisttsehe beweging ken massa-nioard tij:1ens een gefingeerd gen, welke thans gaande zijn, een dul.
dat de nationalistis'che troepen tijdens de niet heef,t beseft en betrekkingen blijft alarm voor een luchtaanval.
be correspondent meldt, dat eenige delijke overeenstemming ten aanzien
jongste operaties in den secwr Villa Real onderhoude'n met de roode en anarchisavonden geletden de stad geheel in het van Spanje zal worden beret·kt.
het vo1gende oorlogsmateriaal buitmaak- tlsche horden te Valencia.
duister
werd gehuld ondervoorwendsel,' 'wanneer Mussolinl ernsHg den vl'ede
ten: 325 g'eweren, 26 machinegeweren,
twee kanonnen van klein kaliber, een Generaa1 Franco stelt vervolgens ver- dat een national1stlsche luchtaanval in de Mlddellandsche Zee 'wenscht pantserauto, 300.000 patl'lanen, 3000 gra- schiIlende vragen nopens het plan voor werd verwacht, doch na 15 minuten gin- verklaart het blad - moet hij hiertoe
de instelling van controle op den invoer gen de lIchten weder aan en werd vIa
~.laten en drie vrachtauto's.
van wapenen en het binnenkom,en van de radio bekendgemaakt, ~at ;de onte- 09k een, wezenlijke bijdrage doen en
vre:1en anarchlsten en communisten nioet hij een einde maken aan het uit"Havas" meldt nit Sevilla, dat Radio- vrijwiIllgers in Spanje.
van een besllssenden invloed in
haddel1 besloten een nachtelijken aan- oefenen
Sevilla hedenmorgen bekendmaakte, dat
SpanJe.
.
Generaal
Franco
verlangt
dat
tevoren
val
te
ondernemen
opde
sociallsten,
die
zich op, de vei"schillende fronten geen
de voornaamste toegangspunten tot zijte "gematigd" achten.
.
,"erallderingen hebben voorgedaan,
D e z e e l s c h van d e z ijDe gel1eele affaire wordt te Londen
Spanje zullen worden vastgesteld en
d,.'e
d e r "Daily Herald", wei k e
De nationalistische troepen brachten vraagt of de non-interventle-commissie beschouwd als een bewijs van' de chaop ,h e t g e b 1 e d I. van b u 1de Catalanen in den sector lIuesca zware ook voornemens Is oontrole uit te oe- tische toestanden, welke O~lder het roo- o~' e'
n I and s c h e
poll tIe ~
fenen op de secundaire punten en of de regiem te 'Barcelona heer~~hen.
\"erliezen toe.
g
e
woo
n
1
ij k
v
r
ij
d u 1 d ezij aan beide partijen de wapenen zal
WIE lIEEFTGESCIIOTEN l'
Hj k h e t 0 f f 1 c 1 eel e oS tan dontnemen, die met het goud. van de
pAl n ,t wee r gee f t, 11 e eft
Banca de Espana zijn gekocht. Ook
Lissabon, 23 Dec. (Transocean). aanleiding gegeven tot
vraagt hij of de commissie voornem~ns Generaal Queipo de Llanq.p1aakte via d r u k ken
co m men taa r
Is agenten voor de uitoefening van con- Radio-Sevillabekend, dat hil ervan over- 1 n Eng e I s c h e poll tIe ke
trole te benoemen te Marseille, Bor- tuig'<i is dat het vliegtuig van :de Fran- k r 1 n g e 11, a a n g e z i e n h e t
20.000 Duitsche soldaten deaux,
Perpignan en Bayonne. ,
sche amba.ssade te Madrid, ,datonlangs d e e e r s t e m a a l I s s eop ongeveer 100 KM af:stand van Madrid d e r t w eke n d a t d e l t a1\1 a d rId, 24 Dec: (Reuter). Volgens
Ten, slotte vraagt~ het hoofd der na- is neergestort, door roode vUegers en i la a n s c h e 1 n t e r v e n tie
een verklaring van den voorzitter der
1\(adrileensehe Junta por la Defensa ge- tion~1ist.ische regeenn3 hoe de. roode re-, nlet' door natlonaUsUsche Is neerge~hfl- I tn, h e t Spa a n s c 11 e c 0 nneraall\IiaJa zijn sedert de laatste ziUing geenng te Valencia, dIe nlet 111 staat Is ten, zooals in bepaalde buitenlandsche fl Ic t o p e n I ij k door d e
, .• 8"'1' 1 t s c h e
per s
w0 r d t
van den VolkenblHld op 12 dezer naar ra- de orde te handhaven, zau kunnen waar- bladen werd verklaard.
ming 20.000 Duitsche soldaten in Spallje bergen dat de agenten der c~mlssle De generaal verklaardeverderj ,r:dat a-'a, n g e val len.
hun functie op dgeltreffende wlJze kun- het een yoldongen'feit Is, dat het vlieg- . ,'~ ,
geland.
nen vervullen.
tulg door roode vUegets Is neergeschoten
en voegde hieraan toe dat de rooden FRA.."'iSCII-ITALlJ\ANSCIIE GENTLEDeze Duitschers zijn over aIle fronten
De' nationalistlsche regeering, ver- door het neerschieten van het vliegtuig
MENS M,iREMEENT
verdeeId, in het bijzonder bevinden zij
zich aan het l\ladrileensche front, waar wacht zoo spoedig mogelijk de verlang- der Fransche ambassade verwikIkelingen
de inlichtingen te zullen ontvangen, ten
hun aalltal op 6000 man wordt geschat. einde de bes,tudeering van het! voorstel trachtten te ,verwekken tusschen de
P 3. r ij s, 23 Dec. (Havas). Madame
Franscha regcering en de Spaimsche na- Tabouis meldt in "I'Oeuvre", dat de onDe generaal voegde hieraan toe, dat te kunnen voortzetten.
tionaUsten.
I
derhandelingen voor het sluHen van een
het duidelijk is, dat de Duitsehers hebben
Fransch-Italiaansche gentlemens agreedeeigenolllen aan de jongste g·evechten
lIET FOREIGN OFFICE BEVESTIGT
ment binnenkort zullen aanvangen, opin den &>adilla del 1\Ioneseetor. "Tot
dat zij op23 Januari, den dag waarop
dusnrre hebben wij nog geen natiollaalPar ij s, 25. Dec. (Tra:lsocean). Het . Polen
de Assemblee van den Volkenbond bijsocialistische gevallgenen gemaakt. De Foreign Office bevestigde yrijdagmiddag
eenkomt., in een zeer vergevorderd staDuitsche infanterie valt aan in massa's, officieel , dat de Fran'sche regeering in
I · k djum zullen verkeeren.
evenaIs tijdens den Grooten Oorlog, doch volle overeenstemminci met. de Engelsche
De leening bij Frankrij
.
wij waren hierop voorbereid.
regeerin g dBiPII~!l1atRieke stLoa~pedn heefMtge- I War s c h a u, 23 Dec. (Transt
nomene
er IJn, ome,
n en en os- ocean). Het wetsontwerp, waarbij de
Er ~vindel1 zich bij de llatiollalisten kou of zal nemen om ten s,poedigste ,tot Pooische ml'n'I'ster van Financien wordt
d It ff d
tId
i
u
JOfJOfl
ook nag zeer ,'eel Italianen".
een oe re en e conro e' over en n- i gemachtig'd een Fransche leening van
vo~r va.n wapen~n en de aanwerving van ten hoogste 1.350.000.00 francs te aanvrlJwllhgers. vo;>r de Spaansche belllge- v:iarden werd gisteren bij den 8ejm in. Britsch' initiatief
renten te geraken.
gediend en zal met grQQte voortvarend- }Goodwill-boodschap aan
heid worden behandeld.
Lon den, 24 Dec. (Reuter). D e
de V. S.
ONJUIST GERUCIIT
De finandeele commissie 'uit den 8ejm
Brltsche regeerlng heef,t
.
.
".
komt reeds op 2 Januari pijeen ter beU E REDESS RUCTUUR IN
I n s t r u c t l e s gezonden
Panjs,2.4 Dec. (Reuter). In gezag- spreking van het ontwerpen de bedoeNlE W V
T
!
a and e B r 1 t s c h e a mba sheb.bende
~~mg'en
ontkent
lllen
op
cateI
lingis,
da:t
het
op
4
of
5
J.anuari
door
DEN
PACIFIC
1
sad e u r s t e B e r I ij n, Rom e,
Ver. Staten
Moskou en Lissa-bon om gonsche WIJze het gerucht, dat de chef het Parlement zal worden aangenomen.
De Hertog van Windsor
van
del~ genertalen staf generaal Gamelin I De bijzonderheden van de Fransche
T 0 k i 0,' 23 Dec. (Domel). 0 fe r h ii d e r e gee r 1 n g e n,
0 f fie 1 eel e
b eEEN WAARDEEREND SCIIRIJVEN
VERSCIIERPING NEUTR.<\LITEITSw a arb ij 'z ij g e a c c red I- ~en mmister van Oorlog ~aladler zau leening besprekend ver,klaar~ de Pool- s c h 0 0 n
t e e r d z iJ n, 0 p a a n t e ebben v~rklaard, d~t de toename der I sehe pers, dat het oorspronkelijke be- v est 1 gin g n i e t k 0 n w 0 r I
. WET I
I
dringen maatregelen te Duitsche mterventie m Spanje het noo- ; drag van ~ milllard francs, na langduri- den v e r k reg e n mel d ,t d e L 0 11' den, 23 Dec. (Havas). 0 e
Was hI n g ton, 23 Dec. :(Havas). Senemen om een elnde te ~ig ma~,kt voorzorgsmaatregelen In de" ge onderhandelingen na de. devaluatie "Niclhi Nichi Shimbun", d a t m 1v,all dell franc weed ver1h.oogd tot n i s te r
A r ita
v 0 I) r n e - b iss c hop van Man c h e s- nator Borah verklaarde, dat het plan
maken aan dien stroom - yreneeen te over,vegen.
· 11 t ij d n a t e r D r. Guy War man b e- van P
' d en t Roosevelt voor het veri
1
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ROODEN
Van dit bedra'! zal voor 1.350.000.000 v I 0 0 t v e rdr ,a g e n van W as h - s a a n s c h r ij V e n h e t a f- I·t
I el'ts wet o.a, b eoogt haar oak toe pasito 1
n L
d n o t red e n van k 0 n i n g E dl"k te
k'
b
1
Het ve,rluidt d'at de
Sal a man c a,23 Dec. (Transocean), ~ran~.~~a~l g~ederel~:.v?rderit g~leVerdi 3 g d el e l' e e e n O~lO 0 ~ w i I l~ war den de t roo n s b est ij- ~o~rts zal ~~ ~;~u~'~ ~e~rg::~o~~r~~ng
F ran s c h e r e gee r 1 n g, s 00 r t- Men wijs·t er te Salamanca op, dat de! erw J
0 en
e res m G,on an en· za boo d s c hap a a n d eVe r _ gin g van den i e. u w e s 0 e~ embargo instellen op de verscheping
gelijke stappen doet 1n groote geUsommen, welke ,werden ge-I ontva~6en.
.
e e n i g d e S tat e n t e z e n... v ere i n e n e n p r Ij s t hIe r- van ;wapenen en munitie naar de beld ez e vie r h o 0 f d IS ted e n.
vonden op. de lijken <ier bultenlandsche
~n dlt laat~.te bedrag is mbegre~en ~: den, w a a r i 11 J a pan's p 0- i n den h e rt 0 g. van Win d-Illgerenten, alsmede op Ihet leenen .van
communisten, ,die tijdens de jongste ge- t~eede .tenmJn van ~e Fransche .poo I I tie k van non _a g r e !S s i e ,so r 0 ~ e, en w lj z e, wei· k e geld aan de oorlogvoerenden, terwijl'aan
Men :m e e n t e e h t e r n 1 e t, vechten 'aan hell Madrileensche front I v.;egleenmg ten bedraoe van. 100 mlllloen e n n i e t _ bed rei gin g w 0 r d ,tlee n b Ij Z 0 n d e r s c her p I Am.erikaansche burgers zal worden verd a,·t d e z e s t a p pen g e;. zijn ,gesnJuveld, het onbetwlstbare bewijs I' zloty.
:
. u i tee n g e z e t.
con t r a s t v 0 r m t met del b01en met schepen, toebehoorende aan
m e e 11 s c' h a .p pel ij k d 0 0 r leveren dat de Spaansche roode regee~it laatste bedrag ~ehoeft l1le~ Ultc r i tie ~ e n, wei ked en I a a ,t- een der oorlogvoerende partijen, te reiEn gel and en F ran k rij k ring ongewoon hooge bedragen tbetaalt s.I.Ultend te word.~n gemvesteerd .. m de
H e t b I a d v 0 e g t hie r _ s ten. t IJ <t d 0 0 r v e r s c h e i- zen.
w 0 r den g e d a a n.
aan buitenlanders voor actieve deelna_111Jn yan Oostel.IJk .?pper-Silezie naar a a n t a e, d a t d e J a pan _I den e lEn gel s c h e pre I a·t e n
me aan den bur,geroorlog.
Gdyllla, doch deze hJn moet 'ten. slotte s c h e r e gee r i n g b ere i d 0 P den v roe g ere n k 0FRANSCIIE STAPPEN
Gemeld wordt dat op het lijk 'van een worden v~l~lcl. en aangevuld worden z a I z ij n
nt e t
de
V e r _ n 1 n g w e r den g e u. i t.
Duitsclrland
Poolschen ocmmunistischen leider, die met een :Zlj.JIJn van Cschenstochau naar e e n 1 g d e S tat e n s a men
0 r. War man seQ r Ij f t o. a. :
Par ij s, 24 Dec. (Transocean). Vol- tijdens de ~jongste gevechten sneuvelde, Siemialiovice.
t ewe r ken tot h e t v e s _ "A I s p r 1 n s van W ales e n
gens het dagblad 1'0 e u v r e heert de een bedrag van piet minder dan 55.000
,t i g e n van e e n n i e u w e a I s ,]{ 0 n i n g h e eft h ij, z Ij n e
Fransche ambassadeur bij 'het Hof van peseta's werd gevonden, terwtjl in de
v red e s ~ s t rue t u u r I n d eve 1 ega v e n ten dIe n.s t e
"IILITAIRE ,\RTSEN NOODIG
,\AN
, DEN
. GROND GELOOPEN
st. IJames Corbin het Foreign Office in kleeding van een gesneuveld€l1 Belg l P a. c 1 fie _ z 0 n e d e v r a a g _ van h e t r ij k g est e I d, e 11
Be r Iij n, .23 Dec. ·(Havas). Een drkennls gesteld van den aard der po- schen communist, die den rang I van luiLon den, 25 Dec. (Transocean). Het stu k ken . 1 n z ; k e e e n n i e u- 0 ns 1 n g roo t e mat e g e- culaire van 'het ministerie van Oorlog
, n:ood{gt de :burgerlijke geneesheeren uit
gingen, we.lke Frankrijk bereid' Is te doen t~l1ant bekleedde, een document werd ~~it~che .s.s. "Pretoria" V~11 de Afrik~-I web e per ok i n g d e r v e s _ hol'p e n.
om een ,cmde te maken aan de aan- j gevonden, onderteekend door Largo IllJ n IS Vnjdagmorgen op ZIJn eerste rels ,t i n g w e rk e n 1 n d e P a c i _' ·W Ij' k u nne n hem. n 'l. e t zlch op de werfbureaux te laten inwerving van 'vrijwilligers voor Spanje en Caballero, waarin deze den Belgischen in de SoIent aan den grand geloopen.! fie -z <> \1 e t e b e s p Ii eke n 'I a ,t eng a .a n z 0 n d e r b I ij k sC,hrijven, ten .einde teworden benoemd
om te voorkomen, dat aan de oorlog- communist. beloofde een groot bedrag Men hoopt het schip Zaterdagavond weer, e n d e o n a f hank e I ij k _ : t e g eve n' v a 11 011 zed roe f- tot militair arts.
voerende partijen in Spanje financleele te betalen ,voor drie maanden actieven vlot te kunnen krijgen. Er bevinden zlch h e 1 d d e:r PhI IIp P ij n en' he 1 d. s y m pat hIe end an k
E ngagementen [kunnen ing.aan per 1
steun zau worden verleend.
dlenst bij "de roocte troepen. i :
!470 passaglers aanboord.
, . It e " w a arb 0 r ~ e n.
I b a a r h e I du "
April a.s.
.., "
,I,
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DATA-VIAASeR NlEfJWSBLA:D van Zaterdag 26 DecemJJe; 1930 -

TWEEDE BLAI)

-

.....!£is

Producten-morkten

Hendel en Nijverheid '
Kerstrede 'von Benesj
/lOp 'aile eventuoliteiten

voorbereld"
P r a a s, 2t Dec. (Tran~ean).
In een Kerstrede de politleke gebeurtenlssen van het jaar 1936 in beschouwing nemende sprak de Presi- J
dent der Tsje~hoslowaaksche republiek Dr. Benesj de meentng uit, dat
de herbezetting van de gedemilitariseerde ~one van Rijnland in l\laart
j.l. door de Duitsche troepen het
meest critieke oogenblik van het geheele jaar is geweest.
De talrijke crises der laatste zeven [aar
hebben - aldus Dr. Benesj - een bultengewone sltuatle geschapen in Europa, waar de fascistische, communltlsche
en democratische ldeologteen met elkaar in conflict zijn.
Dit feIt, gepaard met de daaruit voortvloeiende dtplomatleke campagnes, heeft
een oorlogspsychose geschapen.

RUBBER

•
0

e r sen

(Aneta).

<Oft!eleele

koer~n,

nadruk

nrbod~).

23 Dec.
449
29634
285
165 '/4
409%
105
20
57%

,lmsterdam rusUg

(Reuter-Butun)

Beurs te Batavia

Am,s t e r dam, 24 Dec.' (Aneta).
24 Dec. 24 Dec. 28 Dec.
Drlemaandsdollars deden % 'en dito
open
slot open ponden % dlsaglo.
In verband met de Ieestdageri 'was de
8neets apot • ,35~/. 3es/.
112
stemming
rustig. Het publiek en de be•
35
35
• Ja·nuart
a
7
roepshandel was zonder actie of geneigd
~
AprUlJunl
/.
3i l , ) 35'/
tot reallsatles.
f
351/ 2
'J57/8
• Juli/8ept.
.. f,o.b Dec.
351/ 2
3511•
In de Amerikaansche afdeeling was
Medium blankets
hetadvies heden ongunstlg, zoodat de
oec./Jan.
34 3/ 4
Amerikaansche marktzich kenmerkte
RQlled bark Dec./Jan. 33 I.
door gereserveerdheld ; arbitrage laatbeurswerd niettemin gekocht. De hanDe markt sloot Donderdag vast.
del was het levendlgst in, Anaconda.
Bethlehem Steels waren kalm en vast,
Lon<1en
Sporen waren verwaarloosd. Er was
eenige vraag naar Oil-Shares,'vooral
(~uter-Eastern)
Tidewater was levendlg. .
,
Beleggingen waren 'vast voor Indische
23 Dec. 24 Dec.
Leeningen; Nederlandsche Staatsleeopen alot open slot ningen, en; Gemeente-Leeningen waren
not. not. not. not. beter.
Dollarleenlngen Koninklijke waren
dbe.'" 'PO' lOOp.
97/ . 10\/]8 1(,1/. 10 5!J6 vast.
verk.
Il)I/lS - 105/ 8
Fransche Leenlngen waren zwak en
.. J&DJMrl. ltcoP.
10'1. - l05he
werden
ruim aangeboden. Pandbrieven
10'/18 - 10'1,
Jerk.
\
II AprU/Junl ltoop.
101/ 18 - 10114 waren lusteloos.
De locale markt was zeer zwak.
verk.
101/ 8 -.:. 10~i.
Philips werd op vroegbeur,,> gevraagd
• h1fJBepl, toop.
916/ 18 - 101/ .
'Vut.
IOllis - 101/ 4 en was levendig, werd later lusteloos en
• OCt./Dec !toop
f1 11s - 101/a
was aan het slot prijshoudend.

Nabeurs
24 Dec.
458
24 Dee.. slot
.305
286Vz Handelsbank
143
Kol. Bank
1673;~
75%
412%' Escompto
99Vz
I
106
H. V. A.
452%-453
19% A'dam Rubber
303%
583 / 1• Philips' (R. 11)
284
55~~
56
Vorstenlanden
39Vz
39Va
7
40*
40 / 1. Internatio
174
Lindeteves
13934-140
-,,- a 1 300
139-139%
Unie
104%-1043,4 104%
Sl'otkoersen (Aneta)
N',I. Spoor
661/ 4
23 Dec. 24 Dec. Sem. Cher. Tr.
37%
4%% Indle 1931 I
2434
lOO~4
100* Sem. Joana Tr.
4% Indie 1934
160
100* 100"/•• Emni a 1 100
4% Indie 1934a
10034 100"'/,. xon. Olie
409*-410
409~4
5%% Young (m. verkl.) 20"/,.
169
20* Alg. Expl.
Om deze reden was TsJechosloIS{)
150
Amsterdam Bank
Cities Service
$ 33/ , .
wakije genoodzaakt de waarborgen
Javasche Bank.
294
292% Shell Union
$ 20%
voor zij11 veiligheid opnieuw in beKoloniale Bank
75%
75'/4 u. S: Steel (R. 11)
$ 58'/4
schouwing te nemen, zooals ere bondNed. Bank Cert.
L
184
Gen. Elec. (R. ill)
391/ 4
" 391/4genootschappen met Frankrijken de
N. r. IEscompto Mij.
Stand. Br. (R. II)
9910/ 1•
" 12%
Kleine Entente, alsmede het verdrag
Kennecott (R. II)
Handelsbank
142
145
$ 46-46V4
tot wederzijdschen steun met de
Anaconda (R. II)
N. H. M.
16634 168
" 40-40%
verk.
10
- 10"116
Sovjet-Unie en hierbij heeft TsjechoA. K U.
44% Aniem N.B.
236*
~5*
slowakije geconstateerd wat het zal
1/z
De
markt
open1e
Donderdagzeer
vast
Sem. Stoomboot
Cal'Ve Cert.
90
91
214
moeten doen in geval van een nieuw
Philips
12934 en sloot eveneens zeer vast. Er waren
288
288% BasHam
129*-130
Europeesc~ conflict. lIet is titans op
goede, algemeene aankoopen. .
Unilever
166Ys 161V4 Bodj. Datar
13134 132
alle eventualitteiten voorbereid.
Cities Service
3Va
3"/"
•
19'°/ ,• 20Va
Wat Frankrijk aahg,aat sprak Dr. Be- Shell UnIon
Amertka kocht weer groote hoeveel76%
76Vz
nesj de me€ning ult dat de vrees inzake Shell Union .Cum. pret.
heden rubber voor Iversciheplng in z'n
Beurs te New-York
57%
spoedig te verwaCihten erpstige binnen- V. S. Steel
58V4
geheel in 1937. De producenten bleven
40"/,.
landsche conflicten in dat land schrome- Anaconda
40*
gereserveerd.
(Van Aneta-Reuter)
Bethlehem steel
55%
56%
lijk overdreven is
47'/,.
471/ 4
Ten anzien van SOvjet-Rusland ver- Montgomery ,Ward
New-York
23 Dec. 24 Dec.
48%
klaarde de Tsjechoslowaaksche- Presi- Intern. Nickel
48Va
381/4 . ) 38Va Cities ,Service
<l'ent, dat hij ervan overtuigd is, dat sta- General Electric
3%
4Va
(Reuter-Eaatern>
lIn geen gewapende botsing in Europa Standard Brands
IP'/l. 11UI/1' Shell Ui1ion
26%
26*
)
23 Dec. 24 Dec.
5Ql/,. U. is. Steel
wensoot.
'
General Motors
49%
77%·) 77%
46"/,. Anaconda
46%
Wat, de betrekkingen met Duitschland Kennecott Copper
54
53V4
4 u. n.m. 4 u.n.m.
181
betreft merkte Dr. Benesj op, dat het Borsumij
183% Bethlehem ,
75% I 74* crept apot koop.
22\/16
223/ 4
175
Duitsche vredesaanbod van Maart j.I. Internatio
Corp. Tr. (Mondif. Sib.) , 3.71 '3.75
180
8heeta IIp.ot koop.
217/16 '
2018 / 16
105
grondig door de mogendheden moet wor- Lindeteves
110
64
International Nickel'
64%
·
vert.
20'~/..
21 g/18
den bestudeerd en dat een ernstige po- Alg. Exploratie
169
169% Union ,Pacific
123% 123%
Of
Jan.lMrt. koop,
2013/ 18 211/2
&ing moet worden geda'an om met B1l1iton 2de rubriek
529% General Electric
521/ 4
52Va
• . 'Apr./Junl kool>
203/ 4
211,'1~
I'
'Yert.
Duitschland tot overeensteil1ming te ge- Koninklijke OUe
15·)
410Va 415
201/ a
219/1~
Standard Brands"
15Va
raken.
79
JaJva-China-Japan-Lijn
77%
General Motors
66%
66%
De markt was vast. '
150
Kon. Paketvaart Mij.
55%
Montgomery IWard
, 57%
De markt Is 25 en 28 dezer gesloten.
President Benesj wees Scheepvaart Unle
61
105'/4 107
Kennecott
61V4
er met n a d r u k op d a t Se'm. stoomboot & Pro ,208
Standard Oil
67%
81otnoteeringen
de Tsjecho.lowaa~sche Cult. Mij. Vorstenlanden ,38*
38Vz Hudson Motor Cars
19Vi
reg e e r i n g d; e g e r ue h ten H. V. A.\
454% 457Vz
Stemming: prijshoudend.
23 Dec. 24 Dec.
dat er In verband met Arendsburg
415
419
De 'heurs .Ls 25 en 26 dezer gesloten.
",,"ut.
Bpot
koop.
2013 '16
d erne t e l k a a r' I n s t r ij d Deli Bat. Tabak'
240
243
•
verk.
2015/16
zlj/nde piol~!tleke Idea,len Dell Mij.
308% 311
t)
aanbod.
Slleets .Apr./Junl . tooP.
20'1/.
der betrokken landen Oostkust
6\)%
67%
,Jerk.
207/a
1 n den a a s t e toe ko m s t Senembah
271
274%
,De
markt
Is
.op
26
dezer
gesloten.
een oOl'log zou kunnen Malabar Thee
289Vz 289Vz
\Visselkoerscll
sloten.
"'
u l t b r e k e n ,t'usschen Michiels Arnold
188
188
S 0 v j e t-R u s I and e n J a pan Amsterdam Rubber
300
304%
Amsterdam
,PI'D
o t t u sse hen 8 0 v j e t-R u s~ Bandar Rubber
214
218Vz
34
I and enD u 1 t s chi and, n i e t Sumatra Rubber
259
255
L'onCStn
81otkoersen
gel 0 0 t t, doc h h' U .w a a r~ Malang Tram
64
(~uter-Bu~m)
s.chuwde de Eu~opeesche Serajoedal Tram
Mark
73.42%-73.47%
25
democl'atleenzoowel Besoekl Tabak
Pound 'sterling
122
124
8.96%-8.96%
23 Dec.
24 Dec.
ten a, a. n z 1 e n van d e aut o~ Nisu
1.828 / , . - 1 . 8 2 " / , . liwarte 51ngapore ell.
Dollar
152%
150
r 1 t a I t e a Is· de· com m u n I s- 4% ,Nederland
100% 100"/,.
Franc
\ 8.52-8.52Vz (,o~~en: oe.c.lJan.
3 m.IdJ,lr. 3 m.ldpr.
tIs c h,e reg I ems e e r b 1 e d' 3% Nederland 1936
99'/4
99%
Praag
6.37Vz-6.42Vz ,WiUe Muntok ell.
end u I d z a a m h e I d t e b e- Rob aver
134
135V4
33.50-34.00
Weenen
LoMen Jan./Mrt. 5 mtdpr. 5 IIl1dpr.
t r a c h ten.
!
106* 107
l'w&rU Lampoilgcu.
Incassobank
(Aneta)
180% 187
Londen· Jan./Mlt. 31/ . mtdin. 31, . aanb.
23 Dec. 24 Dec.
Javascihe Cultuur
219Vz 222
Walsumatra
Prolonga.tferente
We
We
TIN
219% 227
Vico
Frallkrijk
Koer.
138
138
Gandasoll
Amst.-B'v!A
1O()7 /]6
10()SIa
Londln
470
Pasir Nangka
idem
. 1005/16
lOO~/18
31%
32'/10 It idem
1I)09/i~
Oil
lOO71t6
De Metaalbe~erker$stakin9 Continental
, (Reu~r~Eastern)
Amst. Londen
8.971/ a
8.9f/l.
70'/4
71
Comm. Amer. Smelting
New-York 1.825/8
1.~25/3
Of
:.
23 Dec. 24 Dec.
89'/4
89%
Chrysler
Corp.
BESLAGLEGGING OP FA8RIEKEN
Parijs
853
'iI.52'1.
107
Bengkalis
Expl.
Mij.
GE~ISCIIT
~rUln
(l&m1<1n,l.C-&toOemngen' 232~/4
73.45
73.50
Corp. Tr. (mod. distr.
Mn\).
type)
l-mn~.-lever1nlP. to·
231
Par ij s, 23 Dec. (Transocean). De
fA)ndeD
ged.lverk.
staking der metaalbewerkers in Noord- Union Pacific (cert.) ,
93
93%
(gewone aandeeHm)
(Reuter-Eastern)
Frankrijk duurt nog steeds voort.
De tinmarkt was Donderdag geslotel1.
3934
39%
De vertegenwoordigers der werkgevers Cert. 6% !Cities iService
24
Dec.
23
Dec.
14~4
15%
richtten een schrijven aan Premier Cert. Hudson ICar
COPRAR
105.11 . 105.19
n. P:.uIJ.s
Blum, waarin ziJ de redenen van hun
!'t. Berlijn
P.21
L
0 ~d e n, 24 Dec. ,(Reuter-East~
12.20'/2
')
ex.-div.
houding opnieuw omschrijven en nog~
Tt. Amsterd&m
8.97
8.9631.
ern). Jan.-versch. 22.15.- Ivraag'.
maals weigeren met de stakers in on!'t. New-York
Afgedane , t ran s 'a c tIe s
49i 511a 4.9P lls
derhandeling fe treden alvorens de vrijTARWB
67····)
66Ya·)
N. r. S.'
heid van den arbeid Is' hersteld.
23 Dec.
115···)
115Vz···)
Deli
Spoor
De werkgevers weigeren eveneens beChi c ago, 24 Dec. (Reuter-East37%·)
-..,
Londen/Shanghal
~1 sh. 211/ ud.
sprekingen met den Premier aan te van- Sem. ~her. Tr.
ernL jan.-verscheping 139V4.
23····)
~
r 1 sh. 6'/u d.
Londen/Bombay
gen alvorens deze eischen zijn ingewlI- Sem. Joana Tr.
206Va"·) 203%·)
Londen~Hongkong
Gasmij. Nat.
1 slf. 3 d.
GOUD
ligd.
240·)
239···)
Londen/Singapore
2 sh. 41/1' d.
De vertegenwoordigers der arbeiders Aniem
Lon d 'e n, . 24 Dec. (Reuter-East~
460·)
462·)
Londen/Japan
1 sh. 1"'/.. d.
aan den anderen kant hadden gister- Taraka"n
ern)'. openmarktprijs in staven fijn per
,l ~
avond' een langdurig onderhoud met den Soerowinangoen
oz. 7.1.6%.
8lotkoer.
Premier en izullen heden een bezoek BasHam
200·)
brengen aan den minister van Oorlog Redjang
<Reuter-Eastern)
ZILVIB
Daladier.
De ITl'arkt was 'Vast.
23
Dec.
24
Dec.
L
0
nd
e
n,
24 Dec. <Reuter-EastDe gedelegeerden der
13
1't. New-YorkiLonden
491%1 4.91%1 ern). Cash 21'/,. en termijn 20 / , . . De
.)
ged3oan!
al'beiders gaven hun
markt
was
stU
en
prijshoudend.
Br.1
1...
New-York/Pa.r!Ja
4.67~h6
4.67 /&
•• )
nominaal.
voornemen te kennen
Indie kocht cash,China en speculanten
n. N.... Yorkl Alnat.rc1am 54.75
54.75
... ) ,biedkoers.
den min i s t e r van 0 0 rverkochten. Sedert de offic1eele vast.... ) laatkoers.
I 0 fl t e v e r zoe ken b estelling 'van den koers 'was 'de stemming
slag te leggen op aIle
vast. Zaken kwamen tot stand in beide
TIIEE-OOGSTEN
tab r i eke n, die v 0 0 r d e
. VOORVERKOOPEN RUBBER
posiUes '/,, bOven den 'vastgestelden
nat ion ale d e fen s i ewe rkoers.
Er waren Br.-Indlsche en algeDe
ondernemil1gen
der
firma
John
ken, doc h die i n v e rDe N. V. Cultuur Mij. "Soerowinanband met het huidlge goen" verkocht ex oogst 1937 een kwan- Peet & Co. brachten in de maand No- meene aankoopen.
con f 1 i ct g e s lot e n z ij n. tum 'van 42 ton Crepe tot 76V4 cent per vember j.1. het volgel1de op:
A 1 gem e e n w 0 r d t g e- kilo franco Soerabaja. '
Bedakah
20647.- kg.
New Y 0 r k, 24 Dec. (Reuterm e end, d a t mIn I s te r D a. 13381.Tambi
De N. V. Rubber Mij. ,,Basilam" verEastern). 45.
ladler nlets voor zulk kocht ex oogst 1937 een kwantuni van
Tandjoengsari
15109.5 "
een stap gevoelt.
Galoenggoeng
72 ton st. Sheets tot 72V4 cent per kHo
23G51.- ,',
B 0 mba y, 24 Dec. (Reuter-Eastf.o.r. Belawan.
Gedeh
37292.ern)
.. Cash 52 rupees. Verrekening medio
"
ONDERIIANDELINGEN TE RUSSEL
De N. V. Cultuur Mij. "Boekit Lawang"
Malabar
88837..Januari 52 rupees 1 anna. Verr. medio
pasir Salam
Par ij s, 23 Dec. (Havas). De on- verkocht ex oogst 1937 een kwantum
15469.- "
Februarl 52 rupees 3 annas. De markt
29912,5 "
jerhandelingen over de beeindiging van van 57 ton st. 'Sheets tot 723,4 cent per
PerbawaUlf
was
prijshoudend.
"
Sitiardja
de staking in de metaal-Industrle in kHo f,o.r. Belawan.
14237.Noord-Frankrijk zullen waarschijnlijk
Taloen
De N.· V. Cultuur Mij. "Boekit Lam52093.basa" verkocht ex oogst 1937 een kwante Rijssel worden voortgezet.
Tjlseureuh
20494.5 "
DE ENGELSCIIE EXPORT NAAR
De minister van Binnenlandsche Za- tum Van 54 ton st. Sheets tot 72* cent
Wanasoekj\
23023.- "
"
RUSL\ND
ken Marx Dermoy maakte bekend, dat oer kilo f.o,r. Belawan.
hi} den prefect van het departement du
L 0 nd e n, 24 Dec. (Transocean).
GOUD EN PLATINA IN RUSJ,AND
Nord heeft uitgenoodigd zoo spoedig
PRIJ,S-INDEX \
oM 0 s k 0 u,
22 Dec. (Havas). Vol- . De Engelsche eXlYJrt naar Sovjet-Rusland
mogelijk de betrokken organisaties van
Lon den, 24 Dec. (Reuter). Heden gens de officleele statisUeken was de ' in de e,erste 11 maanden vall 1936 bedroeg
werkg'evers bijeen te roepen, ten einde
9.832.775, ihetgeen 7,1% meer is dan in
op de vool'stellen van Premier Blum teO 177.1. Gisteren 176.0. 4 We):ten geleden goud- en plaUna.producUe in 1936 26%
162.9.
grooter dan diG in 1935. . '
hetzelfde tljdva,k van 1935.
antwoorden.
H. V. A.
Amsterdam Rubber
Philips
Unilever
Kon. 011e
Scheepvaart Unie
Shell Union
U. S. Steel,
Bethl. Steel
Anaconda
De. markt was vast.

Beurs-Overzichten

8ingapore

Demos .te Amsterdalll
Ope n I n g s k

...

1

"
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Aku was op middenbeurs verlaten en
aan het slot zwak,
I
'
Het publlek kocht Unilever, welke vast
opende.
,
Kon. OUe opende vast, werd door het
publiek en door het buitenland gekocht,
Ilep op en sloot tenslotte vast.
Rubbers waren vast, ofschoon de rverwachtingen nog noogerwaren, in verband met de 'gunstlge berichten betreffende de willlge markt te Londen voor
het product. I
Schepen waren prijshoudend. Unles
en KN.S.M. waren vast. Indische Lijnen prijshoudend.
I
Londen opgewekt
Lon 'den, 24 Dec. ,(Deuter). Op de
Londensche aandeelenrnarkt was de
stemming opgewekt voor alle atdeellngen, hoewel na 12 'uur practisch geen
zaken meer werden gedaan. Rubbers
waren bizonder goed gedisponeerd in
sympathle met het product, dat zeer
vast was en op de beste noteeringsloot.
Cacao was vast, in sympathie met Arnerika.
Tarwe was vast.
De Amerlkaansche afdeeling was stu
en prijshoudend.
l

Crepe tot resp. 36% en .38%cent, daarna
zijn de prijzen geleidelijk naar bovengegaan't.w. tot 37% &39% eent.
Deze zware stijging houdt verband
(Van onzen ProductenmedeWerker)
met veel vraag uit Europa, Amerlka en
Van 18 - 2t Ikcember Japan en ook met de bet.ere belangste1Ung poor 'speculanten :aangetoond.
Lam p 0 n g Rob u S t i3, ,~n
De omzet van ready rubber was willig
W.):. B. R 0 'b u s t a K 0 ! fIe. De
koffiemarkt lag gedurende verslagpe- en aalunerltelijk betere prijzen werden
riode stU en lusteloos. De prijzen b~k betaald voor ready rubber tegenover
kelden af, daar ,de ezporteurs zeer wei- forwards.
nigbe1angstelling toonden. :Bovendi~Ii
In "forwards" leveringen' kwamen
kwamen de New York-noteeringenqok
wat 1ageJl af. W.,]j.(B. robuSota.. eerste verschillende transacties tot stand n,1.
kosten Soerabaia daalde van J 17.- tot
st. Crepe Jan./Dee. a 38Va ct.
1 i16% per pico1. iBeV~lkingskoffie lag
st. 8heet Jan./Junl a 36% "
nog flau.wer, zoodat de prijs in verhouAan het slot (Was de markt vast met
cing verder' inzakte. Lampong robusta
15% werd tenslotte tevergeefs tot I '14.":- weinig aanbod.
aangebodel1, vraag 1 13.65. :r.,ampong ro~
U. K. stockeijfers:
busta 35% noteerde 110minaal 'I l3V4.
Londen
34873 tons
Z wart e Lam p 0 n g P ~ P e 1'.
Liverp.,
47613"
De markt was stH ,en-iets Uau.wer, daar een vevmindering van 2799 tons
exporteurs uit de markt bleven. De on~
dertoon bleef echter vast, zoodat direct
betere prijzen te verwachten zijn indien
De Theemarkt
eenige vraag komt opzetten. Telok Betong l1oteerde:

Protlucteulllurkt-overzicht

\

(O~gave

van Dunlop & KollI)

dd. 19 dezer vraag 1 12.10 aanbod. I 12.35
Batavia 21 Dec.
" 21,,,
" " 12.30
"
,,12,50
" 22' "
"12.25,,,~ 12.50
De tOtale hoeveelheid ready thee welke
"23,,
" " 12.15
"
,,12.6()
gedurende
de afgeloopen week werd aan"24,,
" " 12."
,,12.25
geboden, was eenigszins minder dan de
Op Batavia hielden verkoopers hooger doorsnee-hoeveelheld van den laatstel1
n.1. ± 1 :12.75, terwijl koopers hoogstel1s tijd, wat toegeschreven moe,t worden aan
1 12.50 wilden .betalep.. Eemge transac- het feit dat de markt 2 dagen gesloten
ties van belang werd'en ons niet gerap- is geweest.
por~rd. ;Londen Moorraad: 1816-'- 11
De kwaliteit was ongeveer op peli.
tons.
.
De vraag naar gebroken soorten betrot
Witte Muntolk' Peper. I¥»- wederom dezelfde klassen als de vorige
pers en verkoopers konden .xuet biJ' 6'1- week; de prijzen vertoonden geen Inoekaar gebraeht worden. Oeboden :Werd menswaardlge verandering.
van I 18% tot I 19.- ~et ,erk90~rs De markt welke opende, met levendige
eerst tot 1 20Va, later tot I. '~;-,.. en vraa.g naar Pekoe Fngs., verslapte later;
I 19%. Business 'kon nift tot stand ko- de prijien toonden een nelgil1g tot ~a
men, daar de verkoopers te Banka ~n len.
~fwachtende houdirtg aannemen, t.emeer
Voor Dusts bestond weinigbelangsteldaar de prijs in verhouding tot ihet lIng. Gewona tot bruikbare middensoort
~warte product te laag ,noteert.
Or. Pekoes ontmoetten meer mededinglng en kunnen als Vz cent duurder worVoorraad Landen: 11841 + :1 ton.
c;len beschouwd.
Andere bladt.heeen bleven ongeveer
iC i t ron e 11 a - 0 II a.De markt
was buitengemeenvast ; tot steeds :hoo. prijshoudend.
gere prijzen werd het betre~elijk aari.K w a lit e it: Ollgeveer onveranderd.
bod uit de markt genomen. Producenten
baden slechts weinlg· :aan, doch
Londen veilingen :
mige exporteurs /Verkochten, daar reeds
Yoldoende winst genomen kQIl worden.
Britsch-Indie 14-12-'36: Onveranderd.
Deprijs voor Januari/Junl levetlng liep
op Nan 11.45 tot 1 1.55, terwijl ~ulVDe'"
Java 17-12-'36: Middensoort B.P. midcember levering oploopend gedaan werd densoort O,P., ordinaire Fngs. V4 d. duur~
van 1 1.42.% tot 1 1.52.% per kilo.
der.
Amsterdam 17-12-'36: Ordinaire Pekoe
Tap i 0 ca 's. Exporteurs waren en B. P. en goede O. P. onveranderd.
vIij geregeld in de markt, zoodati een
Goede middensoort B.O.P. 1 cent labehoorlijkkwantwn meel afgedaan kon
worden. De prijs llep tengevolge'vande ger.
l.."€tere 'vmag nog 'verder op. Afgedaan
Andere soorten 1 cent duul'der.
werden voornamelijk de bekende merDe Batavia markt zll gesloten zijn
ken.
I '
van 24 December 15 uur tot 29 December
9 uur.
R ij ,s t. Terwijl Oost- en MiddenDe veilingen in Landen en Colombo
Java gestadig vaster worden door mime, zUllen aanvangen lnde ,week beginnenaankoopen van de :bui~ngewesten,. is in de 4 Jan,uarl 1937.
West-Java-rijst niet.s te doen. De afzet
De volgende Amsterdam veiling wordt
naar het binnenIand Igaat zeerstroef, en
op
8 Januarl 1937 gehouden.
voor exportzijn onre kwaliteiten met
On3 volgend rapportzal worden gedagewild:
teerd op 4 Januari 1937.
"

•

'

.

j

sam-

Batavia Noteeringen per half Kilo,
Het is niet uitgesloten dat de ,verdere
sl.uiting der W. A. Borneo per 1/1137 de inclusiet uitvoerrecht.
O. P. Finest
,42%-45
Batavia-markt ten goede izal komen,
O. P.'s good medium to good 41%-4.2
terwijl ook de Sum. OOstkust OOJ lagere
O. P.'s ordinary to medium 40%-41
prijzell weI meer interesse voor Westp's ordinary to medium
39 -40
Java. za1 gaan toonen. De deze weekgeP. S. & S. ordinary to
houdelli Billiton tender werd afgedaan tot
38 , -39
f 3,37 0 & F TandjongPandan, hetgeen medium
'Oust & Small Fngs. ordiwederom iets beneden de vorlgeafdoeI
35%-36
ning ligt. Het. aanbod voor deze inschrij- nary to medium
B. .0. P. Finest
44 -46~~
ving bestond uit 8 biljetten, alleen vrij
B. O. P.'s good medium
scherp ~oncuIreerend. 'Noteering~n :
to good
39 -43
B. O. P.'s ordinary to me1 3.50
Huller Boeloe
dium
37 -38%
Tjere
"
" 3.20
B. P.'s ,ordinary to meLolosan Tjere ,
" 3.dium
37 -37Vz
Petja Koelit Tjerc " 2.80
B. 1'. ordinary to medium 36'i':i-,37
Rub b e r 2 1/1 2 -- 2 5/ 12 : Bij
P. F. ol"dinary to medium 37 -37Vl
h.et begin van de week zijnzaken tot
(Zfa verder Vierda Blad)
stand gekomen VOOr iSt.Sh~ets & st.

1
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FRED. ASTAIRE
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mee sler lijke
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Prachtig

o FOX

ba IIe t u i t de." Cas s' e
U

b!w) ld!r:n
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...tlrlP!.~__.HJMllhli
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met LIL DAGOVER
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h st

in

lII" .......'

ALAN HAle ...
ALAN bINEHART,

Eneutiv. Produce,
, Sol M. Wurtzel

~

Oirteltrl ., EuSt.,

W'LL V BIRGEL

P H It H ARM 0 N I S C H

KAISERWALZER"
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CENTRALE BIOSCOPE M~,-sqRNEUS

Heden- en morgenavond

,A CITY'r...

CLAUDETTE
COLBERT
,
~

,

United

in haar groote succeshlm

~---

iiiiili
She Married Her Boss

met RANDOLPH SCOTT, BINNIE BARNES,' HE'NRY WILCOXON,
BRUCE CABOT en HEATHER ANGEl. Toegankelijk voor aile leeltijdenl
GROOTE MATINEE'S voor jOng en oud,
',J
op heden- ~~, m"rgenmiddag,. telkens om 4.30 )-I.

•.

--- - DECAPARK

»Der ZarewitS(h" met Martha fggerth

-.
..

$....

;.

Wi

A4k

mw..,w,.

.:hlffi to escape frOID'
~A PRISON 'CAMP~

"0-,;"

at;pnnwtipaw:mliiiia

CINEMA PAL,ACE
X

ri..-....-..-~

PATSY KEUY

55 - . ' .

H

-~iEN

LAURIEL & HARD'
ce grootste grapjassen ter we reid, in hun nieuwste lachsucce s ;
Z IJ I S BEG 0 NNE hi r·

GRENZEN.
Maakt Uw huis daarom ge.zellig
door het aanschaffen van mederne ensmaakvolle
.

en de

Perkement Icmpekeppen, bu.reeu- en kamerlampel1, in eenvoudige en luxe uitvoeringen
stellen U in staat de juiste
keuze te doen,
BILLlJKE PRlJZEN
Desgewenscht leveren wl] ook op
arbetallng,
I; 1

T0K0 "P 0PULAIRUI

g~kieurde teekenfilm: ,,0 E V A L S C H E ~ r N T E R K L A A S"
Goedgekeurd voor aile leeFtijderi, kornt dus alle'n I

MATINEE'S: Morgenochtend 10,15 U.: LAUREL & HARDY in "SeNNIE SCOTLAND". Voor aile leeftilo:len. Morgenmiddag 4.30 u.
THE. BARRETTS OF WIMPOlE STR(ET, met FREDRIC MARCH.
NORMA SHEARER, CHARLES LAUGHTON. Niet voor kinderen.

.JmIjmm~ dA• • , . ,ft' 'ia4;P~il''''E.:.w
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GIRLS

IN THB

DRAMATIC
MU'SICAL
BXTRAVl1GA!\tZA
I
":::::'
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'·:;:~~:~~~r::::~:;:{(~?:::::·
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23051

The same pic·
ture that played
to packed
hOuses at $2.20
is here now at
popular prices!

,

'.

X

,

Shirley zal U wederom verteederen met
haa r spel, haar vroo!ijke za ng en dans

-EEN FILMVOOROUDENJONG~

~

•

- - - - - - - fen film met hoog-spanning - -.....---EXTRA:

(Niet voor kinderen).

BEZUINIG'EN

Prinses Juliana

op Uwe huishoudelijke uitgaven
kunt U veel, indien U UWe,

In verband met het a'.s. HUWElIJK varf

H~ 1(. H_

speciale Polygoon-reporfage vooraf.

• •

·
X
RE

Speciale matinee's: . Zaterdag 4.30 n.m,
Zondag 10 uur v,m. en 4.30 n.m.

,

~1

m

Entr~e:

......

met L E S LI E HOW ARD en BETTE DA VIS

-

tn. ,

....

--

-=, LI LIONG HIN

•

;

-

. . . . .-

bestelt bij :

. . . .1BII11Z!!

Gang Kenanga 26 Sene'"
Telefoon 132 136 Welt.'
Wij beJ:orgen alles franco thuis.

,.

2023,6
with YlltGINiA BRUCE • FRANK MORGAN .

tAN"IE BAICI • RAV BOJ,OER • "~l
p."~Lnq . . . HARRI~t .HOCTQQ
REGINA,LD OWEN arid ERIUST COSSAftf

C HER I BON.

. De verbijsterende praalvertooning,
welke Melrd-Goldwyn-Mayer met
Oud en Nieuw het Bataviasche publiek aanbiedt in het
. 537

Magneetjes Trekken
"w--eee"

4ee

••••
;'

w'

,

,.

......

THEA.,.ERI
•
. d'S+;:w.wW"WQA W

Spoedig in:

naar het spannende.amusante . boek va'n Savage: "MIJNOFFICIEEL
VROUW" met RENATE MuLLER
GEORG ALEXANDER; GRETE
,
WEISER - HARALD PAULSEN

ESCAPADE
=

f

etc.

Scrdn prq by Wm. Anthony McGuire

MATINEE'S morgen 10.15 en 4.30 uur: BRIGHT LIGHTS (OP DE
PLANK EN), musical-comedy met JOE E, BROWN, ANN DVORAK en
PATRICIA elliS.
522
Ook voor kinderen.

•

Kir\deren

Kaat Massel

De publieke opinie over dit machtig' werk is onverdeeld
gunstlg. Dit zonderling verhaal over mislukkelingen des
levens houdt een ieder tot het I~atst toe g'eboeid onder
een al evell eigenadrdige betoovering,
,
Onle keurlge extra's: JACK DENNY AND HIS OR·
CHESTRA, musical - DAAR KOMEN DE JANTJES I comedie met den bekenden komiek EL BRENDEL.
Ongeschikt voor kinderen.

_M

f

De plaatsbespreking voor de premiere van het Oranjeblijspel
.

(Vlammen4e Harten)

•

Volwassenen

rr. .

THE PETRIFIED FOREST

. . . . . ...,.,...

"MODERN TIMES"
0.30 542
0,50

CHARLIE CHAPLIN In

VOORTZE1TING VAN WARNER BROS'.
PHENOMENAAL FILMSUCCES:

wpa=p==

Provisien &Orankan

de

Heden- en volger.de avonden:

mrzrrz==

,·",':'x.,·:·:;·...

Evenals Secret Agent en Seven Sinners wederom een
hoogst interessante en spannende British-Gaumor'lt productie

X,

'.4, ...
F

OTwo years' in
production I cost
a fortune to make I
It is the most
Ihrilling and spect a Cu 1a ten t e t·
tainment in slage
or screen history I

rr

OSCAR HOMOLKA

'limy

,,0 P G E J A A' G D"

Elk kind ontvangt een groote, 'raaie, nieuwe fa to van
SHIRLEY TEMPLE
Entree
(aileen voor deze matinee's):
kinderen f 0.50
volwassenen gewone avondprijzen
UJIA1IIlIIIR
We

;WM'··'

·:·:···:·:·:.; ~··,·-:·:·:·:~:~/~·:::·:;;:::::t

AFD. LAMPEKAPPEN
I
Possor Boroe 93 - Batavia-C. .
- Bandoeng
Braga 35
Tjikeumeuhweg - Buiten.zorg

met

X

,. ..:.~

WOMAN'

I

GLORIA STUART, CLAUDE GILUNGWATER, ALICE fAYE,
JACK HAlEV, HENRY ARMETTA, MICHI\EL WHI\UN.

Zaterdag . ~n Zondag 4,30 n,m,
Zondag 10 uur v,m. vall
HET ARME RUKE MEIS~E
met SHIRLEY TEMPLE

.

50 STARSI 300 GLORliFlBD

(THE ~OOR' LITTLE RICH GIRL)

EXTRA.
MATINEE'S

_ _...

becfutiful

SI;IRLEY TEMPLE---

HET ARME RIJKE MEISKE

D£CA-P~Rf(
.

• (KELLY THE ~ECOND)

---------

-than'from this

Heden- en morgel1avoild voor het 'aafst:
een film vol Jeugd, vreugd en vroolijkheld

-

ontvangen)

Jt: waSreaS)~f~toi~

534

6 Jenuart a s. GROOT ORANJE BAL
.......
ztt "PI •
ursa
".ftWliRUJS&5&;
" ,I
...

vlie~tuig

(zoo julst per

.

. . . . 7''' ..........;;;._.-

met de onbetaalbare komieken
en CHARLEY
. CHAU~ bljgestaan door GUINN WILLIAMS en PERT KelTON. Een
aaneenschakellnq van dolkomische situatles en verwikkelingen I
ONS DENDEREND VOORPROGRAMMA;

53U

_........... Onze .zeer uitge,breide sorteerirtg
--r:7 moderne Electrische kronen,

offrcert als spedale kerstverrassJng

Otto Walburg, Georg Alexander
(aile leeflijden)
Kindervoorstellingen;
Zondag 8,30 en 11 uur v.m,
TOM TYLER in "DE SCHRIK DER PRAIRIE"
Maandag en Dinsdag: JOS~PH'SCHMIDl in
"WENN OU JUNG BIST" ~et SZo~E SZAKALL

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

~~

=

_

DE TWEEDE

KELLY

.. -,.j........
-~, ...
- - / lAM p. EKAPPE·, N

-- ..

. . . . ':If qia. . . .,.4i;' .• .

__

Zaterdag, Zonday 5 uur n.m,

Kerst-Matinee's:

met Johnny Downs en Betty Burgers ~

"CORONADO

Claudette is frisch, levendlg en eharmant als de knappe
secretaresse, die met haar "baas" trouwt. fen uiterst
humorlsUsche en bekoorlljke comedle.
'
(Nlet voor kinderen)

_

ONS INSlAAND L\CHpROGRAMMA
...,.
V00R DE FEESTD.AGEN:

GEZELLiGH EiD· -kENT

~~iEtsL~,~Ts~TEn~~~e~1o~iiKAN~i~,~erfilmd:

'Spoedlg in

GLOBE ~=~=

. . . . . .wr

HEDEN- en morgenavond, ZATERDAG en ZONDAG

HERBERT MARSHALL
en RUT H C HAT T E R TON

4iiJiIJiiiW~W'llI5UI""Q4:\!IIHV'P:"'''''~\
h
rl ..
rl

'
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iIMWtI*

., 1i.
'r

r.,rI,

(La Tenere Sanvage)

met

~'

531

'

~

I
\

met Muth Eggerth, Szoke Szakall en Will Elchberger
,
.
(Nlet voor kinderen),
:-3 J

. ,

~~,

SIMONES/MON

J:l..•.>..e..;

'ancl\lBU C K"~:,.

en het

B E R L IJ N S C H

.
~.4~~ill.~I. ·
?ill.~

ROBE RT KENT

UfJ-meesterwerk

Vooraf o.a. het juist.ontvangen FOX NIEUWS, m et da troonwisseJing in EN';::LAND
Vrijkaarle-n beslist ongeldig,
(Niet voor kinderen).
.
MATINEE'S
Zaterdag en Zondag 5 u.n.m.

picture with,

PAUL KELLY

i set t e"

0

.~ SLOTAC.COORD
-

Verliefd OJ1 haar leeraar I. Welk een
problee m voor ~n melsle, op de grens
van haar vrouw-zijn ••••• wel~ een
probleem o6k voor den leeraar, J
Welk een prachtrol VOOI" het debuut
van de lmpulsleve, Iasclneereude
.

HUDSON

de "N e g end e" .

van

ultvoerinq

SIMON

MEl SJ ES~ IN· TER. NAAT

:~tf2Qe.\
Een Ietllooz e

aan het Hollywood-firtnament

in haar cerste Amerikaansc:he film

8EyoMO

spel-

vr.lagt Uw aandaeht voor een

S'/MOIIE

~OUN

montage-

Een sterke , handeling •

DECAPARK

ITI»e

Een interessante dialoog-•

Wl<:'

,{great adventure story of
it the Canadign Northlandl

t

.•

--'-

•......-.-...ai'--...

------~

I,JAMES OLIVER CURWOOD'S ~ & ". . .nleuwe ster

Een verrassende, sublieme regie-

• i Een

GINGER ROGERS OP HUN BEST

_:_--------

,

H E DEN...
en volgende avonden
•

em

u

&Pl•

&

_ _ _ _~

• . . .lummr. . . .ti. . .egswa:aJ

CAPITOL
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gen geen gelegenhetd deze te ontploolen,
Toen het gezelschap onder geleide van
de' politie naar buiten kwam, hadden
z1ch op het Domplein verscheidene poIitleke aanhangers opgesteld, terwijl een
.totograat het heele gebeuren vereeuwlgPolitic rekeut het heele
de..Door de snelIe wijze waarop de politie
de N.S.n.-ers naar het hoofdbureau
gezehchap in
transporteerde, verwekte net geheele geGROEP N.S.D.-ERS VERSCH,UKT DEN val echterzeer weinig opzlen, zoodat de
demonstratie In dit opzlcht rnlslukt is.
TORENWACIITER

N. S. B.-vla9

Hoe Holland de Werklooshei~ bestrijdt

Domtoren

er weer een andere streek aan de beurt.
Net zoolang tot alle arrnoedlge en verwaarloosde uithoeken van ons vaderland
herschapen zullen zijn in even smakelijke landouwen als dit Zwindersche
Veld".

Van grauw moeres fof rianf landschap

GOn

-

Een groep van 24 N.S.B.-ers heett den
14den dezer (en groote zwartroode vlag
met het opschrift ,,1931-1936" aan den
hoogsten trans van den Domtoren te
yen van dit merkwaardlge epos, Nog
l\IOEDERLANDSCIIE BRIEF
Als in een stadstulntje
Utrecht, 98 meter boven den beganen
kleuriger en overtulgender zijn mlsvan
Veel
geld
is
er
uitgegeven.
Veel
leed
grond,
bevestigd. Zij heeft daar gedurenschlen de bladz!jden over de werkverZware jougeus ell hun
is
verzacht.
Veel
werk
is
tot
stand
sede
ongeveer
tlen mlnuten gewapperd,
schaffing in Drente, van ouds onze armonzen redacteur in Den Haag.
Poglngen ook een tweede vlag aan den
materfual
ste provincie die tevens in de huldlge komn. De Hollander heeft zijn geboortegrond
de
laatste
[aren
eens
geducht
·,oren
te
bevestigen
heeft
de
politle
vercrisis de hardste klappen heeft opgeIn den nacht van 27 op 28 November
onderhanden genornen. Er is met, den
ijdeld. Het geheele gezelschap werd invangen.
jI.
is te Delft ingebroken in de kantoIII
bodem gesold als in een st adstuintle.
Overolverkriisboor legen clen prii' Yon 80 ten'
gerekend en in twee politie-auto's naar ren van de Vereenigde Bltkrabrleken.
Het Zwindersche veld Hier de aarde vandaan, glnds de aarde
513 het hoofdbureau aan het Paardeveld In verband met deze en andere lnbraDen H a a g, 14 Dee.
ilk neem hler over wat hij vertelt van naar toe. Te veel water? - weg met·~'.!"~!:,:!::~~,lt.:'!'~~V!:::~r~~l"li~''''::.-L'!.~'!.'.:,!:'.:.:,:-. I~:;rg~;;~h~~~;:~~~d~~~ g~~:~:ln ~::~ ken zijn thans te Rotterdam en Den
Haag vier mannen aangehouden, wier
overlast! Te weinig water? -'- .
b
d
t
. 1t
.
I1 '
Misschien het aardigste en belangwek- de herschepping van het Zwindersche dien
hlerheen met dat kestelijke vocht! Wij een ene eriwaar s genc 1 e spiraa eez, hardnekkig ontkenden, meende de po- arrestatle een zeer goede vansst beteekefidste hoofdstuk uit 'mr, van Balen's Vel<;l, tot voor kort een morslge en gore voeren een veroverlngsoor.og met de is omgezet in een spiraalvormlgebewe- litie ten slotte tegen een van hen zoo- kent.
boek Is dat waarin de verschillende vor- streek van armzalige hel en slechte turf,
ging die zich wederom opwaarts rlcht
wapenen des vredes, Overal waar' maar
. • veel aanwijzingen te hebcen, dat tegen
In genoemden nac'it hebben Inbrekers
men van w.e r k vel' s c h a f fin g cen land waar, 'geen eel' aan te behalen cen halmpje groeien wil, daar zuBen wij omhoog naar cen betere toekomst!"
dez.en jongeman proces-verbaal kon wor- zich teegang verschaft to~ de gebouwen
worden beschreven.
was, en ook gespeend van alIe
· di g t den opgemaakt. AHe N.S.B.-ers zlj n van de Vereenigde Blikfabrieken in
. natuur- het zaaien. koesteren en oogsten. De,' I n d ezen h oogges t em d en t ran t em
Delft. In de kantoren werd alles overOnder werkverschaffing verstaat men schoon.
.
loppe.rvlakte des. Rijks is vergroot, ver- .mr. Van Balen zijn boek dat cen boeien- daarop weer vrijgelaten.
hoop gehaald, op de brandkast werd
verfraaid.
En
wij
hebben
ons
Ide
en
k!eurige
schlldering
is
geworden
'
Ii
t
h
t
d
k
Ii'
edeld,
bij ons het doen verrichten van werk~
een aanval gedaan en bureaux werden
" Men e
e
an 00 maar ggen, t kj
0 d
de d k i
ij hebbe'~
h
V ld totd ,t h t i S u e gr n on r ene, w
.• van den strijd di'l in de laatste jaren
De torenwachter, de heEr II. C. Beu- nagezocht. De buit Ibestond uit niet
zaamheden die, indien zij tegen den d·t· Z i d
1
w n ersc e . e.,
a
e ~ het in bedwang, iedere duimbreed.· En
vollen kost.prljs moesten worden uitge- 1926 door de ontgmnm~smaatschapPlj het komt er onberispelljk uit te zien. Het van Overheidswege tegen het geducht.e mer, die het huisje vlak naast den Dam- meer dan voor ongeveer Hen gulden aan
vcerd, te duur zouden worden, maar die "Het Lan;Ischap Drenthe. werd aange- nationale apparaat van voortbrenging, euvel de.~ werkloosheid is gevoerd. ,Wij toren in de Servetstraat Ibewoont, ver- postzegels in 'de bureaux bijeengegaard.
thans kunnen worden volbracht door~ k?cht, rUlm 900 ha. tegelljk. De Regee- vervoer en distrlbuUe is doeltreffender deelen zlJn enthousiasme. niet: op aIle ~~1~~ omtrent het gebeurde het volgen- De brandkast namelijk 'weerstond aan
alle geweld, daterop werd uitgeoefend
de arbeid~loonen .in geworden. Overal is nieuw product1e~ punten. Zoo heert naar onze meening
dat een aanzienlijk deel van die kosten rmgzegde . toe,
en hield zijn inhoud velUg voor de firwerkverSCI,laffm g te zulIen bljdragen.
vermoO'oen ges.'hapen.
Ide nuttige. en v.aak bewonde.renswaard.ige
~
t
"Het was omstreeks halftwaalf, toen ma.
voor rekening, komt-van den overheidsDit terrein llgt bezuiden de Verlengwerkverschaffmg . op sommige pun en een groep van 24 personen, waaronder
steun welke' andel'S wegens wer,kloosheid de Haogeveemche Vaal't tusschen het
En mr. Van Balen besluit:
slechts nieuwen rijkdom kunnen schep- een dame, zlch bij den toren aanmeldde,
Bij het onderzoek. dat de politie in:toch zou zljn uitbetaald., Een van de dorp Zwinderen en Coevorden in een
pen ten koste van natuurschoon, alhoe'
be i h
e t h e t Iverzoe k h em te mogten
"Neen) eens welke rivierdelta gij witt weI wij er niet blind voor zijn dat elders
z c - steIde, :bleek, aldus de "Msb.", da,t bij de
voorwaarden is dat de bewuste werk- soort niemandsland waar men' vroeger
..
in de were;d, en vergelijk den tozstand ook menig verwaarloosd . plekje juist tigen. Al en kochten een kaar je, waarop pogingen am de brandkast te forceeren
. ' ,
ik mij met hen langs de smalIe wentelzaamheden een J:>lijvende uitbreiding nauwehJks ,kon komen. Men is toen v a n .
was gebruik gemaakt van een zgn. brand~
de Hoogeveensche Vaart cen kanaal eens met ons versmpperd landje van door de ordenende en saneerende hand t
b
b
1 E k
van w€rkgelegenheid tot gevolg zullen gaan graven in de richting van Coevor:' wateren en eilandjes. Neem niet aIleen van den mensch tot grooter schoonheid rappen naar oven 1 ehga.
r omden kastenschroef, een apparaat, waarmee
.
de Congo of de Amazone, neen, let vooral is gekomen Overigens is de nette ver- zoo vaak groote geze sc appen om en den laatsten tijd in Rotterdam en omhebben.
den, dit is nu reeds voor meer dan de
..
.
,
. ' .
toren te hezichtigen en geen van de
geving al meer wa~ gewerkt, maar erhelft voItooid en er ontbreekt nog een ook op mmder exoUsche delta s zooals deelmg van 9us land m laatjes en vak. '
De werkverschaffing is dus een vorm kilometer of zes aan. Het zal voor wa- die allerklassiekste van Va~er. Nijl. en je,s, wat volgens mr. Van Balen het echte ~Ong~lu.i fr~~g cen ~Sig~: Of :nder h:~= gens andel's' nog niet, terwijl het in-,
van steu1'lIverleening met aIle bijbehoo- terloozing dienen,· doch tevens voor de die allermodernste van de MISS~SSIPP:. Nederlandsche ideaal zou zijn, niet ons den n ntgs e en'eZo N~ B1 net vedrmo t strument valkUeden deed vermoeden,
zU.li<:
ideaal
p.o.
e
rende verschijnselen van dien. Bezigheid sc h eepvaar.
t Een vel' h ar de weg verge- Wiaar vindt ge. dan zulk een orde'
.
.Maar
. dit doet aan onze waar,- h ebbme een
D gro
"'~
ke to.-erl!
de e I cen
h
Deze aanduiding was oorzaak, dat het
een toegankehjkheid te water, op ralls deering voor het werk niets al., Tegen e en.
e "",zoe rs
on n z c onwil men de menschen geven, onverschll- zeIt de wa,terbedding.
..
.
01 of luchtbanden als in de voormalige q.e deIaitlsten van diverse pluimage derweg zeer belangstelIen~ en vroegen terrein van het onderzoek naar de MaasJig wat hun eigenlijke yak Is. Bij voorkeur 'Zet' men hen dus aan i een . In korten hjd is dit grauwe veenmoe- modderpoel aan de monding van Rijn,l,1eeft mr. Van Balen vortreffelijk aan- van alles. Zoo kwamen Wlj langzamer- stad werd verplaatst. Minutleus recher500rt werk waarvoor scholing nauwelijks ras een. rlante streek geworoen. Zoo Maas, SChelde en Eems? Met zulk een getoond dat onder en, d,oor de hUldtge hand bij ~en hoogsten toren. Het is hier chewerk wees twee broers. D. genaamd en
vereischt is, zooals grondwerk., De Over- g~uw Is dlt gega~n, dat ik er neg versch uitrusting, met zulk een graad van ge- Regeering een enorme krachtsinspanning betrekkelljk nauw en de ~.S.B.-~rs stel- en resp. 41 en 46 jaar oud, als mogeHjke
Ultgestoken tU~f 11l stapels zag stailn op oefendheid kan het Nederlandsche yolk is ontwikkelden een berg nuttigearbeid den zlch aan de vl~r zljden van den 'daders aan.
heid bepaalt het loon.
het~.elfde terrem waar de nleuwe boer- g'Crust de mededinging met andere na;- is verricht. Aldus heeft hij zooweI den r?ndgang .op,. zoodat Ik niet p~ecies kon
Het is dus een nederig bedrijf wat denJ, die het nog niet eens heelemaal ties hervatten. Het nati0l1ale werkver- titel van zijn boek: "Het werkende Zlen wat Zlj Ultvoerden. Plotselmg kwam
In den nacht op Vrijdag t5 Dec., was
door de arbeiders in werkverschaffing ontgonnen bo~wland z.al bewerken, al mogen Is onaangetast, de koopkracht is Land~', als het onder~oofd: "Opbouw een rechercheur naar boven snellen, die 'menzoover, dat men meende te kunnen
wordt verricht. Maar het aardige is nu half klaar was.
behouden, het moreel van den troep is van Nederland in moeiliJke Tijden", vol- een zwart-roode vlag, welke, naar ik teen toeslaan. De inspecteur van den fotodat hier meer dan bij eenig ander deel
ongedeerd. Wat een vicieuze cirkel, neen komen ~erechtvaardigd.
eerst zag, van de balustrade wapperde, grafischen en dactyloscopischen' dienst
van de werkloozenzorg aanschouwd kan
Dat zijn bijzonder aardige poerenoe.
naar binnen haalde.
del' Rotterdamsche recherche, een in,worden hoe er haast ongemerkt ·in ons huizlngen aan het worden! Frisch van
_.... -'.. - ~-•
x: - _ . . .
specteur van Ide' recherche te Delft de.
land groote dingen zijn volvoerd, daden kleur, goed van lljn, !link van formaat,
De N.S.B.-ers deden intusschen or zij den samen met de noodige Roterdamwaar men zoo geen erg in zouhebben praktlsch van indeeling'. rraai in he~
van den p.rin.s geen. kwaad wisten.;,Oaan sche en Pelf.tsche, rec.herc.he.urs een inmaa'r ,dIe, ni«:ttemln menige woesteniJ landschap.
we nog verder ?" vroegen zij, want, daar val in een' drh~tal wpningen. De slag was',
hersehapen hebben tot wellge landouNergens in OilS 13.nd heb lk zulk een
het tegen twaalven rep, had ik hun be~ raak. In de wOlling v,an den oudste der ~
wen.
IharmQnischen VOrm' van agrarischen
100fd hun het ~lokke.11spe" dat em twallf, i',vee ,broers, 'een bankwerker, werd een'
. 1 woningbcuw gezien als lal1gs dat nieuwe
utir iou begiimen, t~ Jaten zien. "Neen", . voPedigi' inbrekers arsenaal gevonden.
"Woeste gronden. zljn 1 ontgo:ll1en,~ kanaal door bet vcorheen zooarmzaIige I
zei ik •. ,'l·s julUe Zq]kB f19uw~ a'udig- Er kwam een complete "brandkasten,n:e~rass:n werden" mgepo.~~r~, 111 de Zwindersche Veld. Het is lets om ain
he·den uithn!t, is het afgeloopen".
Echroef;' te voorschijn en verder boren,
Ble.boscn worden d~ verwoe.tmoen van buitenlandsche vrienden te late i
e
'
breekijzers, beitels en alJerlei andere
den st.. Elis:bet~svloed langzamerhand met stille vo;cloening te hoore~ ~6~
Enkele rechercheurs brachten het ge- nuttige zaken, die een vakman bij z'n
geheel nerst~ld, or~nden worden verbe- zeggm zul!en: dit' is modern en dit is
zelschap daarop naar beneden, waar de nach.telijke karweitjes nueenmaal
terd door ontwatenng, wegen en paden efficient" n11
d·t· t
Ii f '''k
politte-auto's' al klan st?nden".
pleegt te gebruiken. Kisten vol werden
zijn aangelegd diJken verzwaard dui-"
,' '
ar I IS evens e edJ
I'll beslaO'o .genomcn.
' e n typisch Nederlandsch
,
nM. beplant, bosschen aangepoot, sport- I
•
Tet zoover het relaas van den toren- I
terreinen, zwembaden en pafken nieuw i Alles wat hier tot stand komt, maakt
wachtel". Recai' ge1"uimen tijd koesterden
Toen de politie vijf minuted binnen
aangelegd of verfraaid. Voorts zijn nog den indruk van bij tooverslag uit den
de N,S.n.-ers het plan ten demonstratie was, kwam D. thuis. De man was met
tal van werkzaamheden verricht die den i bodem te zijn verrezeri; en dan tevens
op den Domtoren te houden en wert'1en de onverwlchte visite zoo in zijn nopcultuurgrond vergrooten en dus ap den il1€ens af te zijn.
verschillende N.S.n.-ers llaar een punt jes, dat hij de politie te Hjf wllde gaan,
duur plaatsingsmc:gelijkl1eden zullen
van samenkomst Acht€r st. Pieter ont~ Er werd even geworsteld, maar al heel
bieden voor meer werkers."
Daze 900 ha. werden gekocht voor g'eboden. Het schijnt echter, dat de plan- gauw was de man tot rust gebracht. Hij
mlddeld f 169 per ha., en staan nu voor
nen op het la3.tste moment zijn uitge- en ook zijn broer werden in arrest geMr. van Balen geeft hl dit "hoofdsluk f 675 per ha. te boek. Al naar de deuglekt, althans de politie werd tegen twa,ff ; steld en bovendien nag een andere
der herscheppingen" indrukwekkende de1ijkheid van den grond worden ze nu
UUl" ,~ewlarschuwd. waarop de recher- Rotterda,mmer, de 33-jar1g~ Van O.
beschrijvingen en pakkende foto's van verkocht voar f 850 - f 1300 per ha., met
cheurs onmiddellijk naar het huts van
Denzelfden nacht werd in Den Haag
deze grootsche werken, in het nederig inbegrip van de gebouwen. Er vinden in
den torenwachtcr togen, W3.ar zij verkader der werkiverschaffing uitgevoerd. de toekomst ongeveer 150 arbeiqer:; b:ijnamen dilt het geze'schsp al op weg n3.ar nog een medeplichtlge aangehouden, de
Het bekende verhaal van de bedwinging vend werk, voor wier ondersteuning de
boven was. Devlag in kwestle was ~:m- 41-jarige L.
cler wispelturige M'.:aas en van de vrucht- Overheid geen 1Z0rg meer 'behoett te drageveer tien meter lang, doch slechts
Het nadien' vool'tgezette onderzoek:
baar-making der slechte gronden, de gen. De ontginning gaat nog steeds door,
weinigen hebben opgemerkt, dat er vali
Z.g. "onlan1en", doet hij ons op zijn el- want uit dit mengsel van zand en veen De brug bij; l\Ioerdijk is reeds officieel opengesteld, maar het veer bij Dordrecht den Domtoren een vlag wapperde. De heeft uitgewezen, dat bij de inbraak,
gen wljze, en met ~wondering leest weet men nu goeden akkergrond te ma- blijft voorshands no~ bestaan; intusschen wordt hard gewerkt a~n den ontbre- N.S.B.-ers hadden nog een tweede, met in Delft de gevonden werktuigen zijn
, men nogmaals de versch1l!ende bedrij- ken. Is het werk hier klaar, dan kQmt kenden schakeJ, de brug over de Oude l\Iaas tusschen Dordrecht tn Zwijndrecht. lood verzwaarde, vIag 'bij zich, doch kre- g¢bruikt.

'Ons landjeziet er onberispelijk uit

Geyaarlijke inbrekers
gepakt
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De Gouden Rat
•

66)

Zij bleven een pogenbllk staan wachten blj de ikajuitstrap, om nill gelegenheid te geven vooruit te ,gaan om de
deur te openen, wat niet gemakkelijk
was ,joor den hevigen winddruk, die er
op stond. Teen ,zij aan dek ~wamen,
oochten Jane's oogen dadelijk de brug
en zij zag tot haar groote blijdschap,
dat Ralph er nog stond. Een zucht ~an
verlichtirig ontsnapte haar.
Grafton bleef vlak bij Jane en steIde haar voor om ,wo ver mogelijk naar
voren te gaan, dan 'zouden zij cen betere kans hebben 0Ull overboard te
springen, 11100ht het jaeht IPlotseling
door midden breken. Het was hun julst
gelukt om een eindje iVooruit te komen,
toen er een reusachtlge golf pver het
dek sloeg. :E€n luide Ikreet ontsnapte
Jane, teen zij voe~je dat zijzich niet
langer. aan de railing kon 'vasthouden.
, Een oogenbllk wist zij niet wat er met
haargebeurde en toen bemerkte zij,
datzij in het water Jag, en snakte
naar adem.
I
Het was nog steeds zeer donker en
zijkon niet vel' vqorzich uit zien. De
reddingsgordel was volgens de laatste
vinding ,gemaakt en kon !haar gemakkelijk drijvende houden, ,zoodat zij niet
veel moeite had om haar hoofd boven
water te houjen, Ret ~uurde niet lang

JWordt vervolgdJ.
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EEN WENSCII VAN EDWARD VII

EX-KONING

De Londensche correspondent der Msb.
schrijft ons :

In pe gesprekken over het afstand
doen van den troon door Koning
Edward, hoort men de meest wonderHjke veronderstelltngen .omtrent het
mkomen van den vcorrnallgen Koning.
Wij laten hler de cijfers spreken, opdat men een julst inzicht krijgt in de
fin ancien varu den voormallgen monarch.
. Een van- de belangrijkste bronnen van
inkomsten was het Hertogdom van
Cornwall, dat sedert de 14de eeuw tot
het kroondomein behoort.

Dat de hertcg van York bij 't bestijgen van cteil troon b~sluite'n ZQU nfet
bekerid te staari bij zijri e~tsten naam,
Albeit, doch oil' zijn vlerden e'n laatsten
naam, Geor'ge, W3.S te verwachten ge':'
weest,

In 1~34 bedroeg het inkomen hiervan
104.000 p. st. Daamaast bracht het Her,"
togdorn Lancaster den Koning 85.000
p, st. OlJ. Vrijw1llig besliste Koning
Edward, dat hij geen gebrulk wenschte
te maken van het bedrag van 110.000
p. st. ,dat hem volgens de begrooting
voor het Koninklijk Huis voor prlvedoelelnden ter beschlkklng stond en weI
omdat hij reeds een Inkornen had IVan
het Hertogdom Cornwall.
In Mel van dit jaar had de minister
van Financlen, Neville Chamberlain,
overeenkomstlg Koning Edward's wensch,
voorzlenlngen getrotren, dat een bedrag
vatl 2S.000 p. st., afkomstig van de opbrengsten van dit Hertogdom, gestort
zouden worden in het fonds voor den
Hertog van York, zoolang deze de verDe Nietiw.Amsterdaffi, bet .n;euwe passag.erscehlp, da,t blj de R,D.l\J.
moMelijke trconopvolger bleet.
voor de Holland-Amertka lijn in aanbouw Is gl','J:t 'g'~:;,taag. Een
kijkje onder tegen 11ft voorsehiji,
D~' ctvlele lijst van ~oning Edward
bedF~g 410.000 p. st. Dlt geld was als
voig' verdeeld: voor den Koning prive.
lio.Opo p. st.; salarissen voor het per'l'\vee .rroerl·stell verollge I III~ t westermall.
partijlcoze Tweede Kamerlld mr. dr.
sonee! en pensioenen 134.000 p. st.; uitgaven voor het Huis van Z. M. 152.800 BELGEN VAN' NEDERLANDSCIIE AFDe 'Ka,rnetversla;ggevervan het Natlop. s~. ; Koninklijke weldadigheld, aalK.o~is'r 000)) GE\'ONIiEN'
nale Dagblad sprak ovei parIemeiltait
mqeien en speciale diensten 13.200 p. st.
•
fatsoen en gewb6il fafsoen, lezen we lil
Op den bodem van een ter&k1oof in het Vad. Spt. schetste eet3t ontstaan en
ZUid~Frankrijk zijn de Ljken van twee wordingsgeSichiedenis vail tie N.S.B., om
Uet
verbod
\lel·
Duitsche
jonge menschen gevonoen. N:l. onder- daarnaast te verteUen van den invloed
.
,....
, I
:'
'.
zoek bleken de verongelukten uit Belgle vail de N.S.B. OP Mt poltUeke leven.
KUllsfcritiek
Voorts bestr~ect spr. dff veteeniging ltenafkomstig te zijn.
heid d~ot Denlocl'atie, oindat v6lgens
Een stille terugtocht?
hem d'emocratre en eenfield niet samen
lIet waren Anne Muie Delahaye, geVolgens den Berlijnschen corresponkurmen gaan. Het patlernentirisme, aldent van. het Handelsblad loopt het Doreil 10 Januari 19i6, vermoede1ijk van dus spr., is de wegbaner voor bet commet'de oekase van minist,er Goebbels Nederlandsche nationaliteit, gehuwd mtmisme. Tenslotte l<wim srir. op tegen
niet ZQO vlot als men zou denken. Nahet' f~it" dat hij van de' pers{ribune in
dere toeUcJ\t.ingen b!eken noodig en deze met een Inedicus te Brussel, en Ch:;J.rles
de
Tweed~ Kanier. geweeM was, waarZeymans van: Ennichoden
(Zey1mans
Ueten. dan ook niet pp zich wachten.
'
.
,
tegeri hlj een heftlg protest deed hooren.
geboten 2 FebI'.
"Men kreeg later te hooreh, dat niet van ErnmfchOven?)
elk oordeel over kunst achterwege 1904 teAmsterdrtm, conservator van bet
Toen spr. tijdens zijn rede opmerkte ,:
moest bli.fv€n, m·a.a,r dat het voortaan Museum van de Universiteit van Brus-. "Wij hooren in's Lands vergaderzaal nog
een ;,objecUef" oordeel ,moest zijn, dat
Hever eeJ'l DUltsel) accent, dan dat Jl<ijonge ontlilikende talenten niet onder- ~el.
dische gesls", onts,Mnd er eenig tumult
drukken moeht Kunstenaars ga.ven
Beiden waren 6, Decembet in de en werden twee pame's uii de zaal verGpen1ijk hun afkearing te kennen 'en
wijderd.
blek~n slechts accoord te gaan met een streek gekom~n om te skien. Na een
onderdrukking van critieken "voi.gens kort verblijt te,Lagrave waren zij naat
Spr. dankte mr. Westerman' voor zijn
het ,vroegere recept". De groote filmon- Grenoble gegaan, van waar zij zich per
vriendel1jkheid
hem een plaats 0I? de gedemem~ngen, en de concertbureaux He- taxl naar Pont en Royans lieten, bren.,.
' " , " ' 1 I;~~erveerde trIbune te vet~haffen.·
ten dooTSchemeren, ,dat een verbod der gen.
,cdtieki ~rn.s;t1ge comme,rcieele gtevaTel1
Na de pauze sprak de h~er Van Geelmoest brengen. De filmindustrle in het
Na. het tweede ontbijt gingen zij een
kerken
over "dfctatuur in bet algemMn~',
bijzonder wees er op, dat "overzichten wandeling maken in Royans. Zij' vervan den inhoud" in plaats ,van beoor- trokken om 1 uur, verder weet men van en over de- tegenwerking welke de N,SJ3.
ondervfndt.
deeling der films, den handel ten zeer- hun doen en laten niets at.
st~ wuden benadeelen, omdat bij vele
films de attractie verdwijnt, ~als het puHet onderzoek geeft geen opheldering
bUek den inhoud van tevoren kent, aangaande de omstandigheden van den
terwl.n julst de critieken hoofdbestand- val. De weg die boven langs de kloof
deel voor de propaganda zijn.
loopt, is voorzien van een muurtje van
;,Intusschen was het inter,essant in de 80 c.M. hoogte en de onderstelling 'van
afgeloopen dagen de Duitsche kunst- een ongeluk is daarom onwaarschijnlijk,
rubrieken te volgen. Het nlem\-e g€nre tenzij beiden door een duizeUng zijn
van kunstbeschouwingen begon met overvallen.
gQe'dkeurende opmerkingen. Men was
Volgens een later ontvangen berlcht
he~ als gewoonlijk roerend met de over'heid eens. Een nieuw 500rt, ietwat aar- zouden 4 leden van de reddingsploeg
~lend.. '"beschouwingen" verscheen, nu door een lawine bedolven zijn. Hierommet den voUen naam van den "kunst- trentontbreken nadere gegevens.
redaet€ur" ondert.eekend. Men gaf een
oveTzt~ht van wat men gezien en gehoord had, vertelde de namen der kunstenaars, en vertelde er ten hoogste bij,
PROTESTVERGADERINQ N. S. B.
da't aUes voortreffelijk was. Dat duurde
ruim een week. Wat iptusschen van . "Liever een Duitsch acc~nt dan
ove-rheiqswege ,geschied ts, weten we
dat Jiddisch gesis"
nog niep met:zekerheid. Men spreekt er
van dat de verordening "afgecommanDe N.S.B. !had Dinsdagavond 8 Dec. in
deerd" is. En inderdaad: het ziet er den iIaagschen Dierentuln een vergadenaar uH\, alsof men van een "sUllen te- ring ,belegd teneinde te protesteeren ten~gtocrt" spreken mag. Want sinris eenI- gel?- het, feit, dat den verslag'gever van
ge' d.age'll vers'chifn€ll de critieken weer het NatlOnale Dagblad de toegang tot
a1s Va'l} oUds.
de Tweecte Kamer was ontzegd. De 'verEen telefoto van' den hei'tog valt
'~ ~eduwe blijft koekba,kken ......". gaderflllg werd: o:m. bijgewoond door het
zijn aankoillst
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~,Albert 1"
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De "Evening News" schrijft: "De hertog vall York tal regeeren als George VI,
in eerbledlgtng van e: n wen-ch, te kennen gsgeven door konlngln' VIctoria, dat
geen toekomstigkoning regeeren zou '
onder den naarn Albert, dennaam van
den prins-gemaal",
'
Indlen <Ie kcning besloten beett bekend te staan cnder den naam George,
dan her.rinert men zlch zijrr grootvader,
Edward VII, wlens eerste naam eveneens
Albert was. Deze zeide o.a. bij de naamsw'sseltng o.m. :
"Ik heb besloten bekend te staan onder den naam Edward, welke door zes
milner voorouders gedra~en Is. Hierdoor
onderschat ik den naam Albert nlet, dten
ieder huls een vlag is de leus van het Nationaal Jongeren Verbond en
1~ erf van mijn eeuwlg-betreurden groozoo \ton men de lede n op een vrae htauto door Delft, zien trekken om
(en en wij2en vader, die met a'gemeene,
beste.llingen van win kellers op te nemen,
in stemming en naar ik me en terecht,t
bekend I.is onder Ijen naam :Alber~ de =~-"",====~,."-======."",.=-==~===,,,",,"======--=,~
Goede. Ik wensch dat deze naam alleen ' voorkeur geeft aan een der hlstorlsche los geslagen, terwijl de furies elkander
zal staan", De wensch was dus uitge-' Engersche koningsnamen.
weinlg Uefelijke ultdrukklngen naar het
sproken dear Edward VII; had deze zijn
hoofd' slillgerdeh. Toen mej. V. d. L.
besluit g~r:omen .op gr~;)lld van een
M~I; uitzondering van den hertog van danig bleek
toegetakeld, kwaln haar
wensch zijner moeder, dan zou hij dit; Kent hebben aHe zonen van George V man, op haar hUlpgeroep toegesneld en
zeker medegedeeld hebben.
Alqert ,als een hunner Idoopnamell ge- nam wraak, door op zijn beurt de !Cleev6erd. Het was !de tweede naam van den ren Van eenige vrouwen .lan Harden te
In 1901, toen' Eclward VII den troon thans geabdiceerden koning, die zeven schetiren.
besteeg, dacht' welhaast niemandmeer voornamen heeft. De laatste vier zijn dIe
aa'n prins-geniaal Albert, en zeker dacht van de beschennhe1llgen van fEngeland
Eenige vechtersbazen, wie nu den
niemand meer aan hem, ondet den bij- SChotland, Ierland en Wales, n1. George, grond te ,warm onder de voeten werd
na.arn "de Goede", dien lang daarvoor Andrew, Patrick en David.
•
vluchtten hun hulzen binnen. Mej. v. d.
sommlgen hein haddenpog~n te geven.
L. dIe er blijkbaar nog niet genoeg van
frat Edward, dIe e'en zeet toegewijd 200n
had, wilde hen naloopen, doch men
was, 'met groote vereering terugdacht
wierp de stra:atdeur met zulk een kracht
aan €en vader, die onge'twijfe1d een bul- Buurvrouwen-veltlslag teOss tegen haar hoofd, dat zij d'aaraan vette'ngewoon goed en nobel 11lan geweest
wondingen bekwam. Op <iit critieke mo,wa,s, is zeer b€gdjpelijk, maat 't yolk had Cristische opmerkihg over een hoedje ment ver~cheen de sterke arin (en toonooit van prins-gemaal Albert gellouneele. Ij:enige marechaussee's, maak(en
ontketende een hevi~ ~l1peil!
den, en meil heeft zeUs de ver6nderste1neel~. ECl'llge :marechau~ee's maaktell
ling geuit, dat Edwatd zlch bij dezen
Dat kleine oorzaken vaak groote ge- den ter plaatse een onderzoek in. Daar
ilaam, en nlet Albert noemde', omdat·AI- volgen hebben, heeft zich Zondagmor- het rneerendeel der vechters-"bazh'lbert niet alleeli on-Eng6l~ch was, maar gen 13 De~ember weer eens te Oss' be- nen zich aan een of linder strafbaar
bove1\dien al ta ieer vereenze1vigd werd wezen,' toen een schijnbaar onbeteeke- feit had schuldig gemaakt, moesten er
met de sterke Duitsehe invloM'en die van nende oneenigheid over een dameshoed, nlet mindel' dan Hen proces-verbile!'l
den prins-gemaal uitgega'art waren.
aanleiding werd tot zulk een ingewik- worden opgemaakt, respectievelijk wekelde burenvechtpartij, dat de politle gens inlshandelihg,' vernielihg en huisDe wensch dIe tot 't besluit van Edward' het' respectabel aanta1 van tien prates- vredebreuk. Het laatste bedrijf van het
,VII leldde, was een persoonlljke, en niet sen verbaal moest opmaken tegen de drama zal zlch dus' in de rechts'zaal te
bindend voor zijn opvolg.:ts, t€llzij dezen b~treffende personen,' aidus Maandag-. 's-I1ertogenbosch af~pele'n.
zich vrijw1l1ig erdoor geb6nden mochten morgen. '
ach,ten. 'I; IS natuurlijk nlet onmogelljk
~a,tziJ e~n traditle,' vo1gens welke geeil'Twee. jonge meisjes maakten omLIPPE-DETMOLD STUBE
konll11~ zlch Albert nMIilt, vestigi!ll ter streekS halt twaalf eenige critisch~
,
eere van den' bijna-vergeten prins-ge- cpmerkingen over het hoedje van een
Den Haag krijgt een 10kaal, dat weI
maal, niaar de werkelijke beweegredenen buurmeisje. De draagster van het be- ~ eenig In zijn soort in Nederland zal zijn,
van, den nieuwen koning ial weI, .evenals' wuste hoofddekse1 was hIe rover danig n.1. een origineele Li!iPe-Detmold Stube
destijds va'n Edward VII, ziJrt dat hil ce in haar wiek geschoten en het kwam in het perc€el Lange Houtstraat 1, ter
dan ook spoedig tot hooge woorden. Het eere van Prins Bernhard. Voor de, inwerd een formeele vechtpartij, waarbij richting van IdOze localiteit, welke Zade lleftallige jongedames elkander te terdag 19 December, dus op den aanlijf gingen met hun paraphiles .en e1- teeke~lda'g, geopend Z0U worden, heeft de
kaar op' welnlg zachtzinnige wiJze het direcUe de volledige medewerking weten
ge1aat openkrabden., Een vrlendin, van !te krij&en van het gemeentebestuur van
de eene· partij wilde de twis.tende Lippe-Detmo1d.
scheidden, doch dlt bekwam haar slecht,
,
want het hulpvaardige meisje werd op
Hierdoor is het mogelijk geworden, de
haar beurt duchtig toegetakeld.
zaak een zuiver oud-Llpplsch cachet te
geven. De geheele inrichting, als meuHet geheele geval zou verder geen bels, de verlichting, de costuums van
ernstlge gevolgen hebben gehad, wan- het person€el, kortom alles is in den
neer de ouders, toen de beleedigde jon- typischen stijl van het' Lippische pIa tgedames het gebeurde in
geuren en teland gehouden. De portier krijgt het
k1euren thuis hadden verteld, niet on- uniform van een Lippischen soldaat, 't
madellijk de 'partij 'hadden opgenomen front wovdt gedecoreerd met de wapens
van hun Nerongelijke ,spruiten. De moeder van Lippe-Detmold en Lippe-Biesterfeln.·
'Ian ~~n der meisjes mej. v. d. L. ging met de bljbehoorende vhgg€l1, aldus het
m.et een klomp g;e~pend naar de wo- Vad. I
nfng vall de, t~genpartij de Fa~1lie van
L. en daagde hen o,p weinig vriendelijke
De wanden van de zaal worden verwijze uit het geschil buiten uit te v~c>h- slerd met muurs,childeringen, voorstelte'ri. iIieiaan werd onmiddellljk gevolg lende verschillende straten en het· slot
gegeven en spoedig was de buurt het I ~et de hoofdstad Lippe-Detmold, waartoonee1 geworden van. een, verwoede bu- dO'Jr men, blnnenkomende, het idee
rerliuz1e~ Voornamelijk het vrouwelijk krijgt het Qude Lippe-Detmold binnen.
element traci handelend op. Met stok- te wandelen.
Windsor, geuoll'len Oluniddellijk na
.......
ken en, and~re voorwerpen werd er op
te \veenen.
De geheele zaak wordt uitgevoerd door
-~
a,rchitect P. de Vries van ,t Gilde'nhuls,
die' daarvoor eerst een plar maanden
in Lippe is geweest am een en ander te
b'estudeeren en die het thans met behulp
van enkele Lipp€-Detmoldische
sierk~nstena,ars uitvoel't. OOk komt er
een: Llppe-Detrlloldische ,boerenkapel.
•
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In de hut van
Havikse
begint
Mickey
direct
met zoeken. Alle
laden zijn open,
maar daar vindt
Mickey de blauwdrukken nlet, ook
niet in Havikse's
koffer.

Waar nu verder gezocht? Eerst maar
...... daar vindt Mlckey'een
eens alle kasterf geh(s~e~teerd. Maar ho~ paar paplere'n'," qie hoogstMIckey daar, ook zo~kt, hij neust zeUs In waarschijnlijk
van
groote
de jas- en bro,ekzakken van de rtetjesop- waarde' zijn, daar HavU{~e, ie
gehangen pakken van Havlkse, hij vindt anders Met zoo zorgvuldlgvetnlets, maar dan ook niets I Na zeUs een stopt rou heoben! Ais Mickey
paar beeken doorgebladerd te hebben en
de papieren even d<iorleest,
de veering van' Havikse's hoed nagezocht merkt hij dat hetde memoires
te hebben, begint Mickey aan €en onder- zijn van Havlkse's, diensttijd
zoek van het mel,lblIair, en onder de matras ... bij den Geheimen Diens~ 1 '
van de couchetw......

Het s'preektvanzelf dat dit ~en belangEn dan gaat o~eens de hutdeur open en komi Ha.rijke ontdekking is. Nlemand 'van dten vikse, dIe zlch aan dek tach vervei'lde, binn:ert stapDienst mag v~rtellen of op, schrift ~tellen p'en. Tot- zijn groote verbazing treft hil in de hut,
wat hij daat te weten komt en als' MIckey die ,hij tpch afgesloten 'waande, Mickey aan! '
de~e papLer~n aan de politie Iaat zien; dan
,..Wat,heb jlj,ln m'n hut te maken?!" blaft hi.!
is Ha vikse vast d~ si'gas,r I " ' , '
, nijdlg. e,nacht~rdochtfg. .
,
"Deze papiertjes zullen we maar alvast , Ee,n oogenbll~k staat, Mickey met zijn mond vol
opbergen", denkt' Mickey bij zichzelf,,,nu tapden. ~~(), gauw nad hijHavlkse nlet tefUl~vet
nag de blauwdrukken' opgescharreld en :its wac.ht! Maar hij weet' dat hiJ nu snei en zelfve'c'ik ~ie heQ....... I"
zekerd moet h.aildelen. Havikse mag geen achtetctocht krijgen I
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Z on d a g, 27 Dec. 1936
Hollandsche Dienst.
Willemskerk v.m. 9.30 uur Ds. van
Tongerloo ColI. Chr. Belangen.
Aula Chr. A. M. S. geen Jeugddienst.
Maleische Di.ensten.
Wijkgeb. <;tg. Chasse v.m. 9 uur Hr.
N6ya::'
Petodjo IIir v.m. 9 uur Hr. Takaleluman.
Willemskerk n m. 5 uur Hr. Moendoeng.
H':iantjeskerk n.m. 6.30 uur Hr. Noya.
M.EESTE,~-t CORNELI~

Protestantsche Gemeente
ttouandsche Dtensten.
Bethelkerk n.rn, 6.30' uur Ds. van Tonget-IDa. Cathechtsrrrus 12e zondas.

•

BUITENZORG
Holl. Dienst v.m. Ii uur Ds, Wielinga
Alg. Fonds EeredienstL
'
Mal. Dienst v.m. 7.30 u. Hr. Makadada.

, rcou.

1~011.

DEPOK
Dienst v m. 9 uur Hr. van Dalen.

SOEKABOEMI
HolL Dienst v.m. 9 uur Hr. Jens.

r

Van den b:ekhandel Kolff en Co.
----.---ontvlngen wij ter aankondiging een
Dr. J. Tlnbergen, G'lOlld-: brochure van de h.a~ld van .mr. H. D.
problemen der theoretlsche I van We.:kum, Assistent-Resldent van
statlsttek. Uitg. de Erven; mdracn ajoe over de "O,'erdracht,50rdonF. Bohn: N. V. Haarlem
nanttes Volkegezondheid en Onderwijs".
,
"; ,
Wij hebben met belangstelllng kennlsIn d,e VO:k::universiteitsbibliotheek genornen van deze brochure, on:dat met
verscheen als deel 66 dit boekje van dr. de cverdrac.h~ van de volks.gezondheid en
Tlnbergen, wlens autoriteit op dlt gebled het onder wljs aan de Provlncles, regentvoor nlemand een 'vraag IS'. Blij'kens de schappen en stadsgemeenten na de ~eeds
Inleldinz heeft de schrijver meer een tot stand gekomen overdrachten van de
behand;ling willen geven van de kwan- burgerlijke openbare werken, ~~ndbo.uw
utatteve dan van de Illosotlsche proble- vcorllchtlng
en
veeartsenljkundlgen
men der theoretlsche statistiek. Hij heeft dl~nst, Huns de g.e h eel ewe 1daarbij gebrulk gemaakt van "een zoo v a art s z 0 r g behartigd zal woreenvoudlg mogelijk wlskundig apparaat", den, door de autono.ne ge.neenzchapi Wij vragen ons intusschen af,of de pen.
,
'
,
stot, aldus behandeld, inderdaad past in
een uitgave welke zich toolt rr et den, Waar deze .nil:'l~W,3 overdr achten ~eeqs
titel v 0 I k s universiteits-bibliotheek. per, 1 Junuar 1 1931 zullen worden mge'Men l;;oge dit opvatten als lof of als voerd c,n ruim ~?OO rr.:lr~ landspersoneel
b'aarr , doch dit boekje Is slechts voor ; van
ond2;'W~JS. en .rulH'; 800. man van
'zczr welnlgen tc egankelijk. Met alle d3'.Vo,k,g~Lcndneld, I.n dlenst 'Y:J.n 'de
.waardeermg voor den arbeid van den loca.e i essorten zu .~n overgaan, ."oor.s chrljver; welke cok boven ons "vlak van 2i;[, ~EZ3 b~'~~d;urc In ~e,n3 0~2n~J:;b:lre
ceoordeellnz" ligt ksn men de vraag b~hc ..t:e, .n;a; alleen V'~'~r belangheb~~eIlen of d,~z.;~ materie niet gereserveerd bendzn, maar OJk vocr de bestu~Hf~:~b
meet blijven voor de econorrien...... nog t€nar~n en de leden van de provmciaie-,
af'gezlen van de vraag of ook diegenen regentschapc- en gc.neanteraden.
cndet de "vaklieden" dlantet geschoold
Yatleaanstad
~'ijn; in de mathe.nat.sche ultdrukking
van econornlsche vraagstukken (en dat
"Die Stadt des Vatikans'' is de titel
zijn er z£er velen) bij de lezing van dit
boek toch OJk 11'0'05 niet voor haast on- van een brpchme, g2publiceerd door de
"Ent3 Naliona:e Industrie Turistkhe",
oplosb'are, puzzles ~cmen te staan.
en gezlen het feit, dat de Hel:ige Vader
oe laatst-e weken in het brandpunt del'
ll1ublieke belangstelling staat, is dlt geEdouard Peiswn. "Tot e!ke scluiftje van een bljzondere actualitelt. I
prijs......" De Arbeidel'spel'S,
E:en overvloed van fotomaterlaal verAmstudam
duldelijkt den tekst.
,
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De ploclamatie' van Koning George VI wcrdt inet middeIe€uwsche plechtigheid vocrgdezen van het balcOil. van het
" ,st. James Palds door den eersten wapellkoning van den Ko~seband.
"Ons kind en onze school"

TJIA1'{DJOER
tn dlt boek wordt de wordings:gcschieHoli. Dienst v.m. 8.30 uur Ds. Boere. denis weel'gegeven van cen reuzenschip
L
Sindanglaja Hall. Dl~nst V.m. 10' uur "001' de trans.atlantioche vaart.• Het
Wij ontvingen het Kerstnu'llmer van
Ds. Boere.
'
verha.al is kennelijk ge'inspireerd op den .,Ons kInd en onze school". De inhoud
• lV. van Veenendaal: "Ge· I zit is hem vrijwel onbekend. Ir. Bunge
Anna I{(rs "Op de drem·
bouw van de Queen Mary en vcorZDover bestaat uit een groot aantal artikeien
litroomlijnde iotheid'l., An- I hceft er slag ,van, ~en lez,er met tienpel". 'Van lIolkema en
BATAVIA
el' een kijk wordt gegeven in he't reus- van paedagogische strekking.
dries Blit~) .Amsterdam
tallen wetenswaardlge details en een
Warendorf' Amsterdam
lJ.chtlge
moderne
scheepsoouwbedrijf,
Oudej:larsavond-Nieuwjaarsd:lg
"Uij is gekomen". Kerstboek.
l ' ,
, "
,','
vlotte stijl tot het eind geboeld te hou"Een ernstige zlekte,' een diep doorwaarin de specl.aliseering zoover gaat,
Uitgave: Zaaierbibliotheek
De bekende Inctle-vlieger Van: Veenen- den, zonder daarbij in nobdelooze uit- leefd zieleleed, bracht mij het bewuste
dat b.v. de ing:enieurs die aan den bOuw
Hollandsche Diensten.
daal heeft, ,de luchtvaarUlteratuur m~t weldlngeri te vervallen. Natuurlijk is ook contact met de g€estelijke wereld, waarmedewerken, elkallder veelal nie teens
31 December
Aan de reeds zeer uitgebreide litera- een nleuwe bijdrage vermeerderd. Hij dit beek weer rijlt genIustreerd el'l het uit deze gedichten in mij geboren werkennen, is dlt een zeer interesS:lnt w,.erk.
Willemskerk n.m. 6.30 u. Ds. de Vreede Dat er verder een staf wordt gebroken tuul', welke in den loop del' eeuwen over h,eeft naarstlg allerlei voorvallen uit het zijn vooral ook de foto's die maken, dat den" zegt de schrijfster, en hieruit zll
(Call. Orgelforids).
over den waanzin van het recordj3.gen, de re)atle tusschen (Jod en mensch Is dagelijksche leven nn den butger- en lll~n van dlt boek evenveel .opsteekt als men tevens bemerken, dat deze gedlch,"'Nassaukeri( 'n.m:· 8.30 uur Ds. Keers. is eveneens zeer ,juist., ,Maar dat dit verschenen,' wordt hier een bundeLtje den mllitairen vlieger bljeengegaard eli van een dagenlange rondleidmg door het ten alleen door e'en kleine uitgelezen
gebcekstaafd maar Is er nlet in ges!aagd, bedrijf.
laatste zoo ver zou worden g'edreven, essays toegevoegd, dat - .afgezien nog lets
(ColI. Orgelfonds>.
nieuws te vertellen. Men moot een
I echare op den juisten prijs z4 Jlen kun:Portugeesche Bultenkerk n.m. 6.30 u. dat de reeders willens en wetens een van het feit, dat heb een positief dog- boek aIs dlt en die van Viruly en an(i
l}en worden gesteld. ,
boo't" die een ernstige constructiefout mat.isch-rellgleus karakter. bezit - met
Ds. Keers. !
d,eren
meer
beschouwen
a13
een
poglng
Ria
SIekcw:
Flammen
in
Beknopt, t~'erbo{;k der Neheeft (een overschrijding van de maxi- cen zeker,e mate van arrogantle zijn
om',
de
popularitelt
van
de
avlatlek
onpaJastina.
W.
P.
van
Stoededand5:che, ,Stenog'raCie.
st::llingen
poneert.
mmn
lengte,
waatdoor
de
boot
dan
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1 Januarl 1937
der net publiek nog te verhoogen en dan
Kuin en Zoon, Dim Haag
Uitg. Schoevers, 's-Grav€min een stonn doorbreekt en vergaat) in
Willemskerk v.m. 9.30 uur Ds. Keel'S. de vaart sturen, is een tendenz, die in
Tevens dringen de medewerkers de vs.lt het niet te Iverwonderen, dat gezien
1936
hage
<Wljdingsdlenst) Collecte Zendlng.
Wij ohtvingen .cen exemplaar van
dl,t lezenswaardlge en knap geschrevell g'eheele moderne psychologie letwat naar I de betrekkelijke jeugd van de luchtvaart,
cen achterafstraatje terug. Wij volstaan de-rgelijke werken ee~ gemis ,~a,n diepte . Een ziGh nadrukkelijk als "Arlsche" het zoo juist door de N.V. Instituut
wuk ult de boon valt.
Ma'leische Dienst.
n~et te constateeren, ,dat men er zich v~rtoonen. Nu' behooft zotheid, a'l dan uit Duitschland gevluchte actrice maakt Schoevers uitgegeven en door den heer
31 Dee. Haantjeskerk' n.m. 6.30 u. Hr.
V.D.
!hler ,en daar weI wat al te sterk me,t illet gestroomlijnd, nieterg diep te g3.an, in 1935 een reis naar Palestina, raakt er, A. A.SChoevers samengesteld ,,Beknopt
Noya.
een Jantje van Le!den heert afgemaakt. ll1aar de oppervlakte raakt nU langza- bevriend met' een Arabischen nationa- Leerbbek oet Nederlandsche stenografie
"Hoe Hannie gelukkig weld",
~erhand wei eenigszins afge,graasd en l~st. Zit komt door deze connectie in voor schoolgebruik naar de grondslagen
MR. CORNELIS
door J. P. Zoomers-VerKerstnllmmer Alg. Prot.
;Yfndlen. is het vQQr de K. L. M., Iang- ~rabisch-nationalistische k,ringen, waar van 'Mt kortschrift ;,Groote". ,
meer. BiblJotheek "De Goe-I .
Kerkblad
- •
.amerhand nlet meer noodig, met derge- iij eenlgszlns geprest wordtom spion- ' Dit beknopte leerboek baseert zich op
Protestalltsche Gemeente
hjke stlmulanse~ te werken. Dlt neemt nage-werk tegen Joden te verrichten. de z.g. directe methode, welke Ineer en ,
de Kameraad". Uitg. Van
Holkema
en
Warendorf,
Aan een rijk gevarleerden inhoud, nlet weg, dat er 111 het boek aardl~e ge- Tert slotte ,vlucht zij .weer uit het land meer bij het ortderwijs in de stenografie
Hollandsche Dienst.
Amsterdam
paart deze uitgave een keur van sChil-1 deel~~n voorkomen. . Het best is.. de om niet te dlep in deze beweging te wor- wordt/ gevolgd. De splitsing van onverdelijenreproducties en een uitstekende sGhnJver daar, waar hlj zkh laat qnJven den' betrokken en omdat de vrlend blijkt kort en verkort schrift be.schouwt de
31' Dec. Bethelkerk n.m. 6.30 uur Ds.
Een goede kamera.ad zal dit Hjne en fotoreportage van het hellige land. De door zljn ironle, bN .. in zijn "ra~dgevin.~ nlet meer "heer" te will€l1 blijven.
samensteller als verouderd, daar z.l.
'van Tongerloo Cell. 'Zending:
ook stylistisch uitst.ekend verzorgde omslag,even herinnerend aan het W3rk gen voor jonge vllegers''.,. of waar, hlj
het resultaat van de opleiding moet
BUITENZORG
we'rkje zeker zijn van ieder meis1e. De van Der Kinderen beeldt door een met het heeft over de radio. Hlj voelt echter
zijn, dat de stenograaf zoo spoedig moschrijfster heeft reeds een goede naam strakke lijnen w~er-g'2ge~en sy!:nboliek, zelf ook weI, dat hij er zander ;,Elnlage,n"
In zekeren zin .is Flammen in PaHis- gelijk schrijft met gebtulkmaking van
31 Dec. Holl. Dienst n m. 6.30 uur Ds. door de zekere dlstinctie die haar boeken de naar veilossing hongerende rr:ensch- nJ~t komt en n-eemtz:tjn, toe.vlucht, ~ot tina een ',' interessant boek, want !let de verkortingen.
WIe~inga (Extra CoIL K.crk).
koZi1merkt.' Ze be'g'eeft zich ;meer op' heid uit. Ds. He:ders opent met zijn ar- een ~ent1menteel~eS~hlede~IsJevan~en geeft ~ee't anecdotisch materlaa~ over
Het nieuwe werkje is meer in het bijMal. DIenst n.m. 8 uur Hr. Makadlda. het terrein van de .gedachte dan.v.:m tikel "Vrede op Aarde" een gansche aa~ .•aget wal geraakt me1sje, ~l~ aaJl- de. Arabisch-Joodsche, spanningen, die zonder bestemd voor avonds~holen en
DEPOK
de daad van het kind en verrlcht o.p rteks van opstellen, welke, zich hDudend I vullmg. "
,
' , , ' " " , ".', vErleden, j'aar reeds zeer merkbaar wa- voor onderwijs in Ideinere
plaat~en.
.
ait gebied wonderen cmd:lt ze hat kind aan het eigen karaktel' van het Kerstren endiezlch op typisch leva,ntijnsche KleIne ongerechtigheden, welke. zich
31 Dec. Holl. Dienst n.m. 7 uur Hr. dat toch 'liever bceken vol actie lees~ ftest, aIle min of maer een religieuze
Nogmaals: laten de H, IJ.:vlieger s hun wijze uitteri; En al valt haar eerlijkheid gedurende het bes.taan van het 'st~Isel
van Dalen.
.
'dli"ect voorde hoofdperwontjes van geaardheid bezitten.
markt nle~. be~erven en' d~~rdoor hun tegenover de beide partijen in dit con- "Groote" bij de practische toepassing
Mal. Dienst n.m. 5 uur Hr. van Dalen. haar bo€ken. inueemt, ze tot vr:endinded, voorb1Jschleten.·
met te loven, een diepere beteekenls hebben geopenbaard" zijn nlerin wegge1 Jan. 1937. Mal. Dienst v·m. 9 u. Hr. nen maakt wier leeden vreugde door
• Jet Notermans. "Het kerstheeft deze onpartijdigheid nlet, want zij \verkt.
'van Dalen.
he~ lezeresje ga,arne gled,eeM INordi2'11.
spH van lutsen". Uitgave':
komt voort uit een volkomen gebrek
Dit is fen boek.dat noodt tot het sChriJi '
Publiciteitsbureall"Veldeke".
T.R..L. Oehmke: "Waar kris aan belangstelling voor de eigenlijke ~~~~~":"'••
SOEKABOEMI
yen van een hngere recens1ie, ware hee
i\la'astricM
.
{,
en klewang dreigden"
beteekenis van dien strijd. Indlen de
Ncord IlOllandsche Uitg. schrijfster van een we r k e I ij k e
31Dec. 1936. Holl. ,Dienst n.m. 6.30 uur niet dat de uiteraard geringe plaatsDs. Boere.
!
ruimte in onze kolommen eerr beletsel
Notermans heeft, dit }uwe,eltje van'
, l\1ij.,' Amste.rdam
aandaC!1t had blijk gcgeven, dan zou zij
'was; tenslotte maakt de faam van de !iturgische dramatlek vertaald rr.et aIle
objectief blijvende ten slotte toch pJ.J'tij
GEVESTIGD
s"chrijfstel' dit oolt weI. overbodig.
gebrekeri: en tekortkomingen;v.elke on·
De schrljver is eenoud-adjudant on- hebben g€trokken, hetziJ' voor de Jocien,
W. B. C. van Blij-ccburgh Kon. plein O. No.
Gereformeerde Kerk'
'''e
\l11'J'del"k
ver""'nden
., e n e derofficier van het' Indisch,e lea~r
en be- hetzij' voor de Arableren.
,I 1
1J· "'l'n
'" J
uv
aane
b
6. H. L. I. Elshout 'Kon. pleil1 Nd. No.3,
kcel~verstaI1Jdelijke bewerking van den doelt voornamelij~, de Nederlandsche
e. Kloot T. Abal'lg Qost 55/51 (Flatgeb.»)
"Groene
slang'en",
door
arbeid der' Middeleeuwsche mystieken. j-eugd een inzicht ,te gevenin de periode
BATAVIA.
W. L. ~ooper Soeraball;\weg 28', D. Pot Kon.
Frans LeUe. 'j:Jitg. Vll.·~li
Maar de schrijfster kall niet bedek- plein W. No.4, J. A..Saarloos Kon,. WilheLm.
Een transposHie der mystielte litera- 'van de Atjehsche ~i'ijgsgeschiedenl",toen
Kwitahg 28
Ifo'kema en Warell<iorf tuur ult dien Ojd in het heden.· verets<:ht het stelsel van de z.g. g·eeonc~r;treerde ken, dat zij ondanks leeftijd en ervaring In. ~. F. R. Thiem· Tosariweg No. 76, W. B.
N. V., Amsterdam.
,. niet slecl1ts de zuiv.ere en' vle~elooze linle. werd verlaten ,en er ond~r Van (en onbenullige bakvisch is gebrev~n, Tooj."op Lombokweg No. 52. M; H. E. ISliaks
'Zondag, 27 Dec. 193~
Kerkstraat No. 64, W. J. ".d. Capellen Lam;weer-gave van de aristocratie van het' Heutsz krachtig werd aangepakf. Maar die van'den !ezer verwacht, dat zij het merslaan 8, M. A. Gooszen R. Sa:'ehlaan a,
Hollandsche Dlensten
een
belangrijker
feit
zuBen
vinden,
dat
'De schrijver voert den' jeugdig'2l1. le- g:eestelijk woard; doch vergt :van den al richt d'e schrijver wat hij oil het hart
B. IG. E. Gunther IDjamboelaan 38, A. Ger ..
9.30 uur v.m . .os. J. ub'els.
zer' ,1T.ee naar het h'artje van 'Britsch- bewerker eveneens, dat hij zich verdiept Meft, vOornamelijk, tot het opkomend~ deze "e!1~e'~ sheiks zoo', be-gcerig naar rits Waterloopl, West 15, A. van Hc-uwelin·
gen
Waterl06pl. Zuid 4, J. A. Nederkooro
6.30 uur n.m. Ds. M.' 'v.d. BOsch.
rridle;waar' geheimzinnige magiers, in' de :psychologl~ van .het "verborgen ,geslacht, "kinderachtig~' is wat hij '~ijn haar blonde Arische verschijning kij- Rijswijk
No. 5/6, V. Joiink Rijswijk No. H,
fanatleke fakirs en wreede yo,gi's ijsten leven", dat ons, als va~G6d uit, de ver- lezers rvoorret, allerminst, lioogslens wat ken, dan- <fat twee volkereri om hun: toe.- E. F. Kirschner Koningepl.' W. 20, D. Mac
Maleische Dlensten.
en, lagen spannell aan twee jeugWg.e schijningsvormen der wereld als het vage . gekuischt (de gebeurtenissen worden be- komst hi· Palestina worstelen. En dat Coll Rijswijkstraat 7. F. N. Meijer Nipaw-ag
fllmoperat€urs, die naeen sensationeele en 'veHe, als ,11et oneLg;enli~e, alSo de zlen vanuit ,het standpunt van "den ~o maakt het, hOek', orid'anks de interes- No.7 M.e., H. Muld'.?r, Malangweg 3, W. M.
7.30 uur v.m. Paildita; 'r. Siagian.
E. Prolbst Kon. pI. Zd. 10, J. W. de ~ijke
ontmoeting
met' cen nog onbekE!nde door de waarMld slechts even aange- loniaal"). Terecht Wijst Generaal S*ij- sante: gebeurtel1i'ssen erfn besctlreven, Garoetweg
4,30 uur n.m. Pandita I. Slagian.
35, G. J. Rashorn Soekaboemi,
dwergstam, aUergevaarlijkste en adem:. lichte troebel'neid daet aanschouwen.
del'S er ineen voorwoord op, dat deze oppervlakklg. Het wekt meer erg'e'rnis weg 30, p. de Rijk Krekot 2;;/27 O. B. Ii.
1
benemende oogenbUkken beleven in d,en
herinnering van nu al 40 jaren her, dan ~ewqndering..
.
Stark Kon.pl. 'Zd. 10, J., O. Taihitu
G. SenBUITENZORG
tool 36, C. M. Windhorst Banjoewangiweg
temper der groone slangen. 'Opwindel1de
"Thans volg,e 't levendige spel, dat 'voora'l waar dergelijke militaire gebeur17, 'H. E, Winter Molenvliet O. 10, J ..J. A.
'
7 uur n,m. ris. J. lIbels. '
jacht.avonturen en kloppartijen op le- indetdaad een en .al ."handeling" is, en tenlssen de Nederlanctsche jeugd m'eestal
E.L.L.
Weickepf Rijswijk No. 14.
,
yen ,en dood blj de vleet en een onver- waarnaar OI'lZe IMiddeleeuwsche'voorva-' worden voorgezet lilt vreemde strekert,
CHRISTIAN SCIIENCE'SOCIETY 1 wacht en verblijdend elnde, wat wiI de deren smgetwijfeldmet groote, int,eresSe zeerveel nut kan, hebben. Dat. is ook
. BATAViA'
" ,'r
jeugdlge lezer ~10g .meer? Het bJelende gzkeken en geluisterdhebben", schrijft juist het aardige voor wie het Indische
hoek is V'an ilenteekeningen voorzlen N. in' 'zijn 'voorrede, doch ,wanneer wij leger aIleen maar in den modernen vorm
Laan Rade~
No. 11
door Van Looy.
daarna ,,'t Officle der Bter" eens'door- kent; ete schrijver -leeft nog getieel in
Gereielde ionid igsciieristen. ,nemeil, dan moet het 011S van het hart, ; dat verre'verleden en verstaat de kunst,
Hollandsch'e Dlel1'st 9AS'v.r'n.
A. Hamaker-Willillk, ~rie dat het weI met veelliefde uit net Latijn : er iden lezer ook :geheel in te verplaatZondag, 27 Decemlbe'r. Onder~erp:
Jeugd en, Vreug-Il. Meulen- in het Nederlandsch werd overgebracht, sen. Een €envoudig, maar Zeer pakkend
Christian Science <De Christelljke' Wedo-eh aan pcezie, daarbij niet he,eft ge- bo~k'hoff..' Amsterdam
tenschapL
.
wonnen.
Dit is cen serle kinderhoekjes in moGuIdel'! Tekst: II Johannes 1: 9.
.Twuw211s: noch' de ph iloloog, noch
Regular Services 'on Sunday.'
de'l'nen vonn (leetlijd 6 - 10 jaar) wa3.rDr. 11'. E.:\L Bunge: "In
het schijnsel van de, mijll,English Service 11 a ,in'. ' .'
van ,de eerste- thans verscllenen drie een a;nbilieus docent zijn in sta:at het
lamp" ,
Sunday Decenljber 27. Subject: Christ- d~eltj€s er zeer ~ekel' in zullen ~lagen, ware karakter, d,e eigenlijke geaardhe!d
A. Blitz, ,\.mstertlaUl
Ian .SClence.
'.
de aandachb der jeugdige lezers te van: 11et m'ystieke wc.er te geven, S!echts
Gelden U'ext: II ;John 1 : 9.baelen. De uitvoering is zeel' aantrekke:. {en dichter bij ~,e gratie Gcds is daartoe
De serie
pOPulair-teel1nlsche wer-I
Wednesday December 30. Testimony lijk. Wat OIlHlt is oat, waar thans competent.
ken, die deze uil-geefster den loop, der
Meeting, 6,30 p . m . '
overal de spellinf{-Marchant wordt onJr. J. P. V:llkema. Blouw: laatste jalen 'het Ucht heeft ,doen zien
denvez;n, deze boekjes in de oude spel"IIeelal van Licht". Uitg. (wij herinneren aan de in deze rUbdek
VRIJE K'.t\TIIOLIEKE KERK
ling zijn gese~1feven.,
~,4.
···~f''-',~···;·~·
~:;t', I:,~
:\lij.
"De
Tijdstroom", besproken boeken "Vaarwel~" over de
'st. WillebI'6tdsKerk, Tanah Abang
Lochem.
scheep'viart,: "Klink ,Los" over den
Ifermllil de 1\Ian "De kleinc·
, Oos& 67 ' ,,'
',,' , "
.
scheepsbc,uw, ,.Klaar achter" 'over de
wereId". Nederlandsdle keur:Zonct'ag, 27 becemb~r
De schrijver bedoelt te geven "een spqorwegell, "Tieri jaren onder de grond"
bOl'iu!rij, AmsterdJtm
redeUjke poging tot veflheldere'nd be- ever bodemformatles
nog e~nige an8 uur v.m. H. Mis.
.Dolt van dit. bekmde boek van Herm3.n ~chouwen der wetenschappelijk-fUo.so- deren) is than3 verrijkt met ee,rt uiterst
. Donderdag, 3lDecember
de' Man' thans een vierde druk ver- I tische .i~zichten van .cen nleuwen tijd, gedegen en' minuWms sa,.mengesteld boek
S:Chijnt., bewijst, dat in de gflQoote hoe- teen doordenken der consequenti~.s".
ever h::tnHjnwezen. Van onze pmpurgo u d e ,j a a: r s it 'v 0 n d
~lee':heid ,der Nederlandsche lited.tlutir"
Het boek bedoelt daarblj nlet, te zijn scre mljnen weet de gemlddeIde Neder6 uur 30 n.m. Lot.
f
de werkelijk uit·blinkende boeken nog' een wetellschappelijk werk, i1iet een lander nlet yeel meer,. dan da~ ze el'
Twee Weensche sehoorsteenvegers heb ben ,bondsk~i1Selier Schus·~hlligg aan
Vrijdag, 1 Jan. 1937
altljd de appreclatle verkrijgen, die· ze I tilosofisch werk en ook nlet een 11te- zijn; maar' hoe daar gewerkt Woi-dt· en
. het begin van de actie voor steun tijdens 'de willtenuaanden een ge8 uur 'v m. H. Mis.
verdienen.
J rair werk, doch iets van dlt alles.
wat er aan dat bedri)f allemaal v;ut
I
I
luksmuntje aan'gebo4ell,
. _..J

I

•

I

I
I

'.

, ' . .., ."

:ww....,

Bevolking von,' Batavia
•

I

t

"

.

I'

'SaIeb

va~

'fro'

'.

,

I

•

en

\

I

•

•
.

• ,4"

~

-.r...
'-"':

.

D~{TA mASen

-

,,~ ..'¥ Z

..

Mrs q*6i!¥JAX;

¥"

I

NIEUWSntAlj van ZJ\lenbtg 2Ji December 1936 I

"'iNl~.!

+&51 8 4&

•• MlZ7T

DERD~

8LAJJ'
we

......

__we

-.

,mn

II

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

••

•

••••

.ITT

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

.. •

•

l M, 15

!•

..

.Ook uit maatschappelijk oogpunt is,

het bestaan van een gezonden middenstand voor ons land van groote beteekents. Koopen bij den middenstand
werkt een . goede verdeeling van' de
koopkracht in de hand, stimuleert de
bedrljvigheid. En als men weet, dat bl]'
het middenstandsbedrijf rechtstreeks
een half mlllloen personen betrokken
zljn, spreekt het vanzelt, dat eencampagne om het publlek nog eens extra op
dit middenstandsbedrijf te wijzen, zeer
nuttig is. (Minister Gellssen) ,

HARMONICA MET PIANOKLAVIER
De vreugde van bewonderen is de be.
,
.
. .
billijk te koop aangeboden. Te bevra·.oomng .van hen, die vnj zljn van .ar- gen op 28 en 29 Decem be r b'jI K.ape 1gunst. (De Zakenwereld.)J
. k.
mees t·er Dempo, Tan dj ong- P no
"
.
.
,
,
.
'
.
M9
MEOAMENDOENG 1% uu!' van BataGANA voor geschenken. S i l u i. s l n u g - \ '
,
-(ria,' 840 M., geen mist, schitterend kli~
M 2: VLAOGEN Vlaggen roodl-wit-blauw I
maat, stroomend water, Europeesch tuin- s~raa.t 1. Indische kunst.
dorp, laatst~ bouwterrein, 5000 W., voor
BLOEMENHANDEL
BOOORIANA; Wolvlaggendo~~, kleurecht (ldant~ren):
f-3 huizen met panorama uitzicht, te
eft U service in alles wat bloemen be-; 235 X 1.50 Mtr., compleet met wlmpel
koop. 'Telefoon 754 Welt.
. M 3 ~:eft: Belt 3544 WIt. op. Sluisbrugstr~a,t \1111 koord f Hi. Het Woonhuis, Noordwljk'
29.
M 1 23, telefoon 302 WIt.
M 7
,
.Tact is ~n intultleve manier van doen, ::.:---------.-.--:--1 '
KRESIVAL-SIROOPis
het
aangewezen
Een
beetje
philosophie
verzoent
v()ldie iemand beter door. een nfoellijkheld
heen helpt dan talent of kennis. (De middel tegen hoesteJi.: Prijs verlaagd tot komen het "ik moet" met het "ik wil".
f 1.55.'
M 10 (De Zakenwereld>'
'
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"DE TABAKSPLANT

JI

(v/h F. H. JUS T MAN)
I.

'

J davia-Centrum,

Noor~wijk

38b,

Telefoon Welt. 349
Telefoon 1183

dandoeng,
8ragaweg 39,
WELK
SIGARENMAGAZIJN Is het best gesorteerd?

lId 0 T A S A K S P LAN T "
WAAR
geeft. men. de beste Ser.xice?

lId eTA SA K S P LAN T II
PLAATST
1'109 heden Uwe bestellingen. bij

"d'e

505

TAB A K S'P LAN Til

NUMMERS

.

,.;--

'~

Zoo 27-12 M. SEilnarang
Gen. van Geen
Zoo 27- 4 N. S2mamng en Sc,era'baja; overscheep aldaar naar
Oost-Borneo, Ball en Loiffilook·
Plancius
Ma.28- 5 N. Oostha'ven en Merak
•
Speelman
D1. 29-12 M. WaVkeIo, Waingapoe, Bima en Soembawa-Besar
Van Riebeeck
Di. 29~ 4 N. Semarang, Soerabaja, Boeleleng en MakaSiser;
(Jiv-erscheep aldaar naar W. en N. ,kust: Celebes,
Tominibocht, Sangir-eilanden; alE:mede naar
de Molukken
l\Ielchior 'Jreub
Wo.30- 8 V. van Pasar-Ikan (4 'N.''Van Tandjong-Priok) naar
, Kallanda, Oosthaven en Kota-Agoeng l\Iajang
Wo.30- 8 V.' Java's Noordkust-havens, SOemenep, Dandlermasin, Panarookan en Probol1nggo
Parigi
Wo.30-- 8 V. Tandjong-Pandan en Pontianak
,Tosari
Wo.30- 5 .N. Pai~mlbang en Pladjoe
I
I
l\Ierak
Do. 31- 5 N. Oost1haven en Merak
.
Van Goens
Januarl 1937
Vr. 1- 9 V, Tandj()ng-Pandan, Dabo, Riouw en Singapore
I
Siberg
Vr. , 1- 9 V. Kroe, Benkoelen, Indrapoera, Padang en Bintoe. han; O'Verscheep Pa'dang naar Noordelijoker geIegen havens
Sloet van de Beele
Vr. 1-12 M. Cheribon, -Semarang en Soerabaja
Pasir
Za. 2- 9 V. Pemangkat, Singkawang en Pontlanak Bengkalis
Za. 2-12 M. Toboal1, Muntok, Palembang:en. Sei Oecong;
overscheep Palembang naar Moeara-Saba, DjamIbi en Koeala Toengkal
G~n. van Geen
Za. 2- 4 N. Muntok, Singapore en Belawan-DeU
Plancius

,-')
.0_

van het Batav1aasch Nieqwsblad zUl3
verltrlJgbaar l\ 15 cent bJ,J :

,
lI:tIBI

y~ Konj~!~~~!.~~~!~a!!T~v~~tsc~appii

TELEFOONNUMMERS VOOR:

Doekhandel KOLFF & Co

{

PASSAGE: WI. 383. Bt. 612. Tpk. 323
VRACHT : Bt. 611 - Tpk. 321
INLIClITINOEN: Weltevreden No. 1800.
toestel 54.

£enlg In zlJn saart

to Batavia-Centrum en Batav1a,

Boekhandet

over heel de we reId Is onze mail~courant

(l9root tn klein, rijk
en attll, Wallen
toepen \.tlij toe:

Bat~vla-Centrwn.

De.: Indi;schman

Boekh. B. 'V. 'VIGEIUNK
RlJsW!Jkstraa.t 16, Batavia-Centrum.

VeuchiJnt In Nederland leI kens na aankomst
van het K. L. M. - vffegtulg dus lweemaal
per week.
-

Katholieke ;Boekhandel
;,VIRI8US UNITIS"
O1tadelweg.

2e·handsch Boekhalltlel
"I N S U LIN D E"

tr" .. ..

f 1.II

1.50')

II

2.-' .)

•

a ls de' zon a c h t e r de' wolken schijnt. Ga daarom
n jet in UNa vac",ntie zoo hoog in d" bergon zitten. dat
U door de wolken d 1 zon niet z;et. Ons klimaat is
• _. behnd als HET RIYIERAKLIMAAT van Java.

.

-_117z
.•

.

;.............

%ijn:

'" MET MELfLU NIH

DE ZON

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

per plaatsing

.) ,De reduct\e wordt slechts verleend, wanneer bij eerste
aanbieding het aantel plootsingen vermeld wordt.

I.

,

f 1.-

onnonces,. welke niet VQn %akelijke strekking
Per 5. regels druks of gedeelten daarvqn :

per plootsing
per 2 plaotsingen
per 3 of 4 plaotsingen

•

.

. ._-...

I

I

U dan kleeden,

f l ATGEBOUW

-----

"G RISSEEWEG"

MOO[RN GEM[UBll[[ROE flATS
AAN HALTE TJIKINI

'II"

Teletoon

___..'"'....

INLICHTINGEN:
336 (tusschen 8 uur v.m. en 5 uur n.m.)
1361

_~CI

...........,...lIa'lF....-·__

.'

Oat. is

ie warel

Siochts drle gulden

Pasar Baroe, Bandoeng.

per kwartaal In N~derland en f 4.- ill het
buitenland.

STATIONSKIOSKEN
en in de

Z.~.6.

Per 5 regels druks of gedeelten daarvan

Acnbevolen Adressen

WiU U een
costuum hebben, fa ~t

c1er 13.5. eo

w·

MAGNEETJES- TARIEF

•

HEEREN! " I . , ' " .
goed~ltfend
G··.O' L DB

RESTAURATIE. RljTUI.
GEN

Diversen

tiLWiiiri'

.L

t

: Waarde hebben, en· ar blljk van' te
kunnen geven, bateekent tweema.al
v.:,aarde hebben. (De Zakenwereld):· ::

8Iulsbrugstraat·

Onderwijs en Lessen

Zich dom houden brengt vaak verder .-----..;.----~-------=------_._------_
dan zlch slim toonen. (De zakenwereld).

ZEEBABOE, ervaren en betrouwbaar,
bledt zich aan voor direct of later.
B.r1even onder No. M 14 bureau .B.ata!!aasch Nieuwsblad.
. _.

2e.llandsch
"ODUZ".

eM

j

Moeder. tot onderwijzer: - E;n dank U voor
anes wat u voor Piet gedaan hebt. Als u er
niet was, zou blj de grootste domoor van de
wereld zljn.
ILustlge Koln. Ztg.)

Aanbod Personael

LOSSE

•

I

RUIM PAVIWOE)N, elgen gemakken,
te huur per 1 Februarilvoor f 55.- per
maand, Pegangsaan We-st 6, telefoon

EUROPEESCHE COUPEUR

•

U KOOPT EEN ELECTION en hebt
De nood is de eenlge raadgever, die
KERMIS CONCORDIA. Zaterdag 9
voor de rest van Uw leven geen zorgen succes heeft. (De Zakenwereld>'
Ja.nuari a.s, Natlonaal feest in Provlnmet reparatles. "Het Goud- en ZllverHJIT LEERBOEK VOOR STENOORA- elale kleederdrachten..
M 12
huts", Cltadelweg 35, telefoon 4286.
1
_
M 4 FIE systeem Pitman, geschlkt voor zelfstudte, door si, van Eck, is verkrljgbaar' DE VOORNAAMSTE TOEGANGSRUIME KEUZE FIGUUR-ZAAOMO- in elken boekhandel.
.
M 2 }?~RT .voor de versehlllende .infeetiel '
ziekten IS de mondholte, Het tIjdlg seDE~LEN alleen bl] fa ", Siang Hap op
Sommige klelne spaarders zullen wel- bruik van Panflavin-Pastilles is de beste
Petjenongan 67c, ook triplex en benoo- llcht aanvankelijk genelgd zijn hun prophylaxis. Overal verkrljgbaar tegen
dlgdheden daarvoor!
M 8 vast rentende fonds-ell van de hand te den: prijs ivan f 0.50 per tube van 15
doen, Waar de algeheele toestarid door tabletten en f 1.20 per fleseh van 40
NOG ENKELE WAAKHONDJES, bas- devaluatle za] verbeteren en een beleg- pastilles.
M 11
terd pointers, 3 maanden oud, te koop. ging in andere waarden, ook al komt
Prins, Soeka~arie 29, Buitenzorg.
er economlsch herstel, toeh altijd aanTENNISBANEN VAN DER ROUTM ...5 , rnerkelijke koersccslco's met zich brengt, LAAN. Nog eentge avondbanen te buur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-....
za] het 't Ib-eSJte 2ijn, da,t de NederlandLEERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10- sche spaarder hetzelfde doet, als de tegen blllljke prljzen.. Uitstekende rervlngers-systeem, voor klasslkaal onder- I Enge'lsche gedaan heert, t.W. dat hij llchtlng en prettlg te bespelen. BIj ses
\\lijs en zelfstudie, door Sj. van Eck, 13 ziJn rondsen rustiig aanhoudt, (Prof. dr. maanden speclale conditles. tnlichttn'verkrijgbaar in elken boeknandel,
10,. Mi. Verrijn Swart>.
gen WI. 336.'
"
M 6
Ml

Aan eerzuchtlgen, schrijvers en krijgslleden is de slaap geoorlootd, maar alleen op lauweren. (Voltaire).

deerd.

M

& . . . _. . . . . .-

Te KoopAongeboden

TE BANDOENG gerletelijk modern
huis aangeboden, gedurende de zomermaanden. Prijs f 75.- per maand.
Brieven onder No. M 13 bureau Bataviaasch Nieuwsblad.

Gala- enAvond-kleeding
Aardige coupe gegaran-

4. . . .

EETJES
_.F

Te Huur .Aongeboden

Welt. 4508.

.,.

Adm. 8alavlaasch Nleuwsblad - Batavia (Co)
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Weermacht Camite vaar de
a

=e

• . . 1,;
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Resldentle 8atavia,

Secretorioat; ~oon Trivelli 37 Batavio'C, WI. 40'12
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.q(~r Wahabieten,

In het Land
•~

-.J •

lZaakgelas.tigde· tbij ,Bin So'oud
De komeel beter coor ieoestiinrelsen. dun de auto

..

-

.

r ••

~ ~

•• '= ,..

geslotendapperen die ,Bin Sa.'oud volg,den en door hun geloot en moed in korten tljd vrijwel heel Arabie veroverden,
zullen hooren van Holland en van de
vrlendschap tusschen Holland's Koningin en hun Ielder en hun zal dit verklaard worden.. .... omdat die Koningin
40.000.000'Moslims telt onder haar onderdanen,
" .

1.

I.

I

•

l
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•
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.Drfe gevaarlijke groepell .
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Politieke uctie in Kediri

. .=

• r
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Om een schul,~)i~n Sitsen en Louzada

Soekahoeml

De gerneenteraad van Tegal heett den
fg. burgemeester gemachtigd te appelleeren bij. het Hoog Gerechtshof van het
vonnls van den Raad van J'us\jtie te
,S-err. arang -,waarbij de N, V.:Sitsen en
Onze Z-aakgelastigde was nog " niet Louzada haar vordering op de 'gerneenhalfweg teen hij op 9 Nov. zijn oerlcht te 'regal tendeele krij gt toegewezen.
van aankomst in de konlngsburcht tel
De Gerneente werd bij dit vonnis verRiyad schreer, Elfhonderd K.M. woestijn
oordeeld
tot betallng van f 6531,50 met
scheIdt hem wan de rand Van het Helllge gebted om Mlekka, waar onze Vice- de wettelljke' rente '. daarover'ad" 6% "s
Consul met zijn personeel hem teeste'lijk jaars van af den dag der dagvaardlng
zullen inhalen wanneer hij deze door- tot dien der voldoening toe, alsmede
tot betaling van' het2l3 deel van de
steek voorspoedlg volbrengen mag. :
kosteri van het geding welke tot den
dag, waarop het vonnls werd gewezerr
En dan zal de eerste Hollander dwars Waren ,j)egroot' op f 750. "
"
door Arabie getrokken zijn, niet vermomd als Moslim; maar met open iv1zler
::in boven:gen<>emde' raadsvergaderlng
als afgezant iVan Koningin Wilhelmina. werd voorts" besloten ni~t 'tot betaling
der Nederlanden, dank zij'de vrtend- over t~gaan 'alvorens In' hooger: beroep
schap die in de laatste [aren gesmeed uitspraak zou zijn gedaan," zij h~t' ook
is tusschen de WlaJhhabletien-regeerders dat het vonnis ultvoerbaar bij voorraad
:,' ,
en Holland's' KO,ninginen !haar Zaakge- was verklaar.d, '. " "" "
lastigden. .

Wat ze&t zulk !een ber~cl1t nu, in deze
van grootegebeurtelfisSenzware tij~en ?
Hollander
De eerste
,.
iIi
vroeger, toen men in alle zielsnist zijn
kriU1t' ter nan'dnam en die ria Iezing
dwars door 't binnenlond van
'ge~tlcht
\veer
'we~Iegde;' in ~ie've~eten
. ,'.
i"
dagen van ',.vroeger'\ zou men met tverArabie,
.. j
wcnderde nleuwsgtertgheld gegreperr
hebben naar het verhaal van den eer- "
__
st~n 'Ho'lla~der die de" zandzeeen van '.',"
.
.
, ". i~!I' , b") 1 'd' t 't'se" d'; die Rlyad, de, vaderstad van 'Konmg Bin
f\r,~;) ,f? S :: llmery an
,~o, e~.e en .'t' S'a'oudde burcht van het Wahhabitishet ranattsme van de wahabieten tar -I
',
.'~' b'"
"..
ttk Weet d a t er ze If s nu Iezer s' me. De afstand El Hassa.-Er
.
. . ,R1y"d et e. I.V1aar
.. d'1e be u wan aIle verhale'n' 'draagt
van
zu11 en zlJn
" ,520 K. M.
" net lUldce,1stuk
"
,
IT k ' ·
..
n ar' 280 K. M. is geheel water:oos ('n ~e, r
van PO,l,~e ,e spanrpngen, gnJpen, a • m:ceiiijk berijdbaar. Het is de PElucl1te
dit relaas van vreedzame penetrahe.
t"
D h"
""
d Itt
UPROEP AAN OETELDONKERS
•
iIwoes
1J.:1. ana, waal"van we : aas.e,
Dat ,Holland's contacten met t\r,abfe I ~eschnJ'V~n~e~ hadden :v,an ~~llb~, den
Men sehrijft ons in het Brabantsch
zich in: de laatste j'aren ste~k u}tgebreid I kenner van d1t deel va~ .Ar~1?e, ~,e ge.
he Qben, is den meesten lezers, bC'kend.. duren,de de. wereldo9rlo~ hier rei;de ~n dia!ect:
Is me de efkes wa, nou krij-'k wur~
pHi. iSnouck ,~u.rgr~nje voh~' in ziJn f l1a-am ,verwlerf d?,~r ,zlJn b?ek. !he
oc'empel un ldtneudiging um tMoandag
'la~t'?te levensjarm h-e~haa!delijkgele- heart of Ar~bl,a.
den 28 ste soavunds um negen ujer un
geilhetj, daarop t,e wijzen. ,Hij 'besch~ee.f
Auto contra kameel gemjente vergoaderhig meej te moaken
cour anten~artikelen de histOrische
in de SocietJcit Ooncordia. Of" dun Burbeteekenis 'vall: hh '€erste gezantschap
dat door (en reg~ereild 'vorst 'van Arable , Pas sinds weinige jaren heeft men- gemeeste.r' d'r zeluf is weet ik nog nie
naar onze K-oniiiiillgezonden werd.: ervaring met ,het in auto-colonne's" be-,' mer ik hoop 'to Di is gen uitneudiging
alijk van verandering ,vlul :ho~ding' van, reizen van ,deze woestijn-gebieden. Jam- \:ur mijn aUeen zu wijt h~'k 't nog nie
de eXclu::ivistf~'C11-Islamitische hlacht-: mer" elgen~lijk" dat ~et-' gebeuro is;" De gebrocht. Elk e n LIm bur g e r
fiebbers' uit het lipdvan 'den ProfePt,i stilte van de geruischloos tStappende ka.- 0 f Bra boa n t e r 1 s VI elk 0 ill,
e
1 i d v a 1'i d e
. iegenover het ;Christelijke W'estim.! ' i meelen, het ;geduld en' pe, volharding lId 0 f
van' mensch en. dier, heet de romant1~k 'S 0 0 S d:~ g e f t n 1 ~'s..DUS
'Emier Faisal kwam l1a zijn eerste: van de klaS&ieke woestijnreis gaat er vurruit mi de skuit allemoal dur nor
zending nog eenmaal terug in ions land: door verloren. Ja,' He 4urf, het, neer te. toe. Vur een ding moe'k
worSchouwe.
en' ten~lotte k\>iam ;ZeUs zijn oudste'. schrijven 1n 4 it ~e~band,dat ik'de auto Men.schen roi un wakke ntoag 'moeten
i'n Ieven zij'nde l)roer,'Emier Sa-'oud,] ie~lijk kan ~il1(len' en J.o!.~ten kan: .Leelij)t mer urst un klen un<lerloagske' legge.
de 'vermoedelijke" troonopvolger van: is hij temidden van de hoefijzeryormige Pap van havver de gort, un reuw, aai
'S,' a'oudijjafl.
zandheuvels van de Palma, waar de' ani un kluntje botter of zu'- Worvur de
woestijnwind het ~and ,doet ruischen',noddig is? Be ge kmit noit wete. Un
Over de toenemende beteekenis van Dat hoort en, zlet men niet in ,de' auto. vUl1rige vergoaderink' begon ok um 9
ons 'Vroegere iCoilsula!lt, thallS Gezant-: Daar heeft men geen rust, maar leder ure. D'n Burgemester ha d'n agende of
schap in Djeddah, schree! prof, Snouck van de J~~i~tenden ,zoekt mee naar de hoe Ziun ding hiet op zunne kop en be~.en' s,erie Telegraaf.:~utik'el(m.
gunstlge pl~kken waar men 400 r rijden gon mi de rondvroag. Unnen, avvocoat
kan, in ~psnell:1eid werkt de m~tor om dIe nog noit zunnen bemmel ha kunnen
Intusschen is ongemerkt voortgegaan wegza~~en In ~t ,mulle ,zand te voorko- hewe vruug lUll bier en van de ander
de uitbreiding V'. d: ilivloeds-sfeer [van men, ,de ,~ompas-ric1)Ung moe~ nauw- agenqapunf.en is nikS mer tereegt gedat' jongste onzer gezantschap~n·. Werdkeurlg :~\Y:la.~t worden; ver,~'Ya~en o,f. kom!me. As ,ze unt yier ure smerge~ ni~,
eerst rtailaansch Eritrea' bij het ressort Yastlo~pen zl~n l.evensg:e,:aarhjk. Pe,r' weg~ejaagd ware zate ze miskien nou l
van den '2:aaKgelasttg'de ,toe Djed-dah ge-, auto te .reizen door een weestijn is een nog te lurreke. '<Nool' vande veldwachvoegd, Later werderl ,van' hierult de con- we,rk ,van ujter~te sP3:nning en v,er- ter: Over" 't algemeen drlnklm ze gep.
tactengelegd met het Zuld-Arabisehe moelenis.
'
'tun-nne of muik mel' as ge de wilt mad:e
koninkrijk ,Jemeri, en ieder jaar' woi'dt
'de OK gerust'drinke dor 'za'k welvur
qn~e l2:a~g,~Ias~igc:le heeft ,v?Orspo~i, zurge. AIleen 'stroop ml un rletje is
thans nit Djeddah een diplomatieke reis'
naat San'a o'ndernoinen. 'Pit jaar zag: gehild en is'veiIig ill Er Riylid aange-, verboje, de stej te gekL
'
komen. '~i.l werd er verwelkomd door,
men er zeUs yoor het' eerst onzen Mos- den 'b~kendeii raadsman' vau' d~n ko-·
limschen Vice-Corlsul uit Mekka. \
hLng,'" den" OorsprorikeJljken Sydschen
lUARCONISTEN· EXAMENS
. .,
.
huisonderwijZel" f,JdeS6ef ',Jasin.', Daarha
' .
. .~~
voIgt' een 'audienWi jbij den' Konrng'; 'om
De III deze maand te Bandoeng geho\!na-mens onze Konlngin het' Groot.kruls deli examens 'tel' verkrijging: van! Mt
van den Nederlandschen ,Leeuw te over-; getuigschrift Iste en 2de klasse voor rahandigen. Wat iien we graag deze ,hoo-! diotelegrafist, tevens' telefonist, en, van
ge Nederlahdsdhe onderscheiding op de! het' beperkt getuigschrift voor radioborst van dezeil Groote, van 'dezen dap-~ telegr~.fist eJ,1 dat voor radiotelefoni~tJ
peren Koning, die met :' eigen, zwaardJ hadden het tolgen<;le resultaat:
door zijn dapper voorbeeld, door zijn ge-:
R a d i 0 tel e g r a f i s t 1 s t e
niale leldersgaven, 'zich zijn koninkrijk
k
i ass ~: aangemeld 11, teru&getrok
veroverde.
'
ken 4, afgewezen' 6,' ge'shi.agd de heel' N10
Tiam Hoat.
W
~

Een geiueente onder beslag

l

oe

,

'

,;

,'.

\

~

,13uitendlen is bij het gelegd beslag
nietvolst.aan met beSlaglegging op' een
rom voldoende' om
hetvonnis te
voldoen, doeh is bes!a~ geleg;d ~ewor~el]
op aIle reserves en kasmlddelen'van de
ge,meente 'tot cen" bedtag 'van rond
f 122.000.
'

'aan

,"

4

Radlotelegraflst2d~

k 1 ass e: aangemeld 36, teruggetrokken 2, afgewezen 25, geslaagd de Meren
H. J. van Damwijk, H. A. &. Diemont,
¥..Djokomoestadjl, C. M. v. d. Hijde, W.
Marcussen, J. Mulder, Joh. Salim, R. So'ta~ho en yr. H. F. Verheijerl; Beperkt getuig.schrift
v () 0 r r a- d 1 '0 tel e g r a f 1 s t :
aangemeld 12; teruggetrokken 1~ afgewezen 7, geslaagd de heeren A, Lawson,
F; R. v. d; SIo6t, M, Soetjipto' en J. victor;
. ,;
.:'

D.e ltatoo

Adil-bew~iinr
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Handel en NIj'verheld
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Weekbericht no. 49 van de Handelsvereeniging te Batavia.
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Positie van. de. Java-suiker op. de
Wereldmarkt

.~.
f

Prljzen per plcol, tenzij andere vermeld. Prljsverloop van ultvoerproducten
van 7 t/rn 19 December.
Invloed van 'den val dercoluto's op [aca-noteeringen ,
Sulker, per 100 log.:~ De Nivas verkocht : Superieur ± 76.900 tons, Browns GEVOLGEN VAN' WERELDCONTRACT op Europeesche gebeurtenlssen, zoedat,
NO. t
\
als die maar gewlchtlg genoeg zijn,
pl.m, 5.660 tons en Molasses pl.m. 10.625
New-York er niet vrij van blijft.
tons,
'
het
£
vlel,
glng
Java
direct
mee
;
Toen
Palembang Robusta : Geen zaken. Slot
De val van den Gulden heeft de JaReady 1 14 nom. E.k. Ba ta via slot Dec. voordat Engeland den gouden stan- va-noteerlng
weI verhoogd, omdat het
daard verl1et, bedong Java-sutker te
1 14 nom.
Londen (Augustus 1931) 5/6 per cwt. £ nu ten opzichte van den Gulden apDamar, Sumatra en Pontianak: (ass. ctr., dus blj een koers van het £ ad precleert, maar die invloed was niet zoo
No. I, 2, 3, 4, 5>' Sum. AlE ged, J 23.125, J 12.- 1 6.60 per 100 K.G. cif.; na den opvallend, omdat de noteering te Lon. Banken 1 23.75. Sum. E aanbod 1 10.-. Pont. val van het £ (koers pl.m. f 8.-) daalde den toen 'op een vrij laag pell was;
AlE vraag r 17.-, aanbod 1 17,50. Pont. de. Londen-prijs van Java blj eene no- zoodoende Is de prijs van Java-suiker, .'f
eenlgsslns verdeeld, Javasche Bank te- E gedaan 1 4.50.
teering van 5/6 tot 1 4.40 per 100 K.G. niettegenstaande de depreelatie, vrljwel .:
Coco skoeken
fob gedaan 1 2.
50 Jan
~ATAVIAASCII BEURSOVERZICIIT
.
,/ elf. Neemt men in aanmerking, dat even hoog als in JanuarllFebruarlvan • ,}
Toch trokken de markten zlch weinig rugloopend van 295 naar 291, ook Am, sterdamsche Bank zwakker op 147%, Febr. arscheep,
van gelanceerde berichten aan, Of de hoewel zich daarna weer betere vraag
Coprah Java F. M. S. Export droog : vracht en assurantle toen pl.m. f 1.10 dit [aar. Bovendien zijn onlangs groote 'i
van
drelglng van het Spaa11Sche conflict ontwlkkelde,
...
d
f 10
1 10 Z5
t bedroegen, dan ziet men hoe rumeus de partljen na~:l de Levant en Iraq-ver- ,.;
scherper wordt, of dat in het oosten de
f.o.b.n.u'g, ge aan
.-,
. me Londen-prijs voor Jav:} werd: netto kocht tegen lagere prijzen dan voor ,
.
verdere vraag tot 1 10.-.
'
omen rtnancteelen medewerker
Brttsch-Indle, zoodat dit den .mldden- .')
politleke hemel bewolkt blijft, de tondEscompto vrij ,rustlg pp 99%-99*.
Zwarte Lampong Peper: E.k. Batavia 1 330 I
prljs van de Nivas drukt, n'en deplalse ;';,
I
senmarkt zet Iiare stijging voort. De Handel Mij. iets aantrekkend 167 na ready gedaan t 11%. Slot vraag 1 12%,
Toen
d~
$
viel
was
de
Cuba-noteering
de depreclatle! "
stimulans van oOederen- en Producten- 165, en Handelsbank oploopend van'136 aanbod 1 13.-. Dec. gedaan 1 12.-,
markten
blljrt
overwegend,
al
Is
ookhier
tot
.t40Y.!.
Incassobank
noteerde
106%.
1 11%. Slot vraag 1 12%, aanbod 1 13.-. te New-York bijna o~ het toenmallge
:d
De weekstaten van onze Nederlandsche
Wereldcontract No, I
vaak
oorlogsvrees
een
sterk
metier.
Jan.
'37
gedaan
1 12Y4 oploopende tot hoogtepunt van 1.40 $ c. per lb. aangecirculatlebank 2ljn, sinds de devaluatie,
Winstnemingen, welke aan het elnde van
Scheepvaart J 13.-. Slot vraag J 12Yz, aanbod 1 13.-. land (pa p1.m. 0.70 te zljn geweest).
Begin December treedt het z.g. We- :
nlet meer zoo glashelder als voorheen.
het jaar gewoonlljk overwegend zljn,
E.k. Tel. Betong Dec. gedaan f 12.35,
reldcontract NO.4 te Nevi-York in wer-' '.'
Tevoren trak ,de goudroevoer of -afnaDeze
stijglng
was
een
gevolg
van
de
Scherp verbeterend met i.ets welfelend 111.80. Slot vraag'l 12.15, aallbod 112.40.
me de belangstell1ng van hej pUbllek. worden grlfgeabsorbeerd, de . haussekomende M. R. A., het Cubaansche Han- king; te New-York zal men dan, even-'
sj;emming
blljrt
hoogtij
vi~ren.
Dlt
al
is
slot
voor K.P.M. en Japanlljn.
1
Jan. '37 gedaan 1 12.50, 1 12.40.
Sinds de instelling van het eaglisatiedelsverdrag
en de ontworpen Quota- als in Londen, Cuba-Suiker op' termijn
De eersten liepen van 140Y4 naar 150 y'4,
Witte Muntok Peper: feb Banka Dec.
fonds ontgaat het publiek de hande- gebaseerd op de veronde<stelllng, dat
stelsels. Na een tijdperkvan flauwte, fob. Cuba kunnen koopen. Er is thans "l
1937
met
verdere
verbetering
zal
voort0nl
te
eindlgen
op
148%,
de
laatsten'
gedaah
1
20.-,
1
21.-.
Slot
1
20%
nom.
Hngen welke op samenwerklng berusten.
steeg de CUba-noteering te New-York eene groote dlsparite~t in· de Cuba-no-·
,
gingen van 73 naar 79Y2 om te sluiten J an. '37 ge.daan 1 20.- oploopende tot eerst langzaam en tOen snel tot October teering te Londen.en te New-York. Een ',1
Deze samenwerking berust gemeenlljk op gaall.
het motto: geheim. De Hollandsche
1935 om daarna te dalen en vana! De- prij s te Londen van 5/ per cwt. cif. blj '{
Intusschen is op de Internationale de- I opAli~Y~' Uniesbehlelden het 'hoogste f 20%. Slot J 20Y2 nom.
bladen oefenen er een gerlnge kritiek viezenmarkt de ,tenden2 voor on2:en Gul- niveau en stegen van 963,4 tot 104.
cember 1935 weer te stijgen tot Aprll £ = $ 4.90, komt na aftrek der vracht' ,
Hulden, Buffel nat 1 8.-, f 9.-.
ad 8 pence meer op 4/4 per cwt. fob. ..)
op uit. In hoeverre dit juist Is, laten den ook ten gunste gekeerd. In Londen
1936.
"
Koe nat f 20.-, 1 22.-.
wlj in het midden, aIleen dient gecon- boekte het P 0 n d: disagio tegenover
Cuba = 0.94 $ c. per lb. ; bij een notee- ' .1
Sporen
Buffel droog I 1 29.-. II 1 20.-. III
stateerd te worden dat de publleke be- den Gulden.. De versch1l1en voor F 0 rOp dat tljdstip begon de'verklezings- ring te New-York van 2.80 $ c. cif. en;
f 18.-, 1 19.-.
langstelling afneemt voor de vermelde w a. r d verdwenen en raakten op het
Door goede vraag ruim ,'mont.eerend
Kce droog 1 1 71.-,1 73.-. II 1 47.-, campagne voor een nieuwen President na. aftrek van vracht ad 0.12 $ C, no- . ,
weekstat~m. Ook de verlaging van het
der V. st. en de onzekerheid, die roen teert dus Cuba-suiker fe New-York fob.
nulpunt. Dit2:eltde geldt evenzeer voor met geringe reactle aan het slot.
1 $0.-. III 1 43.-,. f 45.-.
disconto op 2 December trok de aan- den Dollar.
heerschte
of Roosevelt al dan· nlet her- Cuba: 2.68. $ c, dus ruime 2Yz maal zoo
Geitevellenr per stuk I 1.10, f 1.12%.
dacht en. daaruit mag worden geconclukozen
zou
worden, leldde tot prijsdallng, hoog als te Londen fob. Cuba..
, ',1
•.
' . N. I. s. 62-67 Yz-66%. . .
II j 0.70, 1 0.73 (basis: 35 Kg. p. 100 stJ:)~
· deerd, dat de huidige polltiek is gerlcht
. '. :.~
Oat intusschen de internationale
Deli Spoor '1093,4-114*, later 1.13 aan- -Schapevellen per stuk I 1 0.60, 1 0.05. omdat de Jones-Costigan-Wet, die door
Ais nu dit z,g. wereldcontract fob.
op eene goedkoop-crediet-polltiek der muntstabl1lsatie zich nog in nevelen bod.
II 1 0.30, 1 0.32Y2 (basis: 50 Kg. per verschillende uitsPfaken van het Hoogbank.
gerechtshof der ·V. st. toch al niet erg Cuba is ingevoerd, wordt arbitrage mdblljft hullen, is licM begrljpelljk, wan100 st.).
'
vast meer stond, zeker de.n dOOdsteek gelijk tusschen Londen en New-York,
neer men bedenkt dat een van de geCheribon 33Y4-38-37~.
Cacao: Vraag 1 18.-.
zou
krljgen, als in stede van Roosevelt omdat· op belde markten sulker fob.
Onder het stelsel van "managed cur- interesseerden, de Franc, in een zeer
Joana 22Y4-25¥t.j'>'.'
Grondnoten, Oher1bon, gepeld: fob
rency", waaronder wlj onze huldlge geld- netellge positie verkeert. Het lijkt er
zijn tegenstander Landon met de over- Cuba op termijn wordt· verhandeld.
serajoedal 20Yz-25Y2-24.
aanbod 1 4.75. Jan./Febr. afscheep.
Siuds jaren waren de suikermarkten
pol1tlek schljnen te moeten indeelen, be- niet op dat de huldige Regeering de rlwinning zou gaan strijken.
Kedirl t~am 79-82*-82.
van Londen en New-York los van el-.· .
teekent een verlaglng van het disconto nancieele chaos binn~nkott zal kunnen
Malang tram 59~Y~.
" Rubber per Yz Kg. :
een uitnoodiging van de circulatlebank regelen, en dit weerhoudt vanzelfspreNa de herkiezlng van Roosevelt her- kaar; komt nu door dit wereldcontract.' "i
om ivan haar crediet gebruik te maken, kend de ·andere geinteresseerden orn den
.J a v a-m ark t. (7-1,2 Dec.). Ope- stelden de noteeringen zich weer en €oen schakel tusschen belde tot stand,
· zoodat dUs de geldruimte vergroot sluier der geheImzlnnlgheid op te licill\lijnbouw ping op Maandag 7 dezer was belangrijk thans noteert Cuba-suiker te New-York dan is het zeer welmogelijk, dat de
wordt; maakt zij omgekeerd haar cre- ten.
Over het geheel zonder animo, alleen ~ooger dan slot van de voorafgaande p1.m. 2.80 $ C. per lb. Men ziet hoe aan prijs-curve te Londen \ioor die van New:~ .
diet duurder, dan zal alUcht haar opeEmni trok aan het slot iets blj,en kwaOJ ~a~erdag (voor. Java Std. Sheets een de oveJ;zijde 'van den AtIantischen Oce- York wordt belnvloea en omgekeetd. ,.
aan geheel andere factoren de notee- Zullen zij nu nader tot 'elkaar kome'n,
reerend kapitaal inkrimp~n en het geld
Van de conjunctuurverbetering prorl- van 156 op 159. SlinauJag stu op 750~V,7~sChll van bljna 1 cent).
d'us schaarscher worden.
teeren ook de scheepvaartlijnen.;Rulme- Aim e m op 1l~109'f.t Bengk.op 107. Onder invloed van de flauwere stem- ringen beinvloeden dan aan deze zijde. en z11 het groote prijsverschll eenigszins worden genivelleerd? Oat llgt in
re vrachten, welke zij zoo langen tijd Zuid-Bantam 2wakte af' tot 135, doch ming op de Londen en New York mark'Zoodoende is dus de val van den $ den schoot,der toekom~tyerbor~en,)Aal\~
DE BEURS
moesten ontber~n, worqen hell ,als 11et her~telde :zich met 2Y2-Ppf,t; Moe,ari\.~k~,Il,daald,e~ ~·e .no~eer1ngen met nu en
ware in de, schoot geworpen, en ten spijt 'pongi noteerde 218-219~kNa wekenlangdan klelne veroeterlngen, tot op het zonder invloed op Londen. en Soerabaja als Londen dOorNew-Y'"j()r~wo~dt"oll:';
Hoewel on~ verslag ditmaal 66k loopt van de oplaaiende concurrentle komen geheel verwaarloosd te z1jn geweest, 1)ell van de vorige week, waarop, de gebleven en slechtsbij uitzondering geheschen", zal Java daarvande vruchvallen hoogte- of laagtepunten in Lon- ten plukken want Java voIgt Londen
over een kort tijdsbestek, waren de fluc- allen in betereposltie. Alleen Engeland werd eindelijk ~djang weer afgedaan markt sluit.
den en New-York samen, b.v. Februarl op den voet, zoodat mogelljk dit we-,
tuaUes toch nog zeer belangx:ljk. Dwars heeft nog ernstlge 2:orgen en weI in den en stelde zich aanmerkelijk lager blj de
(14-19 Dec.) 1934 en najaar 1935. Dit laatste samen- reldcontract de Java-noteering gunstlg
tegen de verwachUng in, da t de beurs' Pacific, waar dit land aIle moeite heert vorlge afdoening op 196.
•
met het oog op !het jaareinde In 00- ~ch te handhaven, te meer wljl ginds
In overeenkomst met Londen en New vallen is op aHe beurzen beinvloed door zal kunnen beinvloeden.
langrijkheid lZoo achteruitgaan, heeft de conflicten aan de orde van den dag z!jn.
Industrie en HandeIsvenn. York liepen hier Q,e noteeringen na het de Abessynische kwestie enook thans
Java heert het genoeg van noode!
Op onze
stljging rz;1ch onafgebroken voortgezet.
bekend worden' van het' besluit van zleff ,. men" N,evr-York telkens' reageeren
· New-York bracht llcthe stagnatle, wijl
Phlllps-laandeelen bewogenzlch tus- het I.,R.,C.. zeer \sterk op. Na ode slui- ,==--.._=-=_._--~-==============~
de plannen van den Amerikaanschen
BATAVIA-MARKT
schen de 278 en 280; Unl Lever mon- tlngsda'gerun lerband met het InlandPresident vasteren vorm aannamen door
teerde aan het slot en kwam over 157% sche Nieuwja!t!:'opende. de markt met
De kwaliteit vertoonde over het algeDe The~markt
het voorstel van de Federal Reserve is hetpubllek weer sterk kooper gewor- op 162Y2-162.
eerl note~ring· voor Java . . Standard meen e~n terugslag ; onderstaande prljBank, om de beurscontrole te verscher- I den van scheepvaartpapier en S p, oInternatio ging geleldelijk omhoog en Sheets, die ongeveer 2 cent hooger lag zeri verstaan zlch op basis; "extra- rOpgave V. Gijselman & steup, Batavia)
pen. Korten tijd terug schrevenwijhier' r e 11; Dit laa.tste gebaseerd 0Pi de toe- mon,teerde vijf punten, sloot 172%.
dan de :voorafgaande ooteering. Daarna uitVQerrecht voor verkoopers-rekening".
1
reeds over; Roosevelt werischt cen ge_1 komstverWachtlngen . voor het komende 'Ook Linde Teves aantrekkend, steeg liepen de prijzen nog verder op zooda~
Oranje Pecco . (fijnste 42Y2-45 nom.
De aangeboden' hoeveelheid bellep onbeuren als in 1929 t e v 0 0 r k 0 men. jallr. Oat men hier de werkel1jkheid van 130Y4 tot 135Y2.
de week sluit op het hoogste niveau
geveer
7600 l{[sten, tegen 10.500 geduweer vooruit loopt, is duldelljk.
Band.
Kil1ine
Fabrlek
deed
413-115,
(36% voor Jav. Stand. Sheets).
(tljne
41%-42
Intusschen gaat de uitwerklng van de
rende de. voorgClande week. De kwall"
Mich.
Arn.
185Y2-186.
(gew.
40-41
: ,.
eonjuncw'urverbetering rustlg voort.
teit was wederOffi onregelmatlg, doch
.SuikerpalPler sloot op beste nlveau
, . Het: aanbod was vrij groot.
Pecco
38%-40
vertoonde·· over, het algemeen genomen
onder inspiratle der sUikerverkoopen,
Prauwen en Yemen
Pecco Souchong
Voor het wereldproduct rub b, e r Olies . hadden een meer verwaal'1oosd
slechts' weinigverandering.
Singapore
en Souchong
38-39
blljven de roekomstmogelijkheden acuut. Mooien, terwijl Bankwaarden, oil cen
Bem. st. Pr. steeg van 202 tot 209%,
Broken Oranje
~
~ ...
Dat de auto-industrie een groote rol 1 enkele 'Ilitzondering na, tegen het" slo~ Strooh. Veem lloteerde 49.
Ter gelegenheld van den Leba-ran was
~<IJ
~~
(f1jnste
53 '~ . . :i: peccI>
44-40% "
speelt Is bekend. Het gaat hier echter wat bljtrokken.""
I
".
de markt gesloten op 15 en 16 Decem-g§l.
~GS
(fIjne
39-43
'
"
om het verzadigingsproces, d.w.z. de leef.
~~53
ber .j,I.
Electr. a.andeelen
\.
(gew.
37-38% ..
tijd van de auto e n d e k 0 0 pDe scherpe stijglng voor rubberaan.~
~~~
1/ ..
Broken
Pecco
37-37
2
k rae h t. Dit laatste is van groote deelen eindigde met een, vermoedlijk tijG. B. O. 197~196, Sum. Electr. 41- 7 Dec: 9"/
De markt opende kalm en lusteloos,
Broken Tea
19
32
36%-37Y2 "
32Ya 35%
waarde voor de toekomst. Verdwijnt de delijke, reactie, zonder dat deze groote 41Yz! en Banjoemas 36.
,doch tegen het einde der verslagwee!{
7
,•
Fannlngs8
..
9'/1.
19"/
32
/ ,8
37-37Y2
"
32
35Yz
koopkracht door ongunstlge omstandig- afmetingen aannam. '
"
werd .de stemming eenigszins levenStof '
9 " {9 1/ 1• 19
32% 32'/,. 35%
35%-36 "
heden, dan komt er stagnatie naar voHet koersverloop 11et zlch als voIgt
De Amerikaansche Afdee1
diger.
•.
,•
10
"
9Ya
19
32'/,.
/
31% 35Ya
ren, welke een terugslag vormt voor de aanzlel1.
a
ling
11 .'" 9'/ 18% 32% 32
fubberindustrie.
35%
De prijzen voor Gebrokens, Fannings
9
18Ys 32
12
31* 343,4
Ol.(ewaa.,.den
Na. tusschentijdsche afflauwing in 14
1
3
en
Dusts bleven vrijwel onveranderd,
DuitschI~llds
grol1dstoffel~.
/
,
.
I'
9
19
/
1•
Houdt in het algemeen aldus de alge34%
,
.
sympathie met New-York. weer mnk in 15 II
de kooplust echter was verre van alge9%'
,19"/,.
32'/,.
32
meene verbeterlng stand, dan zal, hoellood.
Koninklijken met geringe zaken en be- herstel toen Wallstreet keerde.
meen.
16",
9% 20'/,. 33% 33
weI op gedeeltelljk ~;peculatleve 1 basis, perkte fluctuatie, sloten op 406, na ,:van .
17 ... ' 9~ 20"/,.' 34
. 33"/;.' 36Y4
ook de koopkracht gehartdhaafd bUNen. 403* tot 407 te 'zljn geklOmmen. Explo- . Un. Steel 58Y2'-:563,4-58.
Import voor 1937 ten bedrage van
Voor bladtheeen bestond meer be18 II
9%' 20·/" 34% 33% 36%
De2e factoren rollen echter in de naaste ratie bleef nagenoeg onbewogen op 169~
3,4,
£ 4.000.000
Beth.
Steel
56%--54Y4-55
langstelling, de prljzen voor ordinaire
19
"
9%
20%
34%
33%
36%
toekomst van overwegend groot belang 1693,4-169Y-t.
I~
Anaconda 383,4-37%-40%.
en middensoort Orange Pekoe, Pekoe en
blijken.
. Cities service emotieloosop 3V4-31/ , . ,
B e r 1 Ij n, 22 Dec. (Transocean). Pecco Souchong vertoonden eenige nel.Java-Rijst: Kloewara? Huller Boeloe
Kennecott 45%.-43*-46¥t.
terwijl voor preferente aandeelen, de beaanbod 1 3.55 lev. Dec. '36. fro wagQn De nieuwe handelsovereenkomst voor ging tot aantrekken.
Nickel 46%-48--47.
Doch zooals wij inons vorig overzlcht langenzoek .waren.,
.
Krawanglljn.
het jaar 1937 tusschen Duitschland en
Motors 52%-49 Y4-50Y4.
feeds naar voren brachten, loopen de
Shell Union zwakker gestemd, gingen
de Unie van Zuid-Afrika werd gisteren
Gen. Electr. 373,4-38.
T e r m ij n z a ken: Enkele' transmeenlngen over Rubber v e r ulteen. ex dividend iets terug om op 19% te slui.. Brands 12%-11%.
TapIoca.
gesloten door de uitwissellng van nota's acties kwamen tot stand in Gebrokens
Wat de verhooging van het ultvoer- ten" terwljl de prefs 2lch 9P 75% stelt\en.
Flake ft. flake 1 5.-.
tusschen den Duitschen gezant te Pre- met goeden schenk ex January producHudson 14%..
quota betreft zullen vele ondernemingen
Sifting toria . en de regeering der Unle van tie. Verder eenige afdoeningen in geTide Water 15"/,..
de 80% niet kunnen halen, doch hebben
Zuid-Afrlka.
Suikerlondsen
See1s A. 1 4.80, 1 5.-.
woon tot mlddensoort Orange Pekoe en
andere een voorraadvorming, in hoop op
•
Pearl
A.
1
5.-,
1
5.20.'
Het totale bedrag aan grondstoffen, middensoort tot goed middensoort GeDe .9bUgatiemarkt
betere priJzen, welke te eemger tijd naH.V.A. opnle-uw klimmend en van 435
waarvoor Duitschland Is overeengeko- broken Pecco Souhong voor levering rot
deellg de marktkunnen ibelnvloeden.gaand naar 441*, om lets luler OIl 440% had een blj20nder rustig verloop, vrlj
Fabrleksmeel 0.' L. T.-KwaI. 1 3.15, men uit Zuid-AfrIka te zullen importee- medio Maart 1937.
De beoordeellng loopt 0'1> deze beide te. eindigen. Kolonlale Bank vast en gooden grondtoon, al voe;de het slot iets 1 3,50.
ren, is vastgesteld op £ 4.000.000 tegen
factoren. De juistheid van d€2elve valt verder verbeterend van 68% tot 75%. luier aan. Gemeente en andere leeningen
B III meel 1 1.30, 1 1.35.
£ 3.000,000 in 1936. Aan wol zal DuitschPr!jzen met uitsluiting van kampongnog nlet te overzien. ,
Ook Vorstenlanden aantrekkend en na voorzoover nog· niet gec'Onverteerd geland aIleen al voor een bedrag van theeen.
Citronella
OIle,
per
kg.
locI.
drum:
op 31 te zljn begonnen, op 37 3,4 slui- zocht, en de reeds geconverteerde prljs- (85 pCt. geraniool>' Ready gedaan op- £ 2.500.000 importeeren.
Nominaal
Scheen het, dat de sui k e r ve r- tend, na -even 38Y2 tezljn geweest.
,i
Tot de andere artikelen, welke uit
houdend.
loopende 1 1.27% tot 1 1,45, daarna
k 0 0 II> e n, na de eerste emotie van de
dalend tot f 1.40, slot f 1.45 nom. Dec. Zuid-Afrika in Duitschland zuHen wor- Orange Pekoes (ordinaire '
devaluatie van den Gulden in het begin
RubMrs
Ook:de Staatsleenlngen zeer rustig, de gedaan oploopende van J 1.27Y2 tot 1 1.45, den ingevoerd, behooren looistol, huitot
gewoon
mlddendezer maand tot stllstand waren gekovieren 'rndie deden l00Y2-100%, de 4Y2% daarna dalend tot I· 1.40 om weder op den, mangaan- en andere ertsen, walsoort)
40/41 cent.
men, de laatste dagen, konden weer ver- met eenige reactie. Amsterdam Rubber 100Y2-100s/a.
te loopen tot 1 1.45, ~lot 1 1.45 no:n. Jan.! vischtraan, diamanten voor industrieeOrange Pekoes (goede) 41%/44 II
. ~chll1ende verkoopen plaats vi~den.
liep van 301% naar 295 terug. Van de
Op de
. Pekoes (ordlnaire tot geMaart '37 gedaan oploopende van f 1.27% Ie doeleinden en versch fruit.
Voor de Fonasenmarkt werden deze overlge scorten deden:
De handelsovereenkomst heeft ook
tot
1
1.45,
daarna
1
1.40
om
weder
0"
te
woon middensoort)
38~V39% II
een Urleine stimulans, hoewel niet in die
Bataviasche Wisselmarkt 109pen tot J 1.45, slot 1 1.45 nom. Jan.! betrekking op pro-ducten, afkomstig Pekoes (goede)
40/4.2 II
mate als voorheen vaak het geval was.
Sumatra. Rubber 262-257-263-256.
Junl '37 gedaan oploopende van 1 1.27Y2 uit het mandaat-gebied Zuid-West- P; S. and Souchongs (orBasHam 132-126%.
.
bleef het kalm met zwakke tendenz voor tot 11.45, daarna 1 1.40, vervolgens Afrika. .Een der voornaamste hl~rvan zijn
dinaire rot gewoon midDe Vaste Goederen- en ProductenPret. Bodj. Datar 185-181.
.
sterling, waarin werd afgedaan 8.91%- 1 1.42%, slot 1 1.45 nom. Jull/Dec. '37 caracul-huiden, waarvan I Dultschland
densoort)
,
38/39 II
markten blljven in het algemeen cen
Gew.
Idem
12SY4-132%,.:......129Yz. 8.9i, Wrwijl het verschil voor forward gedaan oploopende van 1 1.30 tot 1 1.45. een hoeveelheid
ter waarde van P. S. and Souchongs
steun voor de Fondsenmarkt. De opvatTjllentab . 226.. ' .
geheeI' verdween.
£
300.000
zal
lnvoeren.
daa.rna 1 1.40, slot vraag 1 1.40, aanbod
(goede)
39~V42 II
ting is, dat men nog niet aan het eind
Boekit Lawang 170-167%.
f 1.45. Jan./Dec. '37 gedaan oploopende
Broken. Orange
Pekoes
val] deze beweging ten gunste is geko. Verder. werdqn afgedaan:, Yens 52Ya, van 1 1.27Y2 tot 11.40, sl<;>t vraag f 1.42%,. '
(ordinaire tot gewoon
men, aHeen oppert men de vrees dat
RUBBER IN DE STRMTS
CultUres .waartoe verkoOpers bleven, Straitsdollars aanbod 1 1.45.
\
middensoort)
37Y2/38 "
veel te danken is aan Oorlogsroebereld104·/,. met verder aanbod tot 1043,4.
Tin, per 100 kg.: 7-12 Dec. pI.m.
dId b d
i
Br. Or.
Pekoes (mlddenselen, welke nu eenmaal nlet te ontken- met lets betere belangsteIling.
Overigens nominale noteeringen met i 194.85. 14-19 Dec. pl.m. J 197.-.
De han e svoorraa
e roeg n Nonen zijn.
,
500rt tot beste kwaliteit) 38~V46 "
a;anbod·prljzen.
Thee, per % kg. : De hoeveelheid ready vember 31.885 tons (drooggew1cht>.
Broken Pekoes (ordinaire
3,4-150.
De schenpe stijging op de g r a a nPasir Salam 149
thee gedurende het tijdvak ., - 12
De voorraad aan ondememhlgsrubtot gewopn middensoort) 37137Y2"
m a. r k t wordt eveneens a,ls een gevolg
Radjamandala 145-149.
Dollars 1.82.
Dec.
aangeboden
was
weer
iets
groober
bedroeg 21.550 tons.
.
Broken Pekoes (middenbeschouwd van de vorming "van voorraBagelen 164.
Hongkong 55%.
De productie van ondernemingen
ter, terwijl de vraag gelijk was aan
soort rot beste kW3.liteit
den, om eventueel voorbereid te zijn op
Pref. Papandajan 25%.
Shanghai 53*.
die
in
de
daaraan
voorafgaande
week.
grooter
dan 100 acres was 19..736' tons.
inclusief Pengalengan
de mogelijkheld van conflicten. En waar
Pasir Randoe 32%-35.
Rupees 67%.
In de afgeloopen week was het kwanDe getaxeerde productle van onderTheeen)
38/46% II
de polltlek a 10m reden geeft tot beSiUardja 131%.
.tum iets kleiner dan het gemiddelde nemingen kleiner dan 100 aCTes bedroeg Broken Teas
tZ:orgdheid, is dit gevaar n 1 e t denk36/43 "
Ardjoena 94-95.
ZUver In Londen prijshoudend: 21'14 val1 den l:lats~en tijd als gevolg van in de afgeloopen ma:and 10.367 tons, Fannings
beeld1g.·
/.
36%/51
II
Rantj. Bolang ·119•
':' ready, 21"/,. forward.
'.
t.wee~luit1ng$dagen.
I selnt Reuter uit" 131ngapore. '
Dusts
34%/37 "

Gulden boven Sterling Noteering
Markten vast, ten spijt· van win'stnemingen

.'

Politiek'e .onrust van weinig 'invloed
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BATJ\VIAASCH ME\JWSBLA)j van Zdterdag. 26
~

i

fport en Wedstrl)den
Batavia vernietigt de Bergstad
Soerabaia - Malang een draw
Voortsettlng der lnterstedeliike koribalieedstrtiden

Ten aanschouwe van een vrij talrijk
publ1ek had Donderdagmlddag [l, op
het Uercules-terreinte Batavia met de
ontmoetingen : SOerabala - Malang' en
Bandoeng -r-« Batavia de vcortzettlng
plaats der korfbal-stedenwedstrijden.
Hoowel algemeen verwacht werd, dat
d~ ferste ontmooting spannender en
vlotter zou zijn, inJede door Ihet geringe verschil in sterkte der twaalftallen, bleek toch de wedstrijd Bandoeng
- Batavia. de me est attractleve.
Op ilnitJatlef der ~atavia-ploeg ontwi~elde zich' een vlugge, buitengewoon
aardige wedstrijd, welke alleszins het
karakter van eenstedelijke ontmoeting
had.
I i
Technisch niet onhandig, heftlg in
aanvals- en middenvakspel, belooft het
Banboeng-team stellig in ide komende
jaren een ploeg te worden, waar terdege rekening :mee ~al gehouden moe ten
worden.
Het spel der post Java gasten is kalmer en 'bezadigder en stelde ons, \vat
tempo betreft ietwat teleur.
Opmerkelijk is het, dat de dames zich
over !het algemeen meer in het spel betrekken, dan 2ulks hier ter stede het geval is.
.

Midden:
F. Hengst me]. Z. Davies
Liem Ie Khiam me]. S. Lambert
Verd. :
' B. de ,Wolff mej. M. Weynschenk
J. Berends mej. S. v. IJseldijk

D. de 130 Rambelje mej. A. de Lion
J. Latukolan mej. de R. de Wild
'Midden:
Jap Khik Lie mej. R. The
Ie Khing Thong mej. E, Uem
Verd. :
Kwee Thiam Hok mej. D. Gobrlel
A. Hampel mej. R. Ho.skens

Beide ploegen maken vrij veel overtredingen tegen den looprege1. Het
noodzakelijk ingrijpen Nan de leiding is
niet bevorderlijk voor een sneUe spelontplooUng.
.

Aanval:
pt. 'Coldenhoff mej. J. Berends

Kie mej. H. B,erends

193"6
--t
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Midden:
~
~
M. Ro.senthal mel. E. Jans
O. v. d. Bijl me]. T. Verdonk
Verdediging :
\
Jansen mej. 'E. Rohbers
A.v.d. Mark mel. D. v. Tronchin

B.

Het begin van den wedstrijd laat ons
een ietwat zenuwachtlge Batavla-ploeg
Coldenhoff maakt er nog lVoor de rust zlen. De hoofdstedellngen zijn blijkbaar
2--0 'Van. Na de pauze blijkt, dat, de van streek gebracht door de al dadelijk
vakwisseling nlet in het voordeel der overrompelende Bandoeng-aanvallen, die
echter door onbeheerscht vlug spel geen
Soerabajanen is.
resultaten opleveren,
Uiteen strafworp, good genomen door
()ok het middenvak van Bandoeng
me]. R. The, wordt het eerste tegenpunt
roert zlch geweldig, waar de eerste mlgedoeld.
nuten een reeks van aanvallen voor
'Dit is te veelvoor scerabaiaen B. de Bandoeng genoteerd wordt welke angWolff besluit, fluks den voorsprong te stlge oogenbllkken voor de Bataviavergrooten, waarin hij slaagt (3-0.
supporters oplevert.
Een opluchtlng is het voor de hootdVakwisseling brengt .een overwegend
sterker damesaanval der Malangers, stedelirigen, als Lijbers bij een goed <?pKeer opkeer 'weten zij zich een bns te gezetten Batavia-aanval met een zuiver
scheppien.Eindelijk iheeft mej. R. sCl10t dekort weet te vinden (0-0.
Hosken met een ver schot succes en mej.
D. GobrH~1 doelt vlak daaropden gelijk-'
Bij een Bandoeng-aanval ontstaat er
maker (3-3),.
verwarring in de groen-witte verdediging. Djin krijgt een opgelegde kans
Kort daarna kondigt scheidsrechter gelijk te maken, welke hiJ echter niet
Korfage, die geen moeilijke taak had, weet te benutten.
.
het einde aan van dezen in prettige
verstandhoudinggespeelden wedstrijd.
Als Batavia weer eens ten aanval trekt
veroorzaakt Mej. Geerst een strafworp:
BANDOENG - BATAVIA 0 -7
die door Mej. D. Renesse v. D. zonder
fouten worqt omgezet in een doelpun~
Als beide ploegen op tijd in bet veld «(}-2)'
.
gefloten worden door den heer A. F.
Batavia, nuzeker van zijn zaak, neemt
Willemse van Djocja, wien de leiding het heft in handen en voert het spel tot
van dezen wedstrijd toevertrouwd is, een ongeloofelijke vlugheid op. Mooi 00stellen de teams ~ich als voIgt op :
heerscht en razend vlug zijn·de Batavianen nu steeds in den aanval. Als er
:B and 0 e ng :'
gerust wordt is de stand nog steeds 0-2.
Aanval:
Na de pauze weet Jansen al gauw de
Djin mej. ,A. Lapra
kort te vinden ·,(0-3).
"
A. Mual, mej. E. Pietersz
Kort daarop voIgt v. d. Mark het goede
voorbeeld van zijn vakg~t:loot (0-4).
Midden:
De volgende aanv.al met v. d. Bijl aan
E. Lucardie mej. L. van Menxel
het hoofd, heeft ook spoedig succes eri
E. Hetharia. :mej. J. Geer~t '
wij noteeren den vijf,d~ntremir van de
hand van ". d. BijL"
,
Verdediging : ;
Batavia krijgt dan twee strafworpen
M. Sneep mej. E. Hendrik
toegewezen welke, d60f Rosenthal geneJ. Wattimenamevr. J. Sonneveldt
men, geen succes hebben. Ook Bandoeng
krijgt eenstrafworp te' nemen en ook
Batavia:
MeJ, v. Menxel weet deze niet te benutAanval:
M.' v. Minos ~j. D. Renesse v. 1>. i
het
klinkt' heb'·
beh' O. v. d. Bijl el1.Minos kans gezien
A. LiJbers mej. E. F1lorentinus

om

Aanval:

In kalm tempo openen met lange
worpen de soerabaianen den aanval, die
door de tegenpartij zonder moeite wordt
gekeerd. Over en weer !lien we de beide
twaalftallen aan het werk zonder dat
er g~vaarlijke momenten wederzijds
OVer de wedstrijden zelf bet volgende : ontstaan. Malangs aanval is primitief
van JOpzet en geeft de Oranje-verdediging niet veel moeite. ~llengs toont
. SOERABAL\ - ~L\LANG 3 - 3
SOerabala zich iets sterker, echter zenSCheidsrechter Th. Korfage doet de der deze meerderhel:d in een doelpunt
volgende twaalftallen stelling nemen: om te kunnenzetten.
Soerabaia:

,ne-cemb~r'

_ _ _'_''-~ ~

Als de bal 'z!ch weer verplaatst, zlen
weIn den oranje-aanval Ang Tjeng Kie
aardig aan het werk.
Toch duurt het een heele tljd, voordat
l1iJ Soerabaja de leiding weet te geven.

Korlbal ,

~eng

._~__

In den Malang-aanvallost mej.A. de
Ruyter de Wild eenlge schoten, zonder
de korf te vinden.
.
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de score op te voeren tot 0-7 voor Ba- qemeentekas I zou : kunnen opleveren,
eerstens aan huur, tweedens aan vermatavia.
Een mooie en spannende wedstrijd, kelljkheidsbelasting.
Miet vier terrelnen voor zes vereenigtn...
goed geleld door scheldsrechter A. F .
gen,
met eenige verdeeling van speeldaWil1em~e.
gen, zou de competitle van den KantoorVoetbalbond uit een groote impasse gered zijn. Misschien dat het oor des nleuVoetbal
wen Burgervaders ztch hler weI we wil
• ..
leenen.
Zooals de toestand nu is, moeten voor
deze competttle steeds terreinen - zij'
Voetbal te Buitenzorg \
het tegen eenlge vergoedlng, wat ook
al
niet convernieert - ingehuurd of geDe Kantoorvoetbaloond
leend worden van de plaatselijke veree¥et dezen Bond gaat het nog niet ge- nlglngen en dat komt neer op Ajax en
'
heel naar dell vleeze. ZOo is vorlge week H. P. C.
een der elftallen eenvoudlg Met opgekomen, zoodat de tegenpartij voor ntets
op het veld stond. Dat kost de betrokken Luclitoaart
vereenlglng natuurlijk boete en stratpunten, maar wat schiet men daat nu
mee op en waar blijft de beleefdheld ?
De Spelen in 19t10
Een ancter eUtal staa,kte den wedstrijd
ll1et half-time omdat er z.l. geen kans
Per Zeppelin naar TokIo?
meer op de overwinning bestond; geen
geringe . oyer,treding, die reglementair
Kort na de Olympische Spelen te
met f 25 boete moet worden bestraft I
Berlijn
kwam een Berlijnsch zakenman
Dit zijn vege teekenen van gebrek aan
animo .en gemis aan pl1chts- en tuchts- naar de Zeppelin-reederij om voor zjc-h
en 1lijn vrouw plaats te bespre/{en voor
besefin het CompeUt1e verband. .
een reis per luchtschip naar de OlymAan \ de . leiding zal het niet llggen; pische Spelen, in 1940 te Tokio!
daar is\.el~ergie en organiseerend 'vermoInmiddels heeft reeds een tiental angen in overvloed aanwezig.
eterepersonen
zijn voorbeeld gevolgd,
. Wilt weleenigszins' ter vergoelijking
kan' worden aangevoerd is ten eerste, ofschoon het momenteel nog in het gel1et eeuwige regenweer te Buitenzorg: h~el niet zeker is, of een luchtschip in
1940' een reis naar Tokio zal ondernehet regent er, het dreigt te gaan regenen men.
of het heeft. pas geregend. mt werkt ontmoedigend op de voetbalsport.
Dat men elders echter ook reeds een
Hoo .vaak moet niet gespeeld worden dergelijke mogelijkJheid overwogen he eft,
op een nat terrein en met een loodzwa.- bewijst een schrijven van een der grootren gladdE:n.bal. Een voetba.lseizoen in- ste Zweedsche reisbureaux; dat bij de
stellen te Buitenzorg, n.t in den idrogen DuitscheZeppel}ri-reed~rij te Bedijn binHjd, zou neg niet ooo'n iaar idee zijrt, nenkwam. Dit bureau heeft het plan
maa~ daarme.e zou men ten opzichte van opgevat, voor bezoek aan de Olympisohe
ander~ ,steden, wat geoefendheid 'l?etrett, Spelen in Japan gezelschapsreizen te
in .1en regentijd in het ),ladeel kornen. organiseeren. Ook de details van een
Ten. iweede is een belemmerende fac- dergelijke reis zijn reeds onder de loupe
tor voor·· het op gang komen yah den genomen; men heeft het plan geopBond, dl\t nog steeds de vier Gemeen- perd een directe reis van Duitschland
telijke yoet~lvelderi (:,l-cnter het H. P. C.- naar Tokio te ondernemen, met een
veld) . niet .in orde zijn gebracht, d.w.z. verblijf van veertien dagen in de Jagenivelleerd. Zooals ze daar nu I1ggen pansche hoofdstad, waarna de terugwenscbt goon een vereeniglng ze te htt- reis wordt aanvaard.
ren, zeUs niet gratis tegebl1liken o~dat . Het luchtschip zou dan gebruikt worze wegens de helling en ide graspOlvor- den als hotel voor de reizigers, het Hefst
ming, c;mbespeelbaar zijn. Zoodoende ·ligt met ont1;lijt en diner inbegrepen, terdit Ge1Ueent~-terrein nu verlaten 'terwiJI wijl het af en toe korte tochten boven
het and,ers nogeen aardige bate voor de Tokio zou kunnen maken.
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ezond-energiek
Je jar.n .dDDr.

He/: ""n!.
Zoo gezond te' zijn als een visch, vrij van kwalen en
kwaaltjes - dat is leven. En .. tenzij gij lijdt aan een
organische ziekte - is zulk een gezondheid ook voor U
bereikbaar. Natuurlijkl Het is slechts no~dig het weer..
standsvermogen der zenuw'en te verhoogen, de veerkracht
van het Iichaam te ve~'grooten 'en dat kan - met'Sanatogen.
Sanatogen bevat de'bouwstof van zel1uwkracht: phos..
.phorus. Op geheel natuurlijke wijze zult gij. met Sanatogen,
zenuwslapte en haar gevolgen:' verlies van energie. slape..
loosheid. gebrek aa,n >~~tlust. enz. overviinnen..
Reeds na enkele w~ken zult gij' den versterkendellf
opwekkenden invloedvan Sanatogen op Uw geheel~
gestel ondervinden. Uw zenuwen' ~ullen U niet langer,
pa,rten spelen - ge zult U weer krachtig en energiek
voelen kwalen en kwaalties zullen verdwijnen. Cij zult
weer gezond zijn.
.

"

}lET OORDEEL VAN EENICfE BEKENDc.
GENEESHEEREN OVER SANATOGEN
Dr. CI. L. WHEELER schrijft in zijn
bt>ek ..Zenuwenergie·'

..Wat regen is voor de verdroogde
aarde, dat is Sanatogen voor de
verzwaktezenuwcellen"
Het bekende Engelsche Med. Tijdschrift
" The Medical Press and Circular" schrijft

..Sanatogen wordt gem4kkelijk etL'
snel door tU maag opgenomen. Zijn
mtrkwaardige vlugge werking openba4rt zuh in de sneUe toeneming
Ilan zenuwkracht en energie".

uitputtende ziekten.
Dr. W. 1-1. HART te Babugarh (Eng. Indie).
schri~ft :

"Ik heb de versterkenae werking van
Sanatogen hij Mcilaria, Dysenterie en
andere uitputtende ziekten inmijti
praktijk ervaren en kan heel waf
gevaHen aanwijzen waar Sanatogen
een directen, gunstigen invloed op
het verwop dP.T ziekte heeft 2ehad."

Bedenk dat meer dan '24.000 geneesheeren Sanatogen
schriftelijk hebben aanbevolen als een ideaal versterkend
zenuwvoedsel. Het moet,U goed, doen ',- begin nog
vandaag Sanatogen te gebruiken. Sanatogeitzal een ~e ..
" zonde~ en dus gelukkiger mensch van U maken.
,

Gill
Het zenuwsterkend Voedsel.
In aile Apotheken en Toko·s verkrijgbaar.'
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Nirom

Nirom

, ·11 "1
Ba ta v ta I 126 1\1.
.... . . . - ' ..' ."

18.Q3 . Populaite gramophoonmuzjek,
,
'Kerstf-eest . veor. kinderen, Aanslul'tfr.g- 'Oil" de Portugeesche Kerk ~ t~
Batavia
."
.
19.45 PopulaiJ:e gramophoonmuzlek.

:~.8.~O

2'O.Q:>

Persberichten,

20.Q5 "Showboat" Arrrerik, operette.
'.
2'0.45 Pianc-ccncert,
21.4a Vaudeville- programma.
za.oo Dansmuz.ek,
23 30 Gramophocnmuziek.
24.00 .~I~Hir.¥.
" ,:

B:l~;nb I 157.89 1\1., Ba~via II 61,661\1.
I H~t' A.V.R:O.-brk~st:!
;! I :'.

iii .31

i18.46 Symplionle ·No. '4 in E-mineur (Joh]
'Brahms): i I i , '
:,ll'
,.)
19.30 .oramotocnmuztek,
~O·OO 'rwee Kerstverhalen voor ouderen,
2'0.30 Vecal€' kiai'lken.·~·' .... . " i
21.30 Gramofool~muz:ek.
22,10 .Phohr-relay : Van mail tot mall in

,

Holland, ' ~

I

2230 Kersttederen.

.'23.00 .Bluiting,' .

Hallcloeng P. 1\1. Y.
58,03 1\1: en 90.63 l\L
17.00 Thce,muziek. \ ~.: t '
!
·1800 Doubh'! <:oncerto in A-minor, Op. 100
. I vall Brahms,,· ".
. .. , ( .... ;. . . >:
18.35 Jean· Lenscn en zijn orkest;
19.00 Len Oreen spe-eltme10dieen.
11915 'Rijnlh:deten" ~'."
" ~. I
19)0 Con~rt.
'
21.00 Amuscmentsmuziek,
22.30 Potpcurrrs.
'
.,
23.000petettes.
23.30 Gn),mofoonmuzlek,
24.00 Sluiting.,

~~r~l? ,(J\J~,~~~.~~~1?

Batavia II
190
.J
, •. , ,
1.7.00 Krontjongmuz:ek met soil van
West-Java.
18.00 Wajang~orang-tooneel.
18.4Q Gambang-kromong-muzlek.
1900 ' Nieuws. ;
,>."
{,
19)0 Soendaneesche ~amelanmuzl~k.
:
20.00 Oosterreh "Elcl( wat WIIs". ..
.
20.30 Radiotoone~l van "Pangl1boer HaU"
24.00 Sluiting.
. ' . . , . .'
~-

IJandoeng II 103, i>Li> 21
16,30 Kiilderna1fuurtj~~ -.~ .•- .:I
17.00 Soendanees<:he liederen.
17.30 Krontjongmuzlek.
Bandoeng II 103, P:\UI 45 (tot! 22.00 uur)
18.00 Javaans<:he gamelanrnuziek.
18.30 Maleische li-ederen.
19.00 Nleuws.
19.15 Ha wailanmuzlek•.
19.30 Soendanees<:he liederen,
20.00 Krontjongmuzlek.
ZO.30 Radio-tooneel.
24.<!O. Sluiting.

Phohi
21.00
21.05
21.10
21.2'0
21.30
21.50
22.10
22.30
23.00

25.51 1\1.
Wilhelmus.
Varia tie-concert.
Persberl<:hten.
Varlatle-<:on<:ert.
Van week tot week. CauserIe door
den .heer L. Aletrino.
Va ria trc-cor.<:ert..
Van mail tot mall in Holland
Variatie-<:·on<:ert.
'
Sluiting.

Zeesen
Zendefll: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), DJB 19.a tn_D!k 31.~·
18.25
18.30
19.30
19.4$
20.30
21.15
22.00

Volkslied·.
Lichte J11Uziek,
Kerstgroeten,
Lichte imuzlek,
Kerstprogramma.
Kerstliederen,
•
Piar.ocon<:ert in c gr. t. van L. van
Beethoven.
'
22.30 Melooieen uit· de operette
"Eine
NliCht in'Venedlg".
,
23.30 Sluitng.

B. B. C.
Zenders: GSH 13.91, GSG 16.86
18,30 Big Ben. B.B.C. Militair-OrKest.
19.W Londen bij avond.'
20.00 Studentenliedjes.
20.1·5 Kinderuur.
21.00 Nieuws 'en mededeelingen
21.15 Sluitng,
; ;'
Zenders: GSH 13.91, GSF 19,82, GSB 31.55
.
1! " I, J' d
21-.30 Big Ben. Orgelredtal.
'
21.5$ "Hansel und Gretel''.
22.25 Verslag rug'bymatch.
23.20 Nieuws en lD'cdedeelingen,
23.35 Groot Kerstspel.
0.35 Sluitirg.

Paris-Cololli<\le
(I"
18.25
18.30
19.30
19.45
20.15
2()

45

21:30
21.40
21.50
22.00
23.25
23.30

Zender Ti>A 2. 19.68 M.
Volkslied. .
'/,
Concert (relay RadIo-Paris).
Nleuws . (Engelsch).
Concert .(vervolg),
Nieuws.
Concert (vervolg).
"Le message de Paris",
Juridische causerie. :'
Kolonlale koersen.
Con<:ert van lichte muz:ek.
KCf.:rsen.
Sluiting.

Rome (E. I. A. H.)'
GolflL~lgte 25.• J\I. Ad~-uitiendlnl
.

'.

20.30
20.40
20.50
21.15
21.30
22.00
22.15
22,30

Nieuws.
Piano-redtal,
Causerie..
Weekoverzlcht.
Viool- en plano-concert.
Literaire <:auserle.
Muzlek op verzoek.
Nleuws,.

•

. ~ft'i':

Bepaa!d cat de gouvernernentsarts mel. R.
in verband met het :haar
daarbij verteend verlot naar Europa wegens
zesjangen dler.st voor den tijd van acht
maanden, haar betrekking zal nederlaggen
op den 1Qiden Maart 11937 na afloop van den
dienst, instede van op den Isten dier maand,
Ontslagen wegens llchamelijke ongeschiktheld, gerekend van 13 Novemoer 1936 eervol
uit 's Lands dienst, ca. G. KALKHOVE,"
wd, opzichter bij de pestbestrijding te Bocijong (res. Pekalongan),
Gerekend van 30 November 1936, op verzoek, ~ eervol uit hare' betrekklng ontslagen,
!me], SOETIRAH SOEPARMAN, tijd, wd,
gouvernernents Indisch arts te Batavia thans .
I met ziekL\,.~erlof te Djokjakal'ta vertoevende.':
Tijdelijk belast met de waarneming del'
betrekking van gouvernements Indisch arts.·
en met bepaling, dat hij in afwachting van
zijn derimneve bestemrrung, vcorloopig wordt
gep.aatst bij de C.B.Z. te Soer\lbaja,' op 2:'
, I "'Gvember 1936 geslaagd voor het eindexa, men dier school,
.
~ . Overgeplaatct van .het 'JuankzinnigengestIcht te Sabang naar het gelijksoortig g-escicht te 'Buitenzorg, de verpleegster l~t·~ kl,
me], O. CH. MANU3AMA.' ~
I Overgepl, van het krankzlnntger-gesticht
te Lawang naar de C.B.Z. te Batavia de tijd,
wd, Gouverr.ements arts G. C DE RUYlER
D~ WILDr met bepaling, dat'hij wordt toe15t.ycega aan den Hccgleeraar in d<a psy. chatrie en neurolcgie, prof. dr. p. M, .\iAN
WULF"FTEN
PALTHE, om volgens dtens
aahwijztngen te worden werkzaam g'.:steld.
• I . Met ingang van 16 Jar.uarl 1937 ingetrok-v.
ken al'tikel 2 van het vej"beterd 'besluit van
1 Octcber 1934" waarbij de Gouvernementsarts dr. I. A. FI,::;VHER tel bcschikking' is
gesteld van het' te Rotterdam gevestigd Ned.
Z'endeli-ng' Gerootschap, om te worden belast met het beheer van de Zendingsziekeninrichting te Kaban Djahe.
Overgepl. van Kaban Djahe naar de C.
B.Z. te Batavia, de Gouvel"nementsarLs dr,
r. A. FISCHER vd.

I

Batavia I 1Z6 1\1,
.
'f ~ ('~., '.' : t ~.::t
7.30 Heillge Hart'kerk, Soerabaja,
,?,)o~ ~?er.,!fe.rk, ~o:.~abaj,a.
.,Bandoeng 11 103, Batavia. ,~I 1~
8,1?-10.oo ,se'rleuze niuz~ek .•
; • , . cSOerabalaIl 95
8.15--10,0:) '~fussiek:e muzlek,
~ i .
fipe : ~yesterS~he .zenders
11.00 Wlllielmus,
'11.03 Llcht'J muziek,
11.30 Solisten-var~a ledenNirom~Orkest,
'11;58 'Zingende toms.. '
,12.00 Spaansehe muziek
,12.30 . M-ainee . Nil'om.Orkest.
13.~Q Persberlchten.
13~~()Oevarleerd. programma,
j14.~ 'Dansmuzfek.
'14'.20 ' Persberichten therhallng) ,
14.3() Sluit-ing. ~
",'.
18.03 Elck wat wils Nirom-Orkest
19.00 Persberichten,
•
.'
.
·HUQ serteuze: muziek,
·19.35 Discoilleuws:'
19.58 ztnsende torens,
20.00 ,Spol'tberICh,<:n.
•
20.1-51 ,Opera' "Dido en Aeneas".
,20.45 Serieuze gl'amophoonm~lk..
21.00 Cinema-orgel..
.
'21'.10 Bridge. .
'21;35 'Bob' &holte zingt,
22.00 Dansmuziek,
1:
22.30 POp'ulaire~ gramophoonmuzlek (zen-;
del'S PMN,Prlok, ,soerabaia I en:
YDC).
2!J.00 Sluiting.
:

u, u, v.

1' ....\ ; .

SA~l'KALDEN,
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De oude Waterloo Bridge
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'
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Londen, die fraai maar te smal en te zwak was en daaro111 was voorzien' van een

~ foeileelijke hulpbrug emaast, wordt .afgebroken Ollt voor eell nieuwe brug plailts te maken, lIet werk van de afbraak

.,."

begint thans goed te vorderen.

;>>•.It. y.
,

.

Batavia I 151.89 1\1.. Batavia II 61.66 M.
~ ~/oo'j··G~W1.Jdelkian~n:! ..:" >j . ' "
22.35 Het orgel in de Nieuwe Kerk op den
8umlocng P.M.
8:00 '~et Ams~rd;. Concertgebouw-orkest;
IDam te Amst'erdam.
W.W Rustpoos,"
. ,., ( ' "
",
22.45< Ol'limophoonmuiiek.
, 58.03 1\1. en 90.63 1\1,
.10;30 Militaire muzlek.
2G.00 Sluitirtg,
6.0r>
Gr~,rhotoohmJziek"
'1.1.15 I!a wailanmuziek.
.9.00 .Llchte muzlek..
12,00 Zigeunermuziek.
10.00 Voonnlddagconcert,
'12."5 .Oevs,rleerd, programma.
Zeesen
'11.00 Sluiting.·
13.;15 lDansmuzlek.'·;:
Zt'nders:• DJE 16,89, DJQ 19.63 (van 20,30
13.00 Lunchmuziek.
, ,H.OO SluitinlJ.·
,
uur), ~ DJB 19,a en DJA' 31.38'
15.00 . Sluiting. ,
1.7.30 .,Oramofoonmuzlek.,
~ 18'00 I Carmen"
., ....,
17.00 Theemuzi·ek.
18.25 .VOlkslied.·PrO!}ranirita-6V€1'zlcht.
17.00 Theemuziek.
:1l~:65 EiM! kleuie Nachtsmusik van Mo"; '18.30 Lichte muziek.
18.00 Philadelphia symphony orchestra.
· , " 'zart, '. '. . ,
I"
19.3() Nieuws /(Engel$ch).
"
18.20 Jazzmuziek.
19.10 Kinderkoor,
19.45 L:chte muziek'
.. '
18.40 Persberlchten. Op 00 M, : ,Muzikaal
,19.30 Oramofoonmuzlek.
2'0.25 Groeten aan <f..~ IUisteraars, '
programma.
'
2'0.00 Het General' Motors symphonle-or20.30
Nieliws
en
weekoverzicht.
'
,
~. J
.;' 'I
Ite$t; ,,;. :.; '.';
I
W.45 Voor ~ de-' dames, Hoorspel: "Drel-: : 19.00 Draalorgel-accordeon' en marschmuzi·~k.
21.00 Gevarleerd programma.
mal Isabella".
19.30 Voordracht
over tuberculos~-ver22.16 Dansmuziek.
. ~" '
21.30() Nieuws en weekoverzicht (Eng. DJE
sprelding en bestrijding in Ned.-In23.00 Sluiting... ·
en IOJQ, Ned. DJA en DJB) ,
~
die. door dr. P. L. Aug·ustin.
21.45 RocQ<:O-suite van Hermann Zikher,
19.50 Walsen,
22.45 Populair con<:ert.
23.00 Oramofoonm'llzlek,
23,15 KI'c!ne werkell voor vlool en plano:
20.30 Duitsche stem,mingsmuzlek.
8alllloen~ P. M. Y.
23.30 Sluiting.
21.00 Con<:ert.
22,30 LU<:htige klanken.
58.03 M. en 90.63.Me
23.00
Sluitr.g.
",
B.
B.
C.
7.00 Gramofoonmuzlek.
8.00 r.K.R.O.s.-uitzending: Godsdlenst- ,
" "
oef~ning in de St, Petruskerk.
.Zenders: GSD25.53,' GSC 31,~2, GSB 011.55
9.00 Eplloog,
6.3{) Big Ben. Ker3tspel.
. <i' h
Nir~111 ,<M~leisch)
",
."." "
'.
.
9.30 Genremuziek.
73'0 R':lcital bas en ·piano
p,
Batavia 11 190.
10.00 t\<:cordeon-bands,
7'55 SPortV'~rSlagen.
.
10.~O Con<:ert
'
.
. ~
".
11 30 Dans.s<:hlagers
8.15 Nleu,:vs en mededeelmgen.
g'amelanmuziek met
17.00 Javaansche
12'00
T"nch
I
k
•
8.30
SIUltmg.
. ~": zang,.
.
•
""\4
muz e , .
17.4'0' Soecdaneesche ~amelanmuziek,
'14.<lO ;Bluiting,' :. ,
Zenders: GSH 13.91, GSG 16.86
18.20 Krontjongmuzi-ek met zang.
'1-7 ()O ,Thee-muziek .
" .,
.
18"00 Lon"'An
• ,h
h' t
18.30 BIg Ben. Concert B.B.C. Theatre..
19000 ~ Nleuws.
,
,
U<J
~ymp ony ore es ra.
Or<:hest,ra
'19'20 BeIloni-Orkesli,
19 051 Sportversiagen
18,20 :Adalbert' Lutter en zijn or<:hest,
·19:30 Beantwoording rappcrten.
·:r:a,,40 Iwnetel,r,nldastclohnaal cdabaredtproghramma·o
W:OO Hanwell Silver-Band.
2<1.00 Sumatraansch
Orkest
"Batang
,l~9'.to
~. . ouw
oor en eer
.
20.25 Nieuws 'sportberichten en mededee~
Arau",
Seubrmgl
.',
lir.,oen " " 19.40:VIOC?I-reCi~als.
20.5'J Gi·~mophcpn-inter1l1ezzo.
;\'~. I '.~ ;
Batavla. II 190, Prlok 99
~.oo The Jazeglovers.
,
20.55 iRelig;euze uitzending.
2200
sumatraansch
Orkest (vervolg),
'l?ss<:~en . 2.0.00 en 22.00 herultzen21.10 Gramophoonmuzi'ck
23:CO . Sluiting. '
~:hng mteressantste gedeelte Phohl~
21.15 Sluitng
,
prograrn1l1a.
;
,
.\
.
Bandoeng II 103
21.00 Concert, .
Zenders: GSD 31.97, GSF 19,32 GSB 31.55
22.00 J..; H. -SqUire's Celeste o<:tet',
. . '
..
17.00 Aralblschemuziek.
22.30 Jazzniwiek,
:"
21,30 BJg. Ben. Zangrecltal, sopraan en
17.15 Javaansche gamelanmuziek.
23.00 Sluitng.
- banton,
21.501 Lichte muziek.
Bindoeng II 103, P:\UI 45
22,'30 Religl·~uze uizending.
18.00
Krondongmuzlek,
23:05 Orgelrecital.
18.3Q Dameshalfuurtje.
23.30 Plantation-songs.
19.00 Nieuws,
24.00 Nieuws, spcrtberichten en medede'c19.15 Chineexhe muzlek.
,
Batavia II 190.
lingen.
19.45 Hawaiianniuziek.
Q.25 Gramophoonmuziek.
10.00 MaleliC!ie' liedercn. '.
2'0.00 SU1l1atraansch Orkest.
0.3{) Sluiting.
10,30 (jhinees<:he mutlek.
Ba,[;,doeng II 103, P1\IN 29, YDC 20
11,00 'Javaansche gathelanmuzlek.
,11.40 Arablsehe muz!ek; : .... ",
Paris·Coloniale
22.00 Soe~ndartees<:he li·ederen.
12.00' Boendaneesche gamelanmuzlek
22.W . Krontjongmuziek.
12.40 ' Gamlbang-kront0ngmtiziek,
'
Zender
Ti>A
2.
19.68
M.
23,00
Sluiting,
13.00 Krontjongmuziek
· ~4,~ Sluitng.:
. r. •
18.25 Volkslied.
18.30 Concert (relay Radio-Palis).
Batavia II 190, i>riok 99
Phohi
19.30 Ndeuws (Engelsch).
l ~! '.
~.
#~
17.00 Javaansche gamelanmuziek (santrls..
19,45 Concert (vervolg).
25,57 ~i.
waran). '
20.00 Ol'amophoonmuziek.
17.30 Boekbespreking,
20,15 Nieuws.
21,OO! Wilhelmus.
20.45 Con<:ert (vel'volg).
21.Q$ Gramophoonmuzlek.
Batavia II 190
2l.30 Filmkronlek,
21.10 Persb~ri<:hten.
18.00 soendaneesche': 'vooidracht met ka21.40 W~eko\'erzlcht.
21.20 dramophoonmuzlek.
tjapl- begeleiding.
21.50 Koloniale koersen.
21.30 Spcrtpraatje,
22.00 Sluiting.
22.00 Relay Radio-Paris,
21.50 Pianorecital.
23.30 Sluiting,
22.10 Causerie: : Huwelijk:2·plechtigheden
Bandoenr II 103
aan het Nederlandsche Hot. .
iQ.oo Yang Khi.rU-Ork~st ' Toeng Nam"
22.30 Pianorecital.
R~llle
n.)
12.00 Beantwoording 'rapPort'en '.. '
22.50 Dansmuziek.
12.15 Htndoestani
. ,: '. .'
•
23.00 Bluiting.
Golflengte 25•• 1\1. Azie-uitzending
12.30 Krontjongmuzlek.
13.00 Soeridaneesche llederen
20.30 'Concert met vocale solisten.
)4,.~ SlU}t~ng. '. :
'
. ,,•
~3.45 Nieuws.
~ees~n
,~ ~ Bandoeng II 103
Zendefll:
DJE
16,89,
DJQ 19.63 (van 20.39
17.00 Maleische liederen.
'lur), DJB 19.1~en DJA 31.38
17.~ Chineesche l1ederen,
lUAANDAG
18.25 Volkslled.
(
'.
B1ndoeng II 103 . i>l\1II 45
18.30 Lichte muziek.
J.~ J. .• ,.' ~ '\
.:
" , ' : '. ~ J . j.
18.00 ¥aleiscne lii:deren,
.
.1930 Nleuws (Ellgelsch).
Nirom
•
"#;
18.30 KrontJongmuzlek',
19.45 Lichte muzlek,
19.00 Sportberlchten.
20.25 Greeten aan de luisteraars.
Ba tavi" I 126 1\1.
19.15 Oostersch, :"Elckwat wils".
20.30 N~cuws en economisch overzicht.
6,30 Gymnastiek,
20.00 Uitzendir.g uit Djokja Oejon-oejon
.20,45 Amusementsmuziek.
6.45
~
Luchtige
gramophoonmuziek.
~
; 22.00 S!uitiri.g:
.
"
.'
21-.30 Nleuws en economisch overzicht
7.00 Gramophoonmuzlek (aIleen over doe
(Eng, DJE en DJQ, Ned.·DJA en
5< archlpelZ'cnders);·
DJB).
8.00 Sluitng.
Radiojournaai.
Phohi
11.03 Populair programma.
'"Wintermarchen", muzikaal spel.
11.40 Morgenwijding <I.K.R.O.S.-s.pl'eker),
SportoverziCht.
25.51 1\1.
12.00 W€erbericht.
,Sluiting.
12.00
Serieuze
muziek,
Van. 20.00- 21.00 op 19.71 1\t
12.30 Luncnmuziek.
20.Q(l K'.R.O.-prOgramma. 1. Gra,iJ.ophoon13.20 Persbel'ichten.
13.30 Dansmuzlek.
muzlek. 2. De wreld in vogelvlucht
14.00 Populaire gramophoonmuzlek,
door Paul ~e Waart, '3. Van el.} \ooor
Zenders: GSII 13,91, GSF 19,82, GSB, 31.55
14.20 'Persbelicht~n (herhaling),
de' missiepost, 4. Gramopnoonmu14.(30 Sluiting.
ziek, 5. Kerstgedachten. 6, ,Vader6.30 Big Ben" Sonate van Van Beetlandsche kroniek. Overschakellng
17.30 Populaire gramophoonmuzlek (zen·
hoven;
naargolflengte 25.57 m en aanvang
de.rs PLP -en Soerabala I),
7.00 IReHgieu2la uitzending,
van- het.,Phohi.ptogramma, .' ,
18:03 Kmderhalfuurtje.
7.35 Con<:ert.
21.00 Wllhelmus.
8.10 Nleuws, spoj.'tberichten en mededeeJ~:~~
~~~~ri~~t~~~
en
tokkel-orkest,
21.05 MI<:rophoon·Debutant'cn
~
linge-n.
';19,23 ~ Datl~tuziek"
· 2(20 • Ui~zendlng "van .den ).( R.O.voor
830 Bluiting.
" "
Ind·ie, 1. Mars<:h, 2. Kerstgedachten,
19.4$ Populair programma.
'
Z!tn~ers: GSH 13,91, GSG 16.86
3, Gramophoonmuziek, 4. De wereld
20.10 Engelsche convel'satiecursus.
in vogelvlucht door Paul de Waart,
20.30 Serieus concert Nirom-Orkest
18.3:0 Big Ben. Toespraak van den Her21.30 Phohl-spcrtpraatje,
•
5. Van en voor de mlsslepost. 6.
tog van Kent,
Vaderlands<:he kronlek,
21.50 Amsterdamscha
openingskoersen,
18.35 B.B.C. Danscrkest,
22.20 Gramophoonmuziek.
daarna Gramophoonmuziek
19.00 "Empire -exchange".
2(1,00 SluitinS-.
.
· 23.2G perSberl~hten.
!,
19.1'5 Haydn Heard met zijn Band.

y.

~

19.25 Ken:tspel: "Sindbad the sailor ora
"life 011 the ether-wave".
2'0.25 Nieuws en mededceling~n.
20.45 Cellol<eCital.
21.15 Sluiting.
Zenders: GSII 13.97, G~F 19.82 GSB 31.55
21,30 Big Ben. Teespraak van den Her'"
tog van Kent.~
21.35 IDansmuziek,
220iJ Con(;·crt.
22:30 ,.Festival of fooo".
2,3.00 Hany Farmer (orgel).
23.~J Sonaterccital: vlool en piano.
24,00 Nie'uws en mededcelingen,
. 021() Wcensehe walsen.
0:30 Sluiting.

Paris-Coloniale

"

.

~~~~1l1 ~~N~l~~~~h)

)

'.

,

.,

,(E. I. A.

I

'~."/ .

",'

_

.. L

18.25
18,30
19.5Q
19.45
20.15
20.45
21.30
21.40
21.50
22.00

23.25
23.30

~nder TPA 2.' 19,68 1\1.
Volkslied.
Con<:ert (relay Radio-Paris).
N,'.;uws (Engelsch).
Concert (vervolg).
Nieuws~.

Concert (vervolg).
Cau5erie :
"Dingen en
van altijd".
Dameskronlek
Koloniale koersen,
Con<:el't met solis ten
instrumentaal> .
Koel'sen.
Sluiting.

nome (E. I. A. n.)
Golflengte 25•• 1\L Azle-uitzending
20.30 Nieuws.
2J.4() Dar.smuzlek op bios<:ooporgel
25.50 Ca,user;e.
21.15 Nieuws (Engelsch),
21.3~ Symphonie con<:ert.
22.1'5 A~tueel praatje,
22.30 NJeuws.

ANDERE ZENDEHS
Nirom: Buitenzorg 182 M.. Cheribon. 105

M., Pekalongan 92 M., Soekaboeml 193 M.,

Bandoeng 120 M., en de Archipelzenden
Eandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en
29 M, (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M,
tusschen 8.00 - 14.3G en 31 M. (Y D A) van
6.3() - 8.00 en's a vonds, Tandjong Prlok
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y D A) van 6,30 - 8.00 en's avonds
Nirom Oost- en Midden-Java: SoerabalA
II 196 M., &!nlarang 122 M., Malang 191 M~
Djokja 181 M.• Solo 188 M .• Tjepoe 186 M.
B.R,V.: Buitenzorg 156.2~ 1\L Soekaboeml 14.2.18 M.
Radio-Ver. MIdden-Java: 161.29 M, en
88 M.
All', Radio Ver. ..Oost-iav,,": 109.89 Men 61.29 M..
Luyks BataVia (0) 143.01 M., aIleen werIr..
da~en 8 1h 10 en 5~2 - 8 uur
Erres. W.-Java Bat. Y, D. 0: 4 105 M
(regelmatig op UTen, dat de overlge zend.
stations zwijgen).
Van WingeD, Pekalongar.: 91.74 M .• Scerabaja. 140 M.• Se1l1arang 103.09M.• Mae
6€lang 91.74 M.. Madloen 107.53 M
Radio lIolvast. Soeranaja: 159,5 M.
Singapore, Z. H. I .. 49.9 M.
Penang, Z. H. J .. 49.3 M.
Kuala Lwnpur, Z. U. E., 48.92 en 110,10.
Philips-Radio, Eindhoven; elken Woensdagavond opI9.7J M.
Pitsburg <0. S. A,) 48.86 M. vanat 4 uw

Boschwezen
Aan den <:orrim:es bij het hoofdkantoor
van den Dien:t van het Boschwezen W. J,
MERKE-LBACH is. gerekend van. 1 Dec'cm_
ber 1936, wegens zlekte cen maand binnen-'
landsch verlot verleend.
De bos<:hopzicht-er ELIAS Is eervol onthe~
ven van de waarr.eming van het tessort·
Wonogadoeng.
.
Oa two boschopzlchter C. J. SCHOTEL Is
belast met het 1'essort Wonogadoeng met
Wonogadoeng als standplaats.
'
De houtvester Ch. L. M. DRAAISMA isbelast met het 'beheer over de hou~tvesterij .
Balapoelang, mct Balapcelang als ·standpl.
De bos<:hopzlchter MAS SATOTO is r.'c"ens elgen functlen tijdelijk belast met het
ressort Tj-ipero, onder aanteekening dat hem
het gehucht Slarang als standplaats blijft
aangewezen,
Economische Zaken
BenCl.:md tot Gouvernem'ents veearts bij
den ~ur~erlijken Veeartsenijkundigen Dienst
en tljgel1Jk toege'voegd aan den Directeur
van· het Ve'~artsenljkundig Instituut te Bti!tenzorg ten einde te word'2l1 belast met
ba<:teriologls<:he werkzaamhcden W. C. Ph.
~EIJElR, ambtenaar vp wach~geld. laatstellJk Oouvernements veearts
'bij dien Dienst
I
•
BinnenJandsch Bestuur
Geplaatst bij het kantoor van den assis_
tent-resident van SoekabCfcmi de eerste ~
<:ommies bij den algemeenen kantoordlenst
,-an het Binnenlandseh Bestuur in de Pro:
vincie West-Java p. F. W. J. WAKKARY,
thans geplaatst bij het kantoor van den
Gouverneur van West-Java te BataVia,

1\lijnbouw
Tijdelijk . belast met de waarneming van
Volkenbondszender (Radio Nations) 38.41 de betrekkmg van kl'crk ·bij den, Dienst van
en 31.27 M. resp. Zoncag-i 6.09 - 6,45 en den Mijnbouw, J. A. W. RIJTENBAClI,
8.15 - 9.45 uW':·
:'
. thans Idem 'bij het Departement van VerI1ongkong, 31.49 M., 15.4() - 22.40,
keer en Waterstaat,
Rio de Jancliro (Brazlliel 31.58 M. 5.30 6.15 llur (onregelmatlg).
,
Justitie
l\Idbourne (Australie) 31.55 M. Woens.
Wegens zevenjal'fgen dienst negen 1l1aandag. Donderdag, Vrijdag, Zaterdag l7.30 den verlot naar Europa verleer.d aan mr.
19.30 uur,
'
Rome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondag F. T. I.' TAN, ambtenaar terbeschikking
M!..andag. Wot'nsdag. Vrijdag vanar 6.30 - van den voorzitter van de Landraden te 8e800 lIur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.30 marang c.a. met bepaling, dat hij zijne be1.30 uur.
~
: ' tr~kkir.g zal nederlegg·en op 2 Aprll 1937. .
Madrid 30.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
1\farine
1.30 - 3.30 uut.
.
Ruysse-lede (Belgl;:!) 29.04 M. 2.00 - 8.30
Overgeplaatst van Hr. Ms. "Van Galen"..
uur.
,', ,
naar Hr. Ms. "Java" de ofticler van den
Vatkaan-stad 19.84 M 2300 - 23 ~o uur Marine .Stoomvaartdienst del' 2de klasse
Budapt'st: Zondags van' 21.30 tot 23.3il' J. 11., SCHUITEMA; van Hr Ms
Java"
PI: 1952 meter. Maandags 6.30 tot 7.30 op naar Hr., Ms: ·,.Sumatra" de 'omder' van
32.88 meter,
.
den Marine Stoomvaal'tdienst der 2de klasse
Bangkok 19.20 M. Maandags van 2il.30
C.. J~ A .. VAN· WIJNOAARDEN en de Offl22.ilO.
.
cier van den Marine Stoomvaartdienst del'
Saijton 25.50 M. 19,30 - 22.00
3de klasse A. L. THIERENS; van Hr. Ms.
"Sumatra" naar Hr. Ms. ,Van Galen" de
offlde~ van den Marine StOomvaart <lier.st
Maldsche Zellder~
der 2de klasse J. A. BOKKES; van Hr. Ms.
Nirom Bandoeng: 103 meter,
"Witte de With" naar de Marinekazeme
Nlrom Socrabaja 11: 95 lll'rter
"Oedjoeng" d'a ofticier van den Marine
Nirom SE'marang: 111 meter. •
Stocol11vaartdlenst del' 2de klasse W F
Nirom Djokja: 127 mete1'.
SPANGENBRG; van de Marinekazerne
lilr:-zender Sola 36.30 meller,
,.Oe?joeng" naar Hr. Ms, "Witte de With"
Vadera. DJokJ" 87.97 metu.
de offlcler van den Marine StoomvaartVorl. B&odQeD( 1V!,U mete"
dlenst delO 2de klasS'e J, A. BUIJS.
30.

'
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Gedurende dezen strijd kwamen de', ,
,
grleven tegen Brouwer los; zoo werd
hem achteraf verweten, dat hi j, bij zijn, ALter((ln,(YSC
benoemlng hetzelfde traktement ge',." .
elscht had als .wijlen J. P. coen genoot. " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In de cerste plaats was het zijn geed
'
recht om behoorlijke dienstvoorwaarden 1
K e r s t- II COlt S tie 1" j e
te elschen : de Compagnie was niet I
scheutlg en wle niets vroeg, kreeg ook i
niets, althans niet op eerlljke wijze. En
,,De eerste pllcht [egens den
De huisvrouwen hadden hem opgedan was de door Brouwer gestelde eisch I
mensch is die del' zelfverloo- beld : waar blijven de kerstmanden?
waarlijk niet onbescheiden voor een
chening". - J. H. Ritman,
aanstaanden landvoogd.
Bat. Nwsbl. 28-5-'36.
En vervolgens hadhlj .weer vrienden

Gouverneur-Generccl Hendrik

I'

1ie Acoustiek

F.'i I m - V a rio
Paul Robeson

Paul Robeson speelt de hootdrol in
een nleuwe film, getiteld BiJ Fella,
waarvan de productie in de Beaconsfleld-ateliersbij Londen is cegonnen,
De reglsseur, J.Elder Wills, en de auteurs, Fenn Sherie en Ingram d'Abbes,
zijn dezelfden, die Robeson's vorlge
De lndisclie Phoenix, die te tcelnig icenl geuuardeerd
Coen genoot een traktement van
De groothal1del, de makelaar, d~ en relatles opgeschejd. En die beweer- film The Song Of Freedom vervaardig• f 1200.- 's maands, waarboven hlj vol- ambtenaar, de rechtsgeleerde raadsman den allemaal dat ze persocnlijk en par- den. De neger-actrlce Elizabeth Welch
De Rotterdamsche koekebakker Le- S,September d.a.v. te Batavia. Den vol- gens een opgave .van Valentljn,,,nog en ik pasten elk jaar zoo in en om de tlculler al zoo allemachtlg veel men- zal ook nu weer de vrouwelljke hootd..
schen en vnenden en famiUe te steu rol spelen,
vens geschled- en tooneelschrijver Ger- genden dag reeds nam hlj "sonder honderd en zestlg njkdaalders aan kost-I
geld Ieder maand krijgt behalve dat donkere dagen Van Kerstmis zooveel.
'
rit van Spaan dichtte in zijn. drama- een Igh dilay' het : bestuur over van 11ij
van wijn Hollands 'bl'er spek en mogelijk de pllcht der zelfverloochening nen en te troosten hadden, ,iat hi} tisch broddelwerk "Opkomst der Oost- specx en werd hij met vele "soUemni,
"
h t d
hI
Arnold Ridley
o:n . e an sc i derachtlg te zeggen Indlsche Compagnie met de voornaam- teliten" ills Gcuverrieur-Generaal "pu- vleesch, ~boter, olle, specerijen, rijst, I toe.
dlt j aar met die kerstmanden maar op
ste Land- en Zeegevechten : verhandeldt blijckelljck geauthortseert ende gemves- kaarzen, e.n 't geen verder 't pakh~is del' f
Arnold Ridley, de bekende Engelsche
En dan bleven we thuls btj een kerst- het dak moest gaan zitten.
en vertoondt in Batavia voor den oe- teert". Men had hem in het Moederland E. Maatschappl] geven kan, ,tot zijn g~tooneelschrljver (o.a. van De Spook"e,en gelucklghe regtertnghe ende goet brui~ voor nlet, en een schoon ~alels kIokje aan de lamp en bij een gevulneraal en Raaden van Indlen":
is film auteur en ..,regisseur geo:
d
1i .
b'j
"En daar zit ik hnmers al lang' .I " , I trein),
succes in aUe zijne affaijren en aensla tot zljne wonmg heeft. Ook kan hlj ie-I d
worden. Hlj heeft een scenario Doctor
gerl" toegewenscht en 301 is Brouwer niet del' reis, dat hij op de Reede gaat, vijf- e gans van en cu s mer en 1 een zuchtte het Romeinsche Recht.
Den bTaven Hendrik Brouwer,'
Zander voltooid, dat door hemzelf zal
Dat waseen nobel man, en ook geen kleine van het formaat geweest als een Coen honderd gulden trekken, hoe weI dit. wel- pujding en een min of meer belegen
.
klouwer of Van Dlemen of Maetsuycker, hij heeft nig geschied. Ook heeft hlj eenige koet-I flacon, en we Heten de luchthartigen en
worde~ gereglsseerd.
En
toen
vroeg
de
makelaar
hoe
het
Van '~ Portugeesche Yolk. Hij was niet
traag, nog stug, gedaan wat hij kon en zich weten te zen VOO'1' hem, zijne .Gemal1n, en dogter·· llchtzinnigen hun wereldsch vennaalt In mogelijk was dat er met die vriende.
Maar joeg haar vigiland de vliegen van plaatsen onder de best.e la.ndvoogden, tot hun gebrulk".
Riehard Boleslawski
de berghotels, en we Heteh de geest van lijke beurs en met de zegenrijke rub•
den rug.
die Indle vgeregeerd hebben.
Op aanklacht van eenlge ontevrede- wijlen Pickwick en Dingley nell over ber en oliepalmen en met die on-g'ave
De Russische fllmregisseur Richard
Antonle, an. Diemen, dIe tot oordee, .'
.
En Valentijn, die in zijn beschrijving
del' Indisehe landvoogden het dlchten len bevoegd was ~n Brouwers opvolger nen, w~aronder Brouwer's voorgaf1~erions komen en v.e zelfverloochen<:len. gulden nog zooveel kerstmanden moos- Boleslawski, die ::1 Hollywood werk:'
ten 'lijn 1
zaam is, is bezlg aan een nieuwe 001'nlet laten kon, teekende Brouwer aldus ': werd, schreef aan hecren Bewindheb- Spec x, dle door de Bewindhebbers was' Maar dlt jaar wordt het anders.
bers, dat hij het volkomen eens was met teruggeroepen el~ deswege in geen aanlogsfllm met den Utel They Gave Him
lIet vrlendelijkgelaat, 'met agtbaarheid het belald van Brouwer er dat hij het gename stemmmg veIikeerde, verwe~t
De echte,_ diepe stemming voor de
En toen snoof de rechtsgeleerde mis- A Gun. Spencer Tracy en Franchot
gepaart,
prijzend en vroeg op zijn 'beurt IWaar Tone spelen de hoofdrollen. "
In Brouwer ongemeen, geeft deftighei<! aan betreurde, dat de Majores dien wakke- men Brouwer zijn au toritall' optreden. zeaverloochening is er nlet.
.
't wezen, rell bewindsman nlet aan het roer ge- De ,waarheid. is, dat deze .landvoogd
een werklooze hulsschllder, een onder-'
En 't grootbeleid is !liit de srljze kruin te laten hadden, omdat deze zoo grondige w~rs was va:1 mtriges, dat hlJ recht op " De makelaal'vindt dat je tegenwoor·
Spencer Tracy
I
lezen. kennis van de OOSt-Indische zaken be- zlJn doel afgmg zonder aanzien des per- dig met meer weet of je morgen nog voede oud-suikerman of een baantjes-'
Gelukkig land, van dien BeW\nds-Heer oit zat, "dat met recht den Indischen Phoe- s?ons en dan mischlen weleens wat hetgast op middelbaren leeftijd cen beleebewaal'd,
leven en bovendien eten en drlnken
ningsrekening kon krijgen ... om mee te
Aan Spencer Tracy is £en eer ta beurt
nIx gen0emd mag worden". Ondanks tlg optrad.
Te waardiger gekeurt het oog op hem te
zult.
. V'csten, deze loffelijke getulgenis, toonderi de
gevallen , die nog gcen anderen Ameriprofiteeren 1
Als hoofdgebieder van het Oosten en het
Dit strookte geheel met zijn eerlijken,
Bewindhebbers zlch nlet tevreden met
kaanschen acteur in zoo korten tijd
Westen. het bestuur van Brouwer "en l1eten hem doortastenden aard; vrees kende hit \ HlJ Is de somberste van allen, ondanks
En hij vertelde van de armoe en de deelachtlg werd. 'I'wee keel' achter el,Er zullen misschien nog meer gedich- repa trleeren, toen zijn driejarig verband niet, zeUs nlet voor zljn huisvrouw de kostelijke koersen en ondanks het ellen de en de akeUgheld, waaraan zelfs kaar won deze filmacteur den eerst.en
Agnietje PeIser, van wier "janken" om, feit, dat pnze vacantle-uitstap door de
prijs als de beste filmacteur van de
, ten op Brouwer gemaakt zijn en zoo j~ om was.
naar Holland tenlg te keerep, hij rlch
het feit dat H.V.A. en Koninklijke bo- maand, welke prijs door de Nmerikaanvereenlgde
zeep·
of
vetfabrieken
en
de
d~n zullen die v~rmoedeli~k eveneens
Al spoedlg na de aanvaarding der - zooals hij aan Heeren Bewindheb)Jers
ven de 400 staan, blijkbaar weinlg ten sche Vereenl,ging' van Tooneelspelers
z jn goede hoe~am~hed~n 111 het licI:-t IlandvOOgdij b,egonnen voor Brouwer de schreef - lliets aantrok. Brouwer waS kerstvreugde door de firma Flipsen (in goede verandert.
mrdt toegekend.
en
heb'g
gesteld, .en m dlt geval was dlt rhoellijkheden; in 1634 ,beklaagt plj zich volkomen onkreukibaar ; toen de Chinee- gloeilarrtpen) werd gekapltaliseerd.
geen taH.e vlel':.flj of specula-ti~ van een ernstig over een ongepast scherpe be- zen te B,atavla bij ziJ'n vertrek uit I,ndle
In Juni van dit jaar werd hij onderarmen rijmela r e b e l n g W t
En hij vroeg bitter hoe het met de
a op I" • n, 00 111. a:1 risping, wente hem door de heeren XVII hem trachtten over t.e halen als IbeWijs
"Ach, maar wat is gel d 1", zucht 'de
If I h
schelden voor zijn hoofdrol in de MetroH.endrik Brouwer, Is mderdaad ee~ ~lj- was toegediend wegens zijn opt.reden van dankbaarheid voor zijn bescher- makelaar telkens ials hij julst en ,voor- ze vel' ooc ening stond 1
Goldwyn-Mayer film van Fritz Lang
zondere flguur geweest, een man Ult een tegenover sommige hooge landsdienaren min0'o, eenioo'e geschenken aan te nem,en,'
i
Maar de imakelaal' bleer onberoerd. "Fury". Thans bereikt ons het berlcht,
stuk dIe gelijk ziJ'u groote voorgang"er
.
,
' ','
deel g geroken heeft.
, ,
. ' Vreezende voor een famille-regeering in weigerde hij pertinent iets te aanvaar· '
dat hij voor zijn rol van den pater i11l
P. Coen,
de Bewmd'Id
Hlj zal zich natuurlijk niet aan een "San Francisco", anderm\lal eenMetrohJ. bb
dzlch
Ctegenover
'
d fd
d ' den Raa d van Indl"t: en voor d
e gevo
-I '
en, "om egeene redenen \hoe die OOCq, En zooctoende propageert hij de steleenvoudlg kerstman::lje laten kennen, GQldwyn-Mayer film, opnieuw den prijs
e, ers er ompagnle ur e te oen gen van het ,benoemen van ongeschikte mochten opoepronckt werden". Hij ,.gaf ' ,
gelden en daardoor de gunst del' mach- personen in verantwoordelijke betrek- in overweginOg de doot een "generale col- ling' "Maak op wat je hebt· morgen maar hij wll zijn laatste min of meer gekregen heeft.,
k' '
h d Br
hI
' t"
d
d rh"
b'j'
speelt een anderer mool weer van. En vredige kerstmis il10g eenmaal midden
tlge heeren In patria verspeelde.
Omtrent Brouwer's jeugd is nagenoeg 1 mgell,
a
ouwer· er en daar !.ec e, on el'
e y ll1eezen , I eenge- d
'
nietsbekend; hiJ' werd omstreeks 1580 schoon schip gemaakt. Uiteraard haddEll ;brachte aan,zlenli.fke' som ~elds te be,ste- Ie andere is dan vermoodelijk een 1'00- tusschen de beste dingen des levens,
Boris Karlof
. de gedupeerden zlch in het geheim tot jden vaor de vel'betering van Batavia's 'verhoofdman ot een beroopsmisdadlger I" tusschell de prlma-kwaliteit, vleren.
Daarna wordt het immel'S toch voor arm
geboren te Leiden of 'te Amsterdam en het compagnies-bewlnd gewend en zich We£tzijde, opdat de Chineezen daar ge- I
komt pas in 1606 in onze koloniale ge- over den landvoogd beklaagd. Hierbij ruster m~hten- wonen.
En de ambtenaar weet het heelemaal en rijk ;bloe:l Em tranen en roggebrood
"The black legion" is de titel van een
met eenkaaskorstje 1
.
schiedenls te voorscl1ljn.
h111
tt·
niet
meer..
film, waarin Boris Karlof voor Warner
m dat ~aar
vertrok hiJ" met een vloot kwamen nog versc
en in opva mg
Naar de West
J
over het lte, vooren beleid, in het bijBros zal verschijnen als scheikundig'€'.
"En welUcht", houdt hij vol, omdat Crane Wilbur, de schrijver van "The
van negen schepen onder bevel van: Pau zonder met betrekking tot de handelsVroeger was hij de meest Qezadigde,
Ius van Caerden naar Indle. Aan iboor?, politiek. Aan den eenen kant standen: de
De verbreking van Brouwer's relaties de rusUgste, de sterkst-staande onder de Spaansche gruwelen hem het gemoed monster", he-eft ook dit verhaal ontwor·
verbitterden, "welllcht zal de man, aan pen.
van het vlaggeschip "De Roode Leeuw bestuurders del' Compagnie, directeurel1 met de Oost-Indische Compagnie bete~ on,s allen.,
l
wien lk nu een kerstman::lje-met-menwas hij secretaris van den z.g. ..;Breede
h d 1
ts h
'j
.
kende,
niet
het
einde
van
~ijn kolonia'te
Raad". die onder 1eiding van den adm,i eeper an e smaa. C appl, wler voor- naamste stl'even het was ZOO, hoog mo- werkzaamheid; in 1641 werd' ni.t d6ct .,!:!tJr!!!!!!.!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!~!!!~~~SchenUefde stmir, inij in den' loo~van
het komellde ,jaar met anderhalve l1t~r
raal de zaken del' geheele vloot regelde gelijke dividenden teverkrijgLen voor de de West-Indische Compagnie uitgezoriovergieten en in, brand steken
Deze toch.t had hoofdzakelij:k ten doe l· aandeelhouders; , aan de andere zijde den ais G0uverneur van West-Indle,; Hij
- .........-w -oenzine
ult zelfverloochening en omdatalle
Paul Muni zi3.1 niet de 11'01 :van kapiteil);
de Portugeezen in het oooten te Pestrij- stOnd de GQuverneur-Generaal, de be- was toen reeds de zestig gepasseerd,
menschen brqeders zijn!" "
.
Dreyfus vervullen in d,e film "The truth.
den; Brouwer onderscheidde zieh zooda- stuurder, die het oo~ ook op nog an- doch bezat nog steeds een bewonderensis on\'March", doch die van Emile Zola.
nig, hij' jo.eg den vijar~:i de vliegen zoo dere belangen gericht moest houden. waardige kracht en werklust. Op een
En' voor en aleer dit verschrlkkelijke den verdediger van Dreyfus.
"vigUand" van den rug, dat toen hij in Brouwer moest, zijn groote verdlensten expedltie tegen de Spanjaarden in 1643
gebeurt, wil hij tenminste nog eenmaal
1606 te' Bantam aankwam, de admiraal ten spijt, ,het veld ruimen en !keerde na llet hij bij Mappa (Chill) het leven;
..... : nou ja, de achttien karaats-vreugvan de vloot de bijzondere aandacht del' een avontuurlijke reis in 1636 in Neder- zijn lijk ,Iwerd begraven te Baldivia,zijn
de
proeven. In ,een nette smoking, in
Regeering vroeg voor zijn hoedanlglhe- land terug.
ingewanden' in de daarbij' gelegenJ ha~
een wereldsche omgeving, met koud en die ook aan zeUverloochening doen, meti
den.
Yen, die naar hem Brouwershaven werd
De , Regeering aarzeide nleteen ZlOO
Nu wilde hij overeenkomstlg de bij genoemd. In Indie herinnert Straat
warm wat~r op zijn kamer en, zoo mo- een hapje van de gans en een (1)
nuttig mogelijk ~ebruik van Brouwers zijn benoeming bedongen ..,vaarden weer Brouwer,
gelijk, in de verwarmende nabijheld Van temperatuur gebrachte sIok.. .... :v66r
tusschen Sumatra en BengKantoor
te
dienstente maken; men stuurde hem zhting nemen in de Kamer Amsterdam, kalis, aan een del' ~kra.chtigste landvoogeen 'Cleopatra of een Aspasia......
het te laat is en v66r de {inancleele ell
,
aIs gezant naar den Regent van Jaka- maar hiervan waren de Bewindhebbers den uit de 17e eeuw, die nlet genoeg
politieke experts gelljk krijgen.
8atavia-Centrum
tra, .naar den Vorst van Mataram en niet gedien.d en er ontspon zich een on- bekend is geworden, vermoedelljk omdat
"......... tout est charmant chez As~
andere Inlandlsche potentaten .voor het verkwikkelljke strljd, welke ongeveer
pasie,
En dan in het genoegelijke geroeze~
slulten van verdragen. Hij werd opper- drie jaar duurde en pas eindigde, toen hij van overheidswege niet die waarL'art y prodigue son sa voir,
deering
gen0ten
heeft,
welke
hem
toeNoordwllk
tS
Tel.
USS
Welt.
mOOs
van schoone gewaden: en vrienhoord van onze vestiging in Japan, kort- Brouwer om van het gezeur af te zijn
Mals ce que j'aime a la loUe
502. delijke' vr()Uwen, en lieftallige glimlaIIII-_'.
om, inallerlei funcHes bewees hi} de genoege n nam met een uitkeering van kwam.
C'est
son
sopha,
c'est
son
bOudoir...
"
nsm. . .
chen en betooverende oogknippen en .....•
V. E.
Compagnl.e uitstekende diensten wtdat f 124.000.
och
ja, zeIfverloochening is prachtig, •
. •• -....,e
~
En, behoudens -dan dIe sofa. en dat
hiJ in 1615 m~t "De Groene Leeuw" naar
maar...... tja : '.
J
boudoir,
ondersteunt
de
ambtenaar
Nederland terugkeerde. Hij (',ston<lzoo
Weliswaar
heeft
hij
reeds.
vijrentwlnkrachtig deze levensvlsle. '
hoog oaangeschreven bij den Gouverneur......que peut :Votre phllosophie
tig lange jaren zichzelf als de eeuwigGeneraal Gerard Reynst, dat deze hem.
contre
un sopha, contr' un bougehandCinderbetaalde
voorgesteid
en
En de groothandel en de rechtsgeleer3,anbevellngsbrieven meegaf, o.a. aan
doir 1......
haafd, maar het Ueve en geenszins on- Qe willen, als puntje dan toch btj paalzijn twager Jacques Nlquet te Ahnsterbeduldende
pensioen
was
en
bleef
zijn
tje
komen
moet,
,Ook
nog
weI
heel
even
dam, waarin hij schl'eef: "Om redenen
ABR. EXODUS
I·
uiteindelijke zit-scltabeI.
damen, zij ,bet dan ook in het volmaakt
geUeva U. E. (hem) mijnent 'rwegen te
Mt~
!
caresseren ende aIt~mets nodell". Hij
In d is cite Idealen
. . . . . . . Mm:iLWiWIIil~
En nu zakt - althans volgens zljn
g'at BrQuwer geschenken mee voor zijn
_. ~-------".•
Enaldus zal derhalve in' onzen vrienbange I vermoedens _ ook dat laatste
zwager, in de hoop, "dat de Compagnie
bankje hi......... del' Rasenbank am El- denkring de kerstmis van ditbange en
daze-Ive voor haer nlet en sullen behoutern Grab......
gitzwarte jaar worden.
den". De Hewindhebberszagen nie.t
Met vier azen en vier heeren
graag. dat htu1lle "bedlenden" cadeauEn vier vrouwenen een boer,
Geen Pickwick en geen hulselljke
tjes ult Indie meebrachten, daar dit
En dan kwetsbaar opde robber
"Ik haal geen pensioen meer"; voormaar lelden kon tot omkoo~:rijen,
zlet hlj, "het ,volgend jaar .staat de hee- haard, geen avondwijding en geen welErgens op een",bridge-concours;
,
Ie wereld op zljn kop 1 Pan gaat le- belegen ,kerstwoorden, geen famlllekrans
Groot ,slem sans!)- op tijd gedubbeld smokkelen en zoo meer.
r'
en geen inkeer-tot-onszelve, geen kerstNa zijn. terugkeer werd Brouwer g~ ..
dereen met leder~n anders vechten.
En her dubbela - dan' RJIdau
•r
geesten van vroeger en geen bekeering
regeld door de Bewindhebbers geraadEn speJctakel om de dubbel:
En dan zitten wij net In de hoek \vaar van Ebenhaezer SCrooge...... en t~h a
pleegd over de koloniale aangelegenhe.
Man, wat doe 1e in.. de kou ? ...;...
\
den; dat zijn adviezen gewaardeerd
de meeste knoclc-oUtts vallen - allemaal merry Christmas.
Nou
!
linksche en rechtsche hoeken 1 En dan
~.v. Bandoengsche Kinlnefabriek
werden, blijkt weI uit het felt. dat, de
Maar dan ·genoegelljk en gezelUg in
zijn wij de slgaar 1 En hij, die tenslotte
machtigste Kamer del' Compagne, idie
Met een leeg en ltjdend knoopsgat
wereldkampioon wordt, wipt ons eruit ! de bergjes, in een zaal vol n:enschen,
van Amsterdam, waarin aIleen de in.Op een nattonaal /estijn
Let \U1aar op 1 lfu wie betaalt mij en
vloedwkste Amsterdamsche koopman~
's Ochtends vroeg een soeraJ krijgen ......
.~
MI
de'mijnen. dan nog pensioon 7"
• •. .@·'.m . _ -..............!
geslac'liten werden opgenomen, Brouwer
En opeens een ridder zijn!
als medebestuurder koos. ZeUs werd hij
En dan's avonds thuis receptte
"Dan 'ga je maar :weer' 'werken", vindt
reeds in 1617 gecommitteerd tel' verIn de glans en gloria
Qe
groothandel, dIe meer en meer de
gaderlng van heeren XVII. Toen in 1621
Van de vrienden en benijClers ~
contemplatleve wordt, "dat !moeten ,w ij
de Staten-Generaal gezanten naar LanEn de heele kletsica .........
ook doen I Enwij hebben bovendien ons
den afvaardigden tel' bespreking van de
Aaahh ...... !
heele leven lang al gewerkt ! Als wij vijftallooze geschillen, was onder hen ook
tig worden, danzijn we moede en afgeBrouwer en hij toonde zich geen "kleiMet een overslanke auto
werkte menschen. En :cen :ambtenaar
ne klouwer", toen Engelands koning op
, En een overslanke vrouw
van vljftlg......... och ~nan, 'die begint
een audientie te zijnen paleize onze geVoor eenweekertd naar de bergen pas!"
I'
zanten voor bloedzuigers uitschold en
Lachen -- lie/de - hou entrou1V'......
Coen de galg waardig ncemde.
En dan samen bloe1npjes plukken
Dat liet ,de ambtenaar zlch natuJlrlijk
In de tinlelende kou .. .... ...
niet aanleunell. ;En even natuurlijk
Als G. G. n.a.ar Indie
Cheek to cheek-M'n schat-m'n venlje,
kwamen we toen op het thema van 'het
Voelje hoe ik van je hou ? ......
middagslaapje, dat ambt.elijkel1 en nietBrouwer was nog Bewindhebber in de
, No u
!
ambtelijken sch'elden blijft.
Kamer Amsterdam, wen hij met eenparigheid van stemmen werd aarigeMet je vrou1V' genoodigd worden
En voor dIe greppel derailleert elk
z~ht als Gouverrieur-Generaal
naa1'
Op een upper-ten-diner
zakelijk r:Iiscours. '
tndle te reizen.
. Als aanvaard in de society
,Na lang aarzelen stemde hij toe, doch
En de heele haute voUe :
Eerst toen de baan weer vrij was,
hij stelde zijn voorwaarden, o.a. "de
Vrouwe Pieters van Bombari,
kon de reehtsgeleerde spreken.
c(,nditien van aenneminge des generael
Mrs. Sweet, de heer Zoo-Zoo,
Koen saUger" en verdeI' "dat nlj soude
En daartusschen jij als Jansen
Hij is bestuursUd of adviseur van vebehoudell den naem' ·van Bewinthebber
Doodgewoon op je po - po... ~ .....
lerle,i liefdadlge of weldadige instit,uin de Camel' van Amsterdam ende 't
Oooooooh ...... //!!!
ten.
sljner wedercompste ials supernumerair
aldaer geadmitteert werden". De nleuwBRAMMETJE.
En hij zuchtte harder dan een der
benoemde Gouverneur-Generaal vel'·
IIet bestuur van de N. Z. II. R.:\1. beeft aan de redders van opvarenden van
I,
anderen:
,Ret WQrdt met de Uefdadlgtrok den ll3en Aprll 1632 aan het hoofd
de sell 68 PUl horlogl.'S met inscriptie uitgereikt.
heid ook al huUen 1
I
, J
yan vlJf schepen ult 1'exel en arriveerde
•
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(Correspon.dentie rechistreeks aan G. M. J. Schaub, Hotel Schomper,
Batavia-Centrum)

(Cor'resp'onde1'l.ttt aan tr. E.

1

.

In het November-nummer van het
Orgaan
van
den
Nederlandschen
J3ddge-BOlld Iazen wijeen aardlg ente~~hs leerzaam artikel van de hand van
den heer H. ,Kater.

BRlDGE-PROBLEEl\1 NO. 15

: En waar ons zoo'n "Olwerwachte
brldge-repetitfe" voor vele onzer le~i'~ zeer nuttlg lijkt. laten we het betr.
artikel Mer in Izljn geheel volgen,
,
',', !
. I5eoploSsing kunt U aan den voet van
'de I~atste kolom der Bridge-Ruhriek
vinden. •
\
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a - a - al- al- baal- ba'St-

a v 10 5 :

Zuid meet klein-sIem ~choppen spe- bed - 'b reu k - de:- de 'len.

, Vanzalfsprekend rekenen we er 'Vast
OPt dat U niet zult spieken.

.

di -

e

W. kontt uit met Harten aas.

, Gevraagd: Hoe moet Z. dit s~l spe- - e - ge , '
v'eI-der kunnen we te Uwer geruststel- len?
ling mededeelen. dat U het verkregen
kaan - kal Oplossing
, cljfe'r geheim moogt houden.

.

ge -

ha. -

ka -

In het 'v'erslag 'van dell hi.at'Sten internatlonaIen wedstrljd te Schevening'en
, sta!ltte le~en. dat dere. ondanks' zijn
halt gr()~ medailles: niet alS werkelijke
1tracJ,1tmethig mag worden I15esichouwd
<~n dat ~an <Ie zooveel omslachtlgere
t¢h:tpetitIe~ door nog geen 25% van de
tE!den wordt deelgenome'n. Oit deed mlj
1S~lu1ten. den lezers van het orgaan een
test v'oor t-e zetten, met behulp waarvan
de leden van de N. B. B. al naar het Ibe';'
haalde resultaat in niet minder dan 10
yerschillende kIassen k.unnen w.orden
gerangschikt.
.

1

10

2

11

1--------;:-.
. . .- -+-----.
. . . ·•
12
3
4

13

5

. 14

~i.t 'deze, test is de 'geluksfactor 'bo\r"e'M.len '1JJt,geschakeld, en de tijdsduur
een ~utte1 !kwarUer terug~ebracht.
~atuur~lj~ is zulk ~en test individueel.
m.en h'eeft er geen partner bij noodi~.
WeUswaar heeft dit tot nadeel. dat men
n~ nlemand me~r voor eventueele flascos aa,nsprakelijk kan 'stellen. maar
d~ar sta~t weer tegenov.er, dat de
kraCbtmetmg er des te zUlverder door
Wordt.
.'
".'
'.'.
, Men heert .voor de te$talleen noOdig: een off1Cieelen tljdopneiner. een
stuk papier en potIood.
i 'h t d k
t
d
d _
Nu s e
e uns. om e on er
• ~~aande 10 vragen ,binnen v ij f tie n
minuten zoo goed mogelijk te beant"'~rden. Het bel1aalde resultaat is een
dlreetei' en
onverbiddelijke n'laatstaf
voor Uw bridgekennis.

8P;

33, BuitenzOrg).

tie .Nimzo.Illdische iVerdeVI

be zet 4. rldi-b3 (na i. d4, Pf6 2. et.
e6 3.
Lb4), die ~venals4. Lg5 en
4. li3 (zle de vorlge rubrlek)als een
i1arlvalsiZet beschouwd. moet worden,
\V~fd getu!.niel1 tijd beschouwd als de
weerieg~ng yah
Nimio-Irl<Hsche
verdedlging. Vooral op het tournool te
Karlsbad in 1929 had men met deze
variant stic~es. Nadat echter iilmro\V1tsCh een versterkirig had ge'Vonden en
a,a.armede Bogoljilbow te San Re-mo vertI~g eh Pire in zljn match tegen Sp~el
marih wederom een verbetering in het
hVarte spei had aangebracht, werd de
\Vaarde van deze vai-lant ptoblematiSch
(on trad de variant 4. Dd1-c2 weer meer
oil ded voorgrond,

Peg.

de

, Het beste antwdord

op

4. Dd1-b3 is

4......., c7-c5.1 Betrekkelijk wein.ig wor-

t..;..-;.-----I--:--;------..I

Het spreekwoord : ",\Vie het 'onderste &a
nak _ no 1--------1--1--+-----;....·1
uit de kan wll :Mbben.krlJi~t het lid
15 .....
,6
op. den n~us". is ook op dit probleem
toepasselijk.
16
- 0 - 0 - oor - or, - pa - fa 7
N-Z: hebben samen aIle troeven uitg~z6nderd de 10 en de 3.
17
8
Moet 'Z. groot-slen'!. halen. dan is iijn,
eenige kans om het spel te winnen. dat rina' - iIa - tan - te - tlj 1-,;.".;-;.;....;.;.--1---1--+---...;;.;----1
dIe beide troeven verdeeId izitten.
18
- tjak - tji - trl .:- V'e - Woord. 9
Waar hij echter slechts klein-slem
behoe~t te maken. moet1?-ij~o veil1g
Vandeie lette1rgrepeh .nioeten 18 wQorden worden gevormd en in de overmogelljk spelen. door de ,tegenpartij een
eehk'6iU'sttge
v~kken ingeVu!d.Betzekenis ~iier woorden :
troefslag te schenken.,
'
."
v,
ele in.,zenders. hebb.en. 't .11,l de Kla- 1. 'muzieks'tuk. 2. 'vo~sV'oedscl. 3, waterstand.4. feestmaaltijd,5. luch'tverschljd~
veren gezocnt; deze kleur ~Peelt echter
sel. '<t vlsch. 7. sood hagedls, 8. kalende'r, 9. sohending eener, be:lofte. 10. n'l/lfilJ,erg'een roJ.
" , .
~xt, 11.. PQs~.tieve, electrode. 12. 'godsdLenstige handeling, 13.stOp1\wind, 14'. list'.
Oin pe bleding nietal te onwaar- 15:
godsspraak. 16. lawaai. 17. 'equator, 18. Ud v.e. hoog Indisc~ bestU\i'rscol~ege.
schijnlijk te maken. Jiebbe't\ ~ez. Klayere,n aas. vrouw.10. 5 toebedeeld. ]Svengoed ha:dd'en weZ.: k..a x kunn'en ". J;)~ e~rst~ ~~.id~ lett~rs d~r ~voorden 1-9, en de laatste beide ietters der woorgeven, 'daar" dlt ge'en ,yeranderlng brengt d.en .1G-l,8 'Vprm~n, _ on, deli. ' ~. ~j v <> e ~ .1: P. 'if va n ,2 t e zoe k. e n
mid del s t e l e ,t t e r s. w()iOrQein' van de vol~nde beteekenis :
in 'de speehvljze.
,
Z. moet II ~as .van, W. troeven met 1. bemoediging. 2.afgodstempel. 3. aandoenlijkl1eld. 4. reclamespreuk, 5. dehs'tp(eel:l troef hooger dan de 5 ell vervolgens
element. 6. rullverkcer. 7. plaatsje a,d. noordkust :van Midden-iava. 8. offertafei.
S. 2 naspelen.
9.
mirakel. I
I "
Z·t't'·' '0' ' .'."
.""' ' 1
1 en S. ~ 3 verdteld, dal\ 1i\a~kt
Blj juiste in'vulling k.rijgt ~en lin de 'beide middelste. vertlcale :rljen 6ij-ge:'
de tegenpartij dien slag. doch
overIg~ slagen zljn voor Z. daar 3.6 in den wijz'e van boven naaronderengefezen) een spreekwoord.
.',',
blinde n:o~, ~en ren~rant,is.. ,zoop~t~lj
drie Klaveren in, eigen haM bon eliVoot de lnzendeu van de ju~te ovlosslng ztjn a1s pr!Js beschi~oaarijoei(·
le)"k~Il. gramofoonplaten of een1g linder souven1r haar keuze van
wi11l13.aJ
inin'eerert o~ aM. heer, VI-OUW van R:
i ' t t " " ., ' "'. ". d ,', ' .
(de
\'linnares).
ter
waiHde
van
vljf
gOlden.
; "z . ,en S. 10. ,). pp een h,~n, •,ZOQ maakt
d~t geen. verschil. ,daar N; hetzlj direct
Inzendingen per b:4iefkaart vaar WOENSDAGAVONO 6 JANUARI
(aI,S de .10 nie~ wordt op~~zet) hetzij in
een later stadmm aan slag kan worden
Op adr:eszilde veJ:melden: Letter'r'aaidsel
gebracht.
Indiell we de vta:ag iou'den .stellen:
"Killtt U zich een distributie indenken.
waarbij Z,. aldl1s .speiende, tach het spel
Opl()ssing lette'rraadsel 'Vall 1Z Decembe'r
veruest dad zijn we teker -:',1ita'an de
hartd vad betr. opm'erkingen"'::" dat
,,0 e k lei n e' man la a t a I t ij fi' wee)1'.
minstens 90% onzer lezers een ,bevestiHoe
z e e r 9'0 k k i k k e r. , t 0 c h e e n vee r".
gend antwoord zo\i geven.
Zeer velen tach, yerkeerden in, de mg,~l.~ pres. -;- :j{.~lz~!1,-:- U~r~ :- eu\'el - indringer - ll1akomeJ'n&l r Europa
meening dat. hidiim' W. ot O. naast S. 7,p1akk~!. 7 aankla~nt T'7 IP~tlt'le '-- le~keibroeder - arak - ,antenne -ter10 ,~, renonce ,of, een, ~in~let9n ,in, R. r~mr.aantal,::-)~ron,;.' tt:e;cl1ter r - jjs,beer -Demeter - Weenen - elevator~
hebben. het spel dan niet te winnen zou es.peranto - regent -" l1aarkIooYen.

den 4~ ....... Pb8-c6 (de z,g. Ziirlcher
v~rhint) e'n 4........ Od8--e7 ges~ld.
Met. 4
Lb4xC3 t werd NImzowit.sch
iii
tournooi te Ziirich (1934) door
Henneberger verslagen. doch op dit mon\.ent is de rull op c3 weI onnoodl.g vroog.

het

.

._----_:-.. . ._-:.._----_--;..1

van P. A. Orllmont
Wit: Kat. Oa3 ; b3. 04.
Zwart: Ka.8, La7; bS. ba. b7.

.

1

:

men wenscht te ontvangen,

kel - leer - ma -I--------!-~-~--...,;,..--~·I

-me - nnt- -

lloe goed ktint U bridgen?

piedang

diging

In het ..BataVlaasch Nieuwsbl:id"
wordt een permanents probleemoplos~ingsv.·edsttlj.d, gehoude~. Ie~ere inzen:
der krijgt. voor ~en. correcte oplossing
V:ah (eli tweezet 2 ert van een driezet 3
pu.nten.voor hetin. ~anOierki!1g ~omen
van een prijs 1$ een regelmatlge Inzendink nioet rt06dzakelijk. weI dat men
abo~n~ ii Oplo~er~; dIe dUs door bij~ndere oril:s~an~i~hecte~,ti.l~e~iJk ntet
aan den wedstrijd kunnen deelnemen,
l>eh6uden nun kans op een prlj$, daar
liet ~e~'ds l>eh3an:te purtte11l1antal bij
h~i-v1iUhg.. vah ld~ I mten<l'tngeIi ~eer
medeteIt. He~ pun~naah~at, dat voor de
prijs behaald meet zijn•. bedraagt 100.
Zoodra. men voor een prljs in aanmerkIng koth~; 'geve rii~rt j1l1n de admtnlstratie oP. welkboek of voohveri> (tot
(ert maxlmumwaarde van viji gulden)

'Vie het onderste uit de kuti ioil hebben •••••

""

Frahm,

I

Misleidende uitkomsten '

c

b.d.

Onze OplossingswedstrtjJ

Bridqe-repetitie

o

-

Schaakrubriek

.If''

",..,;

Bun

x x

de

Ma't in vijf zett-en

den

.*.

OPf.,OSSINGEN

, "N:Q,., 698.::VW~~z~t yan ~" H;aa~. 1.

Qc2.

Qorrecte, o,plosslngen. olitwnien, van:
;X,.C. '(, G. ~.

,A.,J". d. 8..

'~,.

r.

f·. ,ir.,J.

~.L, J"

1Tlr .

~"A.R., ,,(jalli!s". ,'mi'.
A, d! J .• G.; S.. S,., ,m'r~ K. E. K, T. W. T,.

M. 8 .• A. H.. J. O.
_.Ter orlentatle diene. dat 10 of 9 juiste
antwoordl'!n een uitmuntend. resultaa~
h'n'tenaantal
is ~ 8 juiste artwoorden is overigens oOk
.nog zeer goed te noemen. Heeft men 7
Vorig totail'l
, ,of. 8 yragell go~d opgetost. dan behoort
. 91
inen toch nog tot de bet~re speIers. zij
93
~. tI." ,
het dan niet tot de "creme de la cr~
65
'6f
Jr... J: ~r !.t. -!..
me''., 'Een bridg'er, die maar 5 of zeUs
'60
Mr. A. F. d. S. L.
58
nog'1l1htder vragen JuJst weet te beantG. L. F.
48
50
Met 'i~l\t 'geert 'm'en 'da'nOok de 'voo'r-.·
woor.4en~ doet er goed aan. zich in dit
1)r. ~. R.
45
45
K~tir '1l.3.n :
veelzijdige spel nog verder te bekwamen. ~~
Mr. A. d. J.
30
32
.
31
De oplossingen mogen, evenmin als
29.
"Gallu~"
Prijswinner .wen! de heer C. a e r be r. Matramanweg 33, Mr.-Cornelis.
t
..
c7-c5 !
Mr. K. E. K.
25
27
de vragen. v66r den Aanvang natuurllJk
Et Is geeri distrlbtitle dIe aan de Ad"ni.inlst'ratfe van het Ba'taviaasch Nieuwsblad gelieve op te ge5. d~xc5
'0'. S. S.
25
27
niet ibestudeerd iworden I
den k b a :a r, 'w a a r Jj ij . Z. ven wat verlangd wordt.
22
24
A. R.
, Het beste. daiJ.'r wit dMnnede kinsen
~an~emende natuurIijk
18
20
,:=ses
I.
8.
Vragen
la'nigsded-lijn krljgt. iNa 5. Pf3, Pe4 !
? ,3. ,t . h ij ~ 0 e d s pe I t ~ d i t
...
15
17 ,6. Pd2, Pd2: 7. Ld2 :. Pc6 8. dc5 :.Lc5 :
M.~.
spel kan verllez~h!1
14
16
1) Indiert een contract ¥an 4 SchopX.'
9. 'e~. 1'>6, 10. ~e4. Le7 11. 'I'd1, 0-0 zijn
Daarna worqen met onbeklemd ge
Het bieden:
10
Om di~ te bewlj1zen, '. z\lllen we een
12
J. O.
pen wordt gespeeld en ult den BUnde
ere stellinge'tr gelijk.
.
moed
de
H.
doorgespeeId.
10
12
C.V.
van troef b 9 2 de "boer wordt voorge- gree~ uit de mass'a doen. Een irtz'eilder
N
,EVen '4oorpiekeren s.v.p. Dames en
W
,'9
Z
8
10
'1'. W. T.
speeld. moet U dan, acilter den BUnde schrij ft: ,
5
..
Pb8-c6
pas
pas C. A.. T.
Heeren!
!
I
1
S.
2
}l.~
9
9
6. Pgl-f3
zittende. met V 8 7 IntJw hand. de v
"AlIeen ais W. bilv. S. 16
3
heeft.
pas
2 Sa.
, pas
2 S.
4
4
fl. F.
inzetten?
~fl~r,bij renonee ,R1!lten en lie ho?~e
Goede oplossingel1
pas
pas
4 S.
2, ,. N~;~" :0?,,~5 ,: 7. ~3. O~8 .• Pf$. d5
p~
2'
:r.
S. T.
Klay~rer. d,all Is Z. dowp, indien W. de
,9. ~2, h~en zwa:rt gelijk ~pel. MisSchfen
2
2
~) Wat is in kwetsbaren stan~ voora,.M.
,.
eerste
Schoppensiag
laat
l()open,
om
de
Z.
moet
4
Schoppen
spellin.
f~ )lf y': . 4e, s~erk~~~. 'v6ort~et'ti'ng ,W~l de
ontvingen
wij
van:
2
2
Mr. J. D. K.
deeUger: '4 Harten' geredoubleerd met
)log weinig be'kelfdeiet Yfln aotwil'lnik
W. komt ult met R. vrouw.
2 oyerslagen ot 6 Harten :geredoubleerd ? Ruiten in den derdel1 siag te kunnen
troeven.
'~" Lg,5 !'.,'-Ya.#Pp 6...:.... M het eenige
,J. Feber. B.-C.;
A. C. de Sturler,
, 3) Dfent U met 10 troeven, 'W.o.
,~Qed~ ~r'tW'90rd i$. ~a 7.. Lf6:. Df6: 8.
N
o
W
B,~C.;
H.
KampnutS'.
B.-C,.;
Kartini.
Z. tal dan maar 2 slagen 11\
8 in
11 V op den heer te snij den?
stQpt,.zelfs indien .de a achter de 11 Ff3 hee(t cbmpensatie. in het !09PetMr.~C.;
P.
F.
Rlllnatz,
Mr.-C.;
Mevr.
,4) Hoeveel I';lagen mogen de tegen- troef en 1 Klaveren-slag maken (daar M. 'Michlelselt-Esinger. B.-C.; B. de
'p~lt~ 'vpot, <t~ ):anren van Wit '~it1gs' de •
'en de v' achter de b zit.
lste slag:
standers beschouwen, te hebben ge- snljden op KI. dan niet zal gelukken) *ruijft. B.-C.; Mevr. H. Tobi-van Gen- R. vrouw
cl-1ij'n. terwijl na 7. Lh4, g5 ! 8. Lg3, Pe4
R. x
R. heer
R.
(I) .2000 punten.
maakt. indien een contract van & Kla- en dus 1 down gaan",
9: e3" ~3,: t lOt b~3,:' '0(6 ll, i>ei, Pe5 :
hep, B.-C. '; J. ;II. P. Prins, Btzorg; Soe7) OVergeven.,
~.2. Dc,2. Fe,5! Iii. Pd4.b6 de kansen vol\"~rel}. juist wordt
gehaald. doch qe
Ook dan is het spel onverliesbaar I
Gevraagd:
,~irn\lili; B.:'O.; H. },{. Piay. B.-C.; Tan
V 'heeft immers 14 kaarten.
~e:b.s'eel1. a'nalyse van den Rf1ssisehell
BUride lri den 9den slag 'blijkt te hebTilt Kip-g. aat\doeng;. F. H. van Loon, . Hoe moet Z. dit spel spelel1 ?
W
Ni' 0
Z
8) Ja. '
theoreUc'ils N'ena'ro'k6w gelijk zijn:
b~n vettaakt ?
,
ij.~C.; Tj1vt6a~dro. B.-C. ; M. E. Specht.
.9) ne G.
I
It.
aas
H.
3
H.
:It
S;
1
5j Welke kaart moet,U. blj een Sans- II :3. 3
iJ.
Pf6-e4!
S. ~
S. 2 I B.-C.; B. v. BeUgen. B.-C.
Beredeneerde oplossingen worden in- , O\t lseen toepassfng van deregel van
AtOtit contqct. van tafel bijspelen van III S. to
R. aa~
K. 5
gewacht voor of op 4 Jan.
lL Uitigaande van de. veronderstelling,
*a 6
0-0 of 6
Lc5: komt
1 6 ihdieri de tegenpartij met de 7 uitDE PRIJS
PubUcatle der oplossing' OP ;10 Jan.
~at Uw partner met de 4de kaart van wit volgens dr. Euwe spoedig laug$ de
En wat nu'1
\
..'tOiM
U' zeIt Ii:> 5 3 heeft?
'.
Voor de beste oplossing (tet Peoor- boven isuitgekom'en. is uit t~, tekenen. d-lijn in het voordeeI. In aanmerking
De prijs ter waarde van f 2.50 werd
W. speelt wederoh1 Hatten.
~, Itt,leveel is 7 kwetsbaar ged'oUdeeling der redactie) wordt een prijs ter dat cte Bl,inde. de Leider ,en UzeIt over kon'lt, oak de zet van Capablanca 6.
,
l!itste.ken~
I
ole
ka!\i-t
,word~
1il..
Z.
,
b~eefd
?
waarde van J 2,50 uitgeIoofd.
11-7 = 4 kaarten hooger. dan de 7 oe- ....... Da5. b.v. 7. f,idZ. D;c5: 8. a3, Lc3,:
met s. a getroefd. waarna troer S wordt gewonnen door:
:" iridIen' Uw partner, niet kwetsBij meerdere goede opIosslngen 'Q'e. schi~ken. m . a.w.• dat de Leider de 7 n:iet 9. Lc3 :, Pa5! 10. La3 :. Da5 : t lL Db4.
nagespeeld.
'Soekinnan~
Keri.ljanaweg
15.
B.-C.•
bUr. met 1 Harten opent. wat is dan
tal kunnen nemen. <De 4 uitzittende Dc7!' 12. ea, b6 13. g3. Lb7 14. Lg2, Te8
~Ust het lot.
W
N
()
Z
dle a3h 'de adrttU\iStratie geUev'e mede
u-# ariiwOord met ~
,kaart.en bevinden zich nJ. op taret e~ met voordeel voor zwart (Al'luilera-Capaiv H. heer
it. 4: H. le
$. 8 ie J.eereD. ",at hi} tot deze w~arde,
Oplossingen van de Test-vragel1
in Uw eigen hand). OaarO'lll moot U de bla,nca. Barcelona 192'9),
H. h 4 2
$,. l\ b 10 8 3
V
S. 6!
S. 5 wenscht te ontvimgen. 1
1) Neen.
7 laten loopen en-om te signalee'-7. Lcl-d2
Pe4xc5
K. v 8 ?
it hv96
Het
contract
van
4
SChoPPen
111aaktl
ran
de6
Qljspelen.
,zoodat
in
de
vol:De
versterkin
welk
d
..
. W. heeft geen ,tr~et~eeren op R.
Bridge-probieein No. 1'7
het
weI
zeer
onwaarschijnlljk.
dat,
'de!
gende
,ron?e
<;Ie
h
kan
worden
uitgesne'~itsch
is
aange~~acht
~a
~rp~~~;
heer
en
vrouw
,verdwljnert
vi"ouw
en
10
8j Mag 11 1 Ruiteri bleden. indien trw
Leider s:echts een 4-kaart van troet 'den. ook Indien UI'( partner geen ren- 9 <;!-O-q gevolgd doo; e3 Pf3 Le~ ,
.'
paHqer '1 SChoppen opent, maar de van kiavereh.
" h v b
~€eft. zoodat door het inzetten v~nt~f trant mocht hebben.
~·e:rcIuWeung' der torens ·op de d-l~,~
En
'ats
W.
nu
een$.
nHs~
$.
16eri
3.
11,(~~~enzitte11de speIer abuslevelljk 1
(() leXX'
\ " de eventueele 10 ;van den partner
JO) 4-2..
k6ll1t wi~ ~langrijk in het v90r<;leel. Oak
cen singleton R. heeft en a1s hlj dll.h de
Kt<iveren Meft geboden ?
0' x X x
toch niet hoog kan WQrden.
, ])eze verde.eUng komt in 48%, de 3--3 met 9',83. p3..5.)I1. .'fel, b6 !11. ~g2. Lb7
met de 10 neeUit eli ohlil1ddelor. ai v b 10
gj iildlen trw parh1er tegeri. een S. A.- 8.Hjk2 welrtaspee~t??
2)
6
Harten
g'8redoubl~rd.
yerdeellng
daarentegen slechts in' ca.J?s O-P>J~3 : :13. pc3 :. Oc3: 14. Te3 :.
conHact met Harten 7 liitkomt, ult den
3)
.
J
a
.
,
'
35%
van
de
ge'vallen voor.
•
bc~:. ~5;,p:1:?3,~~r~reeg f?p!~~a~l1, in e.ep ,
Dah
is
Leidei:'
.dawlL
.."
a,l~
.hlj,
R.
N
BUnde - vaii h 4 2 - de 2 iwordt lnge- doorspeelt maar dan speelt hij slecht !
Sllljden
biedt
n,r.
52%
kans.
•
m~J~hp~.r,ti~ .tegen ,dr.~u;\\~~ (193~) een
Z
zet, welke kaart moet U dan van a b
4) 2 stag,en.
,,
.'.
Ddt
bet~r emdspel. dat echter in remise
9 6 3 bijspelen?
In dat ~eval moet hlj eerst troe! slaanl
De Bllnde kan n.1. nfet Ve):Zak·el~.
e ,re a e e u r de r b l" 1 d g e - e"lnct'io!"oe.
rubri:ek
verzoekt
all'e
d.
w.
z.
in
N.
S.
6,
waaronder
In
eigen
1
•
a
10) Welk Is de meest, wa:hschijl111jke
5) De 6.
leo r res po n den tIe t e r 1 Cll8. Db3-c2 •
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indien U er 4 in Uw hand en 3 op ta.y. xxx
ka~ de kIeur met zekerheld worden ge- l v e r mel d h u i $ a d r ,e s.
<san R€mo 1930) ge.s<:hiedde 8......., f5
troef, de [3. 3 bekennen.
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DAYAVIAAS~1t NIEUWsJiLJ\.n van Zateniag 26 DeceIlll)er 1930 - VIjFDE
Docll de : handl.ange'~s: vall, Gille's de Machecoul, te Rayz. E:lke dag bracht voedsters om er Notre-Dame-de-CreeRais werden overrnoedlg. O<Jk kinderen nleuwe ontdekklngen : elken dag open- Lait, haar patrones, aan te roepen t~r
uit de steden verdwenen spoorloos, Eeil den zlch monden, die tot dusver uit bescherming van het leven der klndegeval trok b'ijzonder de aandacht. Te vrees VQo-,: dengeweldlgen heer en m~es-:, ren, die haar werden toeverh'ouwd.
Nantes had de vrouw van een bekend ter gesloten waren geweest, Den 25en
schllder haar broertje toevertrouwd aan October 1440 werd het vonnls uitgesproOit is Iets van het leven en het sterIlUto,.;sclie figure",
'eentge mannen, die in dienst waren van ken: ter dood veroordeeld op den brand- veil van CHUes de Rais, heer :vah Lav~l.
«en iJ;lin'dd~fs tot graat verheven baron stapel.
maarschalk vah Fbinkrijk, wieds naain
, door
de Rais. Het ventje zou koorknaap woreen zoo verschrlkkelljken klank had,
den in de slotkapel. Taal noch teeken
Zoodra het vonnls is geveld, laat de dat na zijn dood uit eerbled voor z~n
. A. J.. BOTHENlUSBROU;WER
werd meer van hem vernomen. Dit veroordeelde een prlester rcepen, want nagelaten bloedverwailteil tijdgenoo~n
~wadt 'den 'hertog van Bretagne ter oore. weI heett h1j, n'aa'r zijn zeggen, alles aan over hem spraken als over "BHhiwbaa~d"
Met IjzerEfn hand vatte hij de zaak aan. den duivel gegeven, doch nog resten hem en zijn eIgenlijken naarn weglteten ; w.el
Vreesel ijke verhalen, afschuwelijke te,- Een rechtbank werd saamgesteld om zijn leven en Zijn ziel. Die twce staan een aanduldlng, dat het sprookle ouder
Db6xb2
8. 0--0
schuldlglngen waren den machttgen den hoogen beklaagde te berechten. bulten het contract dat hlj erkent met was dan de vijftiende eeuw en Gm~s de
Db2-b6
9. Pb1-d2
bisschop van Nantes, bloedVerWa}l~ ~n Daarln hadden ilitting de blsschop van de machten der dulsternis te hebben ge- Rais nlet het prototype voor Blauwba3.rd
117-h6
10. c2~
kanselier van <;len hertog val) Bretagne, Nantes, d~ vicaris der Inquisitie Jean sloten. Hij heeft steeds nauwgezet zijn geweest is.
Pe6-b4
11. Dd1-c1
ter oore gekonien. Een voarlo9Plg onder- Blouyn, de blsschop van Saint-Brieuc, godsdiellstige pllchten vervuld; daaro111
IJc8-<l7
12. Ld3-c2
wek deed besluiten tot oninlddellijk in- <;Ie grdQt-l'echter van het hertogdom, - hij Is er van overtulgd - heeft de
Maar met de mededeelingen over zljn
pb4-a6
13. a2-a3
grljpen; een proces volgd,e, waarbij 11ie.t' Pierre .~e 1'}j6pital, en de rechtsgeleerde hel niet het minste recht op zijn zlel. leven en sterven is niet verklaard het
te ontKenll211 vieI, dat de rechters den geesteh}ke van het blsdol11, Jacques de "lit de groote vreugde van het paradijs" &ruwelijke, raadselachtige, aan sc~erpe
Beter Pc2:
machtlgen Gil:es de Rals - of GUies de Pencoetdlc.
- ik' vermeldde het reeds -zal hij, c:ontrasten zoo 'rijke leven van dez.en
Laval baron de Retz - vijalldlg gezind
'
,
naar ~1Jn eigen woorden, zijn vrien1 en wre'edaard.
Db6--;c6
14. Ta1-b1
w'arte~, doch wfl,arvan de loop de
Gilles de Rais, glimlachte, haalde d~ vertrQ'uwde Francesco Prelatl weerzlen,
Pe7-f5
15. Lf4-g3
spraak _ een' dOQdVi~nnls - rechtvaar-I schouders op. ~ij a,ehtte zich te sterf ,'mits 'de~e geduld .hebbe en hOO,? in God,
Volgens ~nchele't moet men aahhe16. e4xd5
dlgd~. Ten s'ott~ weten we, dat de b~-I om ,iets, \e vreezen te, hebbe? Wie zo'! - iets, w~arom hlj, de ver.)ordeelde, God
men, dat hi} inderdaad meende met den
schuldilljnO'en zoo vernletlgend waren tegen hem, den oppeqnachhge, durven zal bidden.
, duivel in contact te staan. De wree(ih~
In verband met de ongunstigeposltle
voar dEin 0 beklaagde, - z66 overtuigend 1 getufgen !, Hij ,b~twist:te eerst het rech~
.
.
.. '0" t
.
0
van den zwarten Koning stuurt wit zoo voor de rechters, dat de wreedaard nlet hem te, vervolgen. ~lj wraakte daarn~, J{e,~ \onnls \\erd gewlJzl",G•.en Ultvo"r den, door Gilles de Rals begaan, het
snel mogelijk op e'en open spel aan.
rechters. Maar de hertog gebracht. Hoewel de brand~tapel re:ds langzaam dooden zijner slachtofferst h~t
1anger ' zl'In sc h u ld kon 1ooe h enen en, I de, aanO'ewezen
o.
, was opgerfcht in de Magdalena-weIde genieten van hun pijnen en doods~ng
onder een vloed van tranen, e,en voUe- van Bretagne het nfet, met zlch spotten,.,
t '
d ..... ·11 d R i .
e6Xd5
16
.
W t d
ht
Het proces had plaat~ en in lange rij te Nanes, wer vI es e a s "m con- sten, en dan, ten slotte, het zwelgeh 1n
dl ge b e ken t en i s a fl eg d'
e. a e rec ers,
'
,
, J sideratie van zijne groo,te mllitaire ver- de aanschouwing van den dood en van
17. e5-e6!
wat <Le aanwezlgen toen te hoaren kre- kwamen de beschuldlr;ers, mannen en
k
t h t
.. de deoden, wijzen, volgens hem, op ,e~n
t dlensten"
e 'd
oog opd IzlJn
.
.
d e aan kl ac.,
'h' t be yes tl gen me;,
dat de mannen vlouwen,
' ."
' en 00 .me
,
.
gen, was zoo gruwehjk,
E;en zeer sterk plonoffer.
van de wet en de prlesters, die anders een vloed van bijwn,de.rheden. Onder de machtlge blo~dverwanten en en a e m soort offerdlenst aan Satan en anpere
in rechtzaal, gevangencel en blechtstoel opstapellng der ,getulgenlssen zak,te de ~~t alg.en;;een, eerst gewurgd aIVl-?r~.ns demoilen, z60als Barron, Orient, ~.el
f7xe6
17.
aam aa? de vlammen werd PrlJs- zebub en Belial. GJl1es de Rais badt?t
heel wat inlsdadigs hadden leeren ken- ail.llgekIaagde inee'l!. ,De geheimen der zlJn
Pf5xg3
18. Pf3-e5
nen, ontzet waren en met gebogen hoof- kelder-gewelven, der torenkamers, der gegev~.n. De blandstapel verteerde het hen om heJ;l1 "go1!d, ,kennis en mach~"
19. h2X'g3
te geven. De jon~e uit Halle tot he;n
latrine'""" derver'borg,,'nschullen o"'''luitlichafl.m
.
d,en h e t t ee,k en d es k rUlzes
maa kte n.
,.. "
>'"
I
d niet
'b geheel. en nu
I zlet men
. het
plaatsen (de oUbliet~s) in de kasteelen, vo ~en e ge eure.n. "een ge vrou\\en en gekomen priester had hem beloofd, ~em
Niet Pe6: wegens Pe2 t en Pel :.
die demonen te laten zien. Een En0nwerkeIijk leken de geruchten, dIe waar hij zijn verblijf,n a d gehouden, wer- j01}kvrouwen, dle .met hem ~e~maag g'elschman verleende zljn dlensten
den
openbaar
en
w·~t.~lgden
de
berekescpapt
waren,
verknjgeD:.
machhgmg
om
er over GlUes de Rais' wreedheden had19.
Dc6-c7
de dehlonen te bezweren. De zaak was
den geloapen. Onwezenlljk schenen de nlng, dat op zljn min~t nonderd negen w1at er va~l hem ov.erbhJft.. te verzame- m'oe1lljk,
Ke8xM
20. Pe5xd7
en veertlg kinderen door hem ~ermoord lIen, ten em~e dat m gewlJde aarde te
toen
het
proces
bebeschuldigingen
nog,
Lc5-b6 ?
21. Dcl-b2
gon. Een oude vrouw - zoo ging het waren, blj welk get.al qOg een ander kOll begraven; Zlj droegen het 1.1,chaam, geEen der mid'd'elen, di~ beproe'fd we~
verhaaldie door het yolk la Meffra.te worden gevoegd.. dat der door hem ge-I holpen door eenlge ge~~tellJke zusters,
stelling na 21. ...... , Lc5-b6?
genoemd werd, trok het land door, llep doode vrouwen n.1. ,van welke hij -,- t ~et. lp~r I ei\fen adelllJke h,and~n ~~r de~~, wa~ ee\l n1is :Van Allerheiligen te
de dorpen af, doorwcht de helde en de en deze bii,zonderhdd ~oet weer denke'n grafplaats en bedekten met kus..sen ZlJn eloen iingen ler eere van de booze geeszandlge en moerasachtige streken der aan het sprookje va:n Blauwpaard _ er ' ,~ezlc,~t-, dat r~eds ollherkenbaar was ~~ ten. Maar deze hulde was hun niet volworden door de vlammen, waarna ZlJn dcende. Zij, de vijanden van den SChepLandes, op buit naar kinderl;!n, die' er zeven wettig getrouwd zou heboen. *)
lijkdienst
zeer plechtlglljk in de Carme- pel', ha~.den lets nog godslasterlijk~rs,
de beesten hoedden of, zwervende" van
lle'tenkerk
te Nantes werd gehouden. nog goddelcozers Modlg, lets wat het
rricIerdaad, ) de beschuldigh1gen, gebed,elarlj leefden. Zij lokte die en bracht
hen naar de kasteelen van de Rais, staafd door o~gravingen, dIe de misdaad GlUes de Rals werd daarna ter ruste ge- tegenovergestelde van de scheppingswaarna nimmer meer lets van hen werd btoot legden, ,waren niet meer tegen te legd in de kerk van Notre-Dame-de-Lo- daad was: de moorddadlge bespotting
spreken. Allee,n in den toren van Chan- rette." "Enkele vrouwen maakten zlc'h van h'et levende beeld Gods. Daarom
vernomen.
toce werden d:e verkoolde beenderen van op om beendereil van den heere de Rais bood de Rais zijn hel~r.s het bloed vah
Zoolang de slachtoffers bOere'nkinde- meer dan veertig kinderen gevonden. te verkrijgen en bewaarden die pleuse- kinder'eli aan, huh M.nderi, hun oogen,
r~n waren of ongelukkige, verwaarloosde Hetzel{4e . had plaats bij de kasteelen lijk in herinnering aan zijn groat be- ~lUli. hart.
schepseIs, naar wle geen nazoek werd de la Suze, ,toe Nantes, te Tiffauges, te rouw." Een monument, da,t als eeil gegedaan, maa~te d~ publleRe oplnle er
tulgenis van berouw en bOete beschouwd
Dez'e ctuivels'dfenst, de2:e duiVelsvereezlch niet druk over. Zooveel menschen
moet worden, heeft langen tijd gestaan 'ring we~it~ aldus op hein~ dl~ ~r ,~Ich
0) Dlt laatste wordt echt'~r betwlst : kroverdwenen bij de onrust dier ,t-ijden. in niek-schrij'versgeven hem 'sleehts ~~n'a wet- op de phats del' terechtstelling. Daar- aan ov'ergaf. dat langzainek-han4 de Ra~s
krijgsrumoer of door wilde dler,el].!
tlge vrouw, nJ. Cath~rine de Thouars.
heen trokken in vrome aanblddirig de alles, w~t medSchelijk In !lem. was; aOOd-

9. e3, 0-0 10. Le2, b6 11. 0-0-0, a5!
Gewoanlijk speeit )nen hler 4. pf3, Pe6
Later neeft men als vei:sterking van 5.c3, 01:>6. De tekst.zet werd vaak door
het witte spel in plaats van 9. e3 Inge- N~mi;owi~s,ch tOeg'ePa,st, doch eerst na
voerd 9. g3 (o.a, W:int~r-Sul~al); Khap, Pf3 en Pc6.
'!' Hastings 1930).
Met den tekstzet beI' houdt zwart de rnogelijkheld al naar de
Pb8-c6
4. ., .......
,1'omstandlgheden met f5 of met d5 voort
Lf8xe5
s, Pg1-f3
i' te zetten,
Pg8-e7
6. ~fl-d~
~
Od8-b6
7. Lcl-f4
;
~
9. a2-a3
, M~t duWelfn alii\val op f2, en b2, Als
~
Op 9. e3 voIgt f5 ! en op 9. g3, d7-d5 ! compensatie veor tiet plonverlles ,kr~gt
(de verbetering van Pirc).
wit een voorsprong tn, de ontwikkel1ng.

r

9.'

..

Lb4Xc3
f7-f5

10. Ld2xc3

"

."

Om na een eventueel b2-M met Pe4
te kunnen voortzetten, b.v. 11. b4, Pe4
12. Lb2, d6! gevolgd door e5. De zwart.e
d-plon is geenszins zwakk-er dan pion
c4.
11. e2-e3
b7~b6
12. Lfl-e2
Lc8-b7
Ta8--c8
13. 0-0
14. Tfl-d1
Od8-c7
15. b2-b3

'

I

Bh.1liwbo(ird

ult-

Door Tartakower' aanbevolen. Op 15.
M voIgt Pe4 en pion c4 wordt een aanvalsobject.
15.
Pc5-e4 ! '
16. Lc3-b2
stelling na 16. Lc3-b2

I

Uro:

om

In een artikel in l'Echlquler zegt Tartakl'lwer bij deze stelling, dat wit goede
~ kansen heeft langs de d-lijn en de dla: gonaal b2-g7. VoIgens Purdy (in de
~ Australasian Chess Review) echter kan
"zwart gelijk spel,'verkrijgen met
16. .: .......

Pc6-a5 !

Zwart drelgt nu zoowel metl?6--'b5
; als met d7-d5. Met de dame kan wit
niet spelen, b.v. 17. Dd3?, Pe5 enz. of
17. Db1 ?, Pb3 : 18. Lg7: Pal: 19. Lf8 :,
,,Be.l,d~ pi61-'lnen (b7 en g7) waren ~Iet
Pc3! Daarom schijnt d~ eel)ige goede
&e}ij,ktij.4ig .te verdedigen, m~alj het bezet te zijn 17. Pd4, h'etgeenzwart in de houd van g7 was het belangriJkste.
gelegen'heid stelt zijn centrumposiUe
wnder t1jdverl1es te verbeteren.
Kd7-d6
22. 0'b2 Xg7 t
23.
Pd2-e4
t
!
17. Pf3-d4
a7-a6
18. Ta1-c1
e~5!
Besllssend.
19. Pd4-f3
d7-d6
20. b3-b4
d5XH
23
..
De giag()llaal b2-g7 is nu afgeslo't'en,
qedwongen, daar op Kc6 voIgt 24. La4
terwiJI pion d6, nlet ~oar q.~ licl).~e stukKen kan worden aangevallen. Evenmin
kan wit gebrulk maken van het veldd5.
24. Tfl-d1 t
De zwarte positie op~nt de m,oge,lijkhei,d
Zwart geeft oPo want na. Kc6 vJIg't
tot een aanv'al op den ,koningsvleugel,
mat In twee zetten (La4 t -en Od4 t>.
zoodat zijn ka'men 1l11nstells geli.lk zij'n
aan die van den tegenstander.
Albin's t'e'g'chtamblet
Hi'eI;Jh'ede besluiten Wij de ai:tiK~leil
I
'.
over de Nimw-Indische verdedigir:g,
Wi.t: Laurent'lus. (~t1and). Z,wart:
waannede zwart, blijkens het voorgaan- Kosht~ch (Joego-,S.avie).
de~ in aH~ yarianten em beho)rlijk ~~ell1. d2-d4, ct7--,-d5 Z. c2~c~, a7-e5 3.
kan verkrljgen.
d4Xep, 9~..-d,4,i '1:" I:'gl-f3, ,Pb3-~6 b:
UIT nET LAND'Er.ffOURNOOE TE
Lc1-f4 (beler Pbd2), Pg8-e7 6. P-b1l\(tjNCIIEN
d2, Pe7-g6 7. Lf4-g3, Lf8-c5 8. a2--a3,
a7-a5 9. Dd1-c2, Dj8-e7 10. Dc2-e4
(wit nrdedlgt ~..e n gewonnen pion haldFeansche verded:g:ng
nekklg, doch komt spoedlg in ernstige
Wit: P. Keres Zwart: Alexan1rescu moeilijkheden), a5-a4! l1. h2-ht, h7;-:
h5 12. e2-e3, d4xe3 13. f2;><e3, Lc$-b6 J
(Estland)
ui:o e:n enIe)
14. Lf1-d3, Ta8-a5! 15.
Pc~X.~5
1. e2-e4
e7-e6
(zwart heeft den pion teru~, terwij'l ~e
2. d2-d4
d7-d5
witte dame In ernstlg g~vaa.r verkEerl)
3. e4-e5
'c7--<:5
16. b2-b4, a4Xb3 17. Pd2Xb3?, f7-f5.
4. 'd4,xc5
Wit geeft op.
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a!~ ~lauWba,ar,d bui~n cl~n P.lensch~li~

ken ,kring plaatst. De mens~h door den
lMnsch verlaOC'fiend" is z.e,k~r de ~roatst'e
straf" de s'dhe'rpM~ Wr90rdeeli~~~ yah
hen, dIe, als ({illes de Rals, zlch vergrijpep. aande hoogste gocldelijke en Illen'sch'eliJke wetten.
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'133. Abonne C. V. te D. ve~'a....t: Ik;
..
.u
heb een vonnis t'egen mijn gewezen man,j
dat zegt dat 'hij mij voor levensonderhol,ld J
een zeker bedrag moet betalen. Mijn m~m
is wei erger..s in di'=nst; maar nu is mij
dooemijn raadsman verteld, dat ik op
zijn linkomst£.>n daar geen beslag kan leggen. Oit aannemende stel ik mij de vraa~,
of mijn g,eweren man nlet vastgezet kan
worden. Hij zal dan ,weI de beste ~artij
kiezen enbetalen. Ik meen, dat vastzetting 'weI €ens mog-elijk is voorhet nlet
betalen van schulden.

w...

.f.

~
Inderdaad laat de wet ,voar ,bepaalde
:, schulden lijfEdwang toe. 'Om den lijtsj dwang te kunnen 'uitoefenen moet qe') ze dan bij vonnls zijn bepaald, hetgeen
uiteraard 'slechts geschiedt op v,erwek
;" van de eischende :partlj.

Indien U de rechterlijke beschikking,
waarbij, Uw gewezen man ,de pl~cht tot
1 onderlioud isopgelegd, zult hlzien, zult
~'!, U van een bevoegdheld ,om de beschIkking bij lijf8:lJWang ten ilitvOer te leg,~ gen nietoS bemerken.
I
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sruisbruq!itroot 11
Arbeiders bij het monta.gewerk van een dec -tribunes \'oor de

_.

deil liamelljk nlet , onder de sclitilden,
v,oor welker tenu,',itv,6,erleg'gi,ng lijfsdWlU'I," g
~
'?'
kart
worden toegest:\an en voor andew
;,
rehtiidel1, qart wa~r;vqor de wet, uitdrukkelljk .1ljf~dwing to~staat, is exectitie bij
,.~ Inzenders van veagen \'oor deze rubl-lck ge. II'J'fsd'wa n g uitge~l·oten.
~
lIeven op den bri~fomslalr te \'eniu~iden :
.:I:•
"Ard. Juridische Vragenl>us"•
,U kunt del'halv~ geen ~ijfsdwangop
Uw gewezen man
uit6'efenen.

I

de

De

~

;- __ ~

.~

~

\ __ ~

._.

~

Kro~ingsfl(lesten
~

BataVia

.
Lon den.

r~re'(oon

,

te

~._-_i~~'~'

.,,¥~

••

'('<:.1

WI. :55'63,

~~~.:~_~:~~,_~.~•. _~_--=:_~~~~~~~~

__

'!!

'-
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Is dlt de Ve!ilarln:g yah
Rals' fuistladig l'evert?
g'es~i'llede'nis kent nog
meer ontzlglljke abilorl1lalite'tten 6p
geestelijk &ebled. Michele,t's poging om
'ee'!'l zlelRundige Ol'ltleding te geven van
\Vat \\Tij een zedelijk monster noemen,
heert althans di~ goede,. dat zij fi~reh

A-O,

---_.

vail natuur, ed

voor zlch zelf, ult nloord:,wellust.

'mat.

\

Hii Ver~'i1der'de

~ te zlcl\ Idufv'el. )!,:'~ist dOodd'e i1ij v'oe~ ziJ'n
~rl:~es~'r,,\rOo'r. s~tan,;, ~*~rri.~ d~6d:de hij

'

Het ontbreken dezer bevoegdheid, nu
( is niet e~n gevolgvan het felt (ia~ yan
i Uwentwege nlet om dIe bevoegdheld is
~' verzocht, doch daarvan dat dl~ bevoegd~
, h£.>ld tot executie 'bij lijfsdwang niet voor
-:, £chulden van onderhoud kan wor,den ge{I geven. De wet noemt onderhotidsschul- I

•**

,t.. ' \

"

"

4434. i\I>Onrle v; K, I~e U.. veaagt: In
het afgeloopen j~ar bei'l, ik met v~rlof naar

Nederland ,geweest, Door bijzondere o.mstandlgheden ben lit toen genOoQzaakt geworden een schulQ te maken. Ook thans
bezlt ik nog n~et de contanten om een
""'hu'd af 'te doen
...... •
, .
In HolIand'Jjezi~ ik weI omoerend goed.
Wa,nneer lk ~at nu zOu 1ll9,eten verltoopen,
, zou ik er waarschljnlijk veel mino'er:vQOr

~~~t~n B~~~V:a~~:~e ikre~~~e~e~~~~~~

VOor zoover de regelen van net be- vermeende rechten klevend gebrek kunSlechts ;Zu'it, p- ~'~ ~'rg, Ni)o'r 'm~te*
g~r<fI:l~tl~t.~etiP.ij~'bUiiit!la:p·~!'f~b llf 'een
slag hler te lande gee~ beperkingen nen worden' aangesproken.
dragen van U,?-/ b,eheer zOOdiinig ibbek ,0;y~r£',"~K;Om?t,~eslqteI;l,Wa~l',lllJviij,om het
t h d
't"
, ,,' ,\ ,';" .tl' " '.""
mtztcllt yoor fjeld'en goed te Mudell oyeraanleggen, kan het in N~ erland te vere ou en da ,~: ;st~.d$~~~a~tw~ordl~g, .eeA~qrr{e~ 'eer.., g~eel~,1, V~p. d{l :perce~len
krijgen )'onnis boyendlen hier ,te landeEvellz60 Z0U degene, aall wien U op a~n Uw neep~Hnt ,a.fl~~~en o! w~l a~~~t~~~s" onbebo4,w~ ,U! .la~eh, .Wij zo1,lden
worden, geexecuteerd, indien U hier be-het goed recht van hypothee'it wUd,t ver- zlJn erfgeral,ll~n,. ,;'-Y,tnnee'r l'nj of ~lJi11 A~arva~ e~.~ ,o.v:~.reenkQm~t, ~llI~h' 6pfnazitting'en, hebt.
',eenen, kunnen handeien alsof U eige- erfgenamen dat vorMre'n.,
.1' ,~,efl!,ZlJl'l Wlj d~ar,itl.ed~ ,~etl~g lqdler.'"dle
overeenkc,mst on<1erhands wdrdt opgenaa'r is. Hij zou dus, niettegenstaande'
tn' "kt ?
\ ' . * . e v e n t u e e l e aanspraken van den ee'n of . VOlledighe!~shali'v~ 'Ve'rfl'l'e1d 'lk, dat 'het'
aa .
j
,
,ander, die in plaats vaq U ll1.ee.llt eige- J1heer over ~~eXeli).\v¥~ ~'f~ezt~eirt'd,9?r " "¥e~ ,~~h ,<!J1I~.ei-Il~ildsche 'overeenkomst
U35. Abonne C. K. te,D. vrai1-gt.: Van naar te zijn, pet goed }{unnen exe'cute,e- (,l,e WeeSkam~r,;~a9,'w:or~enge~o~,Td ~p.- is U'iliet vemg.
'
'
den
eigendom is,
vanben
eenikonroerend
,goed
.d~t
It I f ' i di€n zich da<>rwe
d:o noodzaak vonrdoet
in mljn'bezlt
nlet iZ€k~r,.
~ij 1'3 ren wanneer U niet betaa , a so U e - ,
'i '~, ~, " " ... , ... ,...•.
verteld d,at ,ik -cen oproces kan vperep dat genaar is. .
'ndien U flc'fl. .aa~ 1'l~~, 'benee:r ,wpt ~,n.t.~oddtaJ?ijV90-rJj~eld,lJ.w t>lltirm,afl ?Ijn
eigendomsultwijzing 'heet, waaqla lk ontrekken, kunt U de, !lulp val) de; ~wees- hi.f.hS';10ll..veik,'®Pe.Q,iOu ,;ere k,oop'' er 'filet
k .
k
n worden
' k
.
, r ' . " t'I: 't ~'; ,
'b'" 1'"
.,
,
omstootelij elgenaar zou unne
.
lAt liet Vor~ns\aa'n'd'e, bli!k't dtis, d~t' .amet mroenen" ?pl',~, I;,~~e \ ~en , es IS-geboiiaep. ziJn ~a~ 'ded~r UwbuurIs dit 'lOO? ~
,
'elgend6ms'ultwljzing nlet tot het resul- smg voor den rechter Ult10Kt.
,tha\'l, 'g,e~l,oten ·oyeWe.h~o~t qit} 'ceil,: be.
,'
.
plJ:al<igedeelee va'll 'l1wbUti'rerf rilet' te
Uw zeg'sman Iheeft U niet iVolledlg In- t~at ka~: yoeren,. ~~t depene~ ~l~n~ ,~1Bovenal drenit IU
lbedenke'it, .dat1v, , ' " "
'
gellch,t.
'
l1eqG,.o.Jl1,st:e, C,,~t 1~, ,ul,t,$ewez,en, <,te.,gen, ,aa~~, n. U U het b:~'p'e~,,'.lr, .;'~.'1lo,~,,·J..a'·?y,",',"'iI'd,,', Z.,I·C',f.., 6e1J6uwen.
,:
,
:
C\
di
echt
l'\ , .
.~! '-I i't
a<l
~"" .', ;, , . ;
,,',','
•
.'
~pra,i{en van, ,personen" "e,' r .. ,eq ! Oy n.iet wnder m, e,"r ,aan., h, e,t "',")h.ee,r ,"""""'.,1>',t . In,dl,e., n, U, v,ellil7 , y"",Ut ,zijn," l,noe,',t U, weInderdaad" kunt U Vw elgendom doqr h t
d b
t h bbefl b
l1i d
F "; no ~~ '1J't'
U''''"''''
rr
I'
<len, raad v~n' Justitie doen uitwijzep.e gee, ewer~n, e
~", ,,_,ev:~ .g, qntt~~kken. Indlen_ U, 'dat ioli9t ',wille,n derkel!rig, e,E!,n :ertd,iim~tba:arh~idve§tl,
h
t i~. He.~ ,~filch;tsmfddel, dat to.t, ten d~rge-;' c:toen,;ZOtl in ,Ii~t, Qel'iee~ .na~r ;o,~h9dr~n gen ,9m,e~n b¢p~ald gedeelte der erven
Voar' eeri ,dergelljke procedure be 6ef l~~k,. r~s}l~~~~t,~;l~ v~~~ri ,i~.' ~e,. verj~-, mo~ten zijn ,vo.orzle~ ~W~irdat de w',ee's- oilbe6btiwd te laten.
'
U d~n, bijsteiriq. van een procureur. , rIng. Het.beroep op verja~n~~~n~t eve,~- kamer, pe~~~hie'r, !\eeft, ?V~'~~ep~m~!l, ijeie
er!dienstbaar1i~en' kunilen
Ret ~evolg"va'n de eigerldolnsui\wijzirig weI va,n. tljdsverloap ~fI, .ci~t: ,Q~i: A~n- dan weI een. aride'r 'ztcIlmet 'dat belie'er srechts wor,1en. 'gevesiigd bij een iil de
is evenweI niet, dat U' zlch onomstoote'- ,ge!1Ei;. d,I~: ~i,cno~ yerj a,tirig- )VJl')?ef6~Qe,n, bela~t.
" I .. " \.; • 'r ,,~ r '"
"
' '.
'
lijk als eigenaar kunt aanmerken.
uiteraard niet kan word~n. b~ln,vbect. '
,~;t~~t:. e gen".omst~gisters in te schrij.

l

:te

'Il.,

mij <1aartoe <Ie mogelijkheld' va,J;l 'ont'elgenin'g 'van het gooo. Olin kriJg ik weI meer
dan ~e opbr-engst nu zou zijn. '
Oe ~ans bestaat eehter dat mijn schuIdeischer. geen genoeg~n neemt met wachten' OOk dan nog blijft evenals tharis d~
'***
op ,~tal~ng. l?aaeom ,zou ik wl~len weten ,kans bestaan dat U in rechten, wordt
i~37. Abo'nne A. II-.le '8. v'r~,~g't: BI;'·
of hlj mlj nu lk in IndlE! woon, In Holland
d'
I
d d"" t
,
.
;
,
staat
er
voor
een
llli,ndetfarige
een
inld<l.;~.
I '
,
'c."
•
to~ betallng kan aanspreken door daar een betrokken
oar em an , le ver,me~n
4~36, 4bolUle I). G./ te S. vraagt: Een
om tegen de~ irll v~~ Zijll oiid'frs, ~e, tr9~:
4i39. AlXilihe c. ",v. tie '.,.vra-ligt :, Is
pr6ces te voeren en of mijn onroerer.d rechten te hebben op het door U bezeten
rieef van mij is sinds lling uit Nederwer., ab de oud~rs, o\'erig-ens \'olk0!I1ei').. h'ln
h,e,t loc,peil over arid'~tinai1E,grotid sl'tafgoed in Holland dan in b~slag kan wo~den goed.
landsch-IndiE! v'~rtrokken z'imder dat hij
pllchten als ouder tegen het kil,1d nakobaar ?
Een
een
volmacht
heeft
achtergelaten.
genoffio=U.
stuk eiger.domsgron(J b~'zit hij hier nO&,
men?
"
'1'"
"
c ' ,',
'
WeI brengt de eigendomsultwljzing
waarover zijn broer het 'beh-eer heeft ge, '..
','
,
"
. ~e,~ , !yo.J?eq. '<?ver an,den:nansgrond is
Aangezien oak buiten Nederland wo- mede, da,t U in aIle handelingen met
V9Coo. Nu zijn 'broer naar Nederland ver- I ,N~ar ons bl1r~eJ.'hJk r~cht s~all,t
strafoaar 111 twee gev!l.uen :
nen'de personen in Nederland in rech- derden ove~ het goed als eigena~r wordt trokken is, heb ~k h~t beheer overg'~nQmen.1 dergelijk rechtsmiddel een minderjarige.
ten kunnen worden aangesproken, kan aangemerkt. Dit wll dus zeggen d:it deMijr.. neefs adres is, nlet ,bekend'l niet ten dterlste.'
' '1. 'fnciM~ de gtond bezaaid, o~poot- of
Moet ik ru voor het beh~e~' aan cen of
Uw sehuldelscher U in Nederland in ze derden bij hun handelingen met U,
beplant is en men niet tot het loopen
andere autorlteit machtiging wagen ?
die het onroerend goed raken, er op 1110rechten betrekken.
over den grond gerechtigd is.
,
.
gen vertrouwen dat U elgenaar is.
' uw nee fbI"IJindien de t'Jegang op een blijkbare
1 U k un t d e be1:
:ll1gen van
F;veneens kan het abdan te verknjgen ,
, .u:n. ,~~(lnne n. II. te :\1. vraagt: ,Ik 2. wijze
door den l'echthebbende Is verDegeen,
die
het
goed
van
U
zou
koo-I,ven
behartigen
2ondei'
dat U over eeu
llcb eell huis op eigendClmgrond g,,~bouwd,
VQl1pls op Uw Olll·oer£.>nd goed In Nederboden.
pen,
zou
derhalve
nlet
op
een
aan
U\V
machtiging
besc~kt.
dat
naas~
cell
aeder
hu:s
op
eigendDffisland Jworden geexecuteerd.
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Ve,"ouw niet,op
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AIleen absoluut

J

versche koffie
is 100%
---aromatisch•

Mu'SK;Et~ N ~
m

SI

Ie dooden!

Spuit mel hef

ZfKfRWERKENDE

.r'. . !.~r~,r ,

rUll "lei door wlIlI,deloos tnseclengil fe gebruikenol te koopen
helwelk een imitatie van Flit 1o,
Onlhoudl dal er slechts een Flil
belln\. Flil wordt aileen v er- fi§1t.fB~
!toch! In het gele blik. met de ttl
soldut en de zwarte band, en I!!!l'!!!!!!!i!!
verzegefd om lrauduleus vullen
van gebruikte blikken onmoge- ~~~
"ijk Ie maken. Hel geeft geen rvleHen. U kunt OP Flil vertrQU- ~.,,,.
wen dal het aile huls-~~'::::.."/f\\
Inseden zal dooden.
'~(j ~

~"
~~:\}.:;~ ..

SI,oo; hel n;euwe FllT.POEDER ;n relen en spre.
fen. Kruipende insecten raken dil a.an en slerven,

On'l7oIdoende verpakIe koUie verUest spoedig haar aroma en dus
haar waarde.

.Piiiiiliili".

Wetenschappelijk is vestqesteld, dat onooldoende uerpekte koffie binnen 8 dagen
meer dan 10"/0 en binneti '1
weken meer dan 1:(Jl!0 pan
heer aroma verliest, Hag, de
gegarandeerd coffei'ne-t'rije
koffie, is thens verpekt onder
Super-vacuum, de moderne
luchtlediqe blikverpekkinq,
waardoor het fijrzearoma dec
edele koffieboonen uooz
100"10 wordt geconsen'eerd.
Het heerlijke aroma, dat U
uit, het Hagbllk teqemoetkomt, geeft U het beuiijs t'an
de absolute verschlieid door
deSuper-paCL!um,'erpakking.

·~i~~ .....,....

.
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AfSLUITBARE' BENlINE-T ANKOOPPEN

OOK U n~oet ew hart en
zenuwen sparcn voor den sloopenden strijd tegen de
"Indischo -Ia ren", Sid U daarom nle t bloo t aan den ondermljne nden Invloed der coffeine en drtnk Hoffle Hag,
Hag i~ echte koff'le, een cxquise melange uit de fijilste
soorteu, llittjg en opwekkernl, en overheertjjk van smaak,
Uag Is precles, zooals een goeJe I'OHie moe t zijn; aileen
de schadelljke co tfeme is er zocgvuldlg ult n·rwij1ecd.

Bevelliqen tegen diefstal en verlies.·
'.r.p.ttG" 11
T.I.foon 3923 WI

,II

Ilk ens i

Ii!
Iii

n 9 ton

en

,

"s t e t son ~

vil·thofJdaD
• ~~===~~;~~~;~~~£::~~~~~~~_:~~~~~ --~~~~.

STAAlBUIS lEOIKAt~TEN ;U;~~"·N ;o~G
van

het

13'ltavJaa..'\oCb

Gawoon model, bjllijke prijs
Voor het verstrekken
:'l'Jeuwsblad te Buit€!lzmg gelle\"en
van inlichting£11 omtrent
zlch voor klachten omtrent nlet.
afbetolingsYoorwQordcm :
dan weI ongeregeld ontvangen van
LEDIKANTENFABRIEK
de krant tewenden tot den Agent,
den Heer

.GOAN TJIANG

&CO.

Senen 117 Batavia-C. Tel. 1917
O. D A V I D
'Gemblongan 28 - ' Soerabaia
telefoon 3958
Hloscoopweg 1, tel. 389 Bultenzors
512
"C,-IIWIUI

de val1oud. belcende coUeinevriie kollie, i. Ihans reed.
voor 11. I.· verleriigbaar.

Opger1cht 1863

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

2 persocns v.e. f 50.- con1pl.
1 persccns v.c. " 35.-- compl. Abonne's

j(dlf-idHa9 5(l111tA,W.

Ned~rlandsch ..Indische Handelsbank N.V•

---------_..-_._---------_._..
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•

de nieuwsle modellen

I'

Co.

&

VON

de nleuwe Wiener Molele••
melange (eveneen. colleinevriil. Iiosl .Iechl. 11, 0.85.

Vesligingen in de voornaamste plaatsen van
Nederlandsch.lndie
Straits Settlements -

Britsch·lndia -

Kantoren In Nederland

Amsterdam -

China -

Japan

I

·s· Gravenhage - Rotterdam

(

ALLE

,

8~NKZAKEH

-

DEPOSITO'S

GENOT EN GEZONDHEID
DOOR KOFFIE HAG.

GIRO'S

Rentevergoedlng voor dedellik opvraagbar8 gelden
YJ 'pCt•• voor lan98 termllnen volgen, overeenkomst.
•

HI

M=FE

4AQM

en

~
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Ome nleuwe Methode
Oog-onderzoek \ gratis

'~.'

fP.
"

.

.

';

C. fl[llE N, O. O.
Gedipl. Optiden
Pasar Baroa 83

-

Batavia·C•.

Tel, 159 WIt.

Ons a~vies ~o~oort Utoo'
Indien U precies wilt welen, hoe
de conditie en welke de behoeften van Uw oogen zijn.
laat ze door ons onderzoeken.
Wij zullen U openhartig en
grondig adviseeren.
Mochten wij voor U een bril
noodig achten, ddll zullen wij
U bewijzen. WdarOn'l zulks noodZ3kelijk is.
169Z

-I_~-----IMA G N E ET J ES - TA'RIEF
VLUG r
Per 5 regels druks of gedeelten dOQrvQI\..j 1.- per plaatsing
,....:..----:""'......--_._------------~-~
VLUGGER r r
VLUGST ! ! t Voor onnonces, welkeniet yon sokelijke strekking xijn:

II---------------~-

Per
Iviaasch
De ~aileditie van het BataNieuwsblad goat per per plootsing

5 regels druks of gedeelten doorvon :
__ .......• f 1.vliegtuig naar Nederland en per 2 plootsingen
_.. ....••. ..
.....•... " 1.50 .)
wordt tweemaal per week ver·
3
of
4
plaotsil1gen
_........
" 2.-·)
spreid,
per
Slechts f 3.- per
Ibuitenland f 4.-.).

.....

_ Wanneer krijg ik nu eens opslag?
_ Maar man. wat neb je te klagen. vroeger was
~e de achterpoolen, en nu ben je de kop.
(Humoristick Listy)

. CPT

~,

... -

'j

(= kwaliteits-)

§teo(ils
geven zuiver~ ~n hoarscherp~ ofdrukken. Z"
zijn berekend op groote
op!agen en geschikt voor
hal1d- ~n machineschrift

In
fos6en (anlomboekbanaa.1 verkrijgbaat

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

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

5041Magneetjes Trekken

- ...

kwartaal l -

0"·

-

-

-

-

De reductie wordt sleehts verleend, wonneer bij eers,e
oonbieding het oontol plootsingen vermeld wordt.

..

...

,

~-.........:~'\
.,

I.~

.'
.So

.l

. -olh.J

\

Onder Redactie van J. J. Th. Boon en J. D. J. A. Kessler

..

No.:35

Zoterdog·26 Deeember 1936

1e· Joorgong

.~

~

Bijlage von hef Bctcviccsch. Nieuwsblod '
;

"

:

Moedi9,Politietnon voorkomt
, , Amok'

Zeeroof. op Bali's kust !
,

Nieuw

Jochtong~luk;

Bir. hertenjacht· in de Lampongs

"

'.

;,;J

14 December [L begaven. zlch de gebroeders
Sijnja van de Touw- en Kistenfabriek "Natar"
op hertenjacht naar SQekadana in gezelschap
van _dell heer Doeve, Onderweg schoten zij uit
him autoeen hert aan. ~ij Ueten de auto stoppen en de heren 8ijnja en Doeve llepen het aangeschoten herb na, terwljl de andere heer Sijnja,
die aehter het stuur zat, in de wagen bleet zitten. Kort daarop stapte ook hij uit de auto en
-zoeht eveneens naar het aangeschoten beest,
doebt hij volgde een andere riehting dan de
eerstgenoemde heren. Dat was zijn ongeluk!
De eerstenoemde heel' 8ijnja, die met cen electrische koplantaarn gewapend was, zag plotse·
ling de schitterlng van een oog; Denkende dat
het een herten-oog was, &Choot hij er op met
het gevolg, dat hij in plaats van een hertzijn
eigen broeder trot. Deze kieeg een loper in zijn
onderkaak, die in zijn nek bleet steken. De gewonde heel' 8ijnj3. werd de dag daarop naar Batavia getransporteerd om een operaUe te ondergaan ter verwijdering van de loper.
De toest,imd van den gewo?de is redelijk..

Een ongelooflljk brutaal stukje heert zlch 19
Dec.jl. afgespeeld op de Balische kust ter hoogte vande desa Koebee.
Twee Europese passaglers, dIe Zaterdagmiddagmet een prauw overstaken van Java naar
Bali, dwongen ter hoogte van de genoernde desa
de prauw-bernannlng onder bedrelglng met een
geweer en twee revolvers het sehip te verlaten,
Aan dit bevel werd gevolg gegeven en daarna
voeren de- bel de Europeanen wag in Oostelilke
rlchtlng. De prauw had een lading solarollevatenen andere lading aaru boord,
De resident van BaH bracht den marine-commandant te soerabata telegrafiseh op de hoogte
van.het gebeurde en verzocht hulp..
De marine-commandant gat naar aanlelding
hiervan de ter rede van Banjoawangi liggende
kruiser "Java" opdracht, de zeerovers met spoed
teo aehtervolgen ! ".- •
.Een. nader berlcht meldt nu dat de kruiser de
twee "zeerovers" achjerhaald heett. Nu de eerste
schrtk een beetje gezakt is, .Is men algemeen
nogal verlegen met de zaak. Nletwaar ? Een paar
pplitle-agenten hadden het werkje net zo geed
kunnen opknappen en nu is er zelts een kruiser
op af gestuurd !' Entin,. we leren er alweer ult,
pat we nooit overHjd moejen handelen maar ons
altijd eerst eens moeten bezinnen, Dan blijkt
altijd weI dat de .zaken lang zoerg nlet zijn als
z~ch aanvankelijk )iet aanzlen I

De mantrl bij de Recherche-dtenst teTelokbetong, Djainaboen, wistonlangs een verschrlkkelijke slachtlng te voorkomen door een
amok-makervlakvoor. het Bloscoopgebouw van
Telokbetong, waar honderden mensen stonden,
te grljpen. en, hem te ontwapenen. Hiervoor
heeft hij een compliment van het Hoofd van
hetGewest gekregen,
.
9 Dec. [l, heeft hij te Tandjongkarang in de
drukste straat van de kota weer zijn moed
en zijn vastberadenheid getoond.
zeals altijd neusde hij in hoekles en steegjes
en toevallig maakte iemand te midden van de
drukte amok en verwondde een voorbilganger
zwaar met zijn piso-blatl. De omstanders steven
uit elkaar. Dlalnaboen schoot er op af, greer>
den amok-maker vast' en ontwapende hem.
Verbouwereerd door heb moedlge gedrag van
den' pclltteman 11et de' amok-maker zich gewillig ar resteren.:

HAASTIGE
MQrys~

SPOED

.

HiI,ss neergestort

De bekende Franse vliegster Maryse HiIsz.... die .
als kundig pilote een goede naarn genlet,isbij
een poging. om het snelheldsrecord te breken
dat nog -steeds op naam staat van de evenee'ns
Franse pilote Helene Boucher (zij heeft onlangs
de dood gev:onden biJ een vllegongeluk) neergestort.,

Au;... de illzemlers
De redactie van "DE RENBODE" heejt
: het recht wijzigingen in het ingezonden
_stuk aan te brengen 0/ het, wanneer
. noqig, korter te ,make».
Ook wiZ het weI eens voorkomeli dat
een ingezQnden stukje wat lang bliJft
.liggen wegens plaatsgebrek. Nfetongerust worden, een week 0/ wat later komt
het vast in onze krant .•

I----I
Oskar Speck
in straat Banka, op weg
naar Batavia,
waar hij enige
dagen geleden
arriveerde, na
Maryse Hilsz.
ruim 4% jaar
geleden
uit
Het vliegtuig had reeds een snelheid berelkfi
"Hamburg ver- van ongeveel' 400 km. per uur, toen het plotse- .
t~okker~
te I' ling hevlg began, te roken en toen naar beneden
zljn.

j
---=I

nl

SChOO1.,' Ma,rYse Hilsz W,iSt z!ch. door een P,a.ra_, '
chutesprong te redden en kwam naast haar
vliegtuig in een mee, neer waarbij tij twee rib- ;
ben brak.
.
Altijd maar sneller, altijd maar sneller, altijd
, m~ar recordsachterna......... en ..,de" dodenlijs~
van recordverbeteraars is reeds ZQ grootl _d~
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vaartuig van richting veranderde. Borst grimlachte,

Idoor
R. VAN G.

"De duivel smeert hem", gromde hij veiachtelijk. "WeI, wij zuIlen zlen. Vuren met het boeg--~Ol---stuk 1':
Een rilling van ontzetting veer door "de zeelle(SLOT)
den en niet dan nadat liet bevel was herhaald,
Op : nlet grote afstand, doch vel' genoeg om kon de bernannlng er tee komen het op te
.
buiten schot te blljven, vertoonde ztch op de y o l g e n . ·
oppervlakte van de zee welke niet beschenen
Een helle llchtfllts verscheurde voor een ogenwerd door de' maan, een schouwspel, dat hlj bllk het duister van de nacht en de donder van
nimmer meer vergat. WeI was het in staat zelfs het geschut dreunde over de zee,
den stoutmoedigsten 'zeeman 'met ontzetting en
"Te ver", gromde Borst, die met spanning de
gedachten aan bovennatuurlijke dingen te ver- resultaten van heb schot had afgewacht. "Wij
vullen,
' .
kunnen niet zover reiken, maar zle, hij loopt nog
Het was een groot vaartuig, zo te oordeelen .steeds ..... ,... "
een galjoen van Spaansche makelij, dat in de"Is het nlet verstandlger het op te geven ?"
zelfde :richting voer aIs de ,)lavik", doch het vroeg Van Doesburg, "de bemanning wordt hoe
vreernde was, dat het behalve de voorgeschreven Ianger hoe ongeruster en de tijd Is, dunkt mij,
lichten in de masten, ook langs de boorden en nlet vel" meer, dat zij tot openlijk verzet zal
-: de boegspriet was verllcht - een vreernd, groen- overgaan".
.
,acht.ig llcht, dat het geheel een onnatuurlijk en
•
"ZOlang i k hler het bevel-veer, is van opspookachtig aanzlen gaf. Hiel" en daar waren
ook de zellen met dit Ilchtsehllnsel overdekt, geven geen sprake", antwoordde de schipper
maar 'het meest van alles toch de omtrekken bars. "Mijnopdracht luidt aan deze dingen een
van de romp, die seherp atstaken tegen de pik- einde te maken en bij den Heel' die ons aller
leven in Zijn hartd heetb, zweer ik, dat ik zal
· donkere achtergrond.
volhouden tot het laatste toe. Ons aller leven is
,,}jeer in den Hemel, sta ons bij !" riep Van in 'Zijn hand en zonder Zijn wll kan ons niets
Doesburg, die zleh bij zijn superieur had ge- overkomen, Laat aIle zellen bijzetten".
voegd.. uit. "Het is dus lnderdaad waar !"
Het bevel werd spoedlg uitgevoerd en onder de
"Het heett er tenminste alle schijn van", ant- vracht van haar zellen, snelde de .Hacik", slinwoordde Borst, die ntet, wilde laten merken, dat gerend en starnpend, in dezelfde richting welke
het ook hem vreemd te meede was, "maar laat het lichtende schip voIgde. OQch hoe snel de
ons eens zien wat de kijker toont".
flu'itl ook liep, zij kon, ondanks het feit, dat de
Langdurigb€schouwde de schipper door zijn schipper gebruik maakte van aile kansell welke
kijker bet vreemde vaa,rtuig.
hem werden geboden door de stevig doorstaande
"Hm, lk 'kan er niet.s andErs van maken, dan wind, geen vorderingen maken. Het lichtende
· ciat heteen oohip is", verklaarde hij tenslotte vaartuig scheen te spotten met aile pogingen
lluchter.
welke men aanwendde om het in te halen en
"Schipper, het is de duivel in eigen persoon", gleed, in de groenachtige ilchtglans welke het
omgaf, stu aIs een geest over het wat~l', steeds
· fluisteooe Van Doesburg.
dezelfde
afstand bewarend.
,'. ."VerrilOedenjk", gaf; de ander toe, die even.' min ,viij . was van het bij-geloof dier tijden,
Ooch al kon men het ook niet inhalen en al
"maar, duivel of niet, ik zal deen wat mij op- bleef het steeds rover verwijderd dat het buiten
.gedragen is !"
het bereik was van het geschut van de fluit,
evenminwaren er - tot Borst's niet geringe
"H~r, wat dan ?"
voldoening - aanwijzingen, . dat . de afstand
"Een onderzoe.k instellen! ILaat ailes klaar groter werd.
n:aken om_te!~nden".
,
. Urenlang duurde deze Jacht.
"J e wilt er tech niet op at gaan 1"
De "Havi~', met topsnelheid zeilend. bleet
"Wel wis en drie. Klaar om t~ wenden, zeg ik ! grimmig in het klelzog van het geneimzinnige
Zal ik gehoorzaamd worden? I"
schip en des schippers gelaat drukte uit, dat hlj
Van Doesburg keerde zich on1 en gaf de no- er niet aan dacht op te geven zolang er nog
dige bevelen. Een gemor steegop ult de groep enige kans bestand den tegenstander onder yuur
matrozen, doch'de ijzeren di&cipline del' V.O.C. u krijgen.
werkte ook in dez~. ogenblikken. schoon de., be~
Tegen het gloren van de ochtend. teen de
manning door vrees h~lf verlamd was, en weidra
stetren begonnen te verbleken, kwam er veranwerd het nodlge gedaarl en veranderde de ,)ladering in het weer. De gunstige wind 'verllep en
rile" van keel'S.
verflauwde aanmerkelijk en, als \vas dit het
,,Klaar hij' de stukken I" klonk daarop de ogenblik waarop deander had gewacht. zo zag
beidere &tem van Borst.
men aanboord van het nultschip hoe het geEnige ogenblikken lang voel" men in de nieuwe heimzinnlge vaartuLg van keel'S veranderde, met
richUng vcort zonder dat er lets bijzonders ge- de zeUen manoeuvreerde om wederom in de
beurde; dan merkte men hoe ock het andere wind te komen, en, toen' dat mislukte, overs tag
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wtntersport in Frankrijk. De Col de Roza in
Savoie bledt een prachtige gelegenheid, om er
de skisport te beoejenen,

ging en sn,eI;de "Havik" naderde' en vervolgens
wendde, a~s maakt~ men zich gereed vool' het
gevecht.
,
"Oat is betel''', zeide Bor~t, die door zijn kijker
de bewegingen. volgde. "Nu zuIlen we eens zien
wat voor vlees we in de kuip hebbell".
. Zijn geduld werd nlet lang op de proof gesteld.
Een llchtflikkering werei zichtbaar en ~"en
later dreunde een kanonschot over het water en
vloog een kogel door het want van de fIuit .
Borst Iaehte grimmig.
"WeI; aIs hij op die manter te werk gaat; zullen
.wij niet wachten met ons antwoord.' Laat aHes
gereea maken om het vuren te beantwoorden".
"Klaar bij de stukken I" klonk daarop het bevel van den eeisten stuurmari. Het fIuitje van
d~n bootsman snerp~~' en sne1 werd het nodige
gedaan om de gegevenbevelen op te voIgen.
l-fu de dag op het punt stpnd aan te breken,
had het geheimzinnige vaartu~g veel van zijn
schrlkaanjagend voorkomen verloren en toon
het eenmaal begon met vuren was de betovering
geheel geweken.
Slechts weinige ogenbllkken later kwam het
antwoord van de "Havik", doch de afstimd was
voor het HoHandse geschut nog steeds veel te
groot.
De wind, welke intussenal meer was verfIauwd. was bijna geheel gaan liggen. S1echts
nu en dan kwamen nogwat zuchtjes door en
deze benutte Borst t-en volle om den tegenstan-

..
der zo dicht te naderen, dat hij zijn kanonnen
met succes kon gebrulken. Zijn tegenstander
,scheerr deze verlangens ten volle te delen en het
gevolg was, dat toen de wind tenlaatstegeheel
was verdwenen, de belde schepen met good ge, volg het vuur op elkaar konden.openen.
'
Weldr~
omgaven dichte rookwolken, welke
traag voortkropen over het water en de eerste
stralen van de opgaande zon opvlngen, de belde
vaartuigen en overstemde heb gedonder van het
geschut alles, Beide schepen waren spoedig gehavend, De .Hauik" verloor weinige ogenblikken
na het openen del' vijandelijkheden reeds haar
grote steng, doch dat verlles werd meer dan good
gemaakt teen eeri' gelukklg schot de bazaansmast van haar tegenstander krakend deed 'Vallen.

"Te oordelen naar hetgeen onze kogels vexmogen, schljnt hij toch nlef geheel en aI onkwetsbaar te zijn, wab men toch van den duivel
weI mag verw~chten", merkte Borst 'vrolijk op
toon dat. gebeurde. "lkvraag me, aIleen at welke
duiveIw vinding dat sehip zo doot lichten in de
nacht'·:
~
•
"Hij heeft heb voorltomen van een Spek" *),
merkte Van Doesburg op, "en mij dunkt,dat wij
op het ogenblik in het voordeel zijn, iodat het
als het een beetje wil, er tensIotte weI van zal
komen, dat wij weten wat het precies is".
"De Heer geve, dat er wat wind mag komen",
'ierzocht Borst, "zodat wij kunnen enteren".
Het rookgordijn dat beide vaartuigen omgaf
maakte goed waarnemen onmogelijk, doch het
weinige wat er van tijd tot tijd· te z1en was, was
v01doonde ' om ook de matrozen t~ overtuigeq,
dat men hier te deen had met een tegenstander
van vlees en b10ed en eenmaal z~ker dat men
den erfvijand, den Spanjaard, voor zich had,
st-eeg het enthouslasme zlendetogen.
De zeerover van zijn kant Het zich evenmin
onbetuigd. Inzlende, dat ontkomen toch onmogelijk was en het dus een strijd werd op leven en
dood, streed men met de meed der wanhoap.
:'. Dan kwam, nadat het artilleriegevecht zo
tnige uren had geduurd, de zeewind weder op. ,zetten en, gebruik makende' van, de .,;uchtjes;
naderden de 'beide schepen e1kaar, Yoortdurend
vurend. vastb~loten tot enteren en een hand~emeen met het blanke wapen overte gaan.
Aan boord Van de flult waSl men ten \'ol1e ge~
:reed de vijllnd een warme ontvangst te t>ereiden.
en toon dan oak eenmaal de vaartuigen aan e1k?ar vast~~~9'ppe1d lagen, ontbrandde de strijd
pas in volleri ernst. Met luid geschreeuw sprongen d~ beide partijen opelkanders vaartuig over
~n een strijd van man tegen man, waarin geen
genade werd gegeven, ontspon zich. De grote
meerderheid der Spanjaarden en Portugezen
.deed zich .ecliter weldra gelden en. langzaam
maar zeker verloren de Hollanders terrein, zoals
·..~chipper Bo~st met lede ogen opmerkW~
Dan echter. keel'den - zoals het, zo' dikwijls
gebeurt - de kansen weder toert· de vijlmdelijke
aanvoerder, dodelijk getroffen· door een musketschot '1n:'de borst, nederstortte.' Dit succes
moodigde, de mannen. van de' "Havi1c'" aanen
aangevoord door Borst en· Van Doesburg, drong
men onstuimlg open s1ai:l.gdeer niet aileen in
de vijanden van de' fluit te verdrijven, doeh' ook
omz1eh. na ~n bloedige strijd, waarin velert
vie1en, meester te maken van het. Vifa:ndelijke
~aljoon.·,

In de ruime hut van den vijandelijken gezagvoorde, stand schipper Borst, toen eenmaal de
zege was behaald en de nodige maatregelen wal'en getroffen om verdere tegenstand te voorkomen, met Van Deesburg, den eersten stuurman,
tij het sterfbed van den Spaansen zeerover,
Don Diego y Allastar.
De Spanjaard, voo1ende dat het einde naderde, glimlachte zijn beide vijanden toe en verklaarde zieh, na een korte begrooting, bereid om
a1 de vragen te be.antwoord~n welke men hem
zou stellen.
"Het doet mij leed, senor", aldus ving Borst
aan, "u in deze toestand te zien, maar u zult
moote'n toegeven, dat u ons ertoe hebt gedwongen. Lang heeft de V.O.C,gehoord van. uwe
'blcedige dadell en indien u er bijtijds mee waart
opgehouden en €en ander terrein had gezocht,
was het we1!icht nieb zover gekomen".
"U hebt, gelljk, senor", gaf de Spanjaard toe,
"men moet bijtijds zijn jachtterrein weten, te
verplaatsen In een teroep .lIs het mijne, maar
wat wilt u, bij ieder mens 1'3 het ZO, dat succes
*)

I

er toe Ietdt, dat men steeds meer wll hebben, cesvolle atloop van de rels, door, te Makasser
en het goede lachtterreln hler en de vele kan-lliggende voor het .verrtchten van herstellingen
sen welke geboden werden om butt te behalen aan zijn schlp, een boodschap mede te geven
En afbreuk te doen aan de v.a.c" Ieidden er! met een vaartuig, dat koors zette naar Batavia.
Thans werd door Borst een volledig verslag
toe, dab ik nieb deed wat u terecht opmerkte".
d' 'd' d t . ' d
t
gedaan van hetgeen voorgevallen was en de
W t t h
,ej~ lIoge Regering _ streng in haar straffen, doch
", a t oc~as. e ~~ en, ~B u 1~1 e~e
g. vroe.g .ors.,,, e snook niet karig met haar beloningen _ prees
r~n ~ ewer .gm
die weder ontbrand IS, gaat tach tegen de Por- h
.
" e m en d an kt e h em voor h e t geen hl,lJ h a d veitugezerren niet tegen
de
Spanjaarden?
d Iell.en
d e Ie dell
. .
l'ICht • Zowe1 hliIJze'If a1seaver
vall de bemannlng werden met grote giften beDe stervende glnnlachte zwakjes.
. "Waarom bent U de zee opgegaan, senor?" dacht. Schipper Borst werd bovendien enige
vroeg hij.
tijd later begiftigd meteen kostbare halsket"Waarom? We!.. .... eh...... [a waarom...... ?" tlng, terwijl hem in het volgende [aar, evenals
hakkelde Borst, op deze vraag nleb voorbereld, Van Doesburg, een vererende opdracht van de
"Ik zou het werkelijk niet weten, senor. Tot I V.O.C. te beurt vlel, als erkentelijkheid voor
de zee voelde ik mij nu eenmaal aangetrokken.] hetgeen hij had weten te volbrengen in de &>elk zou zeggen uit lletde tot het yak en uit liet- loezee, die sedertdlen nlmmer meer werd verde tot avonturen",
ontrust door Spaanse of andere zeerovers.
"Uit Hefde tot avonturen", knikte de Spanjaard. "Juist,ziedaar het antwoord OQ uw vraag I !=~m~!!!!~~!!!!~!!!:,!~~~~!!!~!!!~~~
waarom ,ik mij mengde in de hervatte strijd., . ' .
Uit Herde tot avonturen slechts".
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,,Hm, zoiets kan ill: mij in den ken", stemde
Borst tee, ,,schoon, als men strijd zoekt, deze
op de kust van Malabar genoog te vinden is".
"Inderdaad, inderdaad, maar mij scheen het
eervoller toe om hler op eigen gelegenheid de
strijd, aan te binden tegen de Hollanders". . 'I

"En dat zonder te letten op de grate overmachb I • Wet, senor, ik moot zeggen, dat ik
slechts bewondering voor u kan koesteren,
schoon uwe daden overigens ni~t tot oewonde- i
ring kunn~n leiden. Doell. het feit, dat u mood
OPLOSSINGEN,
genoog had, toe trachten op eigen gelegenheld
den vijand zoveel mogelljk afbreuk te doen, kan
Het driehoekige stuk land
nlet nalaten een leder met bewondering te ver- werd door den notaris z6 In vier even grote
vullen".
stukken verdeeld: hij verbond de middens der
drie zijden met elkaar !
De Spanjaard glimlachte.
De v'inder verdeelde de pe"En nu nog lets, senor", verzocht Borst, na
enige ogenbllkken nagedacht te hebben. "Ik r e n op deze. wijze : hij J;.elf kreeg 10% peer
wiI niet bij u aandringen, doch zou u mij op en zijn maat kreeg 9Yz peer I
deze vraag antwoord willen geven. dan zou ik
'DE REKENKUNDIGE OPGAVE
u hoogst dankbaar zijn".
"lk vermQed 'wel wat u wUt vragen','. sprak
(A-an) + (B..,.-r) + (C-m) + lD-td)<+
Ms"terveiIcte, "vraagtu gerust"..
'(E-dr) + (F-ne) + (G,,-er) + (H-doo)
,;Het bet,reit liler het vreemde voorkomen, 'di:l.t (I-nd) + (K-bo) = X. .
uw vaartuig in de nacht heeft", zelde de schipa. een jongensnaam.
per.. "Wat is de oorzaak van dat vreemde
b. oneffen.
lieht ?"
e. muzlekndot.
Wederom vlo6~ een gUmlach Over het bleke ,d~ ivoren snijgereedschap.
gelaat van den zeerov~r.
.
.
e. dadelijk.
.~
" "Ik vermoedde weI, dat u die vraag z'ou stel-, f. ontkenning.
len, senor", zeide hij. "Ik wiI u er oak weI op
g. viervoetig dier.
antwoorden· ctoch veel wiI iker niet van zeggen. j h. uitsteeksel van e€n tak.
Het is mijn geheim en gaarne houd ik het voor
1. Hchaamsdeel.
anderen verbqrgen. Als ik u hierover lets me-I. k. eetgerei.
dedeel moot u mlj. ook beloven, dat u nimmer I x. waar iedereen over spreekt.
zult tra~hteri gebruik w maken van hetgeen lk,
HET VISITEKAARTJE
u verwllen zal".
-I
,.,Ik beloof dat",verklaarde Borst plechtig.
Wij ontvingen deze' week een visitekaartje
"Welaan dan; senor,' dan i zal' lk u lets ervan waarop' de. volgende naam te Iezen was:
vertellen.Het lijktalleszo vreemd en ge-'
REEN STEROSCHEGOV
'helplzinnlg en toch, als ik het· u gezegd zal
DOor omzetting van de'letters is' het mogelijk
hebben, zult uzich afvragen waarom anderen
nill1p1el' op dit idee' ~ijn gekomen. U moet dan uit de naam tevens het beroop van den man te
weten, dat lk mij, alvorens ik· de zee opglng, lezen. wat doet hij ?
aan de studie wijdde en onder andereneen bereidingswijze ontdekte waarmede men dat lichtgevende water, dat men dikwijls v1ndt in stilstaande poe len en dat velen zo bang maakt,
voorandere doeIeinden karl aanwenden. Wat
nu dat procede is, vel'tel ik u Heyer nlet, maar
laat het u. genoeg lijn als ik u zeg, dat ik van
mijn vinding gebruik maakte om dlt schip dat
spookachtige aanzien te geven, dat velen z6
bevreesd maakte ervoor, dat het mij - beha1ve
bij u ::....... ste€ds gelukte mijn slag te slaan of
te ontkomen. Zie, senor, dat is aUes".
Borst knikte.
"Inderdaad", zeide hij,,,het is eenvoudig maar
afdoende. Men moet slechts op het idee komen I"
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. Het was in de laatste dagen'van October, dat
schipper Dirk Jansz. Borst met zijn prijs, het
geheimzinnlge Spaanse g'aljoon en zijn gevangenerten gewonden, het anker liet vallen
voor Batavia. 'De stad en het Kasteel baadden
in hetzonneliGhttoen hij tegen drmiddag arriveerde en, reeds van zijn komst verwittigd,
donderde11 van het Kasteel de saluutschoten
tcren het anker ratelend viel.
Even hartelijk was de ontvangst op het Kasteel zeIt bij de Heren Hoogmogenden en den . De "lbi$", het nieuwe Doug1as-vliegtuig van
Gouverneur-Generaal Joan Maetsuycker;'~diet1 de K. L. M. heejt 22 Dec. 11. "'zijn eerste v1ucht
naar Indie schitterend volbracht!
SCheldwoord in die tijd voor Spanjaard. hij reeds op de hoogte had gesteld van de suc- '

w··

De zeven Wereldwonderen der Oudheid
illachtige 'bouwuierken zoals tegemcoorilig. niet meer gemaakt icorden

•

Wanneer de lezer dit artikel straks heert ultgelezen, zal hij bij zichzelf denken : "Zijn dat
nu wereldwonderen? Dan worden er in deze
tijd tach, veel groter dlngen tot stand gebracht !"
Dit is inderdaad waar, maar we moeten nlet
kijken naar de grootte van het werk, maar
naar de zeer prlmttteve middelen die de teenmallge bouwrneesters ten dlenste stonden en als
we dan denken aan de pyramlden, waarvan de
grootste 23Q meter lang is en 146 meter hoog en
, geheel opgebouwd uit granietblokken die meer
dan duizend kllo'sfwegen, dan moe ten we ons
petje afriemen voor hun scheppers, die slechts
beschlkken konden over de geringe krachtvan
mensenhanden en toch, In- de letterlijke zln des
woords, bergen konden verzetten.

De 'Zeus van Olympia is een beeld van den
Koning der Grlekse Goden, Zeus. Pheidias
heett dezen God afgebeeld, zittende op een rijk
versierde troon. Het beeld was 17% meter hoog
en goud, ivoor en edelgesteenten waren er op
de kunstzinnigste wijze in aangebracht. ...
Aan de kust van Klein Azie Ugt in een bochs
de stad Budrum. Deze stad is gebouwd op de
overblijfselen van 't beroemde Mausolelon.
In Hallkarnas, een grote stad in het, oude
Griekenland, regeerde Mausolos. Toen hij stlerr
Het zljngema1in Artemtsla een graf voor hem
maken, het Mausoleion geheeten. Hetwas zo'n
wonder van grootte en pracht, dat de Romeinen
nadlen alle bijzonder grote graven de naam van
Mausoleum gaven. Deze naam is bewaard gebleven, Tot op heden-noemt men grote praalgraven mausolea. Hat Mausolelon te Halikarnas bestond uit een hooge, vierkante Iundeering, die een omvang had van 129 meter en
een koepelvormig graf droeg. Dit graf werd
omgeven door 3a zullen. Daaroverheen echter
verhlef zich een :.:>yramlde, op weJks· platvorm
een quadrlga (zege- of strijdwagen, met vier
paarden bespannen) uit marmer stond met de
leusaehtlge bee-:den van Mausolos en ArtemisIa
er op. Het Mausoleum was 44 meter hoog en
geheel van marmer gebouwd. Dit wonderwerk
bestond nog in de twaalfde eeuw; eerst later
werd het door een aardbeving verw~st.
I
Eveneens in Klein Azii!, nlet ver van' Smyrna,
ligt bij het dorp Ajasuuk het derde wereld~
wonder, de Artimistentempel qij Ephesos. De
l'u'inen hlervan zijn thans nog te zlen. Ephesos
was in oerouden tijd een heilige plaats. In 600
v. Chr. begOll men daar een tempel tebouwen,
de Artimesion, die als een volmaakt vooxbeeld
van Ionischebouwkunst gold, een tempel omgeven door twee zu!1enrijen.·
In ,de nacht, dat, Alexander de Grote geboren
werd, Het Herostratos den tempel verbranden.
Herostratos was cen doodgewoon burger van de
slad Ephesos, dIe deze brand aileen stlchtte om
zijn naam onsterfelijk te maken! Het' spreekt

I

Het grote Vrijheidsbeeld in de hoyen yon
New-York, de moderne kolossus yon Rhodo"
Ais de zeven wereldwonderen golden in de
Oudheld:
1. de Kolossus. van Rhodes,' 2; het:Mausoleum van Halikarnas, 3. de Artlmlstehtempelin
Ephesos, 4. de beeldzuH van den Oiymplschen
Z~us'van Pheidlas, 5. de Pharos inAlexa'tidd~,
6. de Egyptlsche pyramlden en 7.
hangende
tuil-ien van semiramis in Babylon., - '"
,'. "

de

De beschrijving .van die wonderwerken is door
de antleke geschrlft,en bewaard gclJleven, maar
de bouwwerken ~lfzijn of reeds lang geheel
van de aardbodem verdwenen of tot treurige
ru'inen vervallen.
'
,
,Slechts de pyramiden hebben de· eeuwen ze"genrijk getrotseerd.
Naast de Pharos van Alexandrle, was de kolos van Rhodos de beroemdste onder de vU11rtQrens der oudheld. Aan de ingang'van- <;Ie binllenhaven bij Rhodos, men weet de plaats nlet
ljrecles, verhlef zlch. eens een sprookjesachtIge
kt;llos, de zonnegod voorstellende, een reusaehtige figuur ult metaal. Daar men toentertijd
nog geen electrlsch llcht kende, droeg het beeld
in de opgeheven hand een vuurbekken. De kolos, die in het jaar 280 v. Chr. uit metaal werd
gegoten, was 32 meter hoog en kostte naar de
tegenwoordlge stand van het geld een millioen
gulden.
De maten van deze reusachtige figuur kwamen ongeveer overeen met het vrijheldsbeeld
op Ellis Island voor New York, dat men gerust
de nabootsing van den kolos van Rhodos mag
r.oemen. De, duimen van het beeld kon men
nauwelijksmet belde armen omvatten en ledere
vinger was zo groot als een normaal mens. '
In· 220 V. Chr. werd het beeld door een aardbeving vernield. De overblijfselen bleven l1g- ,
gen, tijdens het Romeins Keizerrijk, tot in 672
de KaUef MauwJya het metaal aan een hancelaar verkocht, die het met 900 kameelladlngen wegvoerde. ,.
Pheidlas of Phldlas wordt algemeen beSCl10uwct ais de 'grootste beeldhouwer der Oud.;.
heid. 'Talrijke fraale beeldhouwwerken heen
h1j geschapel1 die' echter weer verl,oren'zijn ge'~
gaanj maar waarvande beschrijvlrigen
idee kunnen geYen van zijn grow gaven~

onseen

vanzelf da t hij op staanden voet ter dood sebracht werd. , Bovendien werd de bepaling gemaakt dat leder, die zijn naam uitsprak of op
schrift stelde, eveneens ter dood zou worden
gcbracht.· .
Dat de naam van dezen misdadiger tenslotte
toch voor het nageslacht behouden is, Is te
danken aan den geschledschrijver Theopompos:
Herostratos heeft zijn doel dus toch bereikt !
De Grleken bouwden hem weer op met zulk
een pracht, dat hij voortaan to .. een van de
zeven wereldwonderen werd gerekend.
Bijna 600 [aar later in 262 n.: Chr. vernielden
de Goten de ternpel tot op de grond.
Van de zeven wereldwonderen zOn de oudEgyptische pyrarnlden of Pharaograven tot. op
heden meer of mlnder behouden gebleven,
Vooral de drle reusachtige pyramiden van Gizeh,' worden' tot de wereldwouderen gerekend,
Steeds weer is men verrast-door de geweldlge
armettngen erv voor. alles verbaast men, zlch ee
over, dat met de toenmallge primitleve middelen. zulke bouwwerken gemaakt konden worden.
Verdwenen zijn ook de hangende tulnen van
Semiramis in Babyton. Waarschijnlijk Het Ne- ,
bukadnezar in 530 v. Chr. deze reusachtige werken bouwen, dIe men de hangende tulnen van
Semiramis noemde. Aan de oever van de Euphraat bouwdemen vier over elkaar heen 11<>'_
gende' terrassen. Ieder terras, dat op geweluige zullen en bogen rustte, bestond uit grote
steenblokken en daarop, had men prachtige
tuinen aangelegd. Over· de stenen had men
n,1,. €€rst een laag rlet met steenslag aangebracht; dan een dubbele Iaag georande steenen
·211 tensiotte een loden afdekklng, waarop zooveelaard'e werd. aangebracht, ais de wortels,
van de grootste bomen nodig hadden om te kunnen, groelen. '
HydrauHsche fnrichti11gen haalden het benodlgde water tot 'de verelste hoogten der terrassen uitde olivIer"
,
,
Hler lag. ookhet hoogste toentertijd gemetseIde bouwwerk,·n.1. de beroemd~ toren van
Babel; <;Ii~ 192, meter hoog. was.
Thans vindt men hiervan nlets meer dan een
grote ruine,. ~rwij1 de vuurt<>ren Amram aan
de Euphraat ons aan· de- hangende tuinen her~
innert. I

Gemeenschappelijke . maaJtijq
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"We kunnenbest Kerstfeest vleren
boom", merkte moeder zacht op,

Geen Kerstboom en tach Kerstfeest

zonde~

i,

!

.Dacht U, dab tante Joer lets aan zoudoen 1'1
"Niet tante. so, maar j U 111 e moeten Ina.
ken, dat 't bij. haar een vrolijk KerstfeesU
wordt",
meende moeder, '
I
Iedere" dag groelde de voorraad. En 's avonds
repeteerden ze met moeder de Kerstversles.
"Vrolijlt? En dat als Opa zlek is?" opperde
Lex speeideerbij op a'n {VIool, Frits op Z'1l' blokAns,
I
I,
nuit. En 00 kwam de Woensdag, dat de boom
gehaa1d zou worden. Maar juist v66rze weg"Nu, m o o t dan", verbeterde moeder. Ze
gingen, werd er een ltelegram' afgegeven, zewees
op alle Kerstdingen, ultgestald op heb
nuwachtig scheurde moeder het open. '
buffet en zet : "dat alles nemen jullie mee",
,,0, schitterend 1" dep het metsle blij,
de denneappels op el} begon, '

"En?" vroeg 'Lex. '
"Opa. is erg ziek, jWe moeten

•..•~~
i
I

"Hoe vlnd Ie 'm, Ans?" vroeg Frits, terwijl
hij een moole .vijfpuntige ster omhoog hleld,
die hij met z'n figuurzaag gemaakt ~u uupas
met· een stukje schuurpapler. glad '. geschuurd
had~ •
;.;)
I

•• '1"";

"Eeht moor', prees het zusie.'
Frits boorde nu met' ~eu heel fijn instrumentje een gaatJe in een ,van de punt.en. Daar
moest strakseen zllverdraadje door, waarmee
cie ster in de Kerstboom gel.1angen kon.:wor-:qen. Maar 't prettigste werkje kwam. il0g:
Frits •ging. de ster ,verzilveren. All~s stond al
klaar op een krant: h~t flesje met zllververf
en een kwastje. 0, wat werd die ~ter nu e<:ht.
Nlet alleen Frits wasve-rrukt over het resultaat maar <>ok moeder, Ans en Lex bewonderden het;· De twee laatsten wilden, dat zeook
3.1 ZiO ver waren om te kunnen gaan Nerve-n.
Maar ze .moesten elk 013 hun beur~. de zaag
gebrulken.
.

zocht

I '.

Ans en Frits trokken met hun bagage naaj
tante Jo, Lex bracht moeder naar de treln,
Allen hadden de groeten meegegeven aan dell
"Allemaal naar Bandoeng? Fijn", zet Frits, iieke en hembeterschap gewenst.
I
die alleen aan de reis dacht en nlet aan den
Gewoon
als
de
kinderen
waren
om
thuls
moe.
zleken grootvader, Zijn opmerking bezorgde
hem danook vermanlngen en terechtwijzin- der te helpen, boden ze ook aan tante hun.
gen van moeder Ans en Lex. De Kerstboom hulp aan. De Iongens deden boodschappen ell
werd die dag nietgehaald. Er moest een be- Ans hielp in de hulshoudlng. 's Middags VQQJ'
richt naar vadeckantoor en' vader vertrok zo Kerstmisvroegen ze aan tante, of ze net als
gauw mogelljk naar Bandoeng, En Donderdag thuls de Kerstavond mochten vleren,
zond vader een brief, dat moeder ook moest
"Hoe wilden [ullle dat dan doen?" Interkomen en er op rekenen om een paar meerde de gastvrouw.
'
dageu te blijven. De klnderen kwarnen zolang
Lex haalde de Kerstsieraden voor den daiJ
.bij tante Jo. Deze wilde de klnderen met ge- en vroeg verlof om die iff de huiskamer op tfj
noegen een paar dagen hebben, Meeder ver- haugen. Tante yond ze erg: moot, voora], heb
telde het aan haar drletal..
Kerstmannetje, dat rood en Wit geschllderd wag
en de zllveren K:erstengel met' z'oc bazuln.. Voo~
.- "': ,.. .
"Bah, hoe komt u daar nu toe.?!" verweet alles werd een plaatsie gewcht: de KerstkIo~
Lex, "tan~ Jo :iszo saa1 en haar huis is haar cnder aan de lamp de KerstengelblJ de t~s ..'
afgod"•
sendeuren, de sterren en. 't KerstmannetJ~ te ..
gen de wand, de zih'er€ll sparappel;; aau_ 'fJ
"Rommel haat ze", vOegde Ans er aan toe. buffet. 't Zag er f,eestelijk uit. Tante zelf hact
er echt plezler. in; toen Ans en FritSo 'binllel1l
"Ik ook", ,lVergoelijkte moeder..
kwanlen met een bosje hulst. gekocht van hUll
.
'"Oat wordt 'dus gee n Kerstboom", ze1 Lex zakgeld, kreeg dati een plaats midden op he11
orgel, waarop nooit iemand speelde.
eenbeetj.e kwaad.
~r

he en", :

.......'

l?outenzoekpl(tatje

't Was Kerstvacant1e ~n erg naar weer: al
maar regen en wind, volstrekt geen Kerstmisweer. De kinderen waren genoodzaak~ in huis
te blijven en' nu' had moeder bedacht :zelf van
triplex allerlei aardige versleringen .voor de
Kerstboom te maken. Want Lex had de doos
met Kerstversierselen, terwijl hij een rondedansje ma~kte, aan gruzelemen'ten laten vallen! MO€ders plan was met geju1ch begroet.
En al de hele dag waren de kinderen bezig.
Lex'tekende alles, dat kon hij goed; maar hij
zaagde en schilderde ook. J;3ij Ans wou 't zagen
maar niet lukk~n. Die mocht schuren en ~er
Yen. Een zUveren Kerstklok was er al klaar.
Ans was bezig aan een staartster en nu' was
Lex aan 't werk om een Kerstmannetje te tekenen, dat een kaars iuz'n hand droeg. '

"Wanneer komt de boom, mams ?" vroeg Ans.
,,0, kind, dat heert nog weI even den tijd.
De jongens moeten Woensdag maar eens naar
Pasar Baroi€ toe". I

.

\

"He, laat mij nu eens \Vat verzHveren", drong
het zusje aan. Maar er was nog niets zover
dat het de kwast nodig had.
"Ik bedenk daar wat", ze1 mO€der, "weten
jullie nog, dat we 'van Holland nog tW€e reusachtfge·· .sparappels hebben? Die kan Ana
schEderen".

.
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Welkexijn de 11 fouten in dit ploatie 1

.-

•

•
----=

•

'-,"'-

e ==

,

?!

i

"

""i

....J

';;

Teen bracht de' post een brief van vader en
.rnoeder : Opa's toestand was lets beter, maar
de zleke wilde graag, dat vader en moeder
.nog bleven. He, dat was 'n prettig bericht.
Nu kon het neg een blij Kerstfeest worden!

Het hulstblad

't Witte Kerstmis lmmers
Zou zo .heerlljk zijn!
Sneeuw - [ulst in de Kerstnacht,
, Maakt ons ~uintje fijn"
't Is, of ook de den, dle I
In een hoekje staat,
- 't
een oude Kerstbcom
Naar sneeuw hunk'ren gaat,

Is

. "He", zei ze ten slotte, "z6 heb ik In geen
jaren 'Kerstfeest gevlerd. En nu ga ik een kopje
chocola maken ...... " .

De bel ging over. Lex llep naar de voordeur.
"Eerst door it raaampje kijken", waarschuwde tante.
I
I '

Wat hulst in huts met Kerstmis
Vindt'Moeder altijd fijn!
Zij kocht een prachtlg bosje
Aan 't kraampje op het pleln.
Die rode besseri Rleuren
Zo aardig bij 't behang I
, Een ·takje bleet er over'
Voor 't splegeltj' in de gang.

"Vader en moeder l" [ulchte Lex. Allen holdenriaar de gang. ' Wat 'n blijdschap I

Marietje is oak beztg :
Ze ' knapt haarvpoppen op!
Maar heeft een beetje moeite '
Met Roekle's negerkop !

"Hoe is 't met Opa ?', k-lonk't· door elkaar.
"Buiten gevaar. En, tante Jo", zei vader, die
de oude dame' de hana" Westak, "hebben 1;e
zich nogal 5chappelijk gedragen?"

Geen kani gaatdoor dIe kruUen I
(Rje heeft ~en poppenkam) •
'"AIs lk de klerenbofstel '
Nugauw eens' even nam ?"

';,Geen kIagengehad, en ... I... ze hebben me
e-en Kerstf~est be1;orgd, zoals ik' In . lang niet
gekend heb". I

Dat mag nI~t I ,'Rletje wee t het I
- Toch voIgt ze elgen dn:
. Daar : gIiJdt'een klein, 3tout li'andje,'De ~hi.ll~rhanger in P-

Moeder knikte tevIeden, van de een naar de
ander~

i--,

Hij verloor veel naalden
En wat werd hij kaal!
Maar...... slnds hij bij ons kwam,
Kent hij mensentaal,

....., en dan gaan we een spelletje doen",
}jed~cht .Ans. ;,Mens, erger Ie nlet". Frits had
dat meegenornen en ze legden het na de cacao
aan tante uit, Deze had evenveel pret als de
klnderen, wanneer ze een van de medespelers
van z'n plaatsje kon goolen,

"Ik ook nlet", zet 'Lex,' "maar, tante, het
volgend [aar Kerstmls, als er weer een boom
Is, komt u bij ons, dan zult u eens zlen ......"

I

In ons klelne tulntje
Is het deeds en kaal '
En naar sneeuw verlarigen
. Wij nu aUemaal.

Na de avondbotetham las Lex ult hun Kerstboek een moot Kerstverhaal jvoor.Zij drleen
kenden het wel van vorige [arerr, maar tante
zou het mooi vinden. En dat deed ze ook. Een
poosle waren alleen stil. ITeen nam Lex z'n
viool en zorigen ze Kerstversjes. Tante herln. nerde zleh op eensverschillende ervan en zong
mee.

De Kerstdagen verllepen prettlg.
'"Ik heb de" Kerstboom nlet gemlst", moest
Ans aan 't elnd van de tweede dag erkennen.

Kerstfeest voor de vogels'

Want hij schudt zijn bol eens,
Als 'k zeg: - Regen weer! -Sneeuw zou mool hem maken,
Was 't maar voor een keer!
Kerstmis! En ons tuintje
Is zo wit, zo wit!Wat of in de top van'
Onze den weI zit? I.
'n Hongerlge vogel, .....
Maar...... daar-valt m' lets In :
Ook de vogels hebben I
. In een' Kerstmaal zin l
Vlug dus lange slingers
Pin da'", kaas en bro-od
In de: witte takken !
Vogeltjes, 'ge~n nood.
Dat je nu verhongert!
, :K.ers.tfeest is het; fijn I i
Wat zal 'n witte Kerstmis
Echt en heerIijk zijn I

o

. i,Eri 'tvol-gend' jaar komt tante bij ons'!, Ver·
k;apte-' Ans.
Met veel bedankjes .vertrok 't troepje.
"Opa beter. u allebei we-er thuis, 't was toeh
Hn goed Kersfeest", zeI Frits.

.-

Z!

wee! Een seherpe stekel
:' Prikt vinnlg in de hand !
En ongehoortaamRletje '
Schreeuwt luldkeels, Inoord en brand I

Moes kwam en heeft· gekeken,
Wat in Rie's handje stak.... ,.
Een h u 1s t I> 1ad, afgevallen,
Zat in de schulerzak!

[(nutselhoek je

Dot mocht niet!
Doortje is door een wesp gestoken. Tussen
haar 'snikken door zegt ze tot haar moeder: .,Ik
vind het niets erg dat dIe wesp over mijn h~nd
loopt, a-ls hij maar niet zo hard gaat zitten !"
fen goede huJp
Een kleine jongen werkte als hUlp op 'een
boerderij. Eens rende hij naar binnen en riep:
"Er is een muis in een kom melk gevallen !" "En
heb je het dier er uit gehaald ?" 'vroeg de boer.
"Natuurlijk niet", antwoordde de jongen, "ik
zette de kat erin !" :
I

. fen mooie xin !

"Geef eens een zin met "Opdat", Kees !"zei de
onderwijzer.
Kees : "Ik reed op dlt paard en vader op dat !"
(Ingez. 'doorA-RONSK ELK).

fen Korendertje
I
Met Kerstmis is een kalender een altljd welkom geschenk. Je kunt er natuurlijk eentje kopen, maar......... zeIt
maken is veel leuker. Het is een werk.
je, dat groot en klein doen bn, zoals
je merken zult.
\ Het ka:endertje, dat je hler afgebeeld
ziet, is uitgezaagd. Voor het schildje is
€en stukje triplex gebruikt, dat 18 c.M.
lang en 12 c.M. breed is, De vier hoeken zijn er af gezaagd, waardoor de
aardige vorm ontstaan is. Als je de
tekening goed bekijkt, zie je, hoe dat
meet, want de afmetingen staan er in
c.M. bij.
Na het zagen moeten de randjes mooi
glad geschuurd worden. In de phrit
wordt een gaatje geboord.
Het plankje wordt dan gebeitst of geverfd in een tint, die als achtergrond
kan dienen, bruin of grijs.
Het Hguurtje, dat je er op ziet, is
een aangeklede pees afk9mstig van een
,~
.
ansicht. Je hebt er allieht eentje, waar
--:-'_.een g~schikt figuurtje, een jongen,
...
... ~
meisje of dler, op staat. Het moet na~tuurlijk niet te groot en niet te klein
-.
...
zijn, en de kleuren meeten helder wezen. Het plaatje datje er voor kiest,
plak je op triplex, en ais het gedroOgd~::r.~~:::=::::::::::~~~~~::f;:.:
is, zaag je het uit. Dan schuur je - .
s~."'.
zo nodig - de randjes bij en 11jm je
het op het sehlld. Het bloeje, dat je In een kleurd carton voor het schllqje, knippen een
eeil boekwinkel kopen kunt, plak je er ook op. prentje uit, en plakken dat ter versiering' er
De kleineren, die zagen kunnen, nemen ge. cpo
I
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Met de, Qantas uit !

Rruulsels

.

--'Nieuwe Raadsels
Voor grotel'en

Ik kom .van Tjililitan.
Ik ben vliegenier,'
Ik heb igevlogen
Van Baridoeng naar hier.

I

'.

lets, wat ik op school zowel als bij het
Ieren van een bepaalde ':es geb.uik, viel uit
mijn handerr, Het lag 111 5 delen op de
grand.• Ik raapte ze op, voegde ze in verkeerds vclgcrde samenen kreeg
een
metaal. Hoe kan dat ? I
. 2. 'Maak· plaatseri in Europa van:
1.

lama
ga
te
lood
n aar
kast

In een Qantas-vliegmachten,
Hoe fijll gaat zo'n vlucht,
Nog vlugger dan de vogels
Vlieg ik door de lucht.
'k Zag ondet mij de bergen
Nog groter dan eenreus,
En de mensen op de sawahs,
'Die leken miertjes, heus! !

Beste Kinders!

Maar nu ben ik veilig
Op 't vllegveld gedaald.
En heb er mijn vliegtocht
In een versle verhaald !

Nee hoor, jullie zljn geen luilakken, dat merk
ik weI aan de lange brieven t Fijn he, elke dag
3. Mijn eerste is een kleur, mijn tweede is
uitslapen, ~en spannend boek lezen, zwernmen
een ander woord .voor verlangen en mijn
of netsen l Wat een heerlijkheden allemaal;
geheel een ziekte.
(Voor de Tijmwedstrijdingezonden
Oorn Janzou dat hele lijstje ook wel wUlen atdoor QANTAS).
Voor klei~eren I
werken, vooral : uitslapen l Oat zou Oom nou
weI 't liefst van alles elke dag willen doen, geloof
1. -Verbcrgen vruchten,
I
ik ! ,Wat een luilak,he? Maar Ik wed dat ju1lie
De naarn van de nieuwe boot van Oom
Wisten [ullle datal?
nu elke morgen [uisb extra vroeg uit de veren
Bram is Pelikaan.
Mijn verzameling schelpen breidt zlch uit;
zijn. Oat ging mij vroeger tenmlnste we! zo;
Een klok tikt in een:· uur 17100 maal, [aarikzoek er steeds nleuwe bij.
ik werd dan erg vroeg wakke.r en dan kwam
Wist je, dat Oom Jaap pelsmutsen heeft? lijks 150 4"29560 maal.
Het mensenhart daarentegen klopt in een ik tot de verrukkelijke ontdekking dat ik niet
Deze sommen zijn vee! te moeilijk voor die
uur
500 maal. Als een 'mens honderd Iaar oud naar school hoefde! He, ik zuchtte- dan evenklnderen en ik geloot, dat zelfs de knappe
'er nlet veel van terecht. zuIlen brengen, wordt, heeft zOn hart 4Y2 mllliard maal ge-. tjes van welbehagen en soesde dan fijn een
klopt.
.
kwartiertje door. Maar erg lang hield ik '.t toch
2. Maar bloernen van:
I
'De verschtllende kleuren van haar worden. niet meer uit in bed, en ik was in de vacanties
bon
zoel
men
veroorzaakt door pigment, dat zich in de op- altijd veel vroeger klaar dan wanneer ik naar
gis
ren
" ~ 'perhuid van heb haar bevindt. Heeft men geen school toe moest! Gaat 'tjullie ook zo? In
om a
n.oe n
pigment, dan is het haar Igeelwit.
elk geval zuIlen juHie niet minder plezier hebben dan ik vroeger, nietwaar? Geniet maar
3. . Welke 'vinkenzijli geen vogeLs ?
extra. van deze dagen; oom en tante. zitten nu
met Baps boven Buitenzorg en denken er tot
na Nieuwjaar te blijven! Fijn he? Nu, dag
kinders, ik ga de brie-Yen beantwoorden. En
1. Wat-is een ijzelvreter?
I
'
"
De, El1gelse, ministel' van posterijen liet on- dan begin ik met
2. " Wat heeft geen' Uchaarn en' Is' tach zicht· hangg, een enveloppe zien,. die een zuinlge SChot
baail-?
I
I ,
had willen verzenden met'de,kans de postzegel
SNUFFELGRAAG
3. ',Welke, slagen 'doen 'geenpijrt ? I
'nog eenmaal te kunnen· gebrulken. Daartoe had
hij de z&gel" predes in het midden van· de en.,.
Valt me <faar opeens een snoezige creme en •
. ~. ,,\Vaar, vindt men· <fe, Qeste vis"
veloppe geplaatst, de. enige 'plek waar hij onbe::'
velooppe uit de brievenbus en ik denk zo: dat
reikbaar is.voor de, stempelautomaten. (In En..,
.... -, '.
.~.
fInge<;cmden door Cosette).
gfland gebruikt men op: de grote postkantoren is, vast een nleuwe, de ouwe neven en nich,ten
\.:'
hebben geen van aIle zulke envelappen. En dan
n1echanische stempels, omdat het stempelen met
draal ik d~ brief om en ...... zie je we-I! Een
de hand, te tijdtovend is). BOvendien had d~
uieuwe !' Nou of ik In m'n schik was en nog
man een' zegel van een halve stuiver geplaatst
ben! Hoe meer zielen hoe meer 'Vreugd! Een
waar 1 % stuiver het vereischte porto was. Om
leuke Kerstverrassing vlnd j6 ook nieli? ' En al
de ,post echter schadeloos te steIlen had de
1. Jakhals.
\ .
I i
heb ik geen'Van m'n brievenbussers nog geafzender om het, zegel heen het rijmpje ge2, Rust roest,' roerdomp, uurwerJt., stuiver,
zien, ik ken ze daarom heel goed en ik geloof
schreven:
. toren~ roomta'ar't, ooizaak, ezel, staba~, takeI. . '
dat de meeste kinderen het wat fijn vinden~een
tante en oom te hebben die ze nog nooit gezien
Hey, middle-didle
hebben. Daar kunnen ze heel wat geheimpjes
Voor kleineren
The stamp in the middle.·)
a.an vertellen die ze nooit zouden hebben dur·
..... '"...
..
1. Ezel, waarop fen bord rust, een schildersDe ambtennaar heeft de brief aan den af" yen toev~rtrouwen aan een zicht- en voelbare
ezel.
'
I
zender geretourneerd in een doorzichtlge en.. oorn en tante! Ik heb ,weI in de gaten dat
2. Bloem.,
It
veloppe met het 'Vervolg van het rijmpje,
m'n kleine Snuffelgraag h~a,r naam, eer aan
doet
: n1et aIleen heeft ze aile raadsels 6pgelost,
Hey, diddle-dll-Y
en goed, maar ze zal zelfs, naal' een nieuwe laThere's two pence to pay! U)
ding raadsels snuffelen! Ik vind het reuze1. Lang-ooor.
Nl. een stuiver te weinlg port en een stuiver aardlg van Krekel dat ze een nieuw.brlevenbus2. Lampeglas, vensterglas; vergro,otglas.
boete! !
sertje heeft aal1'gebracht.' Is ze je beste :vrien3. De koekoek in' een koekoekklokje.
din? Komen julUe vaak bij mekaar op' be.) De postzegel in 't midden.
4. Een gerookte paling; bepaling.
zoek? Zijn julUe misschien op dezelfde school?
.. ) Te betalen twee stuivers.
S. Een blad uit een boek.
Maardaar verte! je ons weI wat van in je
eerstvolgende .brief, nietwaar? Dag Snuffel!
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Inge.zonden' Raadsels

,MARGRIET. W,eer zo'n Ieuk briefje van je !
Jk wou weI dat m'n nichten aIlemaai van d3.t
leuke PQstpapier hadden! Je 'Vorige brief is
iliet aIleen maar te laat gekomen, maar ik heb
voiige week, helemaal geen brief van' je ont,vangen:! !Hoe kan dati nu, he ?Zou de post·
man z6 In: de war geweest zijn door z'n lebaran,
dat hij de brief toen verkeerd bezorgd heeft?
Ik vinci het erg jammer, want nu heb ik helemaalniet gehoord, wab je aIlemaal gekregen
hebt· met Sint en of je veeI plezier hebt gehad !
Maar datheb je natuurlijk weI he? Deze krant
krijgen jullie juist op Kerstdag, dus zal ik je
nu· e€livrolijk Kerstfeest. toewensen! Dag Margrietje, ik hoop dat jouw brief, waarin je me
Gver. jUllie , Kerstfeest vertelt, niet zal wegraken! ·Daaaag!

\

Janneman yoelt zI(h wei wat onbehaaglfjk fuss en al dat klefn~ gr!J1 f

KREKEL.Zoals ie in het begin 'ian de brievenJius gerez~n hebt zijn we met de Kerstdlgen
beven : eigenlijk zijn we het grootste dee! van
het j'aar b6~el1 of in elk geval buit-en de stad.
Ja, we hebben veeI te lang "in het wild" geIEefdom daar zo maar ineens afstand van te

•

yen van de raadselclub in de hoop dat er een maal hadden gedoofd, Jammer he 1, Dus' wees
kiek uit zal vallen, Maar 't zal nu niet meer erg voorzichtig! Dag melske, een heel prettlg
zo lang duren he?
Kerstfeest wens lk Ie toe! I

..

Heb Ie op 't Kerstfeest van. de Drlehoek ook
zo'n moole Kerstkaart gekregen 1 Hebben Iullle
een moot boomple gekocht? En verslersels en
hulst? Vonden jull1e dat geen prett1g werkje,
de boom te versieren? Babse virld -als die
glinsterende klookjes en belletjes ook 00 leuk,
gelukklg dat ze nog zo klein is en nergens bij
kan met haar klelne gretlge handles anders zou
de hele boom binnen een paar mlnuten helemaal kaal geplukt, 'zijn! Dag Regenboog, tot
de volgende week!
WILDZANG, Anne meld, moest jij nog drie
hele lange dagen naar- school; tel'wi}l de, vijt

"

(

DIERENVRIENDIN. zo weet jij nlet wie je
de vorlge week geschreven heeft? Dat kan ik
me voorstellen. 0001 en Tante hebben allebel
geschreven, want aIs Babsje me nodig had, ging
0001 er mee door en dab heb Ie wet gemerkt
aan de 'brieven! Maar deze week Is de brlevenbus van Tante Edith hoorl ~n' 0001 'Jan
en &l.bsie. sturen jullle aileen maar de hartelijke groeten.l Nou, of Babsje 't fljrt zal
vinden als haar hondje er is I Maar Oom en
ik zullen dan wet extra op haar moeten letten,' want alle eetbare dlngen deelt ze met de
hondo En·'t restle w11 ze met genoegen -In haar
elgen mondje stoppen,' wat natuurlljk erg vies
is en helemaal nlet mag! Ben jij met Cosette
een Kerstboom wezen kopen? Met de verslersels ?, Leuk winkelen is dat, vind le ook nlet 1
En op Pasar Baroe zlet alles er nu zo reesteliJkuit met al die verslerde winkels I ! 1k winkel ook graag hoor, vooral in December!' Tot

buurtles al vacantte: hadden l' Verschrlkkelijk,
ik kan me 'best voorstellen dat je daar kwaad
over bent! Maar dat booszijn hielp Ie niets
he? Naar school moest j~ toch, dus ik hoop
dat le die drie dagen niet voortdurend uit Ie
hum bent geweest? . Maar dat h~f ilt niet
te vragen, je heet tochniet voor. nlets : Wild- zlens r
zang l Een moot rapport hebben is toch een
ROBBEDOES. Gelukkig schrijf Je nog steeds
fijn lets he? AIs [e een paar onvoldoendes
op 't lijstje had staan, zou [e lang nlet zoveel even 01001. Ik w~s echt bang dat Ik op een
plezier kunnen hebben in de vacantle !Ja, ik goede .(beter gezegd: kwade dag) een brief
ken de hele serle van Joop ter Heul, alIe vier van ie 20U kriJgen met 't oude slordige, half
delen. Leuk zijn ze, ik lees ze nu met nog onleesbare pootje!, Maar dat is tot n1.1 toe geevenveel plezier! Is je balIon nu eindelijk Jukkig niet gebeurd! Ben je weer een paar
stuk? Of nee, dat wee~ je eigenlijk nlet he, dagen in de lappenmand ge....-eest? Maar nu
want je hebt '01 losgelaten; misschien heert toch ,alweer beter? Stel je ,voor, wie wordt er
een ander hem weI kunnen pakk~n en leeft nu in de vacantie ziek; maar gelukkig lees
,ie ballon ilU neg steeds! ' Dag Wlldzang!
ik daar. dat je met de ~erste vacantle-dag weer
COSETTE. Brievenschrijven en Rijmpjes beter was! Dat heb jemooL uitgel.dend Robmaken dat, gaat je ,even gemakkelijk af he bedOes I JIoe heb je dat zo precies kunnen
Cosette. 'Maar je 'zusjes begbmen nu oak' zwam- uitzoeken? Nee hoot, ik plaag je maar, nieneusneigingen te vertonell, zelfs de brleven. van mand is .voor z'n plezier :ziek he? Bof iij
Laehebekje zijn nu twe.~ maal zo lang ils even met oo'n mooi rapport, maar nu staat
vroeger. Maar 't is ook December he? Gym. die, vijfvoer handwerken er weI raar tussen,
n3stiek doen op muziek Is leuk I Je doet van- dus maak er maar gauw' een zes van' Dat
zeIt meer je best en 't is net of allesook vlot- kan toch weI? Heb m de vlag mogen' houden 1
ter gaat dan zonder muziek. AIs je 'de' maat M'era ,Is een le1.1ke hond, ds,! hoor lIt uit al
maar, eenmaaI te, pakken hebt!, Nog van julIie brieven; je zou: hem gelOQf'1k erg, missen
harte gefeliciteerd met je ve'rjl1arda~, tk ben als hij een poosJe uit logeren ging! Maar, gEer weI wat ,laat me€'. maar daarom is' 't· nietlukkig g;tan hondjes' niet uitr logeren. Tot de
minder echt g~meend hoor I Een leuk. werk is volgendeweek hoo1", daaag! !
't versieren van de Kerstboom! Hebbeniullie'
En nu gaat de, b~s dleht en. eindig lk met
echte kaarsjes of electrische lichtjes '1 . Kaarsjes zijn veel, ge~elliger.- alleea moet je erg op- SulUe allemaal een heel, heelgezelllg Kerstfeest
passen dat er geen takje vlam kan vatten. too te wensen. Dag Kinders, alJem,aal harteDati is met onze Kerstboom gebeurd, twee jaar Hjk gegroet' door Oom, jan, Babsjeen
geleden ,en alles ging' zQ vlug, dat de halve
boom al verkoold was v06rdat we 't: vuurhele'.
•
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LACHEBEKJE. 'Jammer van die vijven he
LachebekJe?'t Is overigens een fijn rapport!
Nl.1 maar fUnk g~nieten in de vacantie en dan
in Janl.,lari, weer met nieuwe moed aan de
slag! En,'t zal bestgaan hoor, geschiedenis
haal je natuurlijk op! Schrijven oak. Kom, en
voor die andere vakken zaI Je toch ook weI
een klein puntje meer halen n~et waar? Fijn
,dal je. met Aardrijkskunde w'n sprong vooruit. b€nt gegaan, mlsschi,elJ lU,kt,'t je met ges,chieQ,enis ookwel! Was de verjaardag van
meneer zo l,euk? ,Fijn dat jullie zelf je plaatsje
mochten zoeken, al)e vriendinnetjes kropen
zeker direct bij mekaar!, Zeg Lachebekje, n1.1
we 't toch over vriendinnetjeg hebben,h<re gaat
't met ViooUje en Vergeetmeniet? Die hebben
al een hele Hjd niets van zich laten horen,
zijn, ze mlsschien uit de stad? Als je Viooltje
en Vergeetmeniet tegenkomt, por ze dan maar
's fUnk aan! Ze gaan de brievenbus toch niet
in de steek laten? Datzou lk echt jammer
vinden! Laat ze maar net 'zo trouw schrijven
alsLachebekje, de aardrijkskundebol! Dag
meiske!
REOENBOOG.,·Nu, dat was heus geen korie
, brief, en als je Decemberbrieven al 2;0 lang
worden, heb je va.st en zekereen aparte enve-,
loppe nodig voor je Januari-nieuws! Wat zijn
. dit tach fljne maanden' he R€genboog? Ik
, b€n at erlJ verlangend' naar iullie kiek, elke
' , week open ik erg vlug 'en n!euwsgierig'de brie-
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