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De. 'directie in II ndie !
•
Ook In het Venit-debat is de vraag
van de vestiging van de directies van
Indische bedrijven in Indle weer in discussle gekornen. Er Is welhaast geen
spreker dIe er niet op heeft aangedrongen de directie van de Venit, de vennootschap, waarln (als de tinfusie doorgaat)
Banka en Billiton zuBen worden ondergebracht, i n I n die te vestigen.
Het duidelijkst heeft mr. Va,) Helsdingen die wenschen nog eens ge.Ot'muleerd. Hij zeide blijkens het voorloopig
stenografisch verslag ongeveer het volgende:
Op dezen weg voortgaano.e zal o.t. 00drijlsontwikkeling van Indie steeds meer
geremd blijven. En als BoliVia, Siam, wnder een d'ergelijk kolonhile verhouding hun z·cggenschap. in hun land kunnen
handhavep.;, dan willen wij dat 66k voor
rndie. Wij wenschen op ditpunt geen blljvend lamgeslagen Indie. Het is jammer
genceg dat de Nirom. de Knilm enz. ep,z.
geh~el en bijna uitsluitend in Indie werkend ,. . . ,. zeUs w~nneer zij als gemengde of
gecor.cessioneerde maatschappijen geconstitueerd zijn - dezetel hunner directies in Nederland hebben. Ik denk °aan
SPOOl'w'~gmaatschappijen.
die hun vel'·
nlidltingen niet €lens kunnen nakomen.
rente niet 'betalen en ,surseance van
bet.aling yragen en intusschen met een
direcUe zitten. die zwaar \V0rdt betaald.
terwijl hi'er oak een ·zwaar bezoldlgd
hoofdv'crtegenwoordiger aanwezig is. .
Wat zouden. wij h.t.l. kun'nenbeschikken
'-Iver een schat van ondernemerskennis en
voortvarendheid van initiatlef oak voor
andere bedrijven als we a1 d'e directles
. h.t.\. hadden. ~n is er mogelijkheid van
.bedrijtsgroei met alle andere economische
. gev~lgen daarvan.
H'et is daarom oak onze uitdrukkelijke
wensch - de Regeel'ing doot goed er meer
mede rekening te houden dan tot nog toe
ge&<lhiedt - dat voortaap.. dergelijke maatschappijen - speciaal nieuw opgerichte.die met de Indische Regeel'ing of met het
land eenlge soortgelijke l'elatie' hebOOn.
h.t.!. hun ;letJcl iffioeten hebben !

nun

;," Wiij kun~e~ zeggen, dat er op dit punt
een communis opinlo best'aat. Wat de
woorden .van den heer Van ,Helsdingen
betre'tt! .zij 'waren 'zeer v~i'n pas~ omd'at
zooals men weet Bolivia tot de al1er~
grOot~te producenten van tin behoort;
ofschoon "de dlrectie" ill Bolivia zetelt,
weet men daar ze'er sufflsant te boeren.
. Het moest eigenlijk niet mogen. Want
als men de stukken naleest moet men
onder den indruk komen dat, zou ooit
de direetie van de Venit in IndIe worden
gevestigd, men het tinbedrijf beter aan
den k~nt ~ou kunnen doen.
l

Het is duidelijk dat een' Indisch ,tinbedrijf over een prima vertegenwoordi·
ging in...... Lon de n (niet in Den
Haag) dlent te beschikken, teneinde
voortdurend met de markt In aanraking
te blijven. OQk is het I. T. C., "het dagelijksch bestuur" der bij de tinrestrictie
aangesloten landen, vanzelfsprekend in
Europa gevestigd. Het is echter volmaakt overbodig,dat de directie zelve
in Holland is gevestigd.
Er is een tijd g~weest, dat de in Nederland gevestigde directie de b.evesti. ging was van de soliditeit ~n den omvang'der onderneming: men kon zlch
geen andere situatie' voorstellen. Een
onderneming die zich respecte~rde, behoorde in Der Haag gevestlgd te zijn.
,,{ndische" b€drijven, welker ,directies
hier gevestigd waren, hadden vaak
den roep van zekere avontuurlijkheld
en In financleele krlngen ni~t gewaardeerde romantiek. In dit alles Is
verandering gekomen. Indie groeide niet
aIleen In de breedte.
,;
Wi] vreezen dat de aandrang tot vestlging van de leiding van Indische bedrijven hIe r, maaral te vaak In
Nederland weer . wordt aangezien voor
"Indische doordrijverij", v~or een uiting
van het in Nederland nlet zonder verdienste geexploiteerde Indische "minderwaardigheidscomplex". Wij meenen Intusschen, dat men zich ernstig vergist
wanneer men deze rechtmatlge. eisch
van Indie op deze wijze. tracht te dIskwalificeeren.
Komt men nu intusschen tot een onderzoek naar de reeele bezwaren teg~n
vestlging van de directles in Indie, dan
bl1jken deze meestal meer van persoon11jken dan van feitel1jken aard. Zij
schr~mpelen ineen tot een nogal zlel1g
formaat van een nogal erg egoistlsch
karakter. Zentgraaff heeft ze onlangs
in de Java-bode nog eens als voIgt getypeerd:
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Ook zijn de plaatsen in. de dtrecttes den vorm van een gegarand eer d. en j aar- uit het volgende :
sprekingen met de hier ter see ver- kcmst.
de. els voor hen die behooren tot degroep llijkschen suikerafzet naar Holland van
.
toevende Consuls-Generaal der Nederdel' gelukklgen die elkaar den bal toe..
'
I · ·
C ltta '
goolen. Er beslaan bljv, enkele zeer vet- i 85.000 tons, met een toeslag tot. eentoNaar· het atgemeen gevoelen behoort landen te Smgapore en a c~ .'
.I
te
commlssarlaten, die ahll'een ":jool' eent taal- bedrag van / 800.000 - zooal Qi~t de kwestle tot de rndtsche. begroottns,
Op, 2, 3 en 4 dezer voerde de dtrecteur
N'~tionalt,""·tlsche '. aanvallen .in Alora-sec..
paar exctustef bevoorrec ten Zl n, me
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heel spec.iale relatte.s, Die posten, draaten geheel te laoten vervallen dan tocrrbe- waarom ier sec .s ~n e e opmer
van Economischc Zaken' bespre ngen: tot afgeslagen. - 'Gevechten 111 weste.l'park
over ",erden gemaakt. Sommige leden met de beide cOD')uls-geIJ.eraalin t?g~n·bij Madrid. - Verliezen van ht~t DUltsche
in een utterst beperkten Kring, en kunnen
. ' . meenden, dat de wijzlgingen, dIe de're- . woordighei.d ;V·"l... n. versAhillende DIe,ilst-' contingent. '
.
g erust buitrcn beschouwing bhjven. Men langrijk te vermindere..
i~
in om
t
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rI
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In Moskou hebben straato.'cmOl~stl'atles en
j I d h
d~hs~e:~ :~d ~ i~~u~e~a~n ~ep O~t juiste
Te beVOeg.~er. plaa se n ormeerep'",,~ geering in de plannen heeft gebrac?t, hoo!den en Afdeelingschefs, wIer werk- gevechten plaa,ts gehad. - Nadere bijz01:1moment in Holland. te arriveeren.
vernamen WIJ dat hiervan niets heken!J .tot dusver onvoldoende gemotlveerd ziJn. zaamheden mede op het gebied van dederheden over het conflict tusschen Stahn
Wij dce:en meer op de geWO}le pl.~atsen, is en da~ men geen enke~e reden heettAnd,ere leden achtten den gang van za- economische verhoudingen met het en Worosjilow. ~ Het Euchari~tisch Congres.
welke 'toch I~Og. zeer attractl'~f zlJn. en om aan te nemen da~ de steun niet zul k,en in~t betrekking tot de verbetering In Bl,litenland liggen.
BIJBLADEN .
welke men elkaar tGedient.. In de verdee-.
'.
' ", , den econ.omlschen toestand der bevolh
. La
ling. van aI zulke postjes IS Holland toc1;l doorgaan. De laatste herichten wlJ~€ll ki g'. nog onbevrodigend Verscheldene
Voorts waren aanwezig de eer
Id~ .
n. . . . '"
. .
vink, hoofd van den .plenst derOostHet Del'de131ad: Vlagvertoon op de kust
maar echt : .,la republique des camal'ades .
leden betreur<ten het tenslotte, dat de Aziatische Zaken, de heer Zimmerman, 'van Voqr-In~le, door. eer., specialen. medeHet is alles 'zeer persoonlijk, en W'clhaast juist op het tegenovergeste '1.:..
~A ·t·
d I dit ysteem pas
•
' ,
lid
werker .- . Allerlel Ult Nederland, ~n het
~~e'~~~~llel;3\~~te~u~n, d~ mensche~
_12 ,thans.gebodedn ,hu p net ree. s vloeger aanst'aande handelswaarnemer van Ne- Buiteniand. _ Kort Vel'haal. - Kel'kdiend:rc nooit weg willen., en in sterker mate
werd verleen .
derlandsch-Indie In de VereenIgde sta· ·sten.
onuitroeibaar zijn dan de tijdelijke ambOslo-stateli ,hiJ' eengeloQepen
ten, en de heer Steenstra ~oussalnt, vl~ .Het Viterde Blad:, Vragendag in del1l
ten in rndie.
/
.'
11
Volksraad. - Hartdel- en Sportnieuws. Het verhaal ze.it dat wanneerm HOI.. ,
ce-consul te Man a.
Radio-programma's. ~ Magneetjes. '
land'de .dlrectle der Ned. Ind. Gas· en
De Nederlandsche regeerlng h~~ft·
. De' Gi'olldwet8her~ielling
Bij de besprekingen, dIe tezamen ruim
Het Vijfde Blad: Indie in het Ve-rleden:
Electr1Ci«:itsmaatschappij.'Avergafdler~t'
t er in thans de regeeringen van Noorweg'en,
10 uren in beslag namen, werd een aan~ De roman. van -een dokter. door V. E. - E1totaal dwzerld jaren om ue ta e Zl en ...
" . . ... ' .
'.
.
'.
'.'
..
'
genwijie liedjes. _ Zaterdagsche Acoustiek;
en zoogaat hrct in meel~~re dlrecties. Zwedell, Denemarken, Belgie en Luxe~- ~,. De . regeeringsvoorstellen in zake. de tal belangrijke onderwerpen b~sproken, Dc hand in elgen boezem. door Ab-f. Exodus.
Men zou er de oudjes eigenNk ult moe- burg uitge~oodigd, experts te zend~n Orondw,:'t$hefZlening ziJn thans door de die telkens werden ingeleld met een be- _ Brldge~ en SChaakrubriek. - Letterraad~
tet:~~~t ~,z:r~tgh~i ~~~lljk ver.. naar een ultimo Februarl In Den Haag tTWeede"!<,axp.er afg,ehandeld en 11 Fe- knopte uiteenzettlng van .e~n terzake 001' - Juridische Vragenbus.
'
te houden samenkomst, teneinde d,alll bruarl a.s. 'zal de eindstemmnig plaats deskundig' ambtena,ar, teneinde aan de
HetZes<ie Blad: ,De Renbode en de
zet regen het verzettrcn d~rbakens is.
de mogelijkheld van nauwere econo~~-l hEfbb~n;,.al:dusselntAne.ta. uit Den Haag. gedachtenwisseing een feitelijken grond- K1ndel'coul'ant.
::::::L
Ieder zal dlt ondedchrijVen, die de sche samen\verklng tusschen de~<;>~19-· <Het. amendement,;,Qosel1ng, waarblj slag eneen' actueelen achtergrond te ~~~~~~~=~~=~~=~~~
.
dli :.c. k 't
staten te onderzoeken en· ter ~ake'Jen. .h""no·. c'in'in·.·g va'n staa.tssecretarissen d.oor geven.
verhoudingen .In In t: en.'
t
t
tl I b 1
c
program eon werpe a s as svoor ,;e,e~ een i'ri1!il,l$te r mogelijk 'wordt gemaakt,
De voornaamste dler onderwerpen'zijn
Het Eucharistisch ,Congres
Er is nog een ander gevaar verbonden hIerover te houden conferentle.
.'
werd aihg~homen,evenal$ de paragra... geweest:
Aldus seint Aneta uit Den Haag.~e,n'. b~ttetfende de Instell1ng van be. .... Openlucht-l\lis
a an de "directIe In Holland", behalve dat
roeps- ,'en' J)e4~ijfsl1chamen.
Iqleldlng door den directeur van ECozij in' velegevallen een noodelooze last
Engelsch COUlmel\taar
nomische Zaken ;
legt op het, bedrljf zdnd~r de. bedrljfs·
De algemeene . economische toestand
leiding merkbaar te versterken. "De dl~
Volgens een Havas·-telegram uit LQn..' De toesltu1d van den Pau~ van Nederlandsch-Indie, Ingeield 'door
rectie in Holland" heett in steeds .sterker den, wijdt de "Times" een hootdart1k~l
,i ,
dr. E. de VrIes, waarnemend hootd van In het· Lunetapark, welk¢ de voornaam-"",
t t nan het bezoek van den Zwe¢dscheri - . " .
.
de Afdeeling Algemeene Economische stegebeurtenis was op den Mann~nda{t. , ~
m~te de neiging 'zich uitsluitend vas e minister van BqitenlandscheZaken,' Naar· .Reuter uit. Rome selnt, meldt Aangelegenheden;
van het Eucharistlsch Congres. Later
klemmen aan de fin an c 1 eel e Sandler aan Brussel, 's-Gravenhage.:
,~enln .~eqsservatore, Romano gepUbl~De economische verhoudlng t\lsschen had een Internatlonale bijeenkomst ..
at
res u It ate n der Qn~ernemlng. Pit
Het blad scl\rijft: I,Men kan, vdUig ~eerd, off1~le,e~ bulletin" 4 er merkbate Nederlandsch-Indieen de landen vail p~a~~, tijderi,s wel~e de Spaansche recpemerkte men vooral In crlslstijd, toen aannemen dat Sandler met Van 'Zeeland xerQetering Ih ,den toestand van den Oost-Azte en aan den PacIfic, Ingeleld tor 8nvester' sancho de Kathol1eken i~l
en CoUjn, de vorderlngenzal besprekelt, Pa-us yalt te constateeren.
door mr. Hart.,
d~ .geheele wereld aanspoorde voor h~t
vanuit Holland. opgejaagd dOQr het onwelke zijn gemaakt met de pogingen. om
De buitenlandsche handelsvoorllchting succes' der Spaansche natlonallstell .te
geoo'n.den en onto.elaatbare felt dat de "uwere economische betrekkI'ngen to~
•
·di" I t
"1 id ntt.
t
t
h
d d t · · ... ~
,\ VERDlVIJN.., ,,111';'1' NATIONA~E
ten behoeve van Nederlandsch-IndHf, In-- bidden.'
goudstroom uit In e n e meer y oe ~, s ,and e brengen USSQ, en e on er e1;~
" , DAGBL"A,D 1" .
geleld door mr. Van Hoogstraten, hoofd
'Opzienbarende iede
soms de dwaaste instrtlctles uit Holland kenaars van de conventle va.n Oslo.
van h~t Kalltoor voor den Handel;
kwamen. D.aal~ kom't nog bij, dat Indie
Hij zal waarschijnlljk t~d~ns ziJ~.~~.
.
,
..
De.. positie van de Java-sulker.industrle,
Hava's se'inde dd. ,'5 'dezer ult l\1:anlla :;
zoek aan Londen -gesterkt door.: ~ijl't
Naar_in ,sommige, kringen In Neder,
tegenwoordig zucht onder een c)vervloed besprekingen teBrussel' en . te 's':0ra-i' la,id' v'e'rlui~t, ~oU. '"Het Nationale Dag. ingeleiddoor den heer SChlln.mel, ortder- De· PhiUp~ijnsche "afgevaardIgde in de
V;;\U ·sneIle.en .. doel,trE!tfend~· conimunl- v~mhage, ~.,(j~ .'~oge.l1J;k~~~~... b~s'Bfe1SS1r .~I~~f'···J?;~,:,~~<a.:.a<'Y~~~leZJl.lgw ."'90r . ~elJOO~d,van hetKalltoor·voor den lial!~ Spaansche 'afdeel1ng van het Eucharls·
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catl~~lddelen.' De 'bedlizu~ht 'In Neder~ ~:t~r:=~o~=~::~~~:~ &,~::~~f:~
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worden-<lpgehevert,--: .~eVe'i~~I~~iie·

inV~~~p()llti~k, \n~el~I~; ~\~:"d~o~~~~~;
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R4JberlQ Romual1ez, vcr..

Er bestaan teekenen 'dat detijd voo:r " . Het Q~ad:kost de beweging hapden vol ~?6r mr. Van Hoogsttaten;· .
..' ....
j,De R. K. Kerk m~t den wereldzulk eenbewegingrijp Is" .. ,
.,
geld; mteen oogpunt van propaganda, De Indische voedselvoorzienlngspoli),
.H;et blad zegt echter opeen:an~ere \Ve,ns~ht de lelding va~ d,e' N. S. B. ~et t1~k; de ultvoer van bevo~kingsproduc· st'rtjd tegen hetcommunisme orgaplaats: "Er ka.n ecl1ter. ge~ri spr~ke. zij~ echter, nog e~Jllge maanden te hand.. , ten, IngeleJd door. den h,eer Schl~mel;' . nJseere n". De red,evoering, van Rovan een wereldconfereptie,' welke n~ar! nayen; .?verigen.s zou de .actle tot het '. Indlsche. voorzleningen .ten. aanzien
mualdez.· verwekte opschuddlng on·
aUe waarschtjnlijkheid meer kwaad dan I.~an~erv~nvan abonnes reeds ~estaakt .van suiker, ~hee,rubber en. kina" In-,
goed zou doen".
..
J
.
zijn.
geleld door Ir. LuytJes, hoofd van' het : derde vele congressisten, die gekant
ziJn tegen de behandeling van poli'
Kantoor vo.or Landbo.UW C. ris~s.zaken ;
tleke vraagstukken tijdens het con- , , , , , :S-c. De ontwikkeling van' de Indische
groot-, mlddel- en klelnnijverheid, en de'
1
gres.
beoordeelen en wier grootste tout juist Is
1".. nijverheidspoUtlek, Ingeleld door den
dat zij zelfs dit nlet zien, of nlet erkenZ£
heer Sitsen, hoafd Van de afdeellng NijStortregens verhinderden' de tweede
nen, en alles beter weten dan de sukkels
verheld ;
g~oote internatlonale bijeenkomst in. het
die er zitten. Er is In den laatsten tijd
'
De beteekenis van Brltsch-IndU~e,n Lunetapark.
:
een steeds sterker naar voren t'redende Iloe de illun;greerellde C1Jill~e$c1.,e je~tgd lVordt ~esclrernul
Malakka, onderscheidenlijk als leveran,
umi e di-.. .
' c i e r en afnemer van groot- en kleIn vee,
neiging op te ~erken van SOl
g
V
I I
Jll'r 'I l\Ieyer, c.ommissie· over de komst heeft In' ken- ingeleld door dr. Kunst, hoofd van den
Geell zeeziekte lueer
rectles om de dagelijksche le\dlng als
oor(,rac it van
nis gestel<i-en aan dezen de correspon- Burgerlijken Veeartsenijkundlgen DIenst.
h.e t ware uit handen te nemen van den
dentieover' de' zaak beeft getoond, mag
B'ij h t t
d
d"
k'
,
Ter Volkenbomts-c,onfereuUe
. .. l' ,
It'
e wee e on erwerp
wamen
Het aan zeezlekte l1jdende deel der
v~rtegenwoordiger ter plaatse, met v61·
de.lmll1Igrat e·ambtenai,lr den imm gran vooral aan de orde de consequentles van
menschheid wordt elndelijk geholpen!
komel..l miskellnlng van dlens speciale
de te Bandoeng voortgezette Vol-' til Nede.rlands'ch-lndle· toelaten, wan- {den jongsten· conjuilctuur-omslag en de'
In
lie'er plj ":overtulgd Is,' dat de personen te
Aneta seint uit Den Haag, dat dr.
kennis en orientatle in het, zoo snel kenbondsconferentie gaf, naar ooze v'ertrpuwe£Udh1. W1anneer tijdens dlt on- wenschelijkheid, dat ook Java's bevolgroeiende Indie.
Bandoengsche~orrespond,entmeldt,mr
.. derioekl>liJ~t,dat'de immIgrant nlet In king <;!aarvan zoove~l mogelijk zal pro- O. P. utermoehlen .van de stoomvaart
Mij. "Nederland" octrooi heeft gekregen:
J. A. J. Meyer, Nederlandsch gedelegeer- gezelschap van ziJn ouders of zijn ver. fiteeren.
.
.op een. door hem geconstrueerd antide,
een
uiteenzetting
over
de
maa.trege-.
zorger
ls'g~~omen,
of
wanneer
een
werk..
Ten
aanzien
van
de
Buitenlandsche
Oit is een ernstig feit: men make
len aangaande den handel in klnderen gever hler' ttl landenlet. te voren van de Handelsvoorllchtlng
werd
algeheele zeeziekte:apparaat, bestaande uit een
zlch geen lllusledat dlt zo~,<loor kan In Nederlandsch-Indle. Wekelijks voe,- konist)i~rrcht heeftgegeven onder over- klaarheid verkregen zooweI ten aanzlen luchtkussen met veeren. Dit apparaat
gaan' zonder tot spannin~ri· te leiden ren de van China komendesche~n' leggIng'van de correspondentle en zoo van de werkwljze, de positle en de,orien- zal in den handel worden gebracht.
welke zee'r vee! belangrijker zljn dan men groote en kleine aantaJlen alleenreizende .mo'gelijlt 'van een foto, wordt de toe- tatie van door Nederlandsch-Indie aan
zou. meenen wanneer men deze aange- mll)derjarige immigranten aan: Oewoon- latingln ~edeXI~'nd~ch-Indledoor dezen de Consulaten toe te voegen deskundig
OP EEN Rn~ GES'fOO'!'EN
z!jn het kindei'en, die 'soms worden ambtenaar'gew~Igerd, dochdan worden personeel op versch1llend gebied.
legenheid alleenvan de zijde der bedrlj- l1jk
~angewend voor immoreele doelelndell,
. , . I·
Wat de posltle van de Java-suiker be. Ongeluk van de "Siberg" ,
yen pezlet. In een land, dat zich gelel- doch in de meeste gevallen zijnzever- an~ere, ,~~atre~~ en 'genomen.
deHjk-aan tot zekere zelfstan<iIgheld kocht vOQr arbeldsdoq-Ielnden. Zeer vailklfu ll}oetentw~e mogel1jkheden worden treft, bleek nog aan de hand van nadere
'
gegevens hoe de ultvo~r naar Mal;lkka . Het m.s...Stberg" van: de Koninklijke
ontwlkkelt als gevolg van de to{ilame kan dit echter nlet bewezen worden.' De onder3chelde'n':
bewering wor~t. geuit door.fden leverau'..
'
,>::/'
vrij goed stand hou~t. waartegellover Paketvaart Maatschappij is, terwijl het
van zijn hulpbronnen en van zijnlnter- cier of door den immigrant, dat de eerit..
te'n eerste: terugkeer naar het land echter de uitvoer vah Java-suiker naar 01> weg was van Singapor~ naar Tannationale beteekenis, kan men niet ge bedoellng Is te zorgen voor de arme van.hetkom,st, b1jvoorQeeld China;
Britsch-Indie ook voor de toekomst wef- djong Pandan en Tandjong Priok bij
Singkep op cen rlf gestooten.
straffeloos het bedrijfslevenvanuit dl· ehlneesche kinderen. N;,ltuurlijk moet ··ten' tweede: gevallen waarin 'de toe- nlg' hoopvolle perspectleven biedt.
een
dergelijke
handel
ook
worden
be..
latii:J,g'lh"
~echnlsch
opzlcht
wordt
geDe
ge<j~tail1eerde
behandelingvan
verHet schlp kwam spoedig op eigen
rectiekamers In Den Haag "leiden".
streden. Het weigeren 'van de westem- welgerd',?f.schoon hij onder bepaalde schtllende onderwerpen wordt thans, kracht weer vrij.
De stoot schijnt goed aangekomen te
Dat dlrectles "baas in eIge~ huis" wil- ming om Nederlandsch-Indle blnnen te bep~rk~t1,d~voor~aardenin het land ma~ voor zoover noodig, voortgezet, terwij1 de
len zijn, en dit begrlp zeUs zoover ult- komen .zou verkeerd wezen. De conse.l blijven.~Eel1 b~vel tot verwijderinguit neeren VJsser en Daniels nadere bespre- zijn, daar over vij! spanten de gevolgen
quentie zou zijn, dat zij weer terugvallen .Nede~lal1dsch:'Indle wordt namelijk ult- kingen hebben met verschillende andere 12ijn waar te nemen.
breiden dat iij haar vertegenwoordigers in de handen van hen, dIe zich met de- . gevaar~lg~, maa:r kan, voorloopig nog ambtelijke instantles; OOkbuit.en Batavia,
D.e."Si.berg" heeft inmiddels haar reis
dagelijks op de vingers willen zlen ...... zen" hal1del ophouden.·
nI~t w~rden u,ltgevoerd.
en met personen uit het bedrtjtslevell. weer vervolgd en word,t Maandag, op den
.
.
Spr'eker glng hleropnader in en deelgewonen tijd te Priok verwacht.
weI, men kan het hen niet beletten. 'ZiJ
Ter verbeterlng van den toestand Is de de !mede,.dat aHe gevallen, welke het
-, _.
..~,
Te Tandjong-Pdok zal het schip in
kunnen daar de g 0 e d. e. gelegenheld
volgende regeling getroffen,' na overleg regeerlngsbureau onder. zijn contrale
.B
fk .. "
3 11
het Droogdok worden opgenorilen; het
toe krijgendoor zich In Indie te vestl- me~ de betreffende diensten aIs de 1m.. heeft, Ingeschreven worden. Bovendlen
rle anrten- van 72 cent schip moest toch de gewone dokbeurt
gen. Zij krijgen dan Inderdaad ook mfgrattedlenst. het bureau voor Oost.. heaft he't bureau toto's van al deze Imondergaall.
.
recht van spreken doordat zij zelf in de Azlattsche Zaken en het regeerlngshu.. mlgranten.Op 1; ianuari waren 95
Officleel wordt uit BUitenzorg gemeld, . De "Siberg" zal voorloopig worden
Indlsche steer leven en handelen, en d,e reau ter bestrijding va? den handel In meIsjes' en 242 jongens ondertoezlcht dat de Postverordenlng 1935 In dlen zln vervangen door de "Generaal Verspyck"l
vrouwen en klnq.eren. Blj aankomst wor- van het regee~Ingsbureau.
Is gewijzlgd,. dat het porto van btiefmoelltjkheden eigener oog kunnen beden verschillende redenen' genQ~md door.
~n regeling IS gemaakt, waardoor de kaarten met ingang van een nader te
oordeelen.
den immigrant of' zijn gelelde wa.arom jonge immigranten niet zonder . meer bepalen datum wordt gebracht op 3%
DE POSTVLUCIITEN
de immIgrant naar Nederlandsch-Indie worden uitgewezen, indien het doel van cent.
ltet wordt tijd dat men deze ,~westle is ~e...k omen. Dezc worden door den Im- hun kom's.ttWijfelachtlg Is. Integendeel
Uitrels
in Nederland 'eens gaat zien als een migratle-ambtenaar, die secretarls Is mogen ze het land 'binnenkomen onder
De "Ojalak" is gisteren te Basra aan.. •
vraagstuk dat moet worden opgelost, en van de plaatselijke Im.mIgratlecommlss1e, beperkende bepallngen en worden .hier ONDERSCIIEIDINGEN UITGEREIKT
gekomen.
er zich nlet meer met een Jantje van streng onderzocht. ZIj beweren bijvoor- beschermd t,egen gevaar. Zij staan dan
Hedenmorgen zijn het officlerskruis
Thuisrels
beeld, dat een ImmIgrant gehuwd.Is met onder toezichtvan het regeeririgsbureau.
Leiden afmaakt.
en
het ridderkruis der orde van Oranjezijn reisgezel of iets anders, bijvoorbeeld, Dlt toezicht wotdt beelndlgd als de leefDe "Kwak" is gisteren te Jodphur ge ...
dat de vader In China is overleden en tijdsgrensvan 17 jaar Is berelkt, indien ;Nassau op het tetrein van de Mi1itaire
.
R. dat de ImmIgrant op weg I~ naar de dit zander gev;lar voor den ImmIgrant Luchtvaart Afdeeling uitgereikt aan d~n arriveerd.
command'ant, .overste L. H. van' Oijen,
"De
"Kievit"
lshedenmorgen
van Tjimoeder in .Nederlandsch-Indle. Verder mogelljk .is. Natuurlljk wordt de contrale en aan kapitein J. J. Zomer, aldus sein~
ltlitan vertrokken met 184 kg. post, ·15
worden allerlei motleven voorgewend. . deflnitI.ef,beeindfgdwanneer zij meerder- Aneta.
kg. pakketpost en 33 kg. vracht aaan
Als een jong immIgrant aankomt, ver- j~rig worden, dat is op den leeftijd van
Generaal-majoor· Berenschot, die de boord. Er zijn dertien passages ge ..
•
gezeld door zijn ouders of. zijn w~rke- 21. ja-ar.
onderscheidingen uitreikte, hield daar.. boekt. voor verschlllende tusschentrajec..
lijken verzorger en wanneer een werk.. 'Hi~rn~ werd door ·eenige andere ge- bij een treffende tgespraak 'en vervol- t€n, IterwijI :zesaanvragen moesten worgever den secretarl~ van de immlgr~tIe- ~el~geer~,en h,et, woord gevoerd.
,genlS defUeetdel1' de tr~epen.
den geweigerd.
I
~

land Is recht evenredig toegenomen met
het gebruik van de radio-telefonle. Het
gemak van deze insteillng eenerzijds
wordt minstens geevenaard door de over..
van ongewenschte.; onnoodige, of
last .
zelfs schadelljke inmenglng van gezegde
dir.ec.ties, die de' toesta.nde.n en verhoudingen In Indie vaak nlet meer kunnen
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DATAVIAASCn NIEuwsnti\D
Spaansche vlieg als obat

Nietuo -Vrouuienberoep
Een "Indische .moeder" sehreef het
volgende Ingezonden stuk in De Ma-

langer :
Tot mljn gJ:QQt~ v~rbazJ.ng las lk hedenmiddag een advertsntle van. N. V. AdaJU.
waarln Indlsche meisjes als oouductrtce
gevraagd werden,

Als Indische Moeder, dQ~t het me intens leed te moeten meernaken, dat er
tegenwoordig zoo min over onze dochters
gedacht wordt.
Is het nlet erg genceg, dat ''-:1" zoovele
meisjes door ode huidige levensomstandighedeil reeds heel jong ontberingen en
verd.r:..~t kennen '1
K~n dit ni'2t voorkomen word~n?
Moeten de arine moed~r3, d~e reeds
zoovele miseres hebben meegemaakt, terwille van den brOCde haar uochters aan
een dienst opoff€'ien,'die €erstens, wel11cht
niet loonend is; tweeden.3 veel te zwaar is
voor me!sj',:s van welke r.atie ook; ten
derde de anne meisjes blootswlt aan al
de gevaren en van 't leven 'en voor 't leven
zelf.
,: Ach waarom moesten er juist Indisene
m~isje's gevraagd worden voor zulk een
baantje?
'
, Hebben wij Indische vrouwen dan g~en
mICisjes-eer en trots?
Is onze natie o(,'1oor de slechte tijden,
n1ets meer 'en mindel' dan een werktuig
en 'speelbal vl:\n 'andere naW~n. die 't ·bewr
hebben?
. 'Word~ Qe Indo ni~t genoe~, C?pzij ~~
schbven om llt.J nog te ~Qeve~ ol}qerv~n-'
den, da t zijn meisjes opgevraagd worde~ ?

Tot zoover de inzendster, die ~':1n~t
ons weI ,vat hoog 'van den toren blaast,
\vant zoo gek is het l<,te~ t~ch niet. In
Europa zijn er vOOJ:be~lden t~ .ov~r V!l~
vrpuwen ..en melsj~~, dl~' also ~o~ld~¢~~}ce
haar brood verdlelfen. 'Z60 heelt ,PadJs
een heel corps,' dtit zoowel' \verkt in
trams en Ide rt1etro afs'ln "dl~ ~,~yp!Scb
ouderwetsche bussen, waarvan 4e Fransche hoofdstad het monopoUe bezit, en
nooit verna men wij, dat de "eer" hiermede gemoeid was. Wch .misschlen ligt
dat aan de vlotheid 'v'ail het Fransche
karakter, want wij moe ten toegeven, dat
een 'ptoef' in 'dezelfde richting te Amste(qam is mi~lukt.
Intusschen beteekent die laatste oIhstandigheid 'voor ~Ii1dle' 'nlels. tiit' 'is
lmJllers het ki~s,~lek'~ r~~<;l Y~I)"~~ .pro,~f
neroingep. Men zQu hier blj wljze van,
: spreken.in staat zijn,
gouveiriem~n
teete water- en vuurnering oil te 'i'lchten om proef-onde,rvind'eIljk'na 't~ gaan,
hoe water aa,n de )<QOk wordt gebricht.
Dus waarom geen proe,f m'et'melsje's als
COl,ductrice ?'
'

een

PROF. SPRENGER Nl\AR
• ..

~

f

INDI~

De hoogleeraar ~n ,de tUiP1?ouw.pla~
tenteelt ta Wagenin~~n, prot'ir. A. M.
Sprenger~ .zal een studlere~~ van eenige
maanden door Nederlandsch Jndi,e maken. Vermoedelijk zal hlj r April a.s. met
het' m.s. ,~Balbetan" te Batavia. aankokOme)l om gedurende'·twee maariden,op
Java te verbiijven. 'Nj;l.tuuriijk· ial· het
wer~ va'l de ron,~eraldee~.ipg' Tu~n)J'quw
van' den Dienst vodr Landbouw' en VIsscheHj 'en da't aer'verschlllEmde Proefst'ations' voor' de be'rgcultures zijri valIe
aandacht hel;>ben, terwijl ook andere wetenschappelijke instellingen ~ullen worden oezocht.
~J\ J~V,~ ~~~d~n oo~ e:nk~le ~Ul~uur
centra op Sumaii'a bezlchUgd, ter~ijl <.Ie
tenlgreis uit M;edan begin 'Jull wordt
aanvaard.
.
De hoogle~raar hee(t ,op het gebled
van selectie, plantenveredeilng en onder~tam~enproe~~n zljp, sporen in Ho~
lana' 'yer(lleii~':e'n ,In ,het lab6ratortum
vOQr 'iithi6()\iwplaritent'eelt ·te Wagenll1gen WQrden problemen van d,enzelfdell
a'ard :onq~rzocht, 'als die zic1.l ·vooJdoen
b~ij 'i1e 'cult,uur van overjarIge gewassen
hier :te
'u,et ,~' de :twe.e,de tropenrel,s :Nelkepr.of.
Spr~})g~r . m~\1kt, II} med.io 1936 bezocht
hiJ )V'es.t-J.l).die ~l~ b,estude.erde daar de
bacovencultuur als iusschengewas bij
Liberiakoffle, de citiuscuHuur en het
transpo:ttvraagstuk van de producten
dezer cultures...
De thans aangekondigde reis naar
Oost-Indie wordt ondernomen op initlatier' van en ''ten deele \geflnancleerd door
h'et· Nederlandsch-Indisch Jnstltuut van
\y~geningsche 'Larid,?ouwkim.dige Ingenteuis in s~Hi1enwerking' m'et het gelljknamige NedetliridsC'lle tnstituut, waarbij
van 'het departement van Economlsche
Zak'en en een aantal particuUere instellillgen en concerns medewerking worcit
Qntvangen.
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VeIdpoIlti'e-agelit ernstig gewol1~t
NIEUWE LL~Y»~C:l}EfE~

,\~90f ~ige~ qrixo?r~Jcl1ti~h~id ne~~t

AFOEBRi\ND

"-.

een agent Van 'de veld~olitle in Kla~en
Over 'e~nige lJ1aanden ~ul~'~I} d~ veor oaen
in" aanoou\v zljnd-e
I een ong~!i.tk gekrtfgeli foif l1~t veintetl~h R6tt(\rdafuMh'e "--Lloyd'
d4c.pe,lscl).roef-vrachtmQtoI:schj:l,p~.n
van 'eim Inge:'evetd htchtgeWe~r:" 'Het ll!e,'lwe
"Brastagl" en .,We1(evredell" in de va~rt
vU\;l1'wapep was Qaa.r vlj! jat:~n gele~en ww-deh' g~br~Cht. r '
:
,,'
,
re~ds lngeleverd eu to~n men he~ de2;er it'D? l~9.<>l:~~Wr s~e ,ge,geyell~ ~~zer ~~\1e~n
~
"i':
ZlJn: engte pm. 510 voet, bl'.:edte' 62 th voef,
d' a?~~ ''''1-:'
~~s ~9t}~ v~p.l~et~~~~ .. )V~t:? ~~r.-, 'dra~gY~I:rn9ge,ll'pl~:' l~5<lO tons.' .' , .
z~!m<:l -:l!1. ·~~~~t ~a t? g~~1,l of lle,t 09k Qe vW.t:tstuW\f;~ .v~n ~lk &~*ip ~<ll g~~ct~J~nog ge!aden Ron' zijn. .. ,
den (loor twee- a-cylinder enkelwe'rkehde
'_ .."
. ,: ' .. ,' "
.. _
, .
t~yee,~~c.~-.Qi~~lm<?t9fen. we,l~~ ~~11 ge~a~}~J1:'
Toen de agent m~t een hamer een fl~- hJ,k vel"~ogen VS.9 8400 4\.~.I~. ~\ln,(l~,n or.fschen trI{' Oil '<i1Jn ~loop' \~'a!f idlli'<iie'n 'oh- ,Wlkkelell, W~~rQ1ede de sch€PEl1 "en' snellie!d
1.1
.r
"u 1,1 .....
"
"a~' ''.1' .'
VM 15"kn99!:W kur.lJ,eq. ~l1alen.
b rUlkb a~r ta nfan.en, ont ran de u~ otido'De :.t3rastaitl" W6r-dt get:~uwd· door
De
patroon, waar~oor de agent de, ht1gei in ~~a~<ie'~ .t~ Nlksin.gen.' -Da ...Welt'~vreden"
den bulk kreeg, ald~s meldt ~e Lo~.
~~ ~~ir~,1)~%tf~fJ~~~:~l) {)c~we~s\yerf v./ h
lIoewel hY "etristig ~verwohd werd
Hoewel de' schepen 'hoof~za~~~ijk voor
hoopt men den mall nog 'In ·I~v·e·ri' t~" snelvrachtvervoer. z!jn ingericht, zuller. zij
accommodatie bleden yoor 12 pa~sag\efS
i k,un!w n houden.
Hi~rvoor' Z1jt!. :b~l1i1tb)aar' '4' tweEfpefs6Qns;
~\l.~~. ~l~t",e,lk eeJ} b~d'k~me,r ~n' 4. ee!\
~rs~n'sliUten.
Verder zijn, aan~':zig een
e.~ts~l~1\~' MP_ tQQk~at(lri. 11l~me' wa~d'~!dek:'
Mr. en Mrs. S,~abtldge
ll,ehrd9:,J1~.a'$h·l·.pje
·lln. l\~~Wr, .~iJll1
dJ{~9
uvr ~U'ue,.e
e ~rc Iot:C t~it9jH
en untworp.:n~n zu Qe heer Sea b rid g e, hoo!dre- 1~ in .Ee~ Uf'Ce worden, t!".tgev~rd.r we)k~ n:··.. ..1\
. t
d
st it
i'
01' "vrachrschepen 'z'e~d:en aantreft. A8n' t;~t
Cl,ac eur. van e , l'a s T mes' , .en zljn cp.il}~b.rt' €l}.# de' :VeiUgl1eid 'der llassag~~r{'is
1d!'''ht'?:en'Jote. dIe. "'I"\.~'pl~, wH re?d~ me
bU'?:~\1~~re ~lJl;1~ach.t g':~c~o,n~efl. '
den, een kart verlof in Australle door- . ()~}< <te verbJjveh ~er offlc'e\eh ep; .ovebrachten arriveer 4en rede'lmoJ1O'en 01) 1'~~~ op..vp..r~~(i~~ zJ,1h en gelteel, volg~nS" ~'3
,
• '
..
.
·'0
•
teg-en\f09.rdlg~ elsch~n word~n mgericht.
terugrels naar Singapore per Qal1'tas- I Verwacl1t inai :worden: cfat d,,'ze scl1ep~n
Yliegtuig op. TjilUitan. Zij hebben kort, met hun fraaie. slanke lijn z~er de aa.nd,a,el}t
daarna de rels' met hetzelfde toestel zuBen t~ekken en een aanwmst zulIen bliJVQortgezet.
I k~~l~{ljn voo~ de Neder~andSCh'~ koopvaar..
,,1.(

,Jl,'

.:.;

,t

I

~ "C \ '\

INBRAAK BIJ DAGLICIIT
Oedurende de s:uitings-uren in den
mlddag is er giste".~n ·een inbraak gep!eegd in het' Indlsch vetzeildhuls te
Mdl~ng,' wa'arb,ij e~m geldklst met f 900
, wer.d gestotep. Dank zlj kn~p sl)eurdersw~rk kon ~d,e dader reeps JJl den 'afgeloop~n, n\1cQt wor~eJ1 aangehou~en, terwijl het gestolen geld, nog In ~ijn bezit
Ylerd gevonden.

ming

Gaf t400 .ton olie
per
dag
.
~
~

d
rie menschenlevens

Medan seint, is de
in den ~fgeloopen
lH1Ch~ ~~h~ql -afgeQrfln~. zeventtg pet~k-woningen en de kazerne der Veld-'
p>o!l~~~ 'Yer4~n Ip 4,e ~sch gelegd J terwijl
v~n g~ }!1~OF~~},S 'i1~~ts .1,{on '.worden gefed. Voor zoover' bekend; l1.ebben 'er
'cvenwel geen ,persoonlijke ongelukken
plaats geQ,li<,t. ~~n felle wind :-:taakte
het blusschingswerk onmogelijk. De
scl1ade .bedraagt vermoedelijk f 100.000.
De oorzaak van den brand i3 waarschijn.lij~ ~.e ~ij~en aan onvoorzichtigheid.
4,

)}eS"u~lr.sh~r,v.ql~.

Naar de Sum. Post vernam, zijn te
Naar de Deli Crt. vernam, is de 'J3a-l :.~oortijdlg volgens oud-gouverneur
Medan strooibiljetten verspreld, waarin
taafscqe Pet'roleuIh Maatsc.ha~pij
Swaab
de $paansche vlieg (Malelsch: andolmenteel op 'haar b60rterrehi 'Rantau~
andol, bilalang Spanjol, bilalang k a m - ,
nabij Kwala Simpang 'bezig met het
Hoe de cud-gouverneur van Celebes
IIet ongeluk te Bondowoso ook al spoedig ter plaatse waren. Onder boren van een vier a vijf honderd meter de heer J. L. M. Swaab denkt over de
bing) aanbevolen wordt 'als een mid del
tegen allerlel ziekten en als lets, dat
, ' :
:~lding ~an deze ~:,dici b~gOn men de, ~U~~e, .schuln-gertchte put. De~e is be- invoering der bestuurshervormlng in de
eventueel verloren krachten weer kan . Reeds meldden wij, dat er in de Chl- I:Iflchto~f:rs te bevrllden uit hun benar- doeld als 'bescliermingsmaahegel tegen Bul.tengewesten heeft. hij gezegd tijdens
opwekken.
neesche Kampstraat te Bondowoso een de posltte. -Mejuffrouw v. d. Hoeven een op vijftig meter aefstand gelegen ~en on~?rho':ld,_4a~ ,lllJ dezer dagen aan
Momenteel wordt in Menangkabau en ernstig verkeers-ongeluk heett plaatsge- bleek practlsch 1 geheel ond~r de motor- ollespuiter, die enkele weken geleden Q~ ,'reI. heeft toegestaan,
cok te Medan een levendige handel in had.
'
kap terecht gexomen te ZIJn.
tijdens het boren plotseling werken
"Als men mij mijn oordeel vraagt",
Spaansche vllegen gedreven.
Na bevrijding werden de slachtorters gi~g. ~en moest to~n b~jzO~~~re voor- aldiis deze bestuursman, "zeg' Ik : YQorHet zijn Menangkabausche handelaNader vememen wij omtrent dit ern- per ziekenauto naar het Gouvernements alenlngen tretren .om d09r ve~z~n~~ng loopig Is de bestuurshervorming heeleren, die dulzenden Spaansche vllegen stig ongeval het volgende:
Burgerlljk Ziekenhuls ter plaatse ver- het wegvloelen van 'en~f11e h?rl.de~~~n maal niet noodlg, I,.et weI, ik zeg nlet,
uit T~m~ilahan, Indragiri, importeerden
wcensdagavond j.l, werd in de socle- voerd. Hler bleek, dat mevrouw Geesink tonn--i olle per dag te ~ VO~)fkhom~n, 'da't ze noott noodlg zal zijn, maar op
, t 'k
b' d
1t
.
t it
i d
Id
b t
d zwaar gewond was aan het hoofd ter- waar:n men na zeven dagen ge eel is het oogenblik is ze 110':7 nlet noodzakeen ze .e .oop aan a en voor n e mm- e "R cor 0" a aar een ca are ayon
ijl b id
'b
'geslaagd'
" & ~ " . .~
cler dan 50 cent per insect.
gegeven do')r het gezelschap van Hans w e e armen en ee:le~ g e b r o k e n '
hj~: Van ,de Ulv,Qe~mg t?ap.s ,l1a~.gt
,
Snel Deze voorstelling was ongeveer elf I waren. Van den heer Geesmk waren het
De spuiter trad tiJ'dens norma'ie boor- waarliik
ot net ~p.luk van Indie met aft P,e
De vprkoopers
1-. 'id'i..L
;1'
,..
,
,
T
".
t propaaeerden
1 , . ' dat, de uur afaeloopen waarna de bezoekers Irec hter0 nd er b een en en k e1e rl'bb en ge- werkzaamherlen plotseling op
In pen !AU
~e , b~stuurso1'ganisatie
vertoont
Spaansche
0
'
,~
, hon..
'j, ' .
' "van vermoeidheid.
'..
.t
"d" vheg
'dd 1egen al
i e zlekten
.' leen
'
pOO' bleven
napra·ten
en dan~en Om een I'b 1'0 ken. O~'" k ebon 1lee ft verm,oed e1"IJk der puttel1
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symptoom
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llIl nti~e~ kt ~l e d
~ jo., sP~C1aa l~e- ~u; of .twaalf gingen de m~~sten naar I' €en b~yen,beenbreuk bekomen, a,lsmede derd meter dlepte op ~en zware g'as- Wat 'het B..B" bljgestaan door andere
:n~~ ~:h~ze~nk~~~e~~l wo~~l~~e e vo 0- huis, terwijl er nog enkele gr'oepjes ple- ~rnstig~ verwond~ngen aan het hoofd en laag; met groote 'ki-acht' stroomde het ta.~~en ~a~ ~lells,t, ,~n ge )aatste ,.kW:lJ;t
g
.
.
ven, zoo ook de slachtoffers van dit ver_l l:1\vendige kl:e~Z1l1gen. De b:ide andere gas onmiddeliijk naar bOV¢li. 'In q~n e~u~ in Ce.le~e,s p~;e.f~ I~epreste~r~, ~~,at
t ,~~ar ,l}eeft o.~g,el??u~?, nfld~.t ~~arAanbevolen werd om oP. den eersten keersongeval.
'
sla,chtoffers ziJn vermoedelljok op slag 'verren omtrek wa's dlt geluid, zelf.s te
dag vall de Spaansche vlieg-kuur de
ge~ood .geweest. Ze wa!en beiden zwaar l1ooren. Na enkele uren bleek de OOor- toe, Olld~r gouv.~g~~era~l V,an ?etlt,sz,
lJ~~t~n van het insect te eten, den twee- . Z~o Is ~l~ ~roepj~ da~ tot even vo~r v~rm~nkt aan het hoofd.
toren grondlg 've'~nleld ·.te z~jn/- t'~rwiJI .door. kracht van wapenen, de. ge~egenct~ll dag ~en kop en de vleu~els en den ~~~~ ¥l~{ i,n ~~ .s~ g:b~even. ~egen De he8r H. Voigts zou 32.Jaar gewor- e~n .ol1e~pulter ontst~nd, ~le ~et groote ,he~d was geschapen: mag gez:en .w?~derden dag het l1chaam...... De patient·1 en h 1 ~~~ ~n ~e ~lC. j ge~eiet ~n;, den zijn. Hij was planter op de koffle- kl'acht: werkte.'
den. De tegenwoordlge B,B.-orgams:ltle
reageert hierop: den eersten dag. met lla,~r ~u.~. e ~~an, naa.r Damp. e Iionderneming Djampit. Naar werd ver.
n
;~an nog tlentallen van jaren mee. De
er~sti~ 'zlekte w,orden ll1et soms be- g~~e}s~n~p, ?e~tond ~it de dames nomen zbu hlj binnenkort tot admlni- De B.::. M. trot direct n~u~t~egel,~n ~n~ ll~~ast, ?!e ,e~ nu aC,hter .de InvQ_~~ing £ler
wust~lo6sheid, en m;t braken. Den twee- ~.ei;}~l~ell d~l i ~d. Hoe~~nb de I:1ee~~n strateur bevorderd worden. Hij wa3 on .. den oli:rw~H ~:d;:~:~ri~kea~o~~ ~~~ }j_e~~~.ll;lrsh~~vo~D;1h1<gt .W9rd t ge,zet, is
den dag ~eeft de Ultscheiding van zlek- hOg V i t e~ l~h'een Vl~ ~ ,ort v~~ ~l gehuwd, en dacht in December van dit ~1~'sRu1terwerd ontrUi1ll.d.De as.sistents- waarlijk niet noodig". :
t~ki,e~e~ plaats, en den derden da~ !s a~~~er ~~tS~tu~r, t=~Wi'~ ~e ra~;d:e~ jaar met v.erlof te gaan naar Holland woning e'n e'hkcle 'na~ij-ge~e~~ri p~~do~s
Maar deze
bestuurshervorming
}~lj d~n he~Ie~a~1 in o~de, ~.w,z. h~ IS sInk en V. d. Boeven nJaast hem gingen om daar zljn oude moeder te kunnen we'rden q.an ook' verlaten, t6rw.ijl qe be- br~n~t toqh \qezuiniging mede, mell.kt de
oandeen giektee n euw, mensc gewor en, zit ten In de dlcky~eat waren gezeten opzoeken. Het slachtoffer stond bekend woners elders in de passal1ggr,ahan en ',interviewer ~p.
'
. Geesin~ en ~de ke,bon. Ze reden als een
bekwaam
.,'" ~nd.er\la~
"
:..t
''.
,
zon. er z e e kiem en .......
de heer
,',
.
' dpch woes t rlJ"der.
po.ndoks
v?r.~en. . .,
- . ,Ma;:ttr~g~~~n als ,vere~pvoy~i~i~g
Uiteraard werd .de propa~aIld~ uitslui- langs de Noordelijke hellt van de aloonMejuffrouw V. d. Hoeve!1, die als gouN'aar schattlng produceerde de 'spuiter van be$tt;tur en a~dere bezuinlgingen,
ten~ o~d,e~ Menangk~bauers gel~aakt aloon
de phineesche Kampstraat in. vernatl,te in dien~t was biJ de familie ongeveer vier honderd' ioti 'per 'd~g:
,d~e als vool'deel worden genoemd, zijn
en net IS weI een verb~~jd~rtd teeke.n, dat nicht 'bij
het kruispunt 'Chineesche I 'tflisj{,e!~e. 0t> de ~offieonder!1e,ll'l;ing KaU-' "
~
".'. '; ..... -' ,
,r~.e~~, '4oo~gevq~rd. En'de practijk hee,f,t
on.~er hen personen zlJn, die ?iet steeds Kampstraat _ 'Passerstraa.t, re'den ze s~~, V{a~ 2~ J~ar O,u~t Ze ~as pas enkel.e
De B. p. ¥. ,h.e~f,~ .b~ h.e~ t,r~f.f~.~ .va:n '~l ,wel1,litg,ewezen, ~at zij' juist grootere
direct de v.erhalen van hun veel bereis- een ~auto achterop, waarin vier stadge- m~apden gele~en 'a.fge~tudee,r~. en e~rst maat~~geI~H t.e~~~ J~",t ~gV~~i~~ f~er ,~itg~ven vra~gt. Autonome gebieqsde'~de landgenooten gel?oven. Enkele, d~er nooten waren gezeten. Vermoedelijk sed,ert drie maanden m Indle.
oUe een dankbaar gebruik ,gem,{l~~t va,n Ie? 1l!.et ra~e.n, d~e toch h'l;ln ei~che'n .al
personen kwamen 'blj een dokter met heeft de heer 'voigts deze auto met een"M
. 4 G . .
de drainage goten der naastgelegen rub- hQoger gaan &teUen \vorden steeds
eenige Spaanscht vliegen en veqochten tno'rme snelheld wil'en aS3eeren doch
\ ,evro~w "Y. eesmk-Sckaden, oud 39 berkebon Rant.au. ,Elr i~ ~an 90~ ~1~9l:\.ts diturder. .
den medic us om zijn mefning daarover.
-,
.
,
p
,
ja~r, ~ostenriJksche van geboo1'te, en de een klein gedeel\e van de oUe vertoren
te zeggen.
)tt~st op het morne.nat, dat d~ a,u~o's el- h€e.r ,c. 1!. H. Geesi~k, o~d 40 jaar, gegaan; de 'groOtst~:'hoeveelhed~h kon
•
, ,
.
,kaar tot op korten afstand ge~aderd: I woonden op de ,koffleonderneming Bla- men \lit het 90tenstelsel opvangen iil
. Des dokters oordeel was ?ewoonweg waren zou de bestuurder van de yoorrij- wan.
olh~tahks." 1
"
••
,
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NED IND P,L,ANTERS.BllN
vE.'~n,leti.~.end : . "Een &evaarhJ~ goe~je, dende auto door het geven van signalen Sadikln was kebon bi" den heer V iO't ;.. : ' i
,
'
,
~, .... , , .•
~
, -...,
eell 'verglf, d~t je aIleen inrteemt ,als en het uitsteken van een arm, hebben en reed steeds mee om Jeventueel on~;r~
H~t .ve~l1~s jlan oll~ .~..e~~o~g· ~lec\h,~.~ De 'Ned. Ind. Plantersbond zal 12 en
je het leven moe bent".
I
1aangegeven, dat hij naar rech:ts den weO" zijn hulp te kunnen verle
bij ol}g.~v~~r ta.c~t~~ }~te.r, ~r dag, ,en db 13 Februari a,s. zij,n zesqe jaarvergadehoek om 'wilde gaan. jVermocdelijk is
enen
olitstond yooral doordat 'de .6Ue. In d~n '.. ~"1'"
i a :.'..
,.
. R~ ~enang~abauers waren den qok~.r het den heer Voigts door de gr90te 8nel- het, ~erwIJQ.eren van over den weg ~e- grond werd 'opgeZOgen. Oaat ,wen tCl~ rmg . e eg~en n' e .societeit' van ~olo.
aan.l.<baar en beloofden hem om over de held waariuede hij reed nlet meer mo- vaLen boomen. De heer Voigts had geen plaatse mettertiJd tot e;Kploitatie ov¢r, '~~dl~,I,I~~n ,?P dhe,ut eb~~~:enl ~ad·g .t~~~ .!11spa~~sche vl1eg een boe~je te opei1en, gelijk geweest te stop~n waarom hlj chauffeur.
, dan is deie o,lle rlriog. '~iet \ierlo~~n.· l'
rgf~dlve~, e bUd' eijn; alld~h v~rtt?;f,
ook in de Maleische persarganen
;.
' , "
,
.
Oi t .
d d
..
,." \'
\.,..
. .ep n e ng ,f?ver e r Isra en ,en ,e~n
.
.
Imks ~lthaalde om zoodoende d~ voor
s elmorgen. vroeg wer
e chirurg
Van ,m~er b.~I~l1g .b~ijI.<t pe ~ch~~e, over de hygienische I¥0paganda op 'onD,e Spaansche vheg was reeds, in de ,hem mt rljC;lende auto aan die zljde te dok~er Maas mt Djember naar Bondo- welke aan' de ongerilem~ng Rantau dernerolngen worden gehoupen resp.
zestlende eeuw in Europa bekend en kunnell passeere,n en te trachten een w;os~ ontbod~n.
weld toe?ebracht. "'lfengevolg'e ~ah' de' door' 'de hecl'en L. von Rome'r' H D.
w~~enscha.p~lijk nagegaan. Het wer- aanrijdlng te voor,komen. Hlerbij raakte i4\1 'aeze 'hulp heeH echter mevrouw zware 'dhe- . en "bezinedampen was n~' Peereboom Voller, mr. H. C. P. Kort~ en
kende vergif daarin is het cantharidine. hij de. linker achterbumper van de auto. O'eesink .niet ineer . kun~en bat.en.· O~ enkele dagen nan:elijk een oppervl~kte d.~: ·Ar~fJ~. 0i?' de,n ',t~~ed,ei,1 da'g ,YQ~g~,n
._ ,.
------,--;Mogehjk is hlj hierdoor de macht over I e~n:.:l,lur of Hen is Zlj Donderdagmorgen I van zeven hectar~ rl;l.:bOOr a.fgefl.t_ory~J,1; da~ nog een In,I~iding 'van .den 'ne~r
zijn stuur kwljtgeraa~t. In ieder geVal na,l\ ~e ~eKornen kw~tsuren oV~rleden: naar ~~ming lieJ?9~t 'h~~ ?~erd:OO,r ont- J. H. Rit~an, hqotdredact.eur van '~et
botste de auto van ~en heer Voigts twin- l V;<lor' ~en ~e~r Oeeslnk bes~on~ geen ~tan~ ~a~.eel I 4.0~.t-:" 'a I 4.~OO.- ~r Bat. Nieuwsbfad,'over de Indische' grootTl;PIIOON IN MIDDEN-JAVA
tig meter verder dwars tegen een mast direct "levensgevaar meer, zootlat hij I h'.a. Eerl nog grooter ar~aal heeft waar- c.ult,ur~s en haar positie op de wereldt,Jit Semarang seint Arleta, dat' gister- "an het el.ec:trische, net en een paal op,' 'f, injeJ$lags,om ongeveer drie uur naar sehijrtlijk eveheens te lijden geha,d Y~,l) ri(ar~t;' en 'eeli Inleidlng van het Voiks- \
middag door een typhoon, die 'om half wa'a~door de ge.hee.e auto als het ware het ziekenhuis te Djember vervoerd kon d~ gas sen en dampen, doch hler~~ar l"&:ad'slid dr. H.' Kruyrte over het devazes '~ mid-dags begbn en een half uur opgevo.uwen werd. I
.
~orden. Zij1?- verpleging zal weI enkele wor~t th~ns een ori;ijerz~ek ing~,s~e~d.
l~at1eprobleem en zijn geyolg~n.
duurde, groote. schade werd aangerlcht
Op dit moment hOOl·den. ,de'jinzitte~_·j.Pl9,~nden ,q1.!ren.... I?e kepon, y~r~ee~.t nog
-/-- ,
_-..'
,
aan ,het b~rgoord Tawangmanggoe 'en dc;n van de voorrijdende auto een ge'- I st{eds ,in leven~gevaar.
' ,. "
,omgeving. Vijf kleine en zeven groote ,,;eldlgen klap. Ze 'sto}>ten '6nmlddel1ljk ?, I
- 0, e :.t,rie.l~o. ,IllS.,t , ,d, er
J,. S,. '. 'l~,(j~R~N~ VO~~ ~A~~~~R~C!I~
Iulandsche woningen werden vernield, en begaven zich naar de plek des o n - '
Auto 10taal verlliehl
oM
;'f ~
,.,
ter'wijl ook nog groote schade werd aan- heits, 'alwaar men 'een 'jware ra'iage te'
~.
'
. ,.,
'
:'Ois,teren 'heeft zich vo~r het landgegericht aan de woningen der Inlandsche aanSCnQUWEm kreeg. Men waarschuwde
I?~ auto ,van den heer V. was een I.n k~(ter Y~ll Soe~a.bal~ s .vet~eers-, ,r.~c~t .,,<a~ ~~la,tiga ean ~ld?a~~ ippiz~ljdl.~~sonderwijzers en den pasangra- oogenbl1kkelijk den Inspecteur van de splll~ternieu"J~ Chevrolet, doch er is n~~t'
..probleem
. , . , dent·, afg~~p~elq, len J).net~ ~,emt qp.s
ha~ y~n den S.oesoehaenan. Het kam- stadspolitie, den heer Bliggers, die y~el meer ~an' ove:,gebleven.. Het Ch:lSSlS
van de htervan 'het volgende:
"
,
spreKencte oyer qe toeko~~t
t
'" • - ,
'~
,
peerhUls van de J.M.C. werd l1cht 00- reeds enkele minuten later ter plaatse IS geheel verwronoen, terwljl de voorsc~~dlgd. ~eg~n ,personen werden ge-, Yerscheen. Ondertusschen had men zlj~e van d~ auto na~r ?in.nen, is ge- 9·~· 'f? ~~~f~ d,e ~_e.~r ,~~ape.1, h?~t~v.et... De ~urop.(sc.he bekla~gde S" die was
wop-d, t~rwljl 30 a 40 personen dakloos Jreeds getracht de slachtoffers uit de drukt. De Imker treep.aul< IS vernield, te~~,nwootdlger'v~n<~eZ1.i~~ermaatschap- a~r~~kl"a~Q. W~~~ps. pele~~lg~n~ y~p.
w,erde!1' Een plaatselijk noodcomite za- wrakstukken te bevrijden. Dit geluk,te terwijl de wagen in het midden als het plj€m; in een'Ofl<ferl1oUd met 'de Ind. Crt. d~!l pt~~t~e~~jk J?lli~a,l!en cqmro~n~~rit,
n:~lt g~l~en ~n voor de slachtoffers. De slechts met den he~r Geeslnk, die 'Qij ware, een vouw ver~oont. De omlijsting verklaard, oat 'de O.J.S.-direc.t1e van de 'llep plotselhig mt de rechtszaal we'g eri
b.aat,l Y,ap. ~en. typhoon, ?ie €~,n zuil van volle bewustzijn was. M'ejuffrouw v.d'. v,an de vool'rul't is afgerukt, de voorruit gemeente SOerabaja nlet verlangt, een werd toen natuurl1jk achtervolgd 'door
100 meter hoogte liet Zlen, was 2 kUo- Hoeven en de heer Voigts bleken reeds totaal .verspl1nterd. Oeronnen bloed op r~~~l,ing v~r
'fra~ -~~ t,r¥ftep-,'ql~ f~n d.e politie, ~ie hem s'poe?~g in~aal.~e,
t I l l
t 1 ~
d
till
t I
nadeele, van het rilQtorverReer ZO~ zlJ~, ,docl\ nlet 'kon voorkomen, dat er 'e~n
me, er ang.
te zijn ovel·leden, terwijl mevrouw Gee- a e Zl p aa sen was e s e ge u ge d6Ch'weI \vordt'gewenscht, her verKeets- t"oX~~~l~ v~~h.tp'art,ij o~tst~nd. Be~~aagsink bij bewustzijn was, dOch dusdanlg .v~n het hartverscheurende tooneeI, dat vraagstuk'ill zljn geheel 'te 'be,schouwen. l~~ ~?~S~ WOl'd~.n ?eqoeid e~ zoo w~r.d
be-kneld zat, dat zij ook niet direct be- zlch hier in de vroege morgenuren h e e f t ,
.
."
,
hlj vervolgens opnleuw voor den lartd!J.t:GRi\~lENIS VAN STADA
vrijd' kon ·worden. De 'kebon werd aan a.fgespeeld.
De heer Stapel meent, dat verbeterlng l·~ch~r geleid. 'Voor 'het ten iaste' g'e:.
01 t
Idd
h ft d b
f i d e overzijde van de straat op'de stoep
_._-. -. .
mo,gelijk' ZQU 'zijn door vaststelling 'van 'l~gd~ felt kreeg hij drie weken gevanvan ~:~e~~ffeliJ'~ oveeerscho~ vae~r~lej~~ gevon~e~.
een maximum aantal taxl"s voor SQera-' genis~traf.
.
Javanen naar Nagoya
baia, en verder door regeling van de taden heer Stada, vie1'de stuurman van
TerwlJI de doktoren en een monteur
rieven m'et behufp ·v~n 'taxiinet'ers, zooverleertde de
N'aar de tentoonstelling te Nagoya meae door 'lfet '\ferpUcht 'gebruik
DE 'GEZONKEN BitGGERiUOLEN
de "Van der Wijck", te SoerabaIa onder IgeWaar~Chuw~ we'tden,
z,eer groote belangsteHing plaats gehad, heer ,SUggers <;Ie eerste huH> 'aan den zullen oak drie' Javaansche ambtenaren taxf.parkeer- en stopplaatsen~' . :
'
.. ' - f .
;'.",..
••
alnus seint
Aneta.
J
h€er 'G ,e e. s i n k . '
d er' a fd'ee Iing Ni'Jver h evan
id
h e t d epar.
"
Eventueele reconstructie 'van het be-' N~ar wij vernemen, heaft de Vloot-'
Ds. Ec'kenhausen sprak aal1 de ge:" A1!30
verscheen.
dokter
. ecrste
"."
,..
. Gerritsen, tement van E. 'Z. worden uitgezonden. drijf der O. J. S. is slechts mogelijk met voogd inzake he~ Y,er~aan van de bagf
open,de groeve en las een gedee,lte uit o,f,icier
van geiondheid ter plaatse, Iter- Zij zttllen in natlonale 'dracht inlich- m~dewerking vah d.e obllgatlehouders, germolen "W1l1s VII" geen tennen aanJ:esaja vQor. Daarna brach,t de 'Soera- wijl 'dokt~r BOuman
dokter ,Kselik tingeil 'moeten verstrekken. 'Door hun'
b.aJ.asche ag.ent van de K: P-!vf. een Iaat- respectlevelijk gewestelljk gouverne- aanwezrgneio'zullen zij het Indlsche ka-: ~~e ,hul:l ~oest~m!1:1i~~ ,al!~~n ~u.I.Iel} ~er-: w~.~ig, fJey.C?-n~en de zaa~ n~ur den R~Ht.d
sten rbet me de
d di t1
' 'ts' .' ,\" ti' . 1'''' ,. 't 't' n,";' d'
kt d i
di
' t
l~ene!1it:~Ue~ .v~Qr ~~ tram" ~~I,l .b~ho9~- v,C?q!. ~~ ~~r~f1?·v~~~,t {~ ~erWi~z~J,1. ff~t
g
"
namens ,e rec e.
men - en p,ar ,qu ler ar s e ~n owoso ra er er nzen ng accen ueeren.
llJk ~,r9.eI1~ye)~ ~o:d~ ~~:~,a,~a!id~~~?,· o~g~l~,~ .~?~,t »,~t:qen t~e?e~c~rev:~lJ. ~'Jl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,_~~_
~~geen intti~chen oo~ het'ge~l dfuht "rut~e-m~eure" en kaprtmn Van Nl~
- ---;:--------:\,
te 'zijn voOt'de taxi's 'en 'auWbUsSen; : 't¢rI~ ,van de 'Nishm, die belast wa'; met
'De 'oetrokken comintssfe is nOg filet' qe Qnf9rtu,inlijke sleep, treft geen Qlaam.
getee~ ntet tle opstelling van haar, adv,ie~. ',l:Jinne)1~ort zfll op haar' vet:zgek een,
R. K. 'GtESTELIJKEN .
~ieu~.e ve~~~e;l'~tel1Ing p~aats he9Qen.
. ·.P.i\stoor '~eters~, is oyJrgeplaatst naar
'fj~)?O~, pa~to.o,r Vli\n ~avepsteyu naar
ONGELUK MET INGELEV'ERD JACIlT- S?~~ra~~l~,·~~,~~?OS 'Va~ ~a,~.eI. ,na~u; MqGE\v~Elt
dloen en pastoor Brurto haar So~rabala.

~a~r . i,\net~ ~it
~la~ts ~otapJnang

...

BLAI)
verdere

Met rozende v:aart In den dood

Kwakzalverij vall l\lellallgkabauers

~.

"6 Februari
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Opden Uitkijk
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van Zaterdag

,
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De totaal vernielde auto. JIet tweedewiel (v. 1.'11. r.) is bet 'reserve-wiel, dat ]net het sp~tb()rd vl'ijwel geheel ~verd
weggerukl. ,
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,lIEN·, SelIRljFT . 'ONS :

Een

IIet Koningsplein

De schaiop he; ,eiland l 'oean

"

~chrj~bewh1(l

'Viii Qlj,il~!llS'l(t/kkel({~,rs

onder ,,~brikbe:wind," laa.tk .onlangs
in Uw blad een 'zeer eenaildlge beUchting' ,,\raii hetgeEm' op 'het oogenblik ~.I?

Agenda

Naar wlj vernemen i~ het met het,

---~---

bestemrningsplan ;voor het Koningsplein
nu Iangzamerhand werkelijk ZOOVE.'r dat
blnnen ntet al te langen tijd het elnd-

uoor lief gereclit

•

j,

BATAVIA

Depok

Bloscopen hedenavond

advles van B. B. - alle andere advi-,
Slechte regellng plombeMen zal zlch herlnneren dat ~ij d~s-I afdrijving te voorkomen, de wacht te seurs hebben reeds het nodlge verrlcht
verkoop
,tijQs tlit~oedg meldliig' hebben gemaakt houden om de daders bij eventueel 011- -: aan de regeering kan worden gezon'van de 'a,arihoUding' v'a.n het Japa'~~che raad tijdig te kunnen waarschuwen en den.
smo~kel~'chip "yani,ato Maru", welkschlp hen de gelegenheld te laten naar het
..
..
.
.
.
De regeling van den verkoop van
i de
~~t"
·Z ite"d' ,," " " ,
'hi t ki
t
k
ZlJn WIJ ju~st mgehcht dan bestaan plombes voor rijwlelen, grobaks ,: d. op
n en nacn van a r ag op Zondag sc p te unnen erug eeren.
.
d
bo.uw van VriJ'dag j.l. te Depok llet aues te. . wener geen
bezw,are~ :.tegen en
7 'en h'
8 November
de haven van Pasar 1 Voor
s1 wordt allen beklaagden ten een p Ieuw .raa dh,\l,IS
. op h e tPI
doc h schen over. Om ,8- uur des morgens togen.
,
'
t
em,
I k an blnnenltep.
as e ge egd :
w;el t egen h e t vo11e di ge b es te mm i ngs- reeds velen naar' het huls van den As-

G lob. e : "De Tweelingbroers",
Rex - The ate r: "Anthon.y Adhe.t' .CQlPptabiliteitsl,mntoor West-Ja'va
verse"
,
gaa.nde Is. ,
".'
D ec a - Par k : "Charlie Chan op de
Racebaan".
lIt kan U verzekeren dat lk reeds lang
"
C i n e m a: "De Koerier van den
de .'a· andacht der inspectie
van de ,Oe:'
'-I
"
.
Tsaar".
nerale Thesaurie op een en ander geo a pit 0 1: "De Koerler van den
Tsaar"
+,igd heb, en ik heb dan ook .het
V',e;>,\it.
C i ,i, v : "Geheim Nummer".
v~o~nemen, daarop bij hoogere Instan,
. . . , dat zij tezamen en in vereeniglng plan.,
I slstent-Wedana om hun belastingplicht
C e n t r a I e .B i 0 S coo p: .,Anthony
tle~ door te gaan,
'
Men vond, n~ l:l.~nv~.nltehJk vergeers met elkander, althans Ieder van hen
Adverse".
Il,et "schrllt,bewlnd" is er sinds ja.a,r ~e?!~ven onderzoeking"en, verborgen in I, voor zich handelende anders dan t,'en
Daarop is n1. grond vrij gelaten voor te vervullen. Doch een ambtenaar was
.
h I l l k ki I
d 1
t
.
.
den ',bQUw van nleuwe departementen en niet aanwezlg. Te 9 uur stond het erf
W~\T IN DEN AETuea IS
el~ :gag en was er overal !V~ar ,d~ heer een 0 e "ver a - e
ron
00 hall I behceve van of van wege ,h~t, Ocuver"
t
'
d
b t l tt I
S. d~ef was. Oak :n het L~ger \;Va~ z~~k\.s opi~m. Na~er bleek toen, dat de kapi- t ne1!1ent van Nederland~ch-Indi(~ op .of: d,e acivi~eursmeenen da de regeeting van genoem en es uur~man e cr ijk
he.f.. g'e val, waar S. het ondanks zlJ'n te~n v~~ het setUP smok,kelde voor een omstreeks. 8 November 1936, opzettelljk ilch in dit' lopzicht in geen geval zalj vol voertuigen van allerlel aard. Te half
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Chi
i M
d '
kunnen biriden.
'
t,ien 'voegden zich daar nog veIe schqol- N i rom
20.40 Cabaret Ui:·.:;n::pie·gel.
k'H\d!ghe~en nie~. vp~~e~ ~a? ~a~it<~in
.nees n ac~o .. In op rach,t van dl~n ,up Pasar Ikan, Batavia, resideritle Ba- "
kinderen bij, die van ,de J)au~e gebrui~ Ph 0 hi
,21.5:() Het Haagsch<~ jeugdhE.'eft kunnen brengen. '
",'
Chmees had hiJ blj Kaap Rock, 15 mljl tavia, hebben ingevoerd, althans in bemaa~ten hun rijwiel van een 'plombe te
koor.
22.00 Carnaval alb van een
~prak -van ~4i'1' rekest, dat· :}noniem van M~ca,o, van ~en C;hi~ee~ch yisschers- zit, altha.ns in ~igendom, )n, voorr~a.d of
DE COLL,EC'fIE-FEITII
yoor~ien. D¢c~ ~iet,s van ~at alles kon' Z e e sen
oceaaristcomer.. ' Hoorwas-~ doch .er ~ijl~ rpeer rckesten, ook vaartUlg rond ?OO.O thall oplUpl oV,er~e- in .b~.wanng h.eb~el~ gehad een h~eveel- ,
,
geQe~ren; de ambtenaar van het Respel.
an d ge
t
h
k
.
biJ' den Volksraad:' " " ,
nomen.
D,e
k.~plte.m
had.,
voor,t$
0I?dracht
h~ld,
van
96
thal~,
en
50
m;l.t;l
tJ
~
d
'
1
B
B
C
21.20 .. Love from a
.
's·
t
'd
.
1\6o.rQ'en zal' de tentoonst,elling va.n de g~n .sc ap W1m me" op agen en ve.en,
..,
ek
g
stranger". ~oorspel.
.{;,.
" _
11
S reekt i
v ~_ ' ~e?~n <?IP p~,~r mgapore., e yar;ep·. ,van g,o~ '. e h(le~~nlgheld in strijd met.
.lYJ,
c..
<lIe hu 1 we 1r
niet langer in Q"n steek
t
"~9,~<;l t 'h,·t\,V~ai·!tv,,:,:,, U ,.. p"" '.:I.' d,n 't·eJ. Daar'zou hem een andere boot opwa.ch-l c:.~' benalmge'n van de ordonnantj,e van coi1e¢~le boeken, platen, :prenten en i ' - ' 1
r " · , , "."
,\!~". "
",;. , .
I
M ~" '1 '.
.,'; \ d k~arte'n va~ jhr. mr. P. R. Fel~h OQk I k9,nden laten, .~~r~n ged~ol!gen .onverb an.~ me 11,e n e me t name un er ee- f "dr' d ' 1 di'
ZONDAG. 7 FEBRUARI
kenen"van"het dbor"U bedoelde re'kest ,en,
e ~ a ng zou overn~men. Na, I? ',' ~l 192 , Imn~ers aan 1?'<?0r~ yal~ ,e voo'r n'let-I'eden" van den Kunstkrin ocr 'ge-' , r,ichterzake .~eru,~ te k:eer.en. :~,ep~t te
,
'e i
e
echter eemgen tijd vergeefste hebben mO~01'boot ,,~aniato MartI", waarvan
k
t
If
1
d t I ti
~ i rom
21.10 Bach-HandelS~~\t g~~~
al1f z ~~Ji'nt) 'bi~ rondgekruist, besIoot de kapit~in zel'f 'de ters~e beklaagde de gez~gvoer,~er 'en ·ct:e ,o~end '~1jn tegen .?etalln g van 'een zeer airi~~en~i~rt:~ t~ci~~e1:e~lnlon'~~~ ~1:1~
programma.
6.3,0 "The old folk3 'at
ong£}, '. ,e ,.~~ :If'~ J! "<~"~da!~ '+~Jgel' te J ladlng kWijt te raken.
lovenge beklaagden de bpvarenden 'wa- lagen toegangspflJs.
ve,'r""oop .ee'n aanvancro worden gemaakt: E, B. C.
home", no: 5.
een~OQO'e.r~n c~.e te wor 'in r"\J1;g ~ n
"
, t'
d't
l' P
't'"k' , .', bi "
"'"
o'e"l
ll'cht i;:'\"' 'to't and~re w.idDe h.e~ft van de opium liet hij on een l',en, oen 1 SC up as~r , an :nnenGaat'ne wekken wij onze leZ21'S op om .Tnttis,schen waren vele grobakvoerd~rs
en us w verp~,
!~!
.1'':''',
, t: " I
we'l h dde de poyen e em
~
I
,del~n z{jn toevlucht t,e nell].e~.
.": ,~,~?\-~,~,O,o~f~d'eiland yan pe Ana~basgro,ep I J~?'h~:~~el~e1d ~jan~oe·. :1
g no
- van d~~e geiegenhe,id - d~ ,l~~t~te dOQr deze late kom~t e~n heelen morgen ...'.,.... *ljT".... ~ 4,..~4'9~~~
Qat ambtenaren behoorlijk dienel1 t~e ~e,gr~lYJ~1'!.. Toen v,ervolgens o~ ~e~ avond
gebruik te'maKen, deze zeer bijzondere gedwongen .werk~lqos en d~rhalve z(;mwe!k~n" Pte-q ~.k yo},k9ni~~. 1Fe~ l!" ~eJis, nei }~~, dat een ~ngelsCh ~ChlP hem
-.,----expositle' t~ bezoeken, voor zooyer z,ij dit der vertliensten. Dat er aan .g'err.opper
,p eerbericlu
doch dat er dus(iamge vre~s' gekw~~kt z~\l ,~~~.~puden, H~t d~ g~z~.gvo~~~er ~,~
in de afgeloopen dagen nog niet d~den., ge.en gebrek was, behoeft weI geen be',,",ordt .dat men bij ?ie~te niet om' v(ft~of ,..~p. .Qe:r? p~'ft overboord zett~.n. l!~j slaagDE "POELAU TELLO"
Er is nie'ts tegen, doch voor e,en .re.ch,t- t9o g.
(VAN ZATERDAG 6 FEBR. 1937)
durft te' 'vragen\ is 'de geest' waart¢gen ~e ~H1'!' net En~el~cp~ vaartuig te ontgeaard 'Bataviaan juist alles voar, oin
thans gestredeh' dlent te worden en loqpen, waarna 'l?!) ;te~,~g,~eer,d~ naar het
Wie he,d~ .. verh'~kk;ell
~en~ Jtenl).is te maken met' de ontwikkeIn Noord-China is de druk verder geCherlbon
waard,Qor dlls, i n d i ~ e c t dO.9f ,de onbewoonde elland om,' de andere helft
lings-gesc.hi~d~nls van zijn woonplaat,s.
stegen. Ook in Centraal Cf!,ina is de
sJHti1Q'·,'van"" dim neer"' S:, \.~st'aclitoffers der lading weer te laten opdelven. Uet
Met het s.s. "Poelau Tello" van de En die gelegenheid wordt hem thans op'
druk gestegen. Van het yebied v'an hoovielen: "
smokkelschip stoomde toen hi de 'rich- M~a.t~9;hai?l?,ij ,;N.:eder~~nd",vertre~keh ?,e m~,es,~ aa~gename' en gema,k~e1ij}:{e
Vertrek L.l\I. van der lIout gen ,(i.ruk over Zuid-Jp.pan en ZuidRet t~rugbrenge,n v,an ;'t ~\.~n~aJ aJ.>~e,n"! t~in~ y.~n ~~d~,r!and_~ch-Indi€, waal' 'de ~~~:~.mldd~g ~enig.e voo,raanstaande fl-, wijz~ geboden.
China is slechts .de kern bij Kioesjoe beten rot J
2 procent )S g.een 'vel'dienste ~a~i~~l,n ~et t.~~~,ott.e veillger oordeelde,
Van de vertrekkenden ,n~.em.en w,Ij d e l,l
In de koele boven'zalen van het Kun'st- Der heer L.M. van der 'Hout zal na 25 staan gebleven. Over China neemt 'de
en niemand' kan (lit 'in redeliikheid "van. de opIum voor het gro?tste deel op het
kr~nghuis aan
Van Heutsz Boule- jaa in het scheepvaartbed'rijf' werk- druk dus nu van Noord naar Zuid regelden chef van een. kantoor verlang~n. ~i.lan~ ':l:0~~~ t~ begrayen. ~et re,~,tj~, ~~,t '~~~d~~;.I~~fe~e~e~n'h~~~-~~a~a:;, d;i~ var<;l kan hij ziclj, zonder dat hij dez~a.~ te zijn geweest, waarvan de laat- matiy' at. D'eze' a/name zet zich over
.A,Is dethe,er S; daarbij riQg ka.,ns ?i,et,: ~rbts hIj aan boord had, werd,' zooaI~ g.~Z~g~, recteur van' het "In'disch' 'yerzendbuls',', vioei~e be~?'ef~( .~e ,nemen z~l;f In o,u<i.e ste 20 jaar als chef van de afdeeling Siam, 'Indo-China, de 'Philippijnen, Mad~ ~e,e,{ 9.esl1oeide f<,Jrmatle 0i? ,de begfQ(f· pij nauwkeurig onderzoek geyonden en i1'. D. A. de Neev'e, direeteuf 'va'n" de stofflge paperas.~en .te duiken, zien ho'e 'Scheepszaken van. de N.V.· Internatio- lakka en' Ned.":'indze Zuidzvaarts voort
tfpl, :jaaF ,v,c?,~r i.~~,r .ge,l~ ,~erug te st,o,r: ~o,en n~(~r .~anlrl?ln,~, 1}1~Fva!l door het Machinefabriek "Braat" en den heer 'deze' stad 'geleidel{jk>'is ,opgebouwd en nale Crediet- &, Handelsvereeniging tot in Noord-Australie.
ten~ dan' komt dat uit de ziel va~ de ~ar.~et eeI?- verde.r on?~~zgek w~erd ge,la~t,. A. C. Houtrijve, agerir te BatavIa, van de uitgebreid na de 'eer,ste vestiging door ,,,Rotterdam", den dienst van genoemde
In ,West-Australie ligt een kern van
la&e.r~ ambtenaren. Dit wordt <;l~n~?~ slaag~e men in op Iaatst genoeIP~ eiland' Handelsvereeniglng' "Oost-Indie, wien de mannen der v.a.c.
maatschapp,ij ll\~t pens~ocn ve,rla.~cn 9P ho,ogeren ·dn~k.
nret' door· het Departement geeischt:' " den verborgen schat te vinden.
gisteravond in het re¢eptle-pavllj~n In ;d~W ~C?e~e.n~, 'pla~en, 'prenten en den Isten Maar.t a.~.
iiO,og.tew,inden: Deze waaien in over'~'ieridle,h 'is·:.dit de' ootzaak 'van het
Eenige dagen gel eden me1dden wij van "Des Iudes" een afscheidsdtnel' kaa!-'ten is (fen Wachtig interessante geMet den h~er L.M. van der Hout, die eensl"emming met het van Noord naar
f,e!.t1 ..d~t )1~,t bIJ ~~ ,~,f,de.elln~ ~,~,ep~i~ re.~d~, ~dat"<Ie gerec,ht~elijke p~handeling ;werd aangeboden.'
' "
,'., '~~.h,ieden~s y¢rvat, ~~eh ~rodu,ctv~n e,en ruhn '~8 jaar te CheribQn heeft' gewoond 'Zu{d geri.~chte druk-perval, ':benoorden
q;~nen
van h~t ikantoor
nog een, van; deze zaak . 'd·'} t t h
rljK,e verb.ee,ldipgskraCht, maar van de Ve,r~aat . een van onze geachtste en po- den 'evenaar uit Oostelijke, bezuiden den·
chaos is waardoor vaak vele gepen" )',
,m. e aa ,s e elft van
l~vende' werkelijkl:ieid,' die 'oak ''In (lit
Vl,llair~te' ingezetenen de stad. Hlj' zal evenaar uit Westelijke richting. Manila
s.l?Itlleercten gedupeerd worden.
Febru,~rl zou lJlaa~s hebben.
DE NIEUWE K.P.lU.-LIJN
geval sterkel' blljft.'dan '-de ultburidigste
z.1c~ '~0?r~o6plg te Semaran~ vestigen., mattg O.Z.O., Alor Star matig Oost, Me-~'
, pet moet tenslotte ook ,vo~rloopig nog
Th~p~ . ~,':l.n,n_en Wij m~lden, ~at ,~,e:
"",'~' '. .
fantasie.· .
"
dan tpt 500 111,. matig West, daarboven'
~e e~rste ~f~~ar,~Fn.
T
. h . d
e,en' .ch.~os 'bI}jven, wapt .dan blijft 9-..e s~ha~d~~i~g ya~ de.~e affaire yoo,r' den
matiy Z.O., Singapore matig Noord, Palj~efb~, '<;tJs 'ge.Q~nsio,n:rie,e~,d 'pUicier, .e!l· ltaad van Jus;tit~e te '~a~·av.ia pl:aat.~ Yln.dt',
...
rag~sc ~m e lemban'g matiy N.N. W., 'Batavia, Sema~qs, :als cumulant, nog een beetje on- op 23 Februarl a.s.
"
: , ~~ aanslu,lting op o~ze .eer.~ere be~A y~~ D.E.~ S:r;EU~ K.<;'~I'~!
,E~n Chi~eesch jongmensch begaf zich rang en 'Soerabaja 'niatig West, Koepang
1j1Jspaar.
.
"
' . Er i'
,~l~chten ~,e~r~ffen~~ den ,n,~e,!)V,~,l~ ~:r.M.Don~erdag'mldda~ naar bet voetbal- zwak 'N.N. lV., Darwin tot ,1000 m. zwak
'fIet gaat hter niet om de z w a k k e die' lCz~n ll~ijf dve~d~gh~en geaagvaara, Ole,1?-st op Nieuw-~eel.aIld k,unn,e,n \y!j ,~e.n y~rzo.e,kt on~ ~r de ~~,nda~ht va~ o,et~n,terrein te Pesisir. Hij had den. w~st, daarboven O.Z.. O.
'
b foe d e r s e, n ) ij n.t r, ~ .l:t' 1,('~ t S,"
,~.
a, se ~~
ovem~er ~~ het thans melden, dat de hjn 2,2 ;Ma~,r,t a.~. ,dt~ ,Hler won~nde. ou~-pu'pil.le~ ~~r ~o.etbal aan het stuur van zijn ri'wiel' . Verwachttng:
Matig
door$taande
ddch' om een opgesch~oefde taak,. cUe huis van bewal:m~ op strui~WIJ~ in z,aI ~or<ten g~op~nd. Op dien ~~:tum ~aI .9ra~J~ 'Nas~ati-Q~~tlC>h,te~',~e l\1agelang b~ve~tlgd, hetgeen 'hem vermoeJelljk' Westmoesson.
b:Qv~n (j'¢ rhac~t' de,r 'bet~o,kk,e*en l~gt v?Ortoopig~ hech.tellls ?eVind.e~. ~.hik~-I de "M~e:tsuycker", h~,t !1~e~~.ste K,P..M.-" cp te~ v~stl,g~n,. ,d,at .~a van ~e'r' Steur lio~dl,ottig is geworden, want op een
efl :die 'l)laf\,r :,uftge.v~,rd moe,t ~wQrd(!n. nh:u~hd~~~kl~
,t~n {eclite Masu~a Kih~- schil?' dat ult;imo de:z~r .Ult E.tiro~a ~O!~t morgen een 0r t b~zO~.k dan ~atavi~ g'eve~ moment raakte hij het stuur'k;ijt: . .~
al ~ijn,
ziek en al 'val,len zij er. dood ~.,' .to f ., )a;r, a~!,st~lijk vfl~"beroep verwacht,. melt lad1l1.~ Ult Tandjoilg Z~l bf~ngen om. een Z,IJ~~,r ,9~~-p'le"eg- en kwam in botsi,ng- lllet een groote
J?ij ».e~l".'
.
.
',apl en van ~ "yam.~to Ma;l"~" ¥at- ,Pr~0f< .v~rtr.e,~k.en, a~s e,erste schip del' kmd~r~n, thans le,eryn,g van ~e' I~oo- Vl'achtauto. Hij 'bekw'am eenige verwon''l
"~Altetn z1" dIe'" liK1(~'ii;" of relaties heb- ,sukyo Jinai, oud 33 jaar en ¥,ayemu"r.a South ,Pacific ~ine. Het volgende schlp, gere r,heologische School alh~e.r, die on- dif~g~n die zich echter niet zoo heel .
., t1' 11 t
" :"1
, "
'
,.', ,';'-':1 ".,J "-'J:'h'~' ''b't' • :>"':,.'h':"(f·" 'h'''t' J~ro:- 0lJ,,d 34 jal:lr, beide laatsten ·laat- ~de' ."Vaii' Rees'j,- vertfekt·14 Aprll' ult gestelg.... ~}. ~e, bez~~keh.
b,~.n, waar~OQr 11" ap? .~s, ,ou en" e s.t~hJ.k ,van .b~ro,~p,matroo~s, Ishi-l zen-I Prlok.
..
I De .heel' ~an der' steur komt morgen- ,ern~, g; e en aallZ en en werd ter beo~deF. del?- ~W~r ,~. ~.i~.
.
'}{,ic,hI; ~U9 3~ j~ar, ~aatswl,ijk van-betoep . '.'
ochtend per nachte}tprestrein
en, h.al1dehn~ hiervan naar het gemeente'f\} Jlcht men hem mover: m.l?stt}uden, machinist en NishunotoKatsu;w, o,ud, D~ ~.~.M. heeft al een~ .ee~d~.r nN~··rkeert reeds den:?:elfden '(tag, wederor.il zleke~hUls fe.t.rans~orteerd. ~ier bl~ek
d,~l\',iVC?!?t er ,,~edonderd'" en maakt de '48.'jaar, laatstelijk' 'van" ber~p matroos Nieuw-Zeeland gevallm. Ver,glssen "W,ij lier; \lachtexprestrein, naar MagelanO'. ~ch~er, ,d~t ~,l~, ,~~PH'~ ;W~.q~ m"V'l-~n~I$,e,
h~:-eJ' ·,:v,~!g.~,liJ,~i~,~~,l.l ,m?~.~ ~,~~,~Z~lf,~: ',- , ,op'-.de "yam a to ,Maru". . ,. '.
,.ons niet, dan ma~kte de ,p,mbil1n l,n 'terug:' . . '
"
0
kneuzingen ,~~d ,OJ?,~e~~?p,~,n, .~al) U~~¢~\..mge~omen 5 Februar,i
'~.?~~.?,~.' ~~'t 1?_~n' ~~e~ ?m, ve.r~?! '~,u.r.f~, 'I~" ~, , , ' .
.
1925 een reis daarheen.
, . , :W~l,licht. vj~den zijn oud-pupillen te ,volgen waarv~Q .h,!~··~P,9~,~,i~}§,~,v"eFte,~,en..
,,'
..
te '1ragen, uit a!lgst vaor on,t$lag.,
d
'Batavia hierm aanleiding om J,>ij de
. . , . ' l:f.~~ s·s. "Lem~tang , gez. v.d. Weljer, van
ri- r
' t'
k' t '
' t lk
'
".
, . .'
yet~el1}·2'i.lg 'Va n 'l'u·
Safgon en Cherloon Agt K,.p M
'.,6J
s voor s op een , an 001' ]J1e. zu e
dagvaarding
EXPOSITIE FUCHS & RENS
aank<>mst van Pa van de.r steur ~orL':h.f.'!i ,~--.
l;~ .r,.1~·, .'....t (l: s.s. ,Gen. van Geen.", gez. 'Doph;cide,
u}tl1ebreide werkzaamheden altljd we)
genochtend aan l)et ,stat19n' ~eltevr,e-'
vrouweii.
van Piillemf)ar.'~ ~n ~,uptok, A,gt. K.P.M.
a~n~elding om ie~and eruit te werken wordt primal'r' ten laste gelegd aan aIle
den. aanwezig te zljn.
, ' :' Z,ate d
13 M' , t
p~~.I. s:sA' t"SK1glp1"l\'Ir gez. Zuy<lerhoUdt, van
e)? , u lks is danook gebeurd.
Wij vestigen de aandacht, van onze le'
r ag "
. ~ar a.s., aanyangende . QUang, g. " . .L.
" .
•
•
. 'Zelf' neemt S. tweemaal verlof per beklaagdEm
zers op de expositle' van de nieuwe
~~ ~~lf lQ zal de Vereeniging van 'Hi.tfsEn~. s.s. "qlang Seng , gez. Lancaster,
• ; 'o'f
'
..
' .'
h
1
I
th
d II
Ik
. vrou e 'h'"
j
l'
van Smgapofe Age. .\<. Qwan.
'.,
J.~a., doch Zljn ondergeschlkten kunnen
C rys er~ en P ymou -mo e' en, we e
PROF. BOERE.MA TERUGGEKEERD, .' ,,! W,n, a,ar" a~l' IJ.~~,che C;llg!3meene, .N.I. $.S. "Tji!tatang", gez. v.d. Watering,
~~e~ verlo! krijgen als..zij niet ~.~ar RO";: dat zij' tezam~n 'en in vereeniging hedenavond in de showroom van de f i r - y . e r g a d e , r i t , l g houd.~n te~ hU,ize van de van Ko~e el,1 Miik~, ~gt~ ..~.C.J.L.
.
v~11ff gaan. Daar vriJwel nlemand oit hanpeleilde, althans ieder van hen voor ma Fuchs & Rens wordt geopend, en
Oisteren is uit Hongkong te Batavia E1ere-presldente, Mevrouw C.M. van'der
N.J. ~.s. 'l!de r:rwe ...rt ; gez. v. Wagtendonk,
o , Agt. K.P.M.
I
• t
btl
t..
'
I" , ,zich' handele 1t 1 ¥Ae, anders dan ten be- morgenvooJ;nu'dd
' , \Boerema, dl- .' CapelIen-Ve rn,e t .
van
Pa.-emoan
".
,
l~,a!Js e
e a e~ ,l)..~n,
m,a k
en' :~e,e.r
ve,e.n
,ag van 9 t 0t' '12 uur teruggekeerd prof. dr. 'j.
Ned.
5.S. "JJuitenzorg t , gez. 'Hollaar, van
~~~ niet van ~~n f,ec,ht op. yerlQf ~e_poeye
of van wege het Gouverne- eveneens te bezichtlgen zal zijn.
recteur van het ~oninklijk Magnetlsch ' ~Is,dan zal t~.ve1?-S, het e~n-j~rig b'e- RQtterdam en Plao~?e, Agt. R.L.
bruik.
,
I?en.,t va~ N:e~~rlal~?sc1?--~ndle ~p niet
en Meteoroligsch 'Observat'oriu'm' aihier ~ta,an yan de afeteelh'lg Clleribon worEng. s.s. "Nele\l3 , gez. Kent, .van Liver'T :;
•
•
Jlader te bepalen (latum in' de maand
.
i
"
. den 'gevlerd,
'. '
pool en PamallQE:;Kan, f\gt. M. Watson.
H:et geval v~l1 ,~e~ ;k;ran~zmn~g
~oy'~mbe,r 193.6'opzet,telijk op he,t eiland
ZWEEDSCII CONSULMT
. Naar men zlch zal. herlnneren, he~ft ' . . . .
I
,Eng. m.s..,Charon", gez.lreland, van Sin..
\vprden ambtenaar kan niet 'aa,il den Toean,' behooreride' tot de Momparang' "
.'
q~ lJ.eer Boerema, als lId van de regI.onale,
gapore, Agt. M. watson.
ij~et S. ten laste worden gele~d, doch eilanden, afdeeling Billiton, residentie
Naar Aneta uit Den Haag seint, heeft Meteorologische c~~mJss,l~ ':v.
Ji~~,
~~ ~ ---7------'~-, --- - - -.-.-- -- '.
Vertrokken 5 Febr.u'ari
v9 nP. plaats tijdens een bewmd van Bangka en onderhoorigheden, hebben de Zweedsche legatie medegedeeld, .dat Verre Oosten, die In 1935 te ,Warschau,
d~ heeren B. en v. H., die gaarne door ingevoerd, althans in bezit, althans in'
is ingesteld dOOr <;Ie Int'erilatlonale Me:
~ng. S.3•• "Marella", gez. Mortimer naar
'tiL-\"
aan den heer S.O. Lehmann, vice- t
I i h 0
. i ~ t·
Pamanoek,a-.r~. ~~marang, SOerabala, "Port"I"f'~erij" met de regeermg-S. meede- eigendo11~, i~ v,<Hlrr~,a~ of in bewaring consul van Zweden te Batavia, den per- . eoro og sc e rga,n~a. Ie, <,i~ e,el'st,~ ,bijDarwip,
Thursday-Island, BrisQane, Sydd~n\
hebben geha~ een, ,b,.oe'yeelheid. vail 3994
.eenkomst dezer commlssie te Hongkong
'- "
.....
s,oonlijken titel van consul is verleend. biJ'gewoond
'
ney en Melbourne.
N).ettemin viel ook de commies v.H., than en .2~ .~,at~ tj~ndoe.van goede
.
Ne~. m.s. "Anastasia". gez.· Struys, naar /
docb de administrateur B. kreeg een te- hoedanigheid, 'in strijd met de bepalinPladjoe.
'
N.r. m.s. '.zMijer", 'gez. v. D~erendonck,
viedenheidsbetuiging.
?en van de ordonnantle van 12 Mei 1927, Soekaboemische Opvoedingsgestichtell
K. 'AIgr.a Ther~si~j{erkweg 64 J D <Ie naar
Tg. Pan<lan. ~o9a, ,Pk. Pin'an·g. BUn..;
J-I~ heb ernstige reden om aan te ne- Immers van de motorboot "Yamato
BATAVlASClIE J{U~STKRING
Bats ya~ 'HeutSzpl:'NO. 22. H. 'A: O<>rr~·,Grl .. joe. Djeboes, R1QUW en Singapore.
men dat er meer aan het llcht zou ko- ~~ar,t,l", war~rvan eerste beklaagde . de
De Jaarlijksche bazar staat weer voor
.
$aharle 'No. 4Q. F., Elliott TasikmaIaj'aw.:g,
Eng-. ~.s., "Charon". gez.. ireland, naar
ri\~~ iJ}dien er -eep lu,stitleel onde.r~~ ,~~zf~vperd,er en ,de overlge beklaagden'l de deur: 4 en 5 Maart a.s. In de door . Donc1erdag 11 fe'bruarl zal' het caiba- '~, M~ Tn. de 'l:!aze Winke]ma,~, Krekot No. ~~'p1a.rang. Banjoewangi, Fremantle Via W.
A.':'Haverts.
. '
'yprfj ingesteld. ,Zoo1ls het on~erzo.ek .opva,r9nd~n war,~n, ;~e 'bOvengenoemde I het Bestuur welwillend af estane 'So- ret-ensemble van 'Hans Snel, dat reeds ~/2i'
~ ~. Kt:i~k ·J{O~iifS!>l. ~d. 1., N., N.I.' ;3.3. "Bantam", -gez. Varenkamp, uttar
lJ,U \wordt gele'd, ',do()r eeh lloog' amb- hpev,e,elheld tjandoe 111 een sloep naar 1"
'
.
g
een ,tournee ov~r java m~akte, ~',9qr pe.t t mansU~;r. T~~ni ~~l.h7~2J. ~an~Ri~' ~~: Singapore.
t~}l~ar, die we~' d,e ndodige obj~etiviteit het ~Uand Toean 'voornoelU,d h..~bben ge- c~etelt te Soekaboeml.
.
.
eer~t optreden m ,d,en Stadsschouwiburg; wgspark No.7. F: Schrod3!' Struyswij~~tr. Ned. $.S. . .:Buitenzorg", g~z. HQllaar, naar
z.~l~betrachten _ da~rvan ben 1k ten- bracht en ,die .tjandoe aldaar "oJl het: k De~e ba~ar helpt de jaarhjksche in- ,voor de. leden v~n den Bataviaschen,' 31,
Fh Tic;k Tjlkini NQ. 56 Pav" A. G. Cheribon, 8emarang en Scerabaia.
N.I. S,-8. "Tjikarang", gez. v.d," Watering,
v,ciU.le overtuigd -',loch door zijn geringe strand hebhen begraven '
oms en letwat te ryermeerderen, \Vat J' I<unstkrmg. ~
voorstellin cr
begint dan V !IC f·~~t~rNlooP18,/wI0· J4 P:1v., D. p. J.
'J
~
,
•
,."
zecr noodtg is.
's avonds ne en uur :' "
"0
.'
:I~' '~les J. lUI O.
• • C. W~genaar naar Cheri bon" .Pekalong~n en ~emala;lll}.,
Eng. 8.S. "GIang Seng". gez. LanCaster,
ki~n}1is van de ~.a1,{~n niet ,tot ,d.e k~,rli
'Sul;Jsidiair wordt aan den vietden be- , .
:
.f
i
.,'
g
, .
RIJSwlj~~tr. 28/4.
1~3 'H Cheri})Qn en ,S_ell1ara~g.
"
'
~l :kunnen doordringen, zal de uitslag klaagde ten laste gelegd, dat hij ten
~.I. 8.S. "Van Overstraten", -gez. Beurts,
g~en julst beeld geven van hetg,een zich tijde en tel' pla,atse vQorm,~ld opzettelijk
r.aar Padal~g.
.
)let Comptabiliteitskantoor afspee"t. behu)??~a,m }S' gewe1e:st bij het plegen
Vl"a·Ct,a._
I" V~O:t;, d.~,sp~.~lrol.le~ heeft ~en, vr,ijwel
1,
"ROTTER.DiUISCIIE LLOYD"
A}s:-men dan nu nog hoort, dat.. -,roordat van b?V,~~p:?~Cn,f,e,y,e~ jTisdr,ijf 'Q,?Of tij.1'lC I.SC
(I
(I
b ' L!blLli(l.n 'en
f geen !1J.e~~~ ~.a<th~n nopdig. I;Il.erv90r.
c(l? opgeroepenen zich naar de/en, met dens het plegen daarvan a.an boord v 3 n
gebrUikt men de figuren die'· in ae eer-'
~pt.. onderzoek bel:;lsten, h~ofdambt~-! de 1,l1atorboot "Ya:nato Maru" te blijste 'film ,;Pal'eh" 'hebben 'mej~geipeeld
U i t r '3 is:
nj,l",r begeven, zich .vooraf bIj den h~r ven teneinde dit schip te bewaken en
D~lize,lltl !sollicitee"elltl,j IIl(lUlllers ,qI/ ~q"en,b!t
,en ~}s zo,o"dani~ h~bb~n volda~n;
.pjambi", 5 F'.;br. aangek. Belawan, :)
S: ~ moeten melden. en wanneer zij 'er
.,
, ,
' \.
.Febr. yerw.Pl'iok.
v~nldaan korr.en, nog eens .~ d~.n t$
0, . . "..~ , ~-J
"~"
Over c-en '(tag of acht zal men 'een
o:n.d~rzoek hiermede al volddende ge;' I
Velt:ll geroepell maar we;lligell, ult· "Vias, dat de aan~erVing was afge:oo- se'tirtgelijke aanwervlngop touwzetten
K u s't rei s :
Sl~lh~tst.'
.
"
"
I prijs ste]~n, omdat daaruit blijkt hoe I
verkorc~l
. pen, waren vele Inlanders er niet to~ .,"dor t:o' vfouwelljke 'medewerkers.
"Kota Radja". 5 Febr. vertr. Makasser.
Want het l<ernpunt i~: ~:r 'h~el's~ht',1 \'VClwl,ll.end ·d.~t College tegenover onze
te bewegen het ert. ,tp ye.rl~.t~n, ~?9dat'l
.
PASSAGIERSLIJs'r
e~n cnredelijk ~chrikcewlnd en ~p' vrees .I ~lan,lj.en 'staal, ~il kunneri
niet 'aah
He,t fil:ncedrijf, dat in Europa en
de po.litie moest Ing.r.ijp\e.~.. y~~~n .~rap.h~-·I"De opnam,en, d;e voor 98 procent in
vRor ontslag doet daar slachtoffers val- . denk~~ 9n s werk ,~an te van:gen met
Amerika reeds zooveel du~zenden en
ten. zlch daarna.o~..beter.f t~, yer~<;~,!:-' :de openlu.~ht 'Zi.t:Ie~ worden ~emaJkt,
, "PO':lau Tello"
l~p, b u i.. . t e n n 0 0 d Z a a ,~.
pen I,een,l.hg, zij .1je:t dan OQk op lag,e
tiendu,izenden heeft a;angelokt en... lIen met de bedoel.t~g later tevcorschlJn I zullen in Bantam p~aats vinden. Men
""
tente'- Begrljpcn 'wij het go'ed,' dan is
teleur~esteld, beor:rint 11u oak in 111- :c k~meln om den le:per van het A ~·~,f· f zal Ctv.~r een' Ijag of, ,vee;rt.len, ,hiermede Van ~atavia naar Anlsterdalll 6 Febru.ari
SEMPER IDEM.
bovei1,genoemd voofstel van de de:ueen'-I
e v rn urwen......
: cell a1nvang maken. De defini,tieve spe- 1937. Gezagvcerder P. de Haan.
te dan ook bedoeld als finandeele rugdie zijn magische aantrek~ingskracht
..
r l~~~ ,g~·;-lP. d.~n .i~.~~,. naa.r ~ant~ml w~a.r
, "'I .....- - - - - -....~f"--..
gesteun, tat ll'€erdere zekerheid bij I nit te oe~enen, en dat bleek vanIn den aanvang werden al~~ rguuen j);uJ hl1ll ~!gen f4Ul~H~~ z\.JIlen pquvien. De
'N ~ a r A ~ s (e r'd am:
BUITENZORG: II. ll. S.
eYentueele exploitatie-tekorten in de
morgen wel overtl1ig~nd ,op Saleri,lba,
oPJJ~schreven m~.ar tc,en nlen ,!i,e,t .e,er#~ j ,eve.~tue~l~, c<v~Flg,e,'qen~a:d:gd~ kr~chten 'M~vr. A'. 'Aalbers-Lieupven en'2 kIrider~n.
toekomst.'
,
waar de pro~u<;:tleleider van' het
5.90-tal achter den rug had, werjen al- I h.oopt own t~r plaatse zelf aan' te
q. D. Baans, mevr. A. G. v,d. -Bergh van
Naar aanlei,ling' ',v,an het b,erich,~ <lve,.r·f ",
,
'
Ieen nog namen genoteenl van sollicl'-! "verven.· ZiJ llJOg v'ermetd' da:t 'een deell Hemeqoord-:-Als-dorf, .
"
Y
II
0 1
Ij
t
i h d
Ani£, de heel' A:,bert Balink, in ziJ;n
t "t'
di
it l"k
'A '.
" . . . . , , ' , •• '
",
Ch. A. Clamer, Ulevr. CraIller.
h~t leeningsvcorstel van de Ge:neente . I e ukklg '1. ;1 ~.~ oms ·and g e en van
an en, e QU3. J.!. ; er IJ e~n .go~.<;l~n i,n- '~,8f "cB,namen .o~ e.~n qe,r ell~nd~n van ' Mevt', H. A. E. van Dishoeck en k~nd, J.
riUitenzorg ten beh~eve van onze stich- 'd~en aard, da .. WIJ. th3ns n?J geen lee-,' woning de gelcgenhcid had opengedruk maakten. yoor de hoqf~rcl ~~d d;en. A~,c~iP7~' 'ya,\rvan .~e!1 vq9r$han<;i.s J. van qijk, meVi". v.an DiJk '~l) 2 k'nUeren.
tthCT hetwelk ook in JJw' b'a(i vo.:>r... ;I:J.l,ng beh.o.e.y,~.n. G.ften V.~O,elen ons nog I ~.t~ld VOGr Inlanders om ~ich aan
men no.g geen ~esChikte persoQ.n g~,- ~en n~arn nJ.e~'~vel}sp.ht te nqemen,'~oc~ w. Cli, Ha~-deU1an. 'nlev!. ~!1,rdem:,~. A.
k~~~, verzoeken wij U; i5e~,e~t~:f pl~;3t- : sf~e,q.~.. fI"1 ze.t!r. bevredi~e.~de ma,te toe. I, mr.lden yo-or figurattc in de' "fillli vonden. Onder h~t dui'zendtal, dat zIch .jat in de ,b.ul;lrt v~n de ?hilippijnen ~{pJa1lJ HoutIijve, hlevr. van HoutriJve en
s~J1g van het vo:gcnde.
.
" "
,WI! ~IJ~ ,er ~.~nt~r nog ~l~t hee.ema,al.l ,,:rerang BoeIan", waarvoor de'o.p~
aanmeldde, heeft men tenslotte een can- llgt, z,~l 'Y0rp~.I:i ge~·a:lkt.
,- ,
M,evr. J. ~uiper:-In§Jnger e~ _~ .kindell't'.
'Do')r dat bericht is l!,et mi~Y,~rstap9 Da~rQm :Wll1~9 'Y 1j da~ po!{ y~n de~e ?~-'
. .'
did1at kunnen ontjekken, die hiervoor
.
,
"..tvr. A. O. H. Maurau-van,Breda Kolff
g~rezen, dat wlj nu g,eftn .~ift,~.n m~~r ~~g~l~re~~ gfb~u k ma~.~,~ lf~t p~lbll~k op parr en "b:nnenkort ?ullen begilll~~~l. in aanmerkin~ z'a) kunnen, k'Cln1~,n. p~ I .. rel!~,l.o~,t~ n~§ ~u~n~t:1.'Yij'm~d~d~?,len, ~n ~c~~~de~env'~WMoc;e/~~~j~in{Pevr. Meijer,
r.Qodig nebben. Dat Is echter geenszins te wekken daarmee voo.t te gaan, ge-I
.
candlt~aten, dIe tl1,ans gencteerd ziJn, <l~.~ OJk de' werkz:-,~ril~ec1Jn "binn'ens·Ir. D. A. G'~ N,~ve. J. H. N1eberd:ng, mevr.
h'et ,crevaL
'legenheld daartoe bestaat aan onder- I De be.angstelling was overwe~digend. zullen zlch vanzelfspl'ekend behalve aan huis" reeds v-et 'gevorderd zijn.'
Nieberding en kind.
"Het is 'toc'h van alaeineclle bekend-, staand adl'e3. Iedere gift, hee klein ook, 'In totaal hebben zeker rond duizend deze eerste selectie op het uiterUjk flog
Dc heel' Saeroen, ,inheemsch redacteur
Mevr. H. E. Rohm-MGsbieck en ~ kin~~ld, dat' het opzettelf' en' exploiteeren . \vordt dankbaal' aanvaard.
. IInlanders vanmcrgen ges.olllciteerd. De' 11ioeten 'onderlwerI?~li aan ee.n .verdere va n AI1et.a, heef~. het scenario kla'~r. ~et de~~vr. C. Romeyn-HDltkamp.
,
van eeh· g.B.S.-5 in de, eerste jar~n \
.
" tceloop was zoo groot. dat men tenslotte en scherpere seIectle naar mmuek, etc. het draalboek ZIJn de heeren Balmk en
Mevr. M. H. J. Schw=de:'sky-de Vries en
s~eeds verii~s 'oplevert. Hoezeer wij
HErf II. 'B. S.-COMl'fE.
de lieden moest weg sturen. Politie Tenslotte zuBen d~rtig man ovel:blijvE.'n I S:leroen reeds 'in eEm vergevorderd .sta- ~ll1d. mevr. L. Slctemaker-Bcom en 2 kinyen9~~,~lde geste van Burgemeester en
'Tjikeumeuh ~4 - tel. 162 was noodig om ordeverstoring tc voor- voor de· definitieve ,be~etting d~l' flgu-l diuin. Men is than;:, bezlg aan !let vier- (l<e~~vr. A. J. de Vi,ssel'L-v.d. Bergh van.
We~hoUcJe~s. yan a,l\i,ten~o~g 'o~ h09ge.
~ult~n.zorg
komen. poch zelf~ nada,t aa~l,gekond~gd l·allt.enrollen,
. ':
de deel.l
I"
, ,
,HeineI:oord en 2 kinderen,

I

I

I

tJ.

I

I

1'8\

-

k

vei';

I

I

••

J

a

r

.

'den

,1

r-

,

I

•

.

I

ie.

"

e-

k.

'5' C heepS beric fl ten

I

n.

•

dan

'v.an

a.or ..

.-.

I

IP·

':f..

I

I

op

I

h:e:t

_. . .., . '.

l' /- ]'te. f;lrr

t

f - \" t

-; '. __ '

er

"

'J

I
I

te I

oo-.r

I

i

I

I

I .

"

.'

~1~;

U
-t•

.',"'"
,,:.

-.

~~

',

Djokjasche
Postweg Noord 15
O~TVANGEN een bilzonder moole
,(NOO-CHINA ZILVER en KANTWERK.
PAS

BERICHT
,.

Oonderdag 11 Februari o.s.,
Chineesch Nieuwjaar, ,zal het
Bataviaasch Nieuwsblod niet
verschijnen.
H. H. Adverteerders wordt
verzocht, hiermede rekening te
wlllen houden.
DE ADMINISTRATIE.

..
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3Jilltn IPritrt'Sf~~
, ". ~:~.' '.:' J
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A. vond- Vendutle
Dinsdag 9 Februari
KONINGSPLEIN ZUID 17
van een seldseme collectie
PERZISCHE TAPIJTEN
KASHAN, Aspahan, BOKHA:
RA, Kirman, SHIRAZ, Afghan, BELAUCH, Sarouk,
PRINCESS BOKHARA, enz.,

Adv e r t e n t i e n
De Heer en Mevrouw

tetwij' de wijc. Yin ... ~roitees.n ..,.
worden her ,len I
, :4to

GEZOCi':iT
voerd :

KI)KDAGEN : Zondag en,
Moondog 9-12 en 5~8 uur.
Aanvang J vendutle 'pl. m,
6.30 uur n.A1.
2897

· geven met blijdschop kennis von
.;:de geboorte von hun dochter
MARCHIENA WIMKE .
Militair Hospitoal
.; Bcitavia7C" 5 Februari 1937.
2889

I

A
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RfISN[CfSSAIRfS
zoowe I voor dames as,'
I
heeren.'
I
In voorroad in alleafme-

, Konlnqln Emmalaan 7 pov,

tinqen.

"Mr.-Cornelis, 6 Februari 1937. •

, Ook' gekleurde.
,Aile gegorondeerd von echt
leer.
2a83
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Hoogs' , acl"••
r. , ro...,,,.. t..'J
,
Interessa"t. yoorfilml
~ •
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Kall Besar Oost 8, Batavia,.
, Brleven met J:~~~dige InllchtfnTel. Bat. No. 96.
gen onder No. 2877 bureau Bat.
,. 2870 Nieuwsblad. '
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De H'oofdcommissaris von Politte mcokt bekend, dot in
N..V. Cultuur On~ernen'lin~
verbond met de PASSER MALEM, op 7,8 en 9 FEBRUARI 1937
"POERBASARI".
en de TJAP. GO MEH feesten op '23, 24 en 25FI:BRUARI 1937,
•
het verkeerop de oncfervolgende 'toegangswegen zol worden geTegen inleverlng \ van de oude
regeld ols, voigt:
aandeelen a f 5'00.- nomlnaal, met _
.
1. MOLENVLI ET ,WEST zol uitsluitend mogen worden bereden bijbehoorende dlvldendbladen, o n ~ '
•
'
in de richting NOORD-ZUID, t.w. voor het LANGZAME der bijvoeglng van nummerlijst in
'TIJdschrlften kunt U een kauze doen om lelf,een
VERKEER (sodo's en deelemons) .
'
, duplo, kunnen bij ondergeteekenleestrommel samen te. stellen. Minimum' prljs
2.50.
De aanvoer naor de benedenstad voor aile rij- en voertul- den op alle werkdagen (uttgeson,;',-..
2.
gen geschi~dt longs MOlENVLJe.T&90ST~,-..' Bezoekers derd 's Zaterdags)' van 10 uurv.m.Ronl~ns : evenee~s naar ,efgen keuze,
!'
voor Hotel des -lrides rijden longs' M'OLENVLlET-OOST en .tot 12 uur 's mlddags .
,',Vraagt Inllchtlnge.n
~ .'
rijden vervolgens over de bruq bl]' de' BERENDRECHTSNIEUWE AANDEELEN
LAAN - MOLENVLlET WESTop in, ZUIDELUKE richting.
.
.'
.
3. Vanaf 6 uur n.m. of eerder zullen de' hierondervolgende met bljbehoorende talon eli couweqen voor her verkeer geheel worden afgesloten :
,
pons vanaf no. 1 ontvangen worA. GANG TORONG 1 en 2 . '
den.
"
Rijswijk if
.
Tel. WI. f, 2 enI , : 1596;""
B. PASSER GLODOKWEG.
I' ,
In Nederland geschiedt de InwlsC. PANTJORAN.
sellng bij de N.V. De Rentek<1s;te
D. ASEMKA - ' KALI BESAR TJINA.
's'-Gravenhage.'
":'"
%
E. PETEKOAN - PETOEAKAN.
De dirlgeerende firma
Auto's kunnen worden geporkeerd,op;,het voorerf der ' 2de
JOHN PEET & CO.
POLITIE·SECTIE en voor het gebouw van l,INDETEVES.
Batavia, 6 Februari 1937.
2896
2881
DE HOOF'oCOMMISSARIS VAN POLITI E.
" 28.69

1937 overteed
te Harlingen in' den ouderdom van rulm 91 Iaar
onze lleve Moeder, Behuwd-,
Grootmoeder en Overgrootmoeder

.R. L. BRANTZ"
~

Voorlzetting-Vendut Ie

op Maondog 8 Febr. a.s.
ten huize van Mevrouw
L. TWIJSEL,
Koning~plein Oost No.' 9
, van' HED. MOOERNEN in:'
boedel,
OVEROEBRACHT
van het PERCEEL KO·
NINGSPLEIN WEST No. 10,
w.o. div. djatl en rattan.
zitjes, bureaux, SECRETAI~
',RES, vloerkleeden, hanglegen spiegelkasten,' SANIT. •
WASCfrrAFELS, nette bed-'
,den met veennatras, ,PAZ'
O'SEL KREES, groote drlebladige
schutsels,
goede'
OASF~ORNUIZEN, enz., enz. •
Kijkavond: Zondog a. s.
von 5-8 u. n.m.
'~

Emeritus-predlkantder N.
H. Kerk van Maastricht
Namens de .famille:
G. J. AALBERS
BuiteilZQrg,5 FebruarL 1937.

•

Heden kreeg ik telegraf1scl~ ,
bedcht, dat op 5 F~ebruari
in den ouderdom van, 75 jaar
zach~' en kalm te Den Haag
Is overleden mijn beste Vader

•

OUd-hoogleeraar aan de
Technlsche Hoogeschool, te
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"agnoa
. t T kken
M Jas re

.

,.'..

,':,

t

verlaat tijdelijk Java en legt
14 FEBRUARI a.s.
de praktijk neer. Deze wordt
waargenomen door
..

D. B R 0 U ,W E R

,x'
f

(
ARTS
en blijft gevestigd
.
RADEN SALEHLAAN 41
Telefoon 1372 WI.
Spreekur~n voo~toon :.
7 1h-IOY2 v.m. en
5 - 6Y2 n.m .
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1937

SIN TJONG FAT &Co.

KEBON SIRIH No. 11
AANMAAK OP TEEKENING.
UIT VOORRAAD

R

LEVERB,.tAR~

138z

FA ILL ISS, EM E.N TEN

•

os i ,is
de

M e'u bel m a k e r ij

Raad van Justitia: Batavia. .', C~ratrica': Weeskamer Batavia.,
Ridder in de Orde van de
UITOESPROKEN biJ vonnls 3 Februarl1937 (R. Cs. Mr. A. BoeyeL
Nederlandsche Leeuw.
Tan Ko Teng, wonende te Tjltj"alengka.
Oey Siang, Tjin; koopman handeldrijvende o/h merk "Rackethandel
Namens de famille :
Oey", Bandoeng.
UITGESPROKEN bij vonnis 5 Februari 1937 (R. Cs. Mr. A. Boeye>.
O. JANSSEN VAN RAAY
Lim Klong Hin, kleinhandelaari Batavia.
Raden Pandji Pamekas, gepensionneerd HoOfdcommies blj de BeBa~avla-C., 6 Februarl 1937.
stuursdlenst wonende te Tjipanas, Sindanglaja.
2890
UITOEFENING RECLAME-PREFERENTIERECHT op goederen van
I den fa ill. Q<:fede-l Lie Wic Hongmerk Toko Tjeremai, op Zaterdag 13
Februari 19~7 iil het tokogebouw Tjikini 17, te :Batavia-Centrum van
8.30-12 uur v.m.
Vorderingen 'met bewijsstukken In te dlenen bij de Weeskamer te
Batavia uiterlijk' op Donderdag 11 Februarl 1937.
Hiermede 'Vervullen wij den
~ INDIENING SCHULDVORDERINOEN uiterlljk op:
. ' treurlgen pllcht kennis te
127 Febr. 1937 Lie Wie Hong merk Toko Tjeremai, Batavia-C.
geven van het plotseling
27"
1937 Giam Kim Soey" Tjilh1tji~1g, Mr.-Cornelis.
overlijden van den Heer
27"
1937 Oey Kim (KiemY Soey, I<rawang.
27 "
1937 J. F. Later, Sambas.
H. VOIGTS
27"
1937 Hoo Kong Hye merk Toko Sin Hua, Cheribon.
in ,leven geemployeerde op
,
VERIFICATIE VERGADERINO gebouw R. v. J. Batavia ddu.
onre onderneming Ka-llsat
17 Maart 1937 Lie Wic 'Hongmerk Toko TJer~mai Yd.
De Dlrectie der
17"
1937 Oiam Kim Soey Yd.
.
1'7
19'37 Oey Kim (Kdem) Soey _Yd.
, N.V. CULTUURMIJ.
17
1937 J. F. Later yd.
DER EDJI NLANDEN
1937 Hoo Kong Hye merk Toko Sin Hua yd.
17
Djember, '4 Februari 1937.
VERNIETIGD bij vonnis dd. 29 Januarl 1937.
2835
. . . . ._ _. . . .
. . . J(~ Tjin Hap, employe bijde fa.,Kle Tiam Goan, Batavia.
BE~INDIGINd door ophefflng wegens gebrek aan baten besch.
-......--~--------~. V.J. ddo,
l
.
29 Jan. 1937 H. Laanstra, Bandoeng.
29 " '1937 Sech Dijab bin ACh.mad Nagib, Cheribon.
I
289~
29 " 1937 TekLie Tan, Soekaboeml.
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58 Parapattan Koningspleln 006&

Professor W. H. L. JANS, SEN VAN RAAY __

.N. V.B08~han~81 &Dru~kerijYiss8r&Co:

VENDUKANTOOR"WEL TEVREDfN" ;Dr. A. K. J. KOUMANS

Mevr. B. AALBERS·
.'
Llsen
Wed. von G. AALBERS
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r. '·OprUlmino ,kalenders" met 50

OP '4 Februart

I
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ZOO JUIST ONTVANGEN:

"

Oeen. ontvangdag.

.i

VootSt.Ulng ,

S.JO e.m.

'

B EKE N D M A K-I N G

, Th. M. C. KEUCHENIUS
en
D. KAL

"I

,

.:

Verloofd ~

'

oj

Administratie· en lnecssokantoor
(annex rechtszaken) In Midden-

Afd. Huizenbeheer,

.

...

,. Iyonds sfechls I ultg.b~.id. ;..:

ENERGIEK PERSOON
om na korten tljdhet beheer op - - - - - - - - - -....- - zich te nernen vaneen geed Inge ..

enz,

KRIJGSVE'LD·Bosch

.

Van4f 11, fEBRUARI •..• f!

T

"

automobielen
Onze showroom is heden~vond geopend tot 8 uur en Zondag'rnorgen
•
van
9
-·12
,
uur
- 7 Februari
•
,

NIVe'

I

tv1aatschappij t.v~d'~1 voorheen

FUCH,S .& ·RENS
, Tanah Abang West l'4

,

&5]

• • , . . 4"

1611• •,..0*.W

LiI • • •

fel, WI. 477
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BATAVIAAS'CII_j~""~UW~,
-';....."Z.8teJ
.:~ "';1·.,'
-,.ax. ,_,'S','BL-.t-H
.au. ._,_.'Y.iU~
( ~lg ~6. F'eh'l~ll:\I"l~
.

Het koloniole vrccqstuk

"",.) 1~'

Verwoede gevechten rondorn Malaqa
'I.

Plannen tot heropbouw von. Alcazar.

I

•

Verlleseti tler Duitsche vl'ijwillige,.s

Oligeregeltlhetleir, Ie
illoskolt
,I,

afgesl~gen

Nauonalistische aanvallen

I.:

~

\.

If

. EEN VERJ~L4RING YAN SPAAK
~. '

.. 1.

,. •

.','"

,

•

'

, ..

t! sse 1, 4 rebr. (Transocean).
minfs'ter van Bult4:mhlri'dsch~ Zaken
Hentt S~'a'aK "de'elff~ nedeu' In den' 'SeM a log 0, 5 Feb,r. (R~~ter). Een, reqeerinqs- naat
mede, 'dat '<hfVafencfa:-regeerin'g in
ve·tKntwcordelijk·
communique meldt, dot Franco s troepen cfe reqeerinqs- ,ha'ar taa€$t~f nota
held voor den Irio6rd oi)' de\\' Uelg{schen
stellinqeri in het Aloro-district hef tiq hebben oonqevol- dlplomaat ". baton" Jean 'de Borch'grave
; .
'.
len, doch met zware verliezen werden teruqqesloqen.. Van z1ch af. w1jst. '
De Vale'ncla-regeering nam, het ~~tand
De reqeerinqstroepen hondhocfden hun posi ties ook in punt In, dat de: verautwoordelijkheld
zou moeten worden .vastgesteld .door het
den Olen-sector, waar ~eri intens 'geweermitralfr~.~r Internationale
Hol' van 'A.rbltrage te
vuur gaqnde is. Vijf regee~ingsvliegtuig~n'vielen ,,~r!~ , 'S-O!~ venhage. ;' . .
.. .' '
N~e~ten)h1 ,ver.kl~,arde. ;,de 1Vq.lene!a·re·,
3-moto'rige Helnkelbommenwerpers con, wocrvcn twee gE,erip.g
,?~ch ~~teJ,d, ! ~e}fs, :a~ ,,~u 9~ u~t;-,
wer.<;ierl ~eerg'eschoten en de derde een' n"oodlan'ding sp;raak v~p "_h~~ .ij~;H~'~1?-e:.trlb,u~a:al ~~,n:
.v~r, h~~r Ni~~nJ in ,~\!e.r9a~~ .~e,t
moe'st maken. Een eskqdritfe 'regeer.ingsvliegtuigen be· gunste,
de
vr~~~~~~h~p~~lli.ke I ,b.~tt:'eJ~~il}~en,
sc'hoot twee cavalerie-eskadrons in den Marbella-sector, welke ."t~s~cJ1~~ ',1?-a,~r e,n, i,q~ .p.el~l~~~e
f

g r

De

l

aile

en

die zware veri i~zen leden.

'

'

r~geerlpg,.pes~~,~n".id,e .y'er.\al~~\i~ ~~~~d~-,

. yergoe~lI:t~" ~~n ~~" f~jnllle .,v"n d~"~ ,.v,er.
. ..
mQ,Cj>r<;te, ,utt ~;e, b~t'}JeP~ . ,{, '.
1 ."
I .Witten teruggeslcigen " ,van Toledo en ppmaat van SpanIe
De' mtnl~ter' w~es e.rop .dat ~le r:pefgi(richtte ee~ open brief aart. den. Baski.. sch~ t~ge~~.l6'i,/)ia#, ,~~}p.~{S~~id,6'p e~ni
. ,schell PreSIdent Aguirre te BIlbaoJ waar,- onmiddel1ljk~' ~lY' onvooiwaaruelij.ke· 13e·
1\1 a. d r ,i d,
5 Febr. (lIava~)... _Ee~ in llij dezen wijst op de onjuistheid ~an 'ta'li'n;g det "schaqe'ver· <5 ed(ng d'a'ar ifj tot
conUll11niql1e ~"~1
de Defells~eJun~a de opmer,kingen over, de houding van de' corlclus1'e'·was ·.'g~omen' <f~:(t de Va-mel~'i, dat, ~e ,regeeringstroepen een aall;- het Spaa~~che eplscop~at, ,w~ll{e J\guirr~ re~:c:la':'!.~·de~f!~.(0~ ?P.~ .Il~~e~:, ~~s :.w.e •
tal tegenaanyallen ,der 'Vitten, ~ie onlan~s tIJdens, een redevoermg m~ak~e. ke~ ,~a .~~n frioor.~' n6~, nl~~ I1~~~t', g.e~
traclltten ill het \Vesterpark de verloren
De l<-ardin~al wijst er met nadruk op'. daan
de identJ~~lt 'V..~i1 de, (J~ders
pos'ities te heroverell, hebben terugge. q.a't g~nerl;l3.l Franco dell oorlog n},e,t vast, te stellen. e~ .hell fa bestraf~en.
• •
'
'~'l"
. '.
:"
."
voert t~n I behoeve va~ de rijken, dq'c;l\
D~ Valel1cia·regeerlng, is ~ besloot
slag~n. De ;~,~geer1l1g'Stroepen vero~er4en grootere sociale rechtvaardigheid be- mfnlS'ter Spa~k .-:....;. daarom ten volfe ver"
de ~elangrijk~ strategische positie "Esa.- pleit.
antwoordelijk:
lebilla." in de Cite 11l1iv~rsit~ire.
'"S~n'or Aguirre", besluit de .kar-<iin~:}i,
. '. ,. . . > •
In den l\i~I,'1:ga.-~ector werdell, (Ie Wit. t:giJ hebt den, verkeerden en een slech."
ten verscheifl~ne kilometers in de rich- ten weg gekozen."
J1 ~r. ~f{I~(J'" ,
ting''-~~lll l\IarbeUa. teruggeslagell.
UNIFICATIE DER' PARTIJEN
I

Radek

. ,

B er.Hj,n, 5 Febr. '(Transocean).
..p,er A,ngrifJ ,vernee1!lt uit. }~foskou,
d.at aldaar gisteravond ern$tige ongereget4l1.edeh hebben plimts gehfla. 'No' stracitbe'toogin!j(in in de
'atbeilter,sdistricten,' wdarop bedrelgingen .tegen Stalin werden vernomen, kwamen versch~i(lene'hondefden st'udenten iii het centrum
der stad', met de SovietmUitie tn
bot#rr.g; De minister van Binnenlandsche Zaken Je,shofl deed spe·
dale 'G. P.-oe troepen en kleine
tallks uitrukken, die (jp de menigte
vUltrdetl; Iwaardoor 15 person'en
werden, 'pe,dood en een 40-tal werd
gewond. De ongeregeldheden zijn
een gevolg
van
(le voedselschaarschte en de jongste massa·
arrestaties. '

om

)HI",

)De Duitsche verlie%en

I, :

.rege~d"g

,

Motors

D.'e s.i;a.· king' .6IJ;" ,Gen.

I

,
{

IIEi' PRiNS~I.jK PAAR
,

Den H a, a g, 5 ~ebrtia:ri. lilt
Krynica wordt gerneld, ,dat h'~t:p,dn&~- :
lijk paar van de ,schqolk~n~e,rep; fli~~ar .'
Cell- .ulbum met een huldegedlcht ontvlng.
NIEUW VLIEGVELD
Den Ii a a g, 5 F.ebruaJ'i.. tnt.
Tilpurg wordt gemeld, dat er. binne'nkort een begtn w{)!dt g~maaKt met den
aanleg ~an het vllegveld Neerhoveri' ~bij
Gllze-Rljen. De aanleg ~eschie<:it ,In.
'werkversohafflng.
NIEU\VE LANDING,SPLAATS
De. n H a a g,' 5 Februarl. ,'ne
K, L. M. ,zal in ,de t.o.~l<om~'t, op de In<;l.1~.

rO;\lte h'et. palestijnscqe. y~~¢gveld ~y~,~'a
aan~,?e,11 in ~.1~HltS :van a.~~~'. ~Y,~(\ai ll~~ ,
cp ,een afstand van 20 minuteh va~ '(~r"
Aviv. en 45 minuten van Jeiuz'alem ve'r.
,wljderd.

1,'- .

bUJtenla~dsc~e pol~tiek w<?rdt geacht.
'
"

~R~#s~iiE 1\IEE~n~GEN

,

.P e, n fI a a g,
5 ,~ebr. p,e f.eg~e
rmgspersdIenst meldt, ,dat. de moe1l1j~·
heden inzake de Jamboree 'zijn op·gelost.·

~

.'

I

l

,;0

,"I,i!
,;

,

,D

en

a a :g,

,II

,5

r~p~u~ri.

'to

.;!f

-De1 ft is ,.de oUd-poogleeraar ,aa}) ,4~ d
Techp.ische ~oogeschool prof. dr. W. H~.J rf
L. Janssen van Raay overleden."
.',: (I

m

.!J%7 ' :
!U2
~¥?~~~~!!!~!!!~!!!!!J.!!I!!!!!!9!

Bn~pe ;1~,~p1e~\yer~jpg' ~en, onontl,?e~r-

l1~k ,.~tem-ert :yap ~e ,thuidige Britsche

'

~

•

OJ

..- . ,

'.I'!

•

,H~t ~\I$'~is<:he ·Ieg~r
.,~i1

Moskou,4 Febr. ,(Trans:",

. '.
" . ,"I) ••.• ' : , : : ':
~
Lon den, 4 Febr. (Havas). De
ocean). Tfjdens een toesp'ra'ak : ';:1.
1\1 d . d 5 Ii'ebr. (Reuter). Der.
VERWIJDERING DER STAKE~RS
,.Dally Telegraph" acht het onw'a'ar: :r
in de 'militaire academie te Lea. r 1 ,
n,in~rad verkloarqe de <;:prn~js
tig in den Las Rozas-sector gevangen
;
\"
,"', '."
, " ..... ,
~ql1ijq}j~,k, d,a~ .,von ~U~belltrop. te 1.onge n ol11en nationalistische soldatell verF I i 11 t OUJcbigan)" (; Febr. (Reu':',
den qem~rc}1es' ~al doen in, verband met
saris van OQrlog Worosjiloff dot
klaarden, dat de Duitsche troepen, dIe
ter) . . ~.e" G~~l~~,l l\I?tors Corp. ~~eH
Der 'Angriff I meldt venter, dat
de ('J>.Ui!~~~~ .~ploni~te ,·,~!S91?-eii. ,"
"
Sovjet-Rusran~ 'na d,e voltooiYnp
b ~: 'I 'ht " :,"t' , .' "I~'
~o~kha:rin. ee!1- 1iq.rtqa~vql lp,re~g,
H~t plap zeg~,;' "Ah'o.r~ns Eurqpa gevan ~et derde Vijfjorer:"platt
in tercio-uniformen in 'de nationalistiee~l eye sc II verkregen tot het ver..,
toen hif " , gister lnet Radek gecon..
l"listg"esteld is +"11' a!:lnZr~'i1' va-"n d"l..v. v'r'e
,
\.
.
II
''1'~'
~
~.usche gele'4eren meestrijden, titans nog
wij~e~~n .~~11 de ;~i~-:,~.~~~-,~~~:~~r~ "uit f;O!ltee~d .iverd, ,zpociqt hi} !1,qar
de,:?~ p~~ va:~t~\~~~" \v~~rv~~~ )~~t t9~- ,st~at zql z!i n ~1n.I~~er ~qn qnr;l~
.~
1000 ;man tellen tegen 10.000 in het be·
de door hen bez4;~te .Iabri,~kell, doch het
,h~t, ,gev,an:ge.nish~spi~aal mo.e~t
t~.~<l,~n ,yan. .Q'1Jtsc~lllhd' ..t ot d,~il volle~ . 70 ~ilJioe,n ~oldat~n ,yon beiQ~
van
Januari.
Zij
zeide,n,
dat
de
Duit·
is
lliet
b
k
d
11
'j
I
k
?porden
getransporteerd.
:
Tijdens
kring
vaJJ.:.1?evr~,~n~e
ha:qes
,noodzak~JiJ.k
seksen,
die
den
militairen
leefin
g
L~
,,(
'~ ,'< ~ ,~~~., ~\w;~ ,;~~~r}\ za ; v:~rztO~., ~~ll
q'nf!ervrafli"nfJ ri.o,or ,den ,p'~otjtiIi:::, kan een inleldlng tot de bespreking
sche troepen zwaar hadden geleden door, een g'emeenschappelijke partij te vor- d~t.. ~~ve.lsc~~1ft a~ll l~e ~~a~e.rs, te ¥t~~..
reur-generaal, Vyshinsky, besc.hul!van het x~a,t)g$t~J< in~a\{,e ,~e ,h~rverdee- tijd he~~e'n bereikt,' rip" de b,eeri
te brengen.,
.
hUll heri1aalde massale a'allvallel1 tegen' men, welke generaal Francisco' Franco kenen.
'
~if1..de ~a,dek Bgek~,arin van ~e'~e·
lung der bezittingen buiten Europa, zelfs
het vernietigend .vuur der regeerillgs- al& haar eenigen leider Z<>~ erkennen
plichtif/!te~d a~n de tegen Stalin
niet .~ve.rwo~~~l .~?r~e~/' ..
"
.
, WorosJiloff voegde hieraart ".~
troepen en ten gevolge van de ~anval- en· die Partido ,Franquista zou hee~el~.
GEEN QtvEREH'N~ri~ll)ii~G ..
gerlchtfJ complotten.Ook .d~' Fr~l}sche blad.en Romen terug
t~e ': ~ i,De' Sovj~t-Vni~:' ~Ed he't' .. ~;
I ' "d I
•
t
In verband met de enorme populari..
01> het' vraa~stuk ih;zal<e, d.e nUitsch'e'
en er regeermgs anks.
teit van generaal
f1~ranco
schijnt
d1t
D
t
.
t
5
P
b"
("
.',
'
)
;
,
kolon,
'
iale
ei.seh.e1\.'
,en'
it'lle,
,zo.nd,e.'r
uitzon'
beste
leger fer wereld hebb'e'n .' 1
.
,_
e, ,r ,Q I " ......~e~. ~f~v.a~ / IP~
,f
plan gemak,keliJ.k uitvoerbaar, docjl de, bespreIdngen j;U,S&~h~tl de. directeuren
' ,,
dering, ,~ijn g~kaI).t tegen de'n atstand
9 a n gez ien zij in geva'i va~ 00"'generaal wll niet als dictator worden 1 van, d~,a,~~e.ral ~(~ot6t~'.~~fP~,~ji~~,.a;vail g'ebfed' aail OUltsdlhtnd.
,De vrijwilligers
'r6g aan verscheidene fronten
voorgesteld.
I ,beld~r~lei~;e~, ,.djn . gi~~~J:erl':Jot .l\eJl,en"
...'
' De ·"gch"o del FarIs''', schiiift: "Meent
tegelijk zaf ~oetEm vechten. \
f morgen" ges~h~rS.t;, iQnd~r' d3t - ov:erefm. ,Ellgellllld
Hftler da,.t Iii~n hem <Ie. kOloh,ien zai teHE'r CONTROLEPLAN
tstemming
werd,
berelkt•.
':'
.
'...
,.'
,
'
ruggeven,
op<iat'
hlJ
vooir~hien
zal
truniIET ALCAZAR
E!k lid vqn het r,09de "Ie'g~:r
" '. . ' . ' .
'
lien vormen?"
Lon' den, 4 Febi". (Transocean).
moet
niet allee'n een' goed SQ'IDe . speciale correspondent van "iia.
VORDEJU~NGi.N Q'E~IMi(T I,' ' : ~;I :'
L.·cha·am;:scu'lfu" ur'
"iI~ ,Ami ~u p¢uple~' m~r~t qp: "WanIn den loop van de volgende week zal
daat; doch 'ook een goedgeoevas" te Toledo qleldt, dat generaal Fran, '
,
n~~r Hitler .koloriien ,verl{reeg, zou er
een nieuwe plenaire zibting van de
,i ".
'
~een reden bestaan waarom h'ij - zoo
fend oorlogstechnicus" zijn".
non-,interventie-commissie
plaatsheb- co heeft besloten het Alcazar' onder lei": ~ e, t. r, 0 i. ~~ ';~ -ke'~,., (~e»f,e~).
,F;~N PL4N VAN £ 2.000.000
goed op weg zijnde - Z<>U ophouden en
ben. Verwacht wordt dat tegen dien tijd ding v,an de beste Spaansche ingenleurs "p~.al~e . v9~~~ripgep., ~m~ ~~ma,~~~,~, ~e~.,
kla.'Hde ~q~J?hY:"I.~A ld~; ,.s.~~..k(~~.sc}infe~
.
'.' n~~t:.de .~e.rp~ga~~ .,V:,an ~u~~n e~ M~lte' doen opbouwen.
aIle antwoorden op de voorsteHen tot opnie'uw
, ,
lentie .gi~ter~y~np tqt ,6.4~zer om ,10 u'ur ,L o,.n den, .,4 febr..(Reuter). ~e- me,dy., Danzig en Elzas-LQtl'1aringen zou
.
•
_ ,'_i
...
het vel"bleden van het vertrek van vrij·
. . . .5
Gfsteren 'werd reeds een aanvang ge- '5 morg~ns werd ,ges~horst.
den wer~ een WItboe.k gepubliceerd dat elschen."
. '
f
'!"~~
.
5
'.
--:-.
.
.
Ii;:
willigers naar SpanJe van de betrokken maakt met het opruimen van het puin
een p~a,: ~er regeerin.g bevat v~,;r, de
b,e .. ~r~ .Nouvelle,~ ~chrijf.t: "Nadat
. ;;i
regeeringen zullen zijn ontvangen.
van ,~~n ?hysi.~ken '~st~rd DJ.ll~¢hrar<i ,}ijn ,ouc!e kQl?nien ,teru~ Jt,",').(ll,,"
De "Da.ily Telegraph" melc;it dat het ~~01~~ o:m~:~le~:Wg'e~:~gr~:~g!~:~J~' Het 9,9(e,'"!r.,'.,s.J~.o,'·o.~m,,--i.',n,_~:·~.. s.;,~·'ev',ci(ir verbet:ermg
der .~at~e e.n!~OOl:ZIet m vrlJwlllige Ucha- z<>u ,he.l~ben ,~ekregen, z~u het de annuK.
ontworpen controle-'plan, dat van toe- aanhimgers der regeering.
1I.T e 1I~
Yo'" k
meMbJke oefe1nmgendvoor adllen.
te l~ering van alle. €erdtorlale clau,sules
passing zal zijn op oorlogsmateriaal zooJ.'"
..
(Reuter).
-. jj
,
D e
'6 v e
t' ~ 0'05 F:'ebr.
min g'"
f _ . "bata t r~g~ en wor en rhee..skgen°tom.ePt dr van het Verdrag van Versailles eischeri."
weI als vrijwllligers, erin zal voorzien
VLAGGESCliip "f\IUTSU"
GENERAAL l\IIAJA
t u' a tie "
"
v~;r e. ~~~;l,lg ya ll d en P YSle en
.es fl~ , "lA, Repub,liqu,e" v,erklflart: "De En. .~ t
,
.
dat schepen, kiie bestemd ziju. voor
.
'
" , . 1 s : ~ ? g" ..S t, e..e ~ ~ v~n .sc1}Q9Jk~nderen, ;vel1~e m3:~trege!,en ·gelschE}lj zullen in aniwoord op de Vuit. 'T 9 k ,1 0, 2 Febr. (~oQ1el),. Jil::Q~\l:a ,,'j
Spaansche havens, waarnemers aan
Mad r 1. d, 4 Febr. (Havas,>. De, c r i, t .i e k, , ~ .0 c. ~ "g ,e m e, ~ n d ~e ri ~e.g~ermg gaarn,e ,In zoo rUl~ mw~~- sc~ ei~cl1en verklaren: "Wij' hebben gt:?l?~ste slagsohip, "Mutsu", rctf't pas Is'" \1
boord zullen' krijgen.
voorz,i~ter va~~ de Junta po~ la ,Def~~$3: W Q r d~, d,a t, . ~ P, .v.e f,.e ? ~ 3:. ~ 't- lii~e ,p~te zou benutteI?'. d?ch er wordt geen. kp'lo
'{{Oph er ~i~n wei Doini ..
di~llst ge'~,,")
De Britsche, Dui,tsche, Italhianscl1e ~n ~ene~aal MiaJ,a, van,wien werd,g'erileld s e ~ hfejt ~/ g"s t e. ,t!i a n s op,geWeZen,datdezefacIhtel~nge~nnutln{pu.s.' i;iicnt,U,tQt hen. De eischen van ge,m?de'J.'ni~erd, is we~er
st~ld als vlaggeschip <ler g'ecom6,ineerde ,.'1.1,
Fransche oorlogsschepen zouden dan da~ hij 'te M~~seille was gearriveerd, be- v iO 0 ~ ,b IJ. ~ [J.', 11 ~ ~! <~ s { ~. zupen J?;ebb~n wanneer zij nie~ worden Hitier Ziju' pract'isch gesprok'en aan' het vloot.
'
" ,,;
alle schepen 'moeten rapporteeren, die vindt ~ich 11?g, steeds. te.l'1addd~
s ,P, Pd
1 ~ , n ~ g ~ ~•.e e d. s ,s ~ ~j - a~ngevuld door voorz~enillgen voqr ~r- adres van Frankrijk gedaan."
,
A~mira~I
Nagano,
,de
,kQ~\eiin~s
be.-!
zlch aan deze internationale contrOle , GeneraaI. Miaja verk~aa~de tegenover g en, ~ , ,e ,¥ 6
e , ~ P; Ji f;. s, ,w ,3. ~a ~ sonen boven den leerpli,chtigen leeftijq.
noew de 0I?perbe~elh~~~e(r ~~r g~~o~~h', :
zouden trachten te onttrekken.
den vertegenwoordiger van "Havas", I 2 (). 0 Q lJ
a r e ide r s
d e
Een der voornaamste doelstellingen
n~erd,e vloot, ver:trekt 4 ;q~zer: ~iet ,~e 'r!
dat het zijn zoon is, die tot consUl te d ij k ~ po \ .'('!/"'S' ~ _~ F k,~; n, ',Q m der regeeringsvoorstellen is een gunstige
,,¥~ts~" va,n Y~kosuka ll}~t on~ek;enqe)\l
. Het Spaansche
Al.e,xa1}drii~, ~~ benoemd en die fe Mar- 0 v e r S t roo UI in g en t e v 00 r- *elegenpeid yoor licham~lijke oefenin· Zlt~d-A/ri~~l
bel)temming voor het hQuden van: mit~, j l'
•
.
~ellle IS aangekomen en dat hijzelf vast- k ~ ,m ~ ~. , .¥. ~" ~"d ,e r. ~ n ,IJ s gen te scheppen voor Jongelieden en
noeuvres:'
,"
SCIIRIJVEN AAN AGUIRRE
besloten is Madrid niet te verfaten.
b e ~. e ~ ~~,e; r ,d ~ n ,h e t ~ 1. U s,- yolwassenen, die werkzaahl zijn op kan13ehalve de zoon van den generaal ar~ ~ c, h~l n g, s.. w., e r J<. :.t ~, ,c 1 n ~ 1 n - toren _en ,in fabrieken.
De ~~Q'o,~ng~ee\d
l\'IARKIES ASANO t
~et plan, waarva;n. de eerste kost:en
T <? 1 e d 0, .4 Febr. (Transocean). rive~:~'den gls~lhen nog aIle ande~el leden n ,a t '~' i, y; a."a,~ , ~ ~ n ,?b r a, ~ d
." . . t)
Kardmaal Gomez y Toma, aartsbi~schop .zi:iner familie te Marseille.
' Il
i ~ 0; ,eO' e, 11 ,tpde l!~~, ~ f f apr 1 .e k op £ 2.000.000 ·worden geraamd" wel,k
STANDPU'NT
DElt IDO~IlNIO'NS
,
t
i . ~
'
.
,
2 5 . 0, 0 ~.o I} a r s s e hap e oedrag oyer drie jaar zou worden ver, T 0 k i 0, 2 F~br, (DomeD. Markles 1
a a·n ric fj ,t' t e . . r
~e~ld, ,terwijI. de jaarlijksche onkosten
K a a,p.s tad, 4 Febr. (Reuter>. Het ~sano, de eenig overgeblevene. 'van' 'de, ,:
~ovendfen, nog £. 150.000 zouden bedra- wetsontwerp inzake de kroningse'ed' in vro~gere leenheeren, overleea gfStei... :·/.
~en, vvorziet ,in den' bouw van gymnas- tw~de lezing indienend verklaarde de avond op ps:-hirige.n leef'tiJ<i! te Hfio&hli
~leklokalen, den aanleg van spol'tteriei· ~uid-Afrlkaansche
Premier generaal ma, ~el~e st~d yr<:>eger z~jt:l ~~s.(i1?-~ w.~s.·"
iJen,. zwembaden en plaatsen om te kam· ~ertzog dat besloten was dat ,de koning
De oyerle~ene ~e,~t,t" e~n l?ela1?-gt~j)<e r.;>! I
als .,'
peeren.
den eed op de grondwet VOOl' aHe Do- ~e.speeld biJ de restaurat~e in
IlSider der loyalistisdie: bewegfn'g' .
,,'
~J;):e .Kqtq"i~'~ tEi~~~e{l
~i::'ions ge-lijktijdig zou moe ten afleg- ~a, ~e 0l?.hetfi,ri~ yan he,f. 'l~~nste'lsei ;:
~nNtsTERSSALAR'ISSEN
bekleedde· markies Asano vei~ciiilleiide'
RiBB~ii~kois INSTRUCT'iES'
Lon (( e n, ,4 . Feb'r. ~TJ;an~cea.n). 'Genera'al Hert~g voegde hler'aan l:egeeringsfunctles. Hij was o~a.
~"~' ,~.
~. ~
H~t: vraagstiik: Inzake de sa:iarlsverhoo~ toet da~ d~. ~r"onmg geel}. plechtig~eid
nellr van de })(efectuur l,I,iroshJma en
t::,o:n'd ~ il" ·5 Febi. (Reuter).,Naar gipgeil. vOor ,de Britsqn e mln15,ters'
Is,' ,wel~e all~~ <?f~O~-B~Htant;lie a~ui':, later gezant te E.o)ll'e~ 'Sed,ert' 18!)O'
v~r~~ild{, . ia}. the~ '.vr,aagstuk Inz<\~e de w.aar~chiJnliJk 6hllwnkort 400r ~lddel. gaAat, d#~p eene,. \Yaarb:ij ,aIle staten. van hij lid van het H~g'erhlils.
' "
t~~:ug~hwe,)ter vr~gere Duitsc[~A', ~q\p- vall e'~n ,sp~cl~ie ~~t ~e~e'~eld w~rde~. 'bet. ~ ~rits~he Geme~ne6est betrokken
,T
nJe~ .~i~nenkort blj de Britsc1i~\ te~~e. Het. salads van den Premier zal wor- zJ.!n.
rll)g, (:IpO); -,Von Rlbbentrop worden ~n- den verhoog~ tOt £ 9000 per jaar, terwijl
'r;riekenllllul
h}ingig gemaakt. Deze zal Ion{ it~tft~x hij waarscllijnlijk bovenciien nog een
: ,
hl den loop der vol~ende week bezP,~ken. toela~~ zal',ontvangen voor representa1, o,n den,
4 Febr. (,Reuter). Het
'. I
~9n Rlbbent~oR,~ep~J1~ van Eng~J~nd tfe-doeleinden.'
y~rl~f~t' ,d'~t. ~'e kOlling d~n l<ro.ningseed
n f
ale principieer~ ,~J'K~l}n(l)g del' rechtYaar,I""
".""
. \.
,gewij~igden vorm zal afleggen, waar,BOl\Il\IEN-LEVERASTIE
',,'.
..
.:.
.
')
dr"gheid van, DuitschIands, kolonhile e1AMBASSADEUR TE BERLIJN
bij reke.'nh{g zal wo'iden gehouden met , If. n It a ,r a, 4 Febr., (Haya~)~ ~~J~
s~hen te ve~krljg,en., , , '
\ :'
',Het opw~rpeh'" v,a~ het kolqniale
t <> n den, 5 Feb'r. (Reuter)'. SIr 4e ge\l{ljzigde l>l?sitie del' Dominions se- \'er~uJidt dat teen ,Tur~sch~ fabr~eJ< !:,e_Q 'II!
v~aagst.l1,~"
.~ordtl
h,,~~,'rn,atuurlljke
-ge, Yolg N e v i l l e
Me' y ric k H n'~ ~ ~ert d~ aannemmg van het Statuut van c')~tract heeft geslot,en ~net de q;rl~k,-; ,.
,
..
il':
,
,."
'
' ; , ; Westmmster.
,
GC,he regeering v~r de lev,e,rlng van e~n. ',1
yap" ~itlers RM~sd'a~r~de ge~ehti' Of· d e r s 0 11, t h a 11. s B r i t s c h
.... "':1 , . , , : ' , ' , ' "
•
hceve~.lheid ~ommen t~r ,wa~rde van H~' f.I
~q1}~9P~ .\Va!~ >~~9'?I~~t,~~'p ~~);~l!e.pi~~ in- a mba s sad e u r t e 13 u e 11 <> s _ p~.w°9r?~ng~n v.a~ denn e~dsprek,1l1heb~en m11lioen
Tur,ksche p:mden.
s~rU,y~l~"S ,P,~M,~ ,~.W ~~~~~,;~~Jqn1~,~~'~rla~g. Air e s, 1 s ben 0 e m d t 0 It' h~t. Q~~~r,~el~p geyor,md ;Y,a b.e
! pp
a mba s sad e u r
t e B e r 1 ij n.
en
z~n. ·t~~ ,~r{ .,~~~~, ,mpm~r.an4u~. f~za*e
Men
,ve~w~cht
,nlet
dat
hiervoor
een
I.
de k !~»(aI~, ~\i'~~st(~: ~~~.a~4tf '~~.t: ~ap:
vIet behqe!~ ,te word'en aangen'omen, C(lIUUlll
1'. ~t Fo~~t,g.n \ .1,\~~, .~,'ll J ~~.t$i~n ~v~thannoch .in Westminster, noch in een der
'I{
digd en' :,evel):mJq, sp'~cixrpRe"eisClien voor
. leri1en,tell
,
a
d~ terug~i4Xe, Yj~#:l.~~~~!~e ;.i~,b(~qe"n in
p t.:
der pominlOlis.
D~ NEU~~ALIT~iT~,Q.lJA~ST,E.: . ~
h~t hUJd~g~, .slt~ctium,:,\rari: de" iq(et'mitio.p'e' aanname .v'an ~~n desbetreffend
DE KONING NAAR DE RIViERA
,Vl~l~on~~e~p "A~r' h~t ZUid-~fr(k~a.n- .0 t taw a, 5 Febr. (Reuter). De . rf
De evacuatie van l\Iadrid y<Jrdert uite~st laitg~aaU1, .eene.t:zijds,' ais' gevoig va'i1 mlle bet3piekirig~n'''i l~n ·wo'td~n:."'···J.·~.
'~' ','
. ' sc.he par.~ement Is ~en kwestie, welke door den leider yan de Co:mmon.weaiib i ,f
den onwil van een deel der bevolkillg, lu~ar woonsteden te vel'latell, anderiijds ~.i,~n~.'.:Y~.~jrtq~de!!~i(~~}i4.~h'jf~)'r\*r~:~- " : '
v,an, ,y..~r'.l,~·lh.Jje,l't,r(}.:fJ,.N),fj ,',n"eii\-r' "e-- ,B r us,s ~ I, 4 Feb.r;. (¥~vas). !KO-.,Ui.ts~U!tel1d, ,Z~~~-Afrika .a~ulgaa:t en be- Federation ingediende resoiutle om C,a· ,\1'
tellgevolge van het o~t,breken van vol doende ,il',a:ils'po~~m,~~eri~~~, da'¢, r~e(is tI~s
_
. . ' . ~ ~ fJ
1
t"-.,-'ft .Jl" ~ ...LJ. u
ning Gus,taaf .~an Z~ed~n ~s ,~w~en~~r~ j,teekent niet dat in we1l{ ander dee] van ~a:c;ll,t i~l el,ken t.oe,komstfge,n o:orlQg l1~U:, .'"
noopt tot Itet gebrUlken van open vrachtwagons' 'op de spdorwegeu, 'oh- sprekirtg' betreftetitle 'eert iihiuW'
'wear· ~en naar ~arIJS vE!rtrokken, vanwaar hij het Britsche Rijk ook een soortgeiijk traal te ,doen blijven, werd 'door het La.. 'J fi
or
(Ji:lnks de koude welke er thans heerscht.
nopact,
,,, I , .' ,.,
zal doolleizen naar de Cote d'AzUf,
I wetsQl1'twerp noodig zou ziJn.
gerhuis verworpen•
It' ,

De speciale correspondent van "Ha~
vas" te Avila, Jean Dhospital, meldt dat
in het nationalistische Spanje een be...
we,ging gaande is voor de unificatie van
vele partijen in samenwerking met de
natlonalistische beweging. Hij ach~, bet
echter ,twiJ'felachtig of de phalanglstas
(fas-clsten) en traditi'Jnalistas ,(monarchi,sten) tot definitieve overeenstemming zulleil komen.
De bladen lanceere'n l-iet denkbeeld onl

•
(TelegraPWlen. van, ,het, Mr. Ned.. flJd.
" " ,Persbute!'u "AnHa): "', .

van de vraag of men bespreklngen met
Dultschland zal openen over de kolonlale .elsehen van .dlt land dan weI passtet .,zl;ll. ,blijve,n.;totdat Berhjn zijn bedoellngen du~deHiker, heett ornschreven.
Gemeend wordt dat tijdens de kabinetszittlng .van gtateren Nevllle Cham.berlaln, Sir Samuel Hoare en Sir John
stmon hebben gewezen op de absolute
noodzakeltjkhetd om alle mlddelen om
tot onderhandeltngen met, Hitler te geraken te probeeren atvorens alle hoop
opovereenstemmlng op te geven,
nit b tit" t 1" d t '
..
.
e ~~ ~~ ~ ,et , .,~ de mtntsters
voornemens zIjn 'de Dultsche koloniale
l etschen te steunen, doch men wijst erop dat de Dultsche voomemens van alle
'&tandpunten moeten worden bezlen,
'daat' d(! Duitsche koloniale ~is~hen, bij
de. ~ritsche openbare meening nog een
.zE:~eJ,'e mate van &,teu.n ondeJ;vlnden.
Het . ~oreign '.Office .aan ,den anderen
kan,.t meent ,.Qat qe rec;ieyoering., van
tI~tle~ gee,n .Qru~bare .basis YJ>.or" nle4w~
bespr~kingen ,VQrmt en d,at de. Brit~~he
diplomatie liiet initiatief moet nemen
'door nieuwe vragen ami B'erIijn te stellen~ doc}}, pl;\s$ie! ,ll1a;et ,blijyen.
.De ,m1ni~ters,; ,dle ~e nQ9d~~~elij kl:\~id:
van, ,~en ~~~~h, i,nitiatief verdedigden,
s~e~d~n ypor, J<J,at ,ll~t, .F?reig'n bff~~e
tijqen,s, de ,e,~;rs~" bespr,ek~ngen, well~e
h~~ ,lll;et ,Yop. ,~i,l?l?,el}tr9P zal ~.~bb~n, het
v:n~.agstuk t~r sprake z9u kunnen bren·
gen.,
.
'De meeningsversch'illen tu'sschen de
l;l1inisters <!ragen een yrij formeel ka'~~k~er en ,l1et .kaQi,net ,is algemee.n van
~qrA~el, ,,:d.~~ I'ii ,el)t g,ev~l rugg'e'~praak
hlo~~ ,\Vof..cieri" ~ep~ticfen \#l~~ <\e. F~~nscl}~ .re~e~r1n$" ,~an~!1~(en" de fr~ns~~~

i

. ~ e rit~~~~ ~'~ ,D.e ~~~~~Ji9r,~v., "
•

.StClridpUht der , Britsche
, ,L Q, n d e, n, 4 1f~br. (Havas). H~t
Bri~cbe ,kapJ1}:~,t, sen,iint ,nog, geen be'sl1¥il1g ,te,.ne'~ben .genomen ten aanzlen
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8ATAVIAASCH NIEUWSBLAD

I", 'llet Buitenlatul
De Rusalsche heroeeing

u. 'S.:8. R.

ltalie
De besprekingen te'Miioon

1937~

vnnl',ZateI'dag', 6<;,Fehl'Ual'i

TWEEDE' ' BLAD

Fronkrijk.

Worosjiloff contra Stalin

Handel en Nijverheid

'.'

~. r ••

De weermccht
-

Er is weer een ,bloedtge bladzljde toegevoegd aan de geschledenls van de Russlsche revolutle door de executie van de
meeste beklaagden in het tweede antiTrotzkyisten' proces. In hoeverre deze
lleden schuldlg zijn kunnen wij ntet 00oordeelen. Hun bekentenissen, zoo vlot. weg atgelegd, hebben alom twijfel doen
rljzen aan de ,juistheld ervan. Slechts
krankzlnnlgen kunnen zoolets doen, aldus de .meentng van den Engelschen
minister van Oorlog, Duff Cooper.
Is daarmede voorgoed een eind gemaakt aan den invloed van Trotzky in
de Unie der Socialistlsche sovlet-republleken? -Bhjkbaar nlet, want wij hooren nog steeds van nieuwe arrestaties
van hooggeplaatsten zoowel in het leger als in civlele funettes. Het gerucht
gaat zeUs, dat Litwinoff in ongenade
zou zijn gevallen endat iijn vrouw zich
r€eds in, arrest bevindt. De Russische
volkscomnilssaris voor Buitenlandsche
Zaken ZOU zijn herhaalde reizen naar
Geneva dienstbaar hebben gemaakt aan
het Trotzkyisme. Dit gerucht zij echter
met de noodige reserve aanvaard. Voorzoover wij kunnen nagaan, is de buitenlandsche politiek van Litwinoff steeds
ge"inspireerd geworden door de opvat·
tingen van Stalin om trent de ootrekkingen, die' Rusland met het buitenland
client te' onderhouden. Hij is immer de
gematigdheid zelve en meer dan eens is
het aan zijn persoonlijke tusschenkomst
te danken geweest, dat compromitteelende en. gevalulijke cQmmunistlsche
propaganda buiten de' Russische grenzen, tot mindel" bedenkelijke proporties
werd teruggebracht. De leider der comlnunistlsche buitenlandsehe
politiek
h€eft juist steeds zijn best gedaan zooVeer mogelijk rekenlng te houden met
de elschen van welvoegelijkheid in de
Internationale ' betrekkingen. Hij heert
ztch verre gehouden van' aHe extremlsme in het dienen van de belangen van
zljn land en zljn meester, die ook nooit
b~paalde situatles heeft willen forceeren.
Zoo zouden wij eerst bevestlging mooten ontvangen van het kwade lot, dat
Litwlnoff wacht 'Voordat wlj het kunnen
gelooven.
In elk geval Is er berooring in het
onmetelijke Roode Rijk. Welke daarvan
de gevolgen zuHen zijn, va1t niet te zeggen. Voor: de beoordeeling van hetgeen
er precies In Rusland gebeurt, moeten
wij afgaan op niet-RussiSche berichten.
Moskou zelf hult zich, als steeds, wanneer het de interne zaken betreft, in
een opvallend stUzwijgen. Het OOvesUgt
eoch, ontkent
wat buitenlandsche
nieuwsagentschappen aan sensationeeIe berlchten over de ontwikkeling van
den toesta.nd', verspreiden. Slechts het
'rass-agentschap heeft ,. een kort verslag
gegeven' van 'het proces tegen Radek,
Sokolnikov C.s.. maar onthield zlch verder in zijn uiterste soberbeid van elke
besehouwing daarover. Dat Is typisch
Russlsch. Vandaar dat· het voor den
buitenstaander zoo uiterst moeilijk Is
om zich een juiste v<>orstelling te vormen over wat er zich In het Russische
Rijk afspeelt~ De voornaamst~ bronnen
onzer informatle, daarover zijn Warschau
en Riga,' maar die zijn reeds zoo vaak
troebel gebleken.
'
De Duitsche pers voorspelt een catastrofale ontwikkeUn~ van de gebeur':
tenissen in de U. S. S. R. Volgens haar
heeft het Trotzkylsme reeds zoo'n uitbreiding gekregen onder de communisten In en buiten Rusland, dat Stallns
lot thans eigenlijk reeds bezegeld is. Inzonderh~id acht zlj de opposltie van
\Vorosjl1ow tegen het streven van Stalin
Uiterst' gevaarlijk voor de macht van
den laatste.. De Russische volkscommissaris van Oorlogzou zeUs gedreigd' hebben het l~ger in beweging te brengeri
regen het <Kr~mlin, wanneer dit geen
einde wenscht te maken aan de arrestaties van officieren. Eveneens wordt
den laatsten tijd de' naam van den geheimzinnigen BlUcher, den opperbevelhebber van het autonome leger van het
Verre OOsten,genoemd in verband met
de jongste' ,gebeurtenlssen. Ook deze
maarschalk zou in verzet zijn gekomeli
tegen den gevreesden dictator, wiens
macht op het oogenbllk nog voornamelijk zou steunen op de G. P. oe en een
deel der arbeidersmassa. Het heette, dat
BiUcher naar de hoofdstad rou zijn
bntboden 'om verantwoording af te leggen over zljn conspiratieve, bedrijvigheld
in het verre ge bied van den Amoer. Tot
dusverre hebben we echter nog niet
\'ernomen, dat aan dit verzoek van Stalin gevolg is gegeven,
'
Er hangt een zware sluier over het
Russissche mysterle. De wereld buiten
de Soviet-unie zal misschlen noolt de
volle waarheid vernemen over hetgeen
er In de laatste maanden. daal'binnen is
geschied. Ondanks al het modernlsme,
dat het Russische volk zich tracht eigen te maken, blijft het in vele opzichten gelijk aan hetgeen het eeuwen
achtereen is geweest: In, zichzelf ge..
keerd en weinig ~ededeelzaam. OJ> het
oogenblik, na twintig jaren, is er nog
zooveel onopgehelderd over de beide revoluties van 1917, voornamelijk omdat
de Russen daarover Hefst zwijgen. Zij
a>raten veel onder elkaar inaar ze zijn
uiterst karig In hun mededeelingen tegenover den Westerling. Tolstol ver·klaarde dlt door te beweren, dat het
westen de Russlscheziel tach nooit volkomen zou begrij pen. Hij heert misschien niet geheel ongelljk.Want kunnen wij ons', voorstel1en waarom ai, die
l1eden, die terecht hebben ge,staan In
de belde jongste' processen te Moskou,
2ichzelf beschuldigden van handelingen,
dl~ z~. nat\r ~chwrat ~ebl,e'k~~ is, VOQr
J
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1 s t a 11: b 0 e I, 4 Febr. (Transocean).
De zoon van maarschal~ Badoglio, den
veroveraar van Ethlopie, woldt binnenkor,t te Istanboel ver)Vacht waar hlj tot
consul-generaal Is benoemd.
De nleuwe consul-generaal behoort tot
de ,jongere fasclstische. generatie en
heeft in den Ethi·oplschen oorlog als ka~oitein g e d i e n d . "
.
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FRANSCII-TURKSCII ACCOORD

'ZWENDELEND . EX-l\UNIS'fER
'

Tegen de oppositi'e . .

S lot k

0

erg e n

M os k 0 u, 4 Febr. (Transocean).
,Als inleiding tot de nieuwe algemeene
actle tegen elk symptoom van oppositle
in Sovjet-Rusland, heert de afdeeling
der communlsUsche partij te Woronesj
200 leden gerqyeetd, die ervan ~~rdacht
worden een "rechtsche oPP9):tunistlsche" cel te hebben gevormd:' ,.

I

De ,geroyeerde leden 'worden" er ook
van beschuldigd een. P9gin~;,~~,~ he,bben
gedaan tot het opnleuw publiceeren van
het rechtsche orgaan "Rabotsjaka Prawda", dat destijds door den wegens eon'tra:-revolutionnaire activiteit doodge-,
schoten Mjasni,koff werd opgerlcht
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~ U Kf2 UGT ZtI N D12 UKW~ R~
Par Ij s, 5 Febr. (Havas). V 0 l,g e 11 s 'vel' s chIll end e ' b 1 a.
. I'd? fj/A /
den
h e eft
F ra n k r IJ k
"j'" ~U.
Turklje
een
pact
tot
wederzljdschen
steun
PAN ~Z·
.)
gedaan.
a a ng e bod e n. D e Hum aK~R~ VERDWIJNT
..) . nominaal.
nit e v e r k 1 a art, d a t e e n
...) biedkoers.
•
M 0 sk 0 0, 4 Febr. ' '(Transocean).'
mill t a Ire 0 v er e e n k 0 m s t
.~ ..) laatkoers.,
is opgesteld tusschen Een der grootste kerken van Moskou, de ,
Minsk-kathedraal, die, bijna even. groot
Par ij s e n An' k a r a.
Is als de destijds afgebroken Ker,k' van
den verl,osse,r, Is eveneens 'ten, onderD uitscblalld' s ffhee-COllgang gedoemd.·
". , "
SUlllptie,
De stads-sovjet vail M6skou is voor- I
een deel zeker nlet verrfcht hebben.
Waarom zei b.v. een Piatakoff, dat hlj nemens op de plaats van de kathedraal'
Invoer
van
Indlsche, soorten
'
in zijn verraderlijk'e neigingen zoover een omroepgebouw te bouwen.
achteruitgaande
was gegaan, dat hij naar Oslo was geA ms ~ e r dam, 5 Febr. (Aneta).
WOROSJILOW VERSUS STALIN
reisd om daar met Trotzky te onderDe, ,aerlijnsche correspondent van "De
handelen, terwijl later is' komen vast te
Par Ij S, ' 5 Febr. (Havas). "Le Ma- I
Telegraaf" meldt, dat de invoer van
staan, dat hlj daar nimmer is geweest?
Nederlandsch·Indische thee In OuitschUij wist, dat de Russische justitie geen tin" 'neemt het pericht van het pool-;
land gedurende de laatste jaren I'n ster·
genade kent en welk lot hem wachtte. sche blad Ceshon Kurjer over, meldend,
ke mate 'is acl)teruitgegaan. Het cijfer
\VaarOlll bezwaarde hij zich zelven dan dat er meeningsverschlllen tusschen I
,',der totale thee.tmpo,rt echter is gelijk
door er maar op los te fantaseeren ? En Stalin en Worosjilow, zQuden zljn 'uit-!
gebleven. In 1934 oodroeg de invoer van
waarom volgden anderen zljn voor- gebroken; toon WorQsjlJow de vrijlating,
Nederlandsch-Indlsche thee 52% van
beeld? Wie zou er op weten te ant. van tie,'n op last, v,,an Stalin gearr~ste~r:woorgen,
~~. Qff1c 1er,en eis~hW •...• ". .. ' ...
e-.--IIlII~........-.w"~II!LI"''''''''" den, t<>talen import e~ in 1936 27%.
'I'

(Offlcieele koersen, nadruk verboden)

5 Febr.

Par ij s, 5 Febr. (Reuter). Fran.;ois Marsal" .die in 1924 vijf dagen premier en tusschen 192() en 1924 vier maal
minilster' van It"inanclen is ge,weest, is
tot 2 jaar gevangeniEstraf veroordeeld
wegens zwendelarij en publlcatle van
fictieve dividenden. Gedurende de beA f g e dan e
/
handeling' van de zaak bleek, het 00drag, waarom he~, ~ing, 140.000 pond N. I. S. ~,
'
sterling te zljn.
rnell Spoor, "
SCm. Cher. Tr.

ROYEl\1ENT OP GROO'fE'SCIIAAL

Beurs te Batavia

Beurs te Amsterdaln

Uitbreiding noodsckelijk

Rom e, 4 Febr. (Havas), Graaf
B e r I ij n,
<I Febr, (Tr;\!\~OCeall).
\
Ciano is heden na zijn besprekingen met De berlchten besprekend omtrent de' gePar ij s,' 2 Febr. (Transocean). TljRiistii Aras te Mllaan naar Rome terug- spannen verhoudlng welke tusschen dens' de debatten : ov~r de Natlonale
.'
,'
Defensle ,verklaardemmister Daladler
gekeerd.
Stalin en lVorosJiloff zou. bestaan en 'dat Frankrij~ over 500' tot 600 duizend
In politleke kringen is men ervan omtrent bet ultdagende antwoord van soldaten beschlkt,' hetgeen naar zijn
overtuigd dat de Itallaansch-Joegosla- lVorosjiloff op Stalin's bedreiging hem meenlrig te welnlg is; zoodat het schepvische vriendschap versterkt, is.
te zullen laten arresteeren, merkt de pen van een corps van 15.000 speclallsB rli
Bdr nzeit n "
dat dit het ten.voor den ~ienst in de d~fensiewerUit Belgrade wordt gemeld, da,t het " e ner
~e
u g . QP, •
'
ken" de Invoerlng van oerenlngen voor
aldaar verluidt dat na de bespreklngen meest ,sellsahoneele bertcht IS" dat ~e- de' [eugd ter voorberelding van den
tusschen graaf Ciano en RilstU Ar~s, dert langen tijet nit lUoskou is ontvan- .mllitalren dlenst en ten slotte de orgawelke attn de opening van de volgende gen.
nlsatle der industrie op 'oorlogsbasts
conferentie del' Balkan-Entente voordrlngend noodzakelljk zijn.
afgingen en samenvielen met de ltaDaladler maakte bekend dat hi] een
In verband met 't persoonlijke gevaar,
Haansch-Joegostavtsche
~tc'€naderlng, da~ verbonden is aan elke critiek op het 'cred~et van 19 milliard francs had aaneen Italiaansch-Joegoslavisch vrlend- Stalln-regfem, Is de bedrelglng, welke gevraagd ten behoeve van de bewapeschapsverdrag wordt overwogen.
den dic·tator door den eersten man hi nlng, welk bedrag over vier jaar zou
het roode leger werdtoe'geslingerd van wor~deri· verdeeld. Het kabinet had dlt
I'.rALI~ EN DE U.S.S.R.
credlet reeds goedgekeurd,
des te ernstiger aard. De reactie van
De minister verklaarde, dat aange·
Par ij s, 4 Febr. (Havas). De Ro- Stalin op deze bedreiging is nie~ bekend zien ~cn leger van 600.000 man,ollVolmeinsche correspondenten van "Le geworden. In elk geval heeft hij echter doende is voor de nationale defensle, de
Journal" en"Le Jour", de conferentle ziin toevlucht niet genomen tot zijn ge- .stootkracht van het Fransche leger zal
tusschen graaf Ciano en Riistil Aras ,te
MUaan besprekend, zijn, het erover eens, lif;fk:oosde methode om del~ persoon in ,worde.ri'verhoogd door het scheppenvan
pants~rauto-divisies. Een divisie van
dat Itam~ zal trachten een. verwijdering kwestie t~ doen arresteeren.
llchte ,pantserauto's bestaat reeds, tertusschen Turkije en de ~vjet-Unle tot
llet blad vraagt zich at of Stalin be- wijl (iezen zomer een divlsle van zware
stand te brengen. ~
seft dat \Vorosjiloff enlllet benl het: pal}tsirauto's zal worden gevormd.
De ,correspondent van "Le Journal" roode leger aan zijn macht ~ntglipt zijn .. " ,l:Iet"F:ransc,he wegennet 2Ja1 ook wor ..
, .,', .' (len, uitgebreid terwijl speciale auooverklaar·t, dat men in offlcleele. ItallaanTwee dagen na bet incident tusschen strada's zuBen worden gebou;wd.
sche kringen ver,klaart, dat de fas,cistische regeering slechts tot de conventle Stalin en lVorosjiloff werd '; verriom,en' ' "De minister voegde hleraan toe: ,Wij
van Montreux zal toetreden onder de dat lVorosjiloff de G.P. oe:~;~,h·itd dotm meenen dat een' oorlog in (Europa' een
uitdrukkelijke voorwa,arde', dat door dit weten, dat hij haar 'ambte~~f'~~ zou
b~rg~roorlog, zal zijn, doc!) wij doenonverdrag de ,oogmerken van het Sovjet- ten •ontwapenen wanneer';e~~q, nh~uwe ze;',4iterste best hem te voorkomen. Het
Is' echt~r onze pitcht onze grenzen onRussische- imperlallsme niet zuBen worpoghlg zou worden gedaan, oPl'~ficieren. kwet,s'baar te maken".
'
den bevorderd.
"an het roode leger t~ arr~~,~fe~.. ", 't"'I?~~adier verklaarde dat Duitschland
De correspondent van "Le Jour" ver"Beteekent, dit dat lVorosj\Iolf thans tnans·, ,beschikt over een l~gervan.l
zekert, da t Italle Turkije ertoe zal aan- l,uachtiger • g
d ' d ' . '~l'St I' 1" ,mi1lioan ,man met onmetelijke reserves,
sporen om redenen van ras en veilig, ,,"
,
IS
ewor en
an. a In
moderrte vllegtuigen en een moderne
h~ld Sovjet..Rusland' bepaalde elschen vraagt de "Borseli.zeitung" J:ZicW ~ at.
'vloot,· alsmede een industrleeimoblllsate stellen ten aanzlen van den Krim,
~/jij1i:
tie-plan. '
Georgie, Azerbeldsjan en de Oekrajiene
"A~ngezlen al onze naburenzlch waen voorts da t Italle 'toenadering zal we.Het Anti~Trotzkyisten. penen' mag 'Frankrijk 'l1iet passief blijken tot de Balkan-Entent~ dool' te ver•
ven en een gemakkelijke prool van een
zekeren, dat het Albanie ntet als brugpro~es ')-_0',,; , '
e,ventu~elen aanvaller worden".
gehoofd voor militaire opera ties zal geDe minister deelde 'mede, dat het
DE EXECUTIE DER VEROORDEELDEN
bruiken.
bewapeningsprogramma.door de stakin; ,',;:''iJ:~'~
W 3. r s c h a u,
4 Febr. (Trans- gen vertraagd werd, doch. dat de proDe "Oeuvre" bepaa:It zlch ertoe te
verklaren, dat R'UstU Aras onde'r den ocean). Interessante bizonderheden over ductie ; thans weder normaal is.
indruk 18' gekomen van het fcit, dat de terechtstelllng van de 13 Russen, die
Hitler in zijn Rij.ksdagrede van 30 Ja- wegens hoogv'erraad ter doQd veroor ..
nmirl j.1. niet veel woorden aan Italie deeld Werden, weet de Poolsche pers,
DE BESCIIULDIGING VAN DE
heert gewijd en hleruit de eonclusle welke ook tijdens' het proces ultstekend
' ){E~l'LLIS
.
heert getrokken, dat ItaUe minder geinformeerd was, te melden. Op den
dag na. de bekendmaking van het \'on, "
'
machtig is dan hil had gemeend.
nls. werden de veroordeelden overge;,,: 'v,~iBJ',a r ir s, 3 Februa,ri (Transocean).
bracht naar de beruch!teButyrki gevari.4 De ,afge,v~uil'digde Be:renger,' die namens
, IIET NABIJE OOSTEN,
genis, hetgeen volgens de "Kurler czer-:-' <;Ie ,-speciale commlssie vOor/ toezicht op
Rom e, 4 Febr. (Transocean). Kort wony" in aHe st~lte geschiedde.,.~"
"enr \litvoer van F~ansche vll~gtuigen
voor zijn vevtr~k uaar, Belgrado ,ver-,
'.. '.
' , ' i.::".: '~Sd~ ;t'appbrt ultbracht bij de LlJchtklaarde dr. ~i.istii Ar~s heden tegenQver
De executie welke op het voorple,~n !~\&-tcommissie van de Kamer van Afeen vertegenwoordlger van de "Trlbu- van de gevangenis voltro,kke~" werd" na~: g~'t~\\r~lgden verklaarde ,dat door de
na", dat een verdrag tuschsen Turkije" nog voor het aanbr~ken yall den, dag ,c.~wmlssie:was' nage~aan, of aIle nevolI~an, Afghanistan, Irak en' den Hi~J aaz Iplaats, waa rom schiJnwerpers voor d~, ~.l~e vlle,gtuigen v~n t speciale type, welil1- voorberelding Is en, binn,en enkele verllchting, moesten zorgen. Toe,n de ge- ,k:e, door, ,tm,lnI3te,rre van" Luchtv:,a, ~t wa~aanden zal worden geteekend.
.
vP,ngenen naar ~et plein geleid werden, len bes,teld, inder,daad aanwezi o zljn en
~
zakten allen, een uitgezonderd, bewus- of zijzlch bevinden op de. pJaatsen door
,
HUst.u Aras sprak voldoening uit over 'teloos ineen, zoodat het noodlg wa~"hen het M\n.i~te~ie i;langegeven.'; .;,
de JJelofte van Italle t.g.t. tot de con- aan steunpalen vast te' binden. De teHet 1antwoord van den afgevaardigde
venUe van Montreux te zullen toetre- rechtstell1ng van de veroordeelden, door De Ketyllis, die eenigen tiig geleden senden.
mlddel va.n machinegeweervuur, ge- satie veroorzaakte door zljn ver,klaring
schiedde, 111 tegenwoordlgheid van de dat de minister van Luchtvaart, Pierre
Wat het sanjak-vraagstuk betrefit ver- gevangenis-autorlteiten, den volkscom': Cot, OIl zijn lllinst genomen een van deklaarde de Turksche 'minister van Bui- missaris van Blnnenland$che Za,}{en J~- z(Lvliegtulgen aan de Spaansche regeetenlandsche Zaken dat, Frankrljk en 30ff en den procureur generaal Vushyns- ring hadafgeleverd. wordt met. groote
Turkije onderhandelingen zul1en openen ~:i. De lijken we~den onmiddellljk da.ar~' belangstelling tegemoet gezlen.
oyer een plan voor beperkte militaire na in vrachtauto's naar een geheime be.\ "DE, 'DEFENSIEBEG~OO'rING
f.l?menwerking voor de bescherming van stemming buiten de stad vervaerd.
,h~t sanjak.
'De verschlllende Poolsche b'la'd~nmef-: : pc a ~ ij s, 4 Febr. (Transocean). pe
De minister gaf te k~nnen, dat einde den dat niettegenstaande del.:!~~ste,lijke Senaat' heeft Donderdag de aanvullende
Mel een buitengewone zi'tting van de demonstraties die in het geheele land Defensle-begrootlng in dell door de fi,Assembleezal plaatshebben voor de, toe- georganiseerd' zljn in' verband met deze nancieele commlssle van den Senaat
.fating van Egypte als lid, en de ,uitein- terechtstelling, in eommllnis·t~,\1e .kri.n-:- goedge~eurden, v?rm aangenomen. De
delijke regeling van ,pet Etl110pisehe ~en, voor, wie de schuld van d~' 13 ve- tutale " credieten, waarvoorl.180 m.m.
teraan-bolsjewlsten geenszins",vaststaat, francs werdel~ voorg~st.eld, zijn vermin'vraagstuk.
In hooge mate gevoelens v'al~, 've'~bolgen- derd ,tot 1.109 mm. francs. Het ontwerp
held verwekt zijn.
.}/.,'
werd'na'ar, de Kamer terugverwezen.
DE ZOON VAN BliDOGLIO

. ',;

U. S. S.

Gas Mij.
,
Gas. Mlj. Nat. bez.

Aniem

Aniem Nat. OOZ.
SOlo Electr. Mij.
'ilebeo ,
Banjoemas EI~tr.
Sum, El-ectr. MlJ.
Ball en L. Electr.
Rembang Electr.
Hudson Motor ey.
4%% ObI. Ind. L

,=-

221

100

"

,

'31

a.

f'
"

"
"

"
I,

.,

..

" a 500

100

500

is. 100
1% ObI. Ind. L.

'34

4% ObI. Ind. L.

, ()(}'>'s

'34A
1C(j."'/s , .....
, ~ 500

.f

"

"

~, 100

44
~

'30

\'

40

'79

f' a 100
4%% ObI. Ind. L.

f'

280
146' 152
..:

BArAVIAASCH, NiEUWSllLAD, van ZaJe~«:Iag ,: ,~ r ~ehfuarl
6% ObI. Ind. L.
.
(3e L.>
3% % ObI. Leen. '35

-'

DE lUARK'r 'rE SOERABAJA

ZILVER

Beurate ~~~~York

,1005/. 101
1003/. 102
1003/ .

1931 - TWEEDE BLAD

Beurs-O'verzichten

S 0 era b a j a, 6 Febr. (Aneta).
, Lon den, 5 Febr. (Reuter-zastern).Ca-sh 201/ 18 en termijn 20. Br.- De tweedehands suikermarkt bleet onIndle en speculanten kochten en ver- v~anderd en sttl. ,
bij uitgttte
96'/. 97
4 Febr. 5 Febr.
kochten. De markt was prijshoudend. {De N. I. V. A. S. verkocht VOOI con..
5% ObI.Sem. oner, Tr. _.
Na vaststelllng van den prijs bood de sumptle 653 tons superieur en 200 tons
De
Neio-Yorksche
beurs
neemt
'u/lvacllteltde:!lOlldillg
aan
4% ObI. Ind. L. '35
',4%'
ctttes servlce
4%
markt een lusteloos aspect, Het aanbod browns.
t% ObI. Band. KlIl1Ile Shell Union
29%'
29Ya
Batavia. grootendeels lager
Fran.sche Staatsfon<lsen en aandee- op koers domineerde, doch er werd geen ,Rubbersheets 39Yt vraag,
5% ObI.&olosche EI.
V.,S. Steel
96%
98%
Crepe 41 % vraag.
5% ObI.Banjoomas EI. lenalsmede Internattonale waarden zijn druk aan den dag gelegd, Tegen het slot
Anaconda
55%
54%
5% ObI.Rembang
De markt was stll,
bood
de
markt
een
vasteren
aanbllk.
Bat
a
v
1
a,
6
Febr.
(Elgen
Q.le.nst).
ingezakt.
"
.
'
: l3ethlehem
EI\:Ctr.
84Ya
813A be stemming was vrij. ongeanlmeerd,
KofHe
18.- nom.,
waarbij
steun
van
de
zijde
der
Ver.
staDe',geldmarkt was vast gestemd.
6% ObI.Sum. Eleetr.
COl'p. Tr: (Mondlf. Sh.) 3:84
3.80
Nieuwe oogst (glsteren) 17.45 gedaan.
ten
en
van
'Br.-Indische
zijde
op
den
hetgeen
vooral
blj
ollewaarden
en
sul4%% ObI. Volkshuts,
International N.ckel
65
64% kerfondsen tot uitlng kwam. De zaken
De markt was stll,
vesting Boer.
BerliJn In reactle voorgrond trad,
,
131%
UnionPaclfic
133%
5%% ObI. Bat. Yerke
bleven echter vrij beperkt.
62~,
G~neral .Electric
61Y4
Mij.
OFF. NOTEERINGEN TE BATAV1JJ..
B e r l lj .n, 5 Febr. (Transocean).
De Amerlkaansche afdeellng lag ge15%,
Standard Brands '
16
6% ObI. Java Hyp,
Nevi
Y
0
r
k,
5
Febr.
(Reut~rvoellg
fIauw
voor
staalwaarden.:
welke
De,'
aandeelenmarkt
werd
geheel
beopgave
van de producten..noteertnBank
6'1 3,4
General Motors
68
Eastern). 443,4.
.heerscht-door
het
feit.
dat
hsden
trans'de
andere
soorten
in
haar
tendens
'begen
der
Handelsvereenlglng
"Batavia"
4~% ObI.Java Hyp,
Montgomery . Ward
5'1Ya
57%
,
Bank
actles.iQ aarideelen Duitsche spoorwegen der Ned.-Indische Ver. voor den Bubtrokken.
Kennecott
'
'
59%'
.60Ya
•
6% ObI. Java Hyp,
berhandeld loopende van 5 Febr. 1937
~,Een opgewekt aspect echter verleen- maatschappijen tot stand kwamen. De
,72
70%
Bank
101 1./ 2 Standard '011
prijs
Is
met
'13.8
tot
124
lngezakt.
B
0
mba
y,
5
Febr.
(Reuter-East,;. 12 uur n.m. tot. 6 Febr. 1937 12 uur n.m,
6% ObI. Ko}. Bank
22%
211'8 de de mijnbouwrubrlek. waar Almem
i,Iudson Motor C~rs
i% Oba. N.l. Hyp. '
zlch wederom speclallseerde en op het , Op de,obllgatiemarkt boden de Dult- ern). Cash 50 2 annas. Verr. medio
Afgedaan
Iaatate
Stemming: zwak
Bank
sche soorten een stU aanzlen, terwijI Maart 49 rupees 3 annas. Vert. medio
hoogste niveau sloot.
101 102
g1steren neden vraag aanb.
.~% oi». ~.l. Hyp.
April
49
rupees
4
annas.
De
markt
was
Pal e mba n g Rob.
Ook andere soorten werden gezocht. de bultenlandsche waarden onveranBank
prijshoudend.
derd bleven.
'
k 0 ttl e (per ptcol)
Bankwaarden
Iagen
verdeeld.
Escomp6% ObI. N.I. Hyp.
E,k. Bat.. Ready:
14.25n. .;...
Wisselkoersen
Bank
to noteerde hooger, doch llep tegenl het "CaUmoney deed 2% tot 23,4.
COPRAB'
14.25n......
Febr.
6% ObI. N.I. Hyp.
slot fractioneel terug. Aandeelen NeFob. Palemb. Ready: ,
Bank
Batavia. & Febr. derlandsch-Indlsche HandeIsbank waWallstreet gereserveerd
Lon f.1 e n. 5 Febr. (Reuter-EastFebr.
4%% ObI. Oem. Cr.
Bank
Fac- EScomIi-'· BandeIs- ren prijshoudend,' doch aandeelen Ne103
Zwartie LAmp.
Ne w Y 0 r k. 5 Febr. (Aneta). ern)., Febr.-versch. 20.5.-. 'aallbod.
derlandsche Handel Mij. lagen 1 punt
' ..Wn,J
to Mij. bank
4% ObI. Gem. Cr.
Pep e r (pet piooU
De 'New 'Yorksche beurs nam, in verBank
102
onder het niveau' van glsteren.
E.k.
Bat.. Ready:
'f.T.
A'~am
993/. w'1.
9~~.
{ 5% ObI. Oem. Cr.
A 1m s t e r dam. 5 Febr. (Aneta).
13.- n,_
Fehr..
I
Philips en Unilever waren prijshou- band,met;het felt dat noggeen oplosZlchtA'dam
99'0,/. ~/.
99.1(.
Bank
shig' is verkregen lnzake de stakings5
Febr./Mrt.
13. - n. dend.
102 104 3 Mid A'dam'
'W'/3 -.io,
''1% ObI. P. Randoe
/
1
6.
sltuatle; e~n,afwachte.nde houdlng aan. Februari-versch.
/
17
Maart-versch.
Maart
5
13.:!5 13.50
8 mid Nd{un
~\%
Canimby
HandelsvennootSchappen lag.en hoo9!?/s W/.
'staa,lw.aa.~den en General Motors no- f 17 / 16.
4m/d A'dam
E.k. T. BetOng Ready: :fJ9-'i/.
6~\ ObI.MandaUng
ger In de markt voor LlndetevC8. wrwijl
"
teerde.n lager. '
,
Febr.
...1(2 103 50Vd 'AI'dam
12.65 J2.8~
6% ObI. BOOJ, Datar ,,Internatlo een luieren aanbUkvertoonGOUD
T;'r.' Loi1.<len
8.90' de.
Febr./Mrt.
12.65 12.85
8.90 8.90
6% OJ>I. Juliana
. ~:Chrysler, Is,iets opgeloopen..
Zicht'LOnden
Maar~
,
8~90
8.00
12,80 13.10
~~90
3%% ~?bI. Gem. Bat.
Lon Jd en., 5' Febr; (Reuter:"EastRubbers, waren vrij vast gestemd. Op 'Union :padfics 'Iagen eveneens lager
, 3Q d/21 Londen
5% Ob4~em. Bat. '17
Witte
Muntot
ern). Openmarktprijs In staven f1jn per Pep e r (per picol)
het verhoogde niveau trad eenlg aan- In~de markt..' '
3· tri/zLQri~en
4% ObI. Gem. BUl'1'.'1\ A~tral1e
'7.12'
bod op den ivoorgrond.'
' J,
I '
,tenzorg
j'l.J<iens: de ':'tweede helft van het oz. '1.2.2~.
E.k. Bat., Ready:
I
103' _
Zlcht AustraUe
1.12
4% ObI. G'\m. Band.
De scheepvaartrubriek bood over de beursverloop 'd~a,lde de markt. waarbij
Febr.
T., if. AIrier~~
'I.82
, 6% ObI. Oe~. Band.
'rABwa
geheele linie een beter aanzien; "
Febr./Mrt.
~~- ,22. ~en, groot, aan,bod oil den' voorgrond
Zicht Amertka.
1,82
4% ObI. G. SCm.
, Sporen waren nauwelljks prijshou- 'thld,' hetgeeit vei-band houdt met de
Mrt~
6
'
1
-'
.
To
F~~UlkfU~
,8
/
6% ObI. oem~5
5:m. '26
s
dend.
,
'"
ChI c a g OJ 5 Febr (Reurer-~as~- Cit ron ell a-o lie '
vreeJ,' :<tat Ro()se'ielts' Invloed op de
4% ObI. Oem., r.
103 10.11/ 2, Zleht Frailkr1jk <8"iR
Leeningen waren vaster gestemp v9Qr l'echterUjke macht' zal toenemen door ern). - Mel-verSch. 133.
(per K.O.incl. drum)
i
5% ObI. Oem. ~ er.
?4 cht .ael~16 (,~elga)3<i'l.
Contr. A. Ready:
-- /'
de 4%'s Nederlandsch-Indische soo~teh.
1.50
6%% ObI. 0 .. P'bang
T. T.DUitschland136/s
ultbrelding van· het aantal door hem
Febr.
.
KATOEN
1.50
5%% ObI". Oem. Tegal
.ztcht DUit«hlari.<l 1'3&/8
beri()emde reehters.
Febr./Mrt. ,1.50
en Pekalongan
Iteismarken'
~.
1.50
J\rnSterdam bledt een ohit~itl- ',Pe .m~rkt, 'sloot' met verlles voor
Febr.lJuni
6% ObJ.. Hotel des
Registe'nnarken N.F.46;
1.50
46'h
nteerdell
aanblik
'
'
,
Chi'ysler,
,Startdard
oil
u
s
'
St
I
New
Y
<>,
r
k.
5
Febr.
(Reutero
lnaea
Jull/Dec.
1.45
10'l 103'1, Zl~ht ,Pra~g'
'6fJ/ a
G.6ts
Bethlehem Steel: ~n union pacifies. e~, Eastern). Maart-versch. 12.70.
5% ObI. ProHotel
Febr.lDec.
Zicht ZWitserHmd 42,
1.1~
~t:f; A'm s t e r dam, 5 Febr. (Aneta). ',' ric;, omzet bedr~g 3.320.000 aandeelen.
6% ObI. got. Homann ' '
W~nen', '
341/8
MAIS
Contract O.
9~/. 'Driemaands dollars deden % ct. agio
6% ObI. Djocja Hot.
~ieht 'UaIH! .
,9,3/.
9.75
Februari
5% ObI.Java Hovel , tW1/2en dUo Londen % ct. dlsaglo.
4,61/2
85
95
Zteht ~wckholm 46'/2'
Rub
b e r (per ~
'B u e nos Air e 5, 5 Febr. (Ane6% ObI. Plantenttlin
~ieht Oslo.,
451/ S
451/ . '
, 401/1\
De Amerlkaansche afdeellng was wilK.O.)
,
Ie leening, ta). FaIr avera.ge quality (~lotnowe
~Ol/. '
Zicht K;()~rth.
40 1/ .
,"~g:~: '~:n~estemd voor staal- en koperwaar6% ObI. Plantentuin
Zlcht saigon
~
rIng in papieren pesOs) per 100 kg. Febr. Marktprijs ten 12.15 nm.
, 2e leening ,
Java std.
3
~73/8
67NfIt
levering 6.57.
' "
/,
T.
T.
l3r;~IndHS
61
/a
'3
,
4% ObI. O.-Java
Sheets
10 1 .. T.T. Co.lombo
1h.
3/s'
39 1/ 8
61'f/s. 'Er ontwlkkelde zlch eenlge ,vraag voor
61
67
Jasumij.
72
Java,Std.
52
5~
aan?eelen van, eqkele spoorwegmaatRUBBER
260
T.T.
J$pan,
'
52
;
DE RIJSTMARKT
Tagal Pr. Veer
Or~oe
Zicht Japan
52
52
52H schappijen en PUblic Utilities. De markt
Vergde Pt. Veer
115 130 Zicht Manila
918/,
92
'9t 1!. sloot verdeeld.' .'
'
(~u.ttr·J:utern)
Sem. Stb. ProVeer , ?50
(WeJselfnk & Dijkhula).
55 /'1
100 '1'.T~ H9n gkong
55112 55Y~
Ind. 51. Yr. Veern
54lf4
Naar
aanleiding
van
de
minder
gun8
3
/.
T.
T.
Ainoy : '
54
54
/s
Fuelu en Rena
81 D .. a p 0, r e
541/ . stlge advlezen ult New York' gaveu ar'. Rijstnoteeringen van <I Febr. Voorschotten der BUluJue de
1421/ 2
T~T. Sllanghal $ 548/ .
5411 /8
Java. Veern,
,
1071/ 3
I
,
3
'smiddag$ .
'
bltrageanwn
af.
T.
T.;
F~l:tow
,54
/8
France
Stroohoeden Veern
59 112
5 Fe-br.. 5 Febr. 6 Febr.
;.T.T. S~at~w"
4&~/8
De
belegglngsmarkt
bood,
een
rustlg
Velodrome ,.
3
50
104 / s
T. T. ~iiig3pore
1043/ s
'B a n .~ k 0 k: IKetan no. 1 e. k.
Frankrijks financie.ele toestan~,
open
slot open
f 9.':"- aspect. Nederlandsche leenlnge~ no ..
ReIsl1fes
.
(9.Batavia aanbod / 6.50 p.p. of / 10.525
Cultures
teerden
fnlctl('lleel
lager.
De
'3%'s
Neper
100
per 100
7/8
1
an"t4
~
IP01
'J5''i/
35
36 / .
per 100 kg.
Par ij s, 3 Febr. (Havas). rnde
t
derlandsch-Indische ,leening 1937 tr'ad
Haiderabad (~ind) 61 1/ 3
• :(~~n,'
35 7/ .
3>
36 1/ .
Ar.dJoena
Java Ketan e:k~ BatavIa aanbod J 5.75 financieele commlssie tiit de Kamer van
13:3 141
in reactie. obUgatlesYoung-leelling ~ If .., AprOlJiUll
1
3
36
35 /8 36 / 8 p.p. of / 9.31 per 100 kg.
Artana
20) ',225
Atgevaardigden herinnerde
Vincent
"''waren priJsho~dend.
.1",~Ull/~Pt.
36
311/ , 36 3/ .
pew. Boekit-Lawang
170 -,'
AurIol. eraan, da t hij eeR ell1de, heeft ~e
,.,;.
5
Febr.
"6
Feb~'
~r):
f~cj.b.
Febr.
35'1,
36
1
36'1.
BodJong Datar Gew.
nollarobilgatles Koninklijke boden
142 / J 150;'
K r VI a ng: 'fr. wagon Krawang- maakt aan 'het 'syste'em'
gehehne ..
M~lUDi bla1tketot
Pret. Bodj~ natar
205 215
laatk. een wlllig en zeer levendlg aanzlen.
laatk.
bledk.
11.
1
Hjn
(riaa.r
gelang
v.
kwaliteit
en
plaats
voorschotten
door
de
Banque
de
France
BasHam'
;
'.~~rJ~t.,
'.
.
35
/
3
35
145 1411/2
, Het aanbod. dat nletgerlng van om- RoU~,bark.Febr./Mrt. 341/ . 1/
V. levering).
I,
aan:den staat.
34
Daj. Manggoeng
~a~.ISingapore '
I.Q4 3/R , 1.04112 "'0~3/~
3
160 115
, .. "it. "
).,'
p. p. of p.160 kg.
o Hedjo
:8.891/ 2 , '~.h7113 8 891/ 2 yang w~. kon op vlotte wiJzeworden " De"markt sloot stU en opende prljsTt, B~t.ltonden'
200
D~' minIster verklaarde datide voor'geplaatst.
182
Gandasolie
,,1.82
~
••
8Jl/2
:l't.
Bat./N.-York
,170
Petjah I{. Boelo,eh
schotten
der Banque de France nlet
houdend>
'
De locale mar~t legde geenerlel anlGOOeh
!8P/.
Febr~ aanb.
/3.30/3.35 /5.345/5.425 hooger mogen zijn. dan
10 m1lllard
moaan
den
dag.
Goalpara
480
"
Lolosan Boeloeh
francs,
terwijl
voor
de
schatklstblljetten
:
L
00
<1
t
D
Juliana
Amsterdam
. Aandeelen Konlnklijke waren rustlg
Febr~ aanb.
'" 3.50/3.60 ,,5.75/5.83 een zelfde maximum geldt, zoodat het
•
Pret
van toon en noteerden nauwelijks 'prijs:'
Huller Boeloeh
maxlmum-bedrag, waartoe de regeering
(~u~r·!aatero)
Malabar
Slotkoerse'n
340 358
,,3.'15/3.80 ,,6.07 /6.15 5 mag leenen 20 milIlard· francs bedraagt.
Febr. aanb.
houdend. Het'publlek hleld zichvan
Mandaling
180 190
73.44..73.46
Mark
elke actlvitelt afzljdlg: Parljs plaa~te
M1chiels Arnold
4 Febr.
5 Febr. Slijp Boeloeh
Op 30 December 1936 bedroegel1de
8.93-8.93Ya matlge aanKoopen; ,
Pound sterling
Febr. aanb.. ' "4.-/4.05,, 6.4'r/6.56 totale door de Banque de France ver·.
'
Perbawatle
180
11/18
open
slot
open
slot
Papandajan prete
1.82'/18-1.82
60
.;..
DolIa'r
PetJah K. TJeree
Aandeelen
der kunstzljde-Industrle
strekte voorschotten 5.400.000.000 franc".
not. not. not;
Pasir Salam
8.49Ya-8!49'/.i waren kalm geswmd. Aku was' prijs160 170
Febr~ aanb.
F,ranc
t€rwijl voor een bed rag van 9 mllliard
Pangh-eotan· ,
7
1
155
6.35-6.40
Sheets spot. koop.
Lolosan Tjeree
1(}~/s I07lte 10 / 16 10 / 2
Praag
houdend.
'
tranes
aan
schatklstbiljetwn
uit.
1
Pasir Randoe
5
1
518
60
61 ,' .
yerke
32.50-33.25
,
- 10 / 2 - 10
Febr. aanb.. i '" 3.20/3.25 ,,5.18/5.26 stond, hetgeen in totaal' ongeveer
Weenen
De
Amerikaansche
soorten
lagen
lets
Pret. Pasir Randoe
7
1
,
!
120
II
Mrt.. koop.
- 10 / 18 - 10 / 2
34Ya luler in de markt.
Vrlje' Schllling
.
14900.000.000 francs is. zoodat de regeeRautja Bolang
'1~m',
150'1.
- 101/3
1Oils
T J 1 and Joe r,:
Phlllps
noteerde
eveneens
prijshou'"
ring nog 5 milliard beneden het maIi Febr
5 Febr.
Sum. Rubber
,. Apnl("unt koop.
289 2~0
,(Al1eta> ,
- 107116 - 1(;9/]6
, verk
Sitiardja
164 1(Hs/i'~ ,
dend en ontmoette tegen de geldende
ximum van 20, milliard Is 'gebleven.
- 10'2- 1~/8 Cr. wagon TJ1an.
1
'I
,Prolong~tJerehte
'
Soemadra
, J'I1lI8ePI. ~oop,
koersen goede vraag. "
,
134'/3....
Voor het geheele jaar 1936 bedroegen
- 103' 8 - 107lte dJoer:
~oers'
Soerowinangoen '
" '.. verk.
260 279
l
UnUever lag lets zWakker In de markt.
- , 107 18.- 109/] 6 Beras Machine
Amst.-B'via
de uitgaven der schatkist 27.'100.000.000
1001/ ,
/J
3
Tjisaroeni '
(
If
OC'./DtO, koop,
2t4 / .
,S. L.; R. Febr.
-..:. ,10,')116 - !Ol/S
1008/ . ,. lOO'i/s
a. idem
Rubbers lagen verdeeld. Amsterdam
francs, waarvan
1.800.000.000 francs
Tjilentab
255
verk"
,,1.70 '
- ICJ3/s - 101/ 2
lQ05/s
10Qll/s
b 'idem
aanb. ,
" 7.61
Rubber
was
prijshoudend
en
bood
na(18.000.000.000 francs?, Redactle) voor
Telaga. Patengan
1
175
Ams~~· Lo~den ,
8.94 / .
8.9?/1.
Beras MachIne
derhand een vaster aspect. De, incourekening van de tegenwoordlge regee..
TJSmonteh
240
De markt" opende prijshoudend. N3
,;' New.. York t.R2-';/8 1.~21l /If!
,S. P. A. Febr.
rante
soorten
waren
meerendeels
vast
Taloen
'
ring
komen. Het maximum is nlet be1
2871/ 2 300
;, ,Parijs
8.51
P.49 / 4
aanvankelijk, ten gevolge van, specula,,5.aanb.
'.
Wanaso-eka
gestenid.
'
210
reikt. de Schatkist, he eft nog een spe'73.47
73.47
B~rl~n
tleven;ste,un,
.zeer
prijshoudEmd
te
zijn
Beras Kepala
Boemikas50
In het bijzonder voor aandeelen N.V.
85 100
ling van 9.600.000.000 francs.
ge:;t~m.d, gewee-st,- sloot de markt nau..
V. F. K. Febr.
'? ' Pang1«ljar
300
Nederlandsch-Indlsche
Rubber
im
KoflAndeD'
Vervolgens ,gaf Auriol. een overzicht
,,5.aanb.
" 8.09'
'flecultuur· Mij. ontwlkkelde zlch, vraag wel~k~'~~ijsPoudend. De affaire was
van de budgetaire behoeften voor het
(Reater-Eastern) ,
tamelijk·
good.
'
in een zeer levendlge markt.
Boeniiajoe:,
loopende jaar.
\
'I
4 Fe'br. ,5 Febr.
(T 0 t, 1 3 .,08 u u r)
De scheepvaartrubrlek was grootenEen bedrag van 4.600.000.000. francs
fro
wagon
Boemizte1;-York
'105.10 ,105.15 ' deels vast van toone Unles waren' bij
Tt. Parijs
•
zal noodig Zijn ter dekking van het,
ajoe:
,
Leening 1934
12.17 1h 12.151/ . openIng kahn:· gestemd. Ret fonds. monlOO%-100 3 Tt, ner11j n ,
deficit
der
gewone
begrootlng.
SHjP Boeloeh II.
8.94 1h
8.931/ . teerde en sloot vast. Aandeelen K. P. M.
Leening 1931A
100~3,4 Tt. Amsterdam
11
13.685.000.000 francs voor de buiwngeTt.
Ne\v~
York:
4.89
1t8
48t'1t8
Febr. aanb.
OJ 4.10
Internatlo
" 6.64
1901/2
ontmoetten'vraag. AaQ,deelen K. N~ S. M.·
4 Febr.
5 I<~hr. Slijp Boeloeh Kewone begrooting en 2.200.000.000 ,voor de
"It. '"
N. I. Handelsbank
16'1%
5FeIJ5s
waren in een zeer levendige markt wUpensioenfondsen. Als gevolg van de' te
pala H. O. I
H. V. A.
500Vi Londen/Shanghal
11
llg. gestemd. l\et fonds we5d in groote
j'; ,
4 U. n.m. 4 U. n.m.
1 sh. 2 / 82 d.
'
,,7.2~
,
LQnden
gesloten spoorwegleenlng en van
Febr.
aanb.
"
4.50
Llndeteves
~623,4
pakketten verllandeld. Aandeelen 8. M. Qr~.w' ~potlroqp ... ,
227/~
1 she ~/"d.
Lond,en/Bom bay
de speciale emissie In December' en
Menir A.
"Vorstenlanden"
. 39% Lohden/Hongkong
1 'sh. 3 d.
"Nederland" slown vast.
She(ttaspot kQOP~;
2Jl/.
Febr. aanb.
,,3.20
Januarl j.t. zal het totale bedrag der
" 5.18
Malang Tram
73% LOndEm/SlngapOl"e
sh.
4'/1.
d.
2
Sulkerfondsen
waren
zear
kalm
ge',:-'"
,verk.
21 3/ 8
leeningen op korten, mlddelmatlgen en
,•.309%
A'dam Rubber
Poerwokerto:
1 ab. 2 d. :
dlsponeerd. H. V. A. nowerde, n4uweIlJk&' ' ., '.Maan kOoP,
211/.
Londen/J;apan '
,.
la,ngen termijn, welke in 1937 moeten
Simau'
7&5
fro wagon Poerwoprijshoudend.
: : , . . APr.lJwtl, k~P:
21 1/ .
worden ultgegeven, van 36 mIllIard tot
Kedirl Tram
::
verk.
2\3't
kerto:
M
81otko~r.
28 mllliard francs worden teruggebracht.
Aimem
151-152; ,
Slijp Boeloeh H.
De 'markt' was prijshoudend.
Londen bezit een gunstigen
Dit bedrag schommelde in vorlge jaZd.-Bantam
. Febr. aanb.
,. 6.315
160%-160 3,4
U~eu'ter"Eastern)
" 3.90
ondertoon
ren tusschen 24 en 27 milliard ftall(~s.
, 429%
,
KOll. OIle
: alo~noteerlnien
Het land. dat thans zijn gezondh~id
PhUlps
KleinhandelspriJzen van rijst
/326%
t
I,
4 Febr.
o'Febr.
5 Febr.
4 Febr.
,I,
L 1) n den, 5 Febr. (Reuter). Na
begint terug te krijgen, zal ol].der deze
Shell UnIon
22
te
Batavia,
'1.2Vt rio New-York/Londen
4,89 7/ )31 '4.899/82 de verklarlng van den dlrecteur der Sheets sPot kOOll.
lasten niet worden verpletterd. Nlett~mrn
2(1/.
2t~h6
U. S. Steel
Tt. New-Yotk/ParlJ3
4.6:'9118
4.65 1, . Engelsche' p:r.T., welke lnhoudt, dat de :\ :" .,' " V¢rk.
211/16
2t1~1t6
is voorzichtlgheid geboden. geen onBeth. st€ei
/11.01
Ketan
Bangkok
/6.80
' 61%, Tt. New~York!Amsterdam 54.76
54.76 toekomstige wchnische standa.ard voor 8~tos Apr.lJUlU, koop.
21f>/to
211/ .
noodige uitgaven mogen worden gedaan.
Standard Brands
12%
" ~.875
.'
Yerke
" 6.10
de televisie ,gelijk zal zljn· aan die,
21~lte
211/16 Ketan Java
aile ongerechtvaardigde
prijsverhoo~
152,
Bolo Electr.
Slijp
Boeloeh
De 'markt was stile
welke reeds door de "Emls" werd gegingen
moe
ten
worden
tegengegaan.
5
Leening 1937 b. u.
97
'
"
7.28
Krawang !
· ,. 4.50
FiULLISSE~1ENTEN '
bruikt, monteerden aandeelen "Emis"
Ret is ontoelaatbaar - be:doot Auriol
BasHam
146%
Huller Booloeh
PEnK
van 25.4 tot 26.9. doch aandeelen Baird's
~ dat de- producwn en effecwnbetirzen
Boeklt Law~ng
173
t'\
Krawang
" 4.20 '" 6.80
Uitgesproken TelevisIOn zaktell in sterke mate In.
door speculatleve operatles worden 1:>eUnle
'
Lon<1to.
118%'
Beras Kepala
Preferente
,aandeelen
liepen
van
:2.lemmerd. Het doel van de verhooging
8
Gedeh
TjiandjQer
,,6." 9.'11
(~uter-Butem)
1813,4
Bij von'nls van'den JRa a d van Justitle tot 1.3 terug. terwijl "deferred shares"
van het disconto der Banque de France
Juliana pret.
Beras MachIne )
te BatavIa, ddQ. 6 Februarl is uitgespro- van 4.- tot 2.1 zijn' ingezakt.
I
4 Febr.
5 Febr.
was aan de speculatie paal en perk te
Pasir Randoe
Tjiandjoer
2
"
5.'15'
"
8.50
164 7~ ken het fallUssement van:' ,
'
Elders bod en de zaken een kalmer Zwarte Singapore elf.
stellen.
..
A'dam Ba-nk
7
290
. Loe Ho Hong,'· koopman, handelende aspect. doch de oovredlgende ondertoon Lon~.en, ~br.lMrt. 3 1t 6 aanb. 371t 6 aall.'b.
Sum. Rubber
(Nadruk'verbodenJ
Wit~ Muntok .:11.
1961/2 in provisH~n en dranken. onder het ,konzlch handhav€n.
MichIels Arnold
~nden~./Mel
53/~6 Mnt) 53118 midpr.
RADIOVERBINDINGEN
139
rilerkToko
Lo~.
wonende
en
kantoor":
Op 'de productenmarkt was tarwe vast ~'wtl~ La.mP<m9 cU.
DE l\IARKT TE BATAVIA
Tjlsampora
'! houdende te Bandoeng.'
,
(
~Febr.
gestemd; hetgeen verband houdt met LOn~n .Mlt.lMel
(N 'a 'I 3 . 0 8 u u r)
Bat a v I a. 6 Febr. (Eigen dlens,tL
Mamix Medanradio. Chr. Huygens Ban..
de berlchten volgens welke Spanje grqoTIN
Palembang Robusta Febr./Apr. / 14 25 doengradio, SibaJak Bandoongradlo, alamat
te aankoopen op de markt zou plttatsen.
310
Jav. Bank'
CLEARINGKOERSEN
nom. Lampong Robusta. Febr./APr'l Bandoengradio. Johan. de Witt andoeng..
De
Amerikaansohe
afdeellng
noteetde
Lon<1ln
139
Tjisampora
radio, J. PZ. Coen Sabangradio. Tajandoen
prijshoudend.
'
J 13.65 vr., / 14.20 aanbod.
Karachiradio, Barent~z. Houtman. Nleuw
(Reuter~Eastern)
Den H a a g, 5" Febr.· (Aneta). Tot
Witte Muntok peper Febr./Mrt. f.o.b. Holland, jRoggeveen, iSwartellhondt:' Tas ..
6 dezer zijn .de volgende clearlngkoer/ 21.50 nom.
man en Nleuw .~€'Cland. Bandoengradio.,
4 Febr.
61'''ebr. Banka
PariJs loo~r
PRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN
.
F b /M t ( k B
De schepen ZIJn aIle ,m Kortego}f-verbin{ien' vastgeswld :
ZwarteLampong
e
.r.
r.
e,.
ading
met Scheveningen- en Bandoengradio,
1
2'28 / 3
22i}1/2
tavla)
f.
13.nom.
(e.k.
Telok
Betong)
uitgeronderd
de Tajandoon.
,
,
Relchsnlark,
Pa r ij. s, 5 Febr; (Havas). De Pa73.46
Lon de n, 5 Febr. (Aneta). Heden
IIl1dp..
'II'.
Lire'
9.61
rijsche beurs ,bood een loomeraspect. S:mn4s.-1everin8 p. tor
179.6. Oisteren 179.0. 4 Weken geleden
2291/ .
2271/ 4 FebrJMrt: J 12.65 vraag. f 12.90 aanbod.
(Zie verder Vterde Blad).
aU«pr. ' gOO•., Q1Jdpr,
D.e affaire..was.. gerlng', . ~., ._._.~._~ _.~,
_.~ . --'--Citronella Febr.1Mrt. I 1.50 nom,
.' ,12.50
l'eseta
180.8, 52 Wekengeleden 140;4.

" .' ,; a 500
4% Ind. L. 1937
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THEA.TER
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.Heden- en ,Yoh;iinde
avonden.
AANVANG STIPT

t
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.TI!~
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MATINEE's

......-.

'::;'\

Morgen 10.15 en 4 30 u,: .
LlLY PONS, de be-

.

'$PM• . .

~orgen~~6i'':d:
AANVANG 5t'-P1

Haden- en

430u~~( '~"
BROADWAY MELODY

.

OF

JA~K

met

1936. '.
BENNY) J;1_EA-

en het British Fox News.

voor oud en jOr)g.

(N.et

klnderen]

.V.OOJ'

.'t. ;

Heden- en morgenmiddag

. . _-.If

NOR POWELL,
TAYLOR.
Ean'

I

\

MATINEE'S

Vooraf o.a. ~en hoog5t 'ach}eele film, )~~n, ~~ .p~,I.({p;-:
•

.

~

g~ldig.

pi)n'~~, yifl~~r :~ie\ ,E«d~ar~s:l~s'~ft (?~lQ~~S gf.!hQ"-~~n ,)'19,(11'

,.

OIOSCOPE-MR•.CORNEUS

Niet voor ki'nd'er'~n
Vdjkaarten abs'oi~~t' 0.1-

warnet

Ook voor kinderen.

~"-

Ge~n extra's 'Iodrrlf.

U lull nlet weten, wle de moordenaar h,'

I DREAM TOO MUCH·

_..

eo:. ,~i.3.0 ,'uur
WEE ST on '1 I J.D

tot ,CHARLIE CHAN aan het slot- hel
van inlrige en mysterle onfrafelt .vqor U.

roemde zangeres, met
HENRY FONDA, in;

. .,

.

6.30 I uur

ICHARliE-CHANO'P D~ R'fHBAANl

on-

geldig.

2898

<'

WARNER OLANQ in zi]« element in zijn beroemd~
, _ detective-r ol, nieuwe . ~y;t~ries ~pt~sse;'~·

Nlef voor klnderen.
absoluut

'd,"

t«, ....

CENTftAL.I!,

,Nag slechts enkele avonden

,qe~n extra's voor al :

Vrijkaarten

p

I~ DECA PARK /~

7 uur en 9.50 uur
W,EE~T

,.;aa.;.~

t

:. -l"

RQaERT
riiu:si'cal.
.289&

'

!.

~.

J

•

ZWEMaAD MANGGARAI
Tel', Meester-(orneli; 428'.
Morge'n, Zondag' 1 Februarl
"

.

Ma,tinee Dansante

TREKKEJ\l

M'Jziek van de SIL VER.
KINGS
"

.~-.---••••-.IIIII!!.----"'••"."
Speciaal

.Slqaren - Magazijn

,.DE TABAKSPLANT"
'(v/h F. H. JUSTMAN)
BQtQviQ~C.

MAT1NEE'S

'

',,(1£ Z)W~~·.T£ HUZAA~~'

NOQ~dwijk 3~b

-,'

Zaterda? en Zondag 5, uur n. m.

met 'CONRADT' VElDT en MADY CHRISTIANS
(aile leeftlJden)
KINDERVOORSTElllN~EN: Zondag 8.30 en 11 . ~,:!r ~I~' -,

Tel Wel't. 3'49'

Bandoeng Bragaweg 39

,,~.~.~ D '1:9 C:l~ j~,A ~Jll.J Gs\N" 'l~et George ~'Brlen.

Tel. 1183

MAtIN'EE'S

.T~fja'k.spOpe,ii

v?~.r .Ied~n .v~n den ,-Plere.ntuin.

foe'g'ailkeliJk

wi] steeds in groote
verscheidenheid voorrcdiq, von-
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L,A'U R E L & HARDY

DE. TWEEL INGBROERS' (Our Rp.lallon's)
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Dick Powell,
lJ}a\mee.
Qrgen, 1'0'15
. . .......
,u4r . 20 MILLIONS ~ SWEE·rHEARTS;
II I f m'e't'
"d
Jq~fI Br~nd~1I' 'en TH'£ FOUR MILLS BROTI-IERS. Voor ~. e , e~ tlJ en.
'
'M'orger) 4.30 \,Jur: Naughty Marietta, m~t J~a~ette MacDonald en Nelson Eddy.
Niet '~oq'r kinder~n.'
2899.
,

jwnglefilOl met d~
MARTIN JOHNSONS
, (Alle:leertii~en?.

en

Een' film om het .ui't te qieren van de pret. ! Extr~ : Het nieu~ste .A~IF.jou.p1C:Jq.r,.,~~er
interesscnt en octief lndisch nieuws, mhoudend 0.0. : Bezoek van pen SI01l'~~~
schen Minisfe'r
Justitie oon de woterwerken te Tsmg e r9ng; 0p~~ln~ XSo.II~~~,!
bondsconferentie te BondQeng; Bt!zo~k van Z.V.H. de Soesoe,hqenor ,yon, <;>efokarta oan Buitenzorg; Indie op' Zondag ; Nieuwe en oude verkeersregelmgen. Voor
aile leeftijden.
I

,

II AB' 0O' NAU J

"\

en.

de .hekende. ~o.nie~en, in Metro's dave rend lach~fJcces:

I

£ .ttl/A

,
'
VAARBEU1\-rEN VAN BATAVIA.
'
Februari 1937
ZOo 7-12 M. semar~~~
,
"
"Gen. v.a.p Ge~n
ZOo 7- 4 N. ~f!1l1aX~-9'g, en Soerab~ja,; overscheep aldaar -,jajf.t
Oost~J3o,rneo, Bali en Lombok
,~J~~.c'ill)
Ma. 8- 5 ~. OQstn~~~,n.eri Merak . .
Speelman .
D]. 9-12 M. sO€ra~~t,a.1 en de Kleine Soenda-eilanden De Klerk
Di. 9- 4 N. Sel)1.at~JW, Soerabai~, Boeleleng en Makasser;
oVle~sch~~p aldaar naar W. en N. Celebes, Tominlbccht, Sangir-Talau·d. en Nanoesa-ellanden, Molukken
Noord Nleuw-Oulnea
.\\Ielchior Tre'~'b
Di. 9- 4 N. Singapore, .
, Nleuw-Zeeland
Woo 10- 8 V. van Pasar-Ikan (4 N.· van Tg.-Priok) naar Ka- .
lia'n~~;! Q6'st!l,aven en J{ota·Agqeng
I
~IaJang'
Wo.IO-- 8 V. Tanq~,on~-Piand~n en Pontlanak
"
'.r~~ri
WO.I0·-12 M. Rodriguez, Maurltlus, Reunion, Tamatave, purban,
Louiez\c;o Marques, Beiia, Zanzibar, Mombasa'
SeychelleIl; overscheep Durban naar BuenosAires, Montevideo, Santos,' Rio de ~aneiro, ~~hl~
.en Pernambuco
"
. Bonfe'tioe
Wo.10-12 M. Java's Noordkust, Soemenep, Bandjermasin,
naroekan en' Probollnggo
' Blinjoe
Do. 11- 8 V. Palembang en Pladjoe. ,
\.
.
Qphir .
Do. 11- 9 V. Kroe, Bintoehan, Benk6elen', indra'poera ~n Pa,;"
dang; . ~'ve:h3ch.eep alda~lr naar NoordeliJk~F ~e!~~, '
Sloet van de BeeJ.e
,
gen haveils', ' : .
Do. 11-12 M.'Ch~'riQon, ~€marang en Soerabaia
~AAir
Do. 11- 5 N OosthaYen en: ~era'k
.' V~n. ~oens
Vr. 12- 9 V. Tandjong·Pandq,n, . Dabo, Rlouw en Sfngapqre
,
, . . , ' '.
,,,'
~
Gen. Ve~R#~~~
Za. '13- 9 V. Pemangkat, Sil}g~awang en Pontlanak" !~~~~~l~s
Za. 13-12 M. Tobbali, Munto~, galembang en 8el-Gerong ;;ojver-.
scheep PalemJ>~ng naar MO€ara-Saba, Dlambi~en
,
. K,O€a:la.Toen&ka~ ..,':
,
Gen.
n~ell:.
Za. 13- 4 N. Muntok, Sing~pof~ en Belawan-Deli . ~laJ,l~Jus'.

i

A thrilling drQmaof daring

i and

.''0'; N

.zaterd~g ,4.~O N.M.; Zondag 10 V.M. en 4.30 N.M.
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PRACHTIG
STU.K .V;lE,R.K
'ONV'ERD'EElO'E BEWONDERING ¥/AARD
En di'{ is een film in den aller:besten
;tn ,d~s '..yqO';~:s,' 'e.e:n, f,fm vall de werkelijkheid en werkelijke film. ~et e~~
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1937 - DERDE BLAD
De Jordaan opgesclu-ikt door
klopgeesten

u~ij houden aldaer een gants onghehoort en de Barbarisch leven, passen op

Vlagvertoon op de kust van Vo' or lndie f!~~~:~~e~;c~e~~~ ~:~~nRe~~~::' ~~~t

er gewacht. Het geluld
niet.

herhaalde zlch

Zondagsmorg,ens werd een tweede proef
bedacht. De bewoners moesten en zouden
Een gedeelte van de Jordaan te Am•
.
800 iSe eenlge querellen met malkandeovertulgen. De vrouw werd op haar
\
,I ren hebben, schieten d'een den ander sterdam is in groote beroering gebracht zlch
bed vastgebonden. Op flinken afstand
in 't vool1blj' passeren uyt . de vensters door een spookgeschiedenis, aidus De werd gewacht op het spook. Een rtlllng
doot, ende die de meeste vrlenden heeft, Crt.
ging door de. menschen, teen drlemaal
is de sterckste, daer volght voort niet
het geklop zich duidelijk liet hooren.
I
meer naer, jae "dragender eenen roem
Reeds eenige dagen werd er geflulsop,"
.'
terd dat. er in de. Egelantierstraat, in
Inmlddels had de straat zich met Hen,
een wonmg op drle hoog, een spook Itallen nleuwsglertgen ge', uld. Men maaknieerde Provlnclen", uDordrecht", "AmVerUes der "lVestel'kwarticrell" m?est huizen. De bew~onst.er, een vrouw te elkaar zenuwachtlg, zoo zelfs, dat de
.
.
~an ongeveer vee~.tlg jaar, hoorde politie 't beter achtte een stokje voor de
I
slerdam", "Oelderhmdt", "Hof van HolIn, het einde der 18e eeuw verloren de. s nachts herha~ldellJk driemaal achter- eventueele massa-suggestte to steken.
landt", "West-Vrleslant", "Hoorn", "Zee:-- Nederlanden de .Westerkwartleren" der' een kloppen. ZIJ kon nlet meer slapen, Het publiek werd verspreid.
Hot maken van bekeerlingen glng lant", de vier jachten "Delft", "Enck- eens: zoo machtlge V. 0. C. aan Enge.1 Haar man hoorde hetzelfde. Dan eens
De
Ruyter"
naar
lIre 1\ls. ."
echter veelal op dezelfde wijs als het Jhuysen", "Medembllck", "Duy!ke" en land en thans zijn het nog slechts de werd het geluld op de deur gehoord,
h dld'j
Bombay
t
1d d
.
I 't overal langs de Malabar- en Ohoroman- I dan weer op e'en kast. Man en vrouw
an e
rr ven: me meer gewe
an drte andere, kon zlch dus maar a e delkust versprelde HoIlandsche graven, I durfden al.engs niet meer te gaan slaEEN FABELACII'fIGE EItFENIS
--~---~
tact en zoo beschouwden de Indische geed voorstellen, hoe de ontvangst op welks spreken van dit sterkbewogen ge-I pen, bang aI~ zij Ware!l, dat er nog let>
"Coningen" van de tallooze rijkjes langs de Malabarkust zou zijn en hi] hoefde ·d,e-eite uit onze kolonlale geschiedenls. ernstigers dan het getlk op de deur kon
31 Milliard frank
HISTORISCHE HERINNERINGEN
de Malabarkust deze Portugeesche ty- inderdaad nlet lang op de Portugeezen IIi het kerkje van st. Francis te Cochin gebeuren.
,
rannle met verre van welwillende oogen. te wachten. Want toen hij zlch 2~ Octo- nabl] Oallcut gelegen, is door een geed I
Vele landen kennen de verhalen van
door
bedoslend nsgeslacht een asntal .grafDe spookgeschiedents zou welllcht nlet Iabelachtige erfenlssen, Die, waarmee
Van der Hagen's expeditie ber 1604 met de vloot voor Callcut ver- steenen uit de omgevlng bljeengebracht , een zoo grooten om vng hebben aan- de Fransche couranten zich nu bezig
een speclalen medewerker
to~nd.e, werd hij "verwe1komd" door een /en op een rij tegen den kerkmuur ge-! genomen, wanneer ou ~ de buren niet I houden, gaat tot 1675 terug. Ze was beZoo ongeveer st.anden de zaken, toen: t~l1ntlgtal Portugeesche fregatten, .aan ~pI4at~t. Daar li~gen B.1lthasar de Me-: het gekIop hadden 7 '·'olJrd. De bOVen-\stemd voor een zekeren Jean Thierry
, m' 1602
i hte V
i
! voelker bedoellngen niet viel te tWljfe- Iter' (de e~nte Protes~~ntsche predikant' en penedenburen. n:. de bewoners van eu wordt nog door vele pretendenten
opo-er
c
ereen ge "
eoc-lie
1
h ~.t .lopgoeir;cht. In 1890 werd de waarde ,op
In den loop van Februan. zal onze ao'I P ,
()."
.
n. Het gel u kte ec hte t Van d er H agen II.n Cochln, 1666); Isaac van Dielen (Oon- i de naa~~ge egen wonlllgen b.ooraen
nieuwe kruiser De Ruyter" op doorrels I tl (y ~el de Oost-Indlsche CompagnIe III I dezen aanvnl af te slaan.
,rerneur, yan, 1687-1693), Oorne11s de la: nachtehJk
lawaai eveneens. Ook ZlJ '31 milliard franl~ gera'lmd. D:zc dagen
d i d h I dO"
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~ec. 1603 steven van der Hagen met
Haye (Oouverneur in 1752) de Huys-I werden nit den .slaap gehouden. Over- beeft een brief on o::-::e-rcld papler n1et
. naar Ne er an sc - n Ie 00
om .. I vijftien schepen naar de kust van Ma-, Daar de "Samorljn" of .keize r van I vrouw" VfJn Jacob de Jong- O~727) ~n vele ! dag werd er gepraat.
.
postzegel vaor !~c~o :1.~l:w'oord minister
bezoeken.
: l,;.bar afvaarc,llgde. Eigenlijk lag ·het doel Calicut, welke allermlnst een vrlend v~n anderen broeder1i.1k n~:lst Pereira's, da!
,'"
1{
nkele Vincent Auriol vCl'l.ocht eindelijk op te
Dit Nederlandsche vlagvertoon op de' . , '
I de Porlugeezen was,
zlch op dat oogen- I costa's en an:iere Portugeezen.
I
Er ~~rd .s nachts ~ew:1a. t. E
,houden met he~ m;sbruik van vertrouvan deze rels nog verder, n.1. de Moluk- bIlk iets ten Zulden van Callcut be
"
mensc.'en 1 eten het hcht branden. In;
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Voor-Indische kust mO{7e aanleiding ken Ambon Bantam en Atjeh
r
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,
wa.~ ; yond (hij was juist in oor1og met een ~ 7A:>o vel.'€elligde het ironisch lot v1'fend 'den nac 1 van' a er ag op on ag
i ringen zich hebben schuldil{ gemaakt,
zljn, een oogenblik lll. gedachten terug i Holland reeds vasten voet begon te kflJ-ll~aburig vorst, den Koning van Coehin), :en vijand na den d.,;od in dit vriende-; J'1nuarl werd het klo?p('n wei zeer ~~- ,Een Grieksch koopman te Venetie Het
te gaan naar het beglll. der 17e ee~w, I gen, dOC~ daar Jacatra (het latere Ba: reisde Van der Hagen daarheen en a1- ~ll]ke, vergeten .ke.kje a:-n de "custe van \ vlg.. ?e bewo~~ster, .dle een ze~UWCrlSlS in het genoemde jaar zijn v1ermogen
toen voor het eerst de Ho~landsche dne-I t.avi~! no~ nl~t ah p el manent "rendez ..daar kwam toen ons eerste "Accoordt" lMalabaer". : '
.
,n,~blJ was, wcrd .eenige uren opo~nomen aan Thierry of nakQmellllgen na. Daa,r
was aangewezen, hadden de mees- op de Malabarkust tot stand Het luldde , . .
bI] de buren, die den doodschnk kre- gp~n Inluner te v1"nden <::cheen maakte de
kl eur op d eze ze Ifd e k uSv~ wapper d e, op 'vous
td
c:t
i
te d I
'
. :
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I e van ez~ eer..' ,e re zen n oe, eens twee eeuVJen van Ibloeienden handel 1n',!i En nu .zal anze nieuwe krul~er, dra-: gen, toen het speok. p I0t s=l'mg op h un I'I O\~erheid
zich d~arvan meester. Maar
de "custe ,~an Malabaer . :r;>a~ was niet te {)nderZ~eKen, welke van deze plaatsen welke den Nederlandeil onmetelijke wIn- [gend dien' fle"en na3.m .,De Ruyter", kamerdeur begon te kloppen.
het geslacht Thierry bleek achteraf nlet
precies voor het tegenwoord1ge Bom- hiervoor 111 de toekomst het me est ge- stell hebben 'gebracht.
{.nomba y bezoeken'
.
:.
uito-estol'ven te ziJ'n en de llazaten van
.'
. ..
..
schikt zou zl'J'n Het waC! nl'et de aller.
,
. .
Tegen een leeuw en een tlJger zou
0
t
bay, doch lets zUldehJker b1J Ooa, Ca.
~
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Jean de den den staat een proces aau.
nanore, Cranganore, Cochin en CIUcut. eerste keel', dat ouze Holl~ndsche vlag
II t A
It"
Hij zal in' de haven rg~en van die 'lk het durven opnem~n zel een buuraan de Malab:ukust werd ,gezien. In 1602
e "ccQor( I majesteitelijke witte stad, de "Poort V3n man, "maar van dat kloppen ben ik
In 1932 is op last van den mInister
, De ~olhnders waren niet de eerste waren W?l~f en Laf~r uit onze AotjehDit "Accoordt tus~chen den doorlugh- fIndie". Er zal. vla,gvert~n ~ijll, de etat- 'I bang".
van Justitie een lijst van de nog levenEuropeanen die daar .met handelsbe- ~che vestlgmg naar het Noorden afge· tigen Samorijn keIzer van Malaba~ en- ,;major zal ,bezoeken w.3:e en met den
·t
de afstammelingen opgemaakt, het wadoelingen v~rschenen. De geheele West- zonden om handelsbetre,kkingen aan te de den Edelen' heer 'amirael steven van ;Gouverne'ur en wanneer onze NederOp onderzoek Ul .••... ren er vijf.' De staat vroeg hun zlch
kust '\jan Voor-IndH~ was reeds sedert knoQpen, een ve~metel stukje voor hun der Hagen van wegen sijn princelijcke landsche I zeeofficleren 's avonds danMen wilde zich overtuigen. Er waren met een som van 20 millioen !poinrul&! honderd jaar overstroomd met klein convoot. Oeholpen door de aanbe- Excellentle MauritIus" bedoelde te zijn sen met de Engelsche "beau monde"
care-franken te laten afkoopen; vier
Portugeezen, die onder Vasco di Gama yelingsbrleven, ;welke de sultan van een "all1antle tot verdruc,king der Por. van Bombay, ald~~ op hlstorlsche grond belangstellenden genoeg te vinden, die departementen van algemeen
bestuur
in. Mel 1498 voor Callcut geland- waren, Atjeh meegaf voor den. vorst van Burat. tugeesen ende alle ha~r geaSSQcleer- Weuwe en zeer vnendschappelijke ban- aan de experimenten wilden meewerken. zouden ter vermijdlng van· een behanen zlch met groote handigheld en be. te, werden zij vrlendehjk ontvangen, en de (n), haar te verdrijven uyt aIle lan- den aanknoopend, zal bulten de nacht- De poll tie ihield een ,oog In 't zeil, dat de dellng in de Kamers uit hun geheime
wondering-afdwingende energle - men het schijnt zelfs, dat de twe.e onderne- den van Sijne Majesteit en oock uyt ge- wInd spelen over de gra.ven van onze zenuwachtige bewoners nlet ,te ver gin- fondsen elk vijf millioen storten. Maar
zan hier beter den term gehaaldheid" mende Hollandes onderhandelingen be- heel 'Indien"
H?llands~he voorvaderen, dIe, wat hun gen met hun proeven.
daar is evenmin lets van gekomen. De
kunnen bezigen - hadde~ meester ge- gonnen zijn met niemand mlnder d a n ·
l~v.en ook geweest moge zijn,' toch allen
Zoo werd begonnen met het maken van zaakwaarnemer, die voor deze zaak al
maakt van allen handel en 'zelfs in vele den Moghul-keizer Akhbar. 'Alles Het
Men zlet...... di,t waren geen halve hebben meeg~werkt aan het groot ma- 1een gat in den vloer van de bovenver... fl'. 40.000 uitgegeven heeft, wil het er
plaatsen de producten derma,te hadden zlch dus gunstig aal1zlen en zij relsden maatregelen! De Hollandsche admiraal ke~ van ~eerland's naam aan verre dieping, juist boven de kamer, waarin et~ nlet bij laten en loochent, d~t er van
gemonopoU:seer'!do, dat zij' den IndH~rs kon- hierna naar het Zuiden, Calicut, om de kreeg toestemming 100r het bouwen van kusten.
klopgeest Werd gehoord. Urenlang werd verjaring sprake is.
den verbleden in hun eigen zeeen han· voorbereidingen voor een Compagnles- ten sterkte en yan der !lagen beloofde,. =~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~
~=~~~~~
del te drijven in de producten, door hun kantoor te treffen. Doch het behoeft zoo spoedlg mogelijk soldaten en ache-- _.~~~~~=~=~~=~
eigen land voortgebracht.
I
geen verwondering te wekken, dat de pen uit het vaderland te zenden om dit
~
Portugeezen het ,gevaar, waarmee hun
handel werd bedreigd, ziende, de belde ver-dragend contract ,te bekrach,tlgen.
Fortjes en versterkingen
mannen gevangen namen. Zij' ,...erden
Dit was onze eerste "vastigheijt" aan
Qveral langs de kust van Malabar naar Goa gebracht en daar ter dood ge- de Indische kust en hoewel later pleek,
.
da t Callcut, waar ultsiuitend·· peper· te
waren fortjes en versterkingen gebouwd. bracht.
krijgen was, t'Jch niet voldoende vOorGoa, de hoofdplaats van het Portugeesteven van der Hagen met zijn vloot, deel zou opleveren en het elgenlijke
'
sehe gezag, was een bloelende stad en
/
een sterke weermacht te water zorgde bes,taan~.e. u_~~ ,~~ fr.ega tt~n: "de. Oeu- IH~ndel~.e~t~um ~e~d verp'l,aa~s~ na~r de
'.,' '. ~ " " .''":.. .;.. '"
Choroman4eI-· ' ot .' OOstku~b;,:, ·-w:aar·.' de 7:·r '.er weI voor, dat· "geen vreemde kapets
!"!!?!! [:f!!!....!~"!*~"!!~ "cleedjens"-handel weldra aIle· andere
zich op het rljke gebled zouden neerproducten in omzet rou overvleugelen,
laten. Hunter zegt in zijn "History of
ZOQ· zijn toch de Malabar-kust, Suratte
British India", sprekend over de Por,tu- .
en Ouzerat,te tot het elnde van onze
geezen : "The swift audacity of the little
Voor-Indische kolonlale perlode· 'centra
hero-nation forms an epIc, compared
geweest,. waar· vele Holla"i1ders geh~etd en
\vlth whIch our own early labours In
geploeterd hebben en· in eenzaamheld
India are plain prose."
.
begraven zijn.
. (" .
Doeh zoo het oors,pronkelijke doel van
Wij zien hen daar, die ambt"enaarlijke .
deze. kolonlsten dan al handel mocht
"dienaren" uit de eerste. jaren der
zijn, de Portugeezen wierpen zich al ras
o.r.c., levende in hun slecht-ve1'dedig.
op het maken van bekeerllngen voor
bare fortjes, tobbende met dulzend onhun kerk.
gemakken, een ellen<;llg kl1maat, ziekte
Voor-Indie was sedert een vijf.tal eeuen bedrog van Indische tolambtenaren.
\
wen overstroomd door MohammedaEn altijd was daat .de nimmer verflaunen, welke in die bloeiperiode door de
wende woede ten opzichte van. den conMoghul-keizers geregeerd werden. Was
current, den Portugees, die .wilder, ongeer voor een fanatieken geestelijke weI
ordender en veel minder b·evit. van hooeen stlmuleerender arbeidsveld te begerhand, in vele gevallen met grootere
denkell, dan temidden van die doodsI winsten gll1g ;Strijkell.
vijanden der Christelijke kerk: de MosHms·?
Jan van Nllssingen, die een Jpaar jaar
later (1606) naar de Choromandelkust
Het duurde dan ook niet lang, of overell ~NSi··· j
..:
voer, waar inmidd~1s nleuwe kantoren
al verrezen kerkjes en kloosters en PorIn 'i~~~ stroomenden regen heeft do President der Vereelligde staten Franklin Roosevelt op 20 Januari
I
..
waren opgerlcht, vermeldt in zijn
den ambtseed afgelegd bij het aanvaarden van zijn tweede president schap. De mellschen- en regentugal zorgde voor steeds llieuwe aallvulscheepsjournaal,· sp1:ekend over de Porling. van door het geloof gedragen, onf.eh~l1llen-lUenigte voor het KallHool te Washington tijdens de plechtighcid, welke :deh op het bordes
tugeezen, met kwahjk verborgen erger., ,
afspeelde.
versehrokkEHl predikers.
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Daar kwam zij blnnen met ontstelde I voor zijn grootvader I,aan diphterltls I "Wat een onzin, Mary! Je bent er gen. Mlaar, 0, wat zal dat saai zijn om de , mantels aflegden. De jong,ste began onuitdrukking in de oogen, 1naar tegelij- 6verleden Is".
:
veel gescnikter voor dan ik. Het is al- Zondagmiddagen te m~~ten ~nis~en! middellijk de tafel te dekken, terwijl de
.
! kertijd tot troosten bereid.
, " 1
leen om jo.u, dat ik er \Illij pver verIs dat zelfzuchtig! Is dat we-. oud~te zich hijgend OIJ de sofa wierp
·"Dle arme, ouae man! Mj3ar
is heuO'''.
re-Idsch-gezind ? .. 0, help mij 'l1et juis- en riep:
.
0
•
•
l' t -I'I . "Moeder, •hie1.' ic; e~n, brief 'Van oom.
" , Ii.~....Joan k ,wa t i'"
;:j
er? W.a t ~n lk hij nu ook gestorven?"
~
. ,,nat
denk Je
nUt maar Je
¢ult weI ver- t e t e d oen e~l vas t t ~. b.ou d en a '111 ; ,;e
voor je do en ?"
"/
H.t
1 i
di
11
anderen van opvatting".
geen het belSte zal ZlJn voor hem.
. ,Ik zal 'm weI o~en dccn. Ik hoop, dat
h~~f~~ h:~S d:ll ~~ ~~a~eja;U~e~:~" ..Houdt je mij nu waarlijk voor zoo, 'relkens a,ls het 7a r me kin1 e~l~ pa11.r I hlj ·niet.IDoo<: 1'3 om ,iat rekellingetje van
,,'t Is gcen slecht nieuws, llefste", be- t
lijk
i t hi' d t ik ~d4
I
d Uchtvaal~jiQ' 1...... Ik J)eschouw dit als' mln'!ten voor ziclLelv? bad: bUltcn .:et dE: modJ:~t,~ !"
.------4---.-greette 'hij haar, sloeg den arm om haar uuv
w s I J, a
e vo gen e ! ; : : I
berelk vall nieuw"gien17e bhkken wIJd-:·.,
heen en kuste haar op !pet ivoorhoofd. Morton was, (Ue voo1' het go~d en den een 'zwaren last en een enorme verant- d
.. d'
I "Ja, gu jij iml1.:11· 'je' g:U1g'o, kind", klonk
et O t P . ,
2)
"Maar al te goed zelfs!" .
titel in aanmerking 'kwam. En dus heeft woordelijkheid, maar jlj zult mij die hel- be ;lJ dl Jeh aan b..
~PSt ehe~t ~:n keen I' cell st8m door de Igang. "lk heb er geen
i
Z6' t d d
k
t
.
I hij, na ,den dood van ,zijn ldeinzoontje, pen verllchtenl en dragen en lnij !behoer e, e aur IJnu 1e
al
dl.
I gelegenheid vc.or gehad; ,steed:-s ben ik
h nO ,S o~i enb e za en, f~dl1 ml<;sI~ar0 gaat mrs Oharles .;:oms trouwen?" deor ,zijn zaakwaarnemer aan mij laten den tegen. de verlelding, daaraan ver-I!
-----i bEZi~ gewee~t voor den lunch van mrs.·
aghge 1eiJ~- W~rit vol 17ens' haar w' :~s dit de een'l'O" schrijven, dat ik zijn universeele erf- bond en". .
'I Le2~on, want aan d3.t kind heb ik niets !
Sl' nan igOP egelel ewus t en dill
Z
w g roe pen wer Ivan aar sur- I
'
0
•
'
~..
0,.
1n
' 'j ,
HOOFDSTUK II
·'7
."
b·" l"k l t 'k h t
I
ve11lance over een
I r
d' 'mogelijke oplossmg.
I
genaa zou Zl n.
.
"
,AIs ik rdat maar kon !"
t'~e IS ,.co ,o.n j~gflJPC IJ~ : (a 1
e vee
paar eer mgen, I e ; .
' . .
.!
••
" gauwe1' zelr he}) gedaan. \Vat loS!
er dan,
strafwerk hadden, :en eerst bmten de I
.
,,0, Frank, dus dan ben jij nu; ..... 1"
"Kom, Miary, Ik moet~nu onmlddelliJk De \Vaardlgheld eens g:led overdacht Ida '?" teen er iheens een onderdrukte
deur 'hoorde
dat mr Morton haar
"Neen,
" .
naar Londen en dan ineens doorgaan
.
ij 1maar',er
kIs lets heel bijzonders
I
kreet: klonk
wenschte te spreken.
III m n even g~ omen. Mary: ik heb
"...... baron Northmoor. Julst, mljn naar de begrafenls. Als ik mij nog een
Op het strand te Westh'lven, even
....
een landgeed geerfd !"
lief, ~edu1jlg kInd, en jij zult zoo gauw minuut langer ophoud, zal ik den trein buiten de stad, stond een rij hulzen, le,,0, meeder, moes! Gum l~ een lord !"
In h e t ~erst schnkte ZlJ hl~rvan,
,
'Ze
mogelijk barones izijn".
missen. Stuur mij nu niet weg met een der 'met een tuintje met tamarisk, brem
,,\Vat?" I
want ofschool1 de dames Lang haar
"Een Jandgoed
?"
sloeg-- de
bn.zwaa",rI. gemoed. Je genegenheid is en plan.ten, die de zilte lucht verdraJ h
nll
•
I d I"
·
handen
1'11een
vatte
toen
de
ziJ'ne
en
0
Fr
1_,,,
ij
b
tt
I
t
'
"
"'.t
"a,
eUSv~1, oOln IS een 'or .
noo it '.bezwaren 1n d en weg h a d den g e - ,
It,
ani'\.. en z
ars e n ranen toch nlet ,bekoeld door al dIe jaren Ivan gen kondell, en die aIle pension boden
Iegl(f, b1j haar verloving, hadden ze lhet rlep:· "Elndelijk 1 .Maat wat 1..... ; uit. "Dan komt er nu een eind aan al wac'hten 1" J
' a a n gasten, die niet te duur uit wllden
"Je oom ? ..... Die houten Klaas I. .....
toch sle~ht.s oogil~ikend wegelaten, er Hoe ? ..... Wist je er van 1"
je hard werken en aan: je zorgen !"
zijn, of soms aan familles, dIe In het Een lord? Kom, 'houd mlj nu niet voor
I\let de mmste ~otlt1e valli genomen, be"Oat weet je wch weI beter, Frank.! bezit waren van een jacht en die haar den gek, ~ooral nu ik zoo doodop ,ben !"
halve toen ,de pude mrs. Morton ster"Ik wist van de verwant5chap, maar
"Daar loon Ik nog nlet zoo r.eker van, Maar Ik wU aIleen doen, wat het beste hoofdkowartier graag vlak aan zee op"Maar het is geen grap, het is de volvende was, en ze Mary volkomen vrij- de f~mille 'had nooit eenige notitie ge- maar in ieder geva~ is dit lange wach- voor jou is."
.t
sloegen
Ie waarheld: oom is lord Northmoor".
held' had:cten gegeven, dIe steeds te be- nomen van mijn Nader. Dus bp dit was ten nu voorbij en kan Ik je 'van aHes
"Geen woord meer", zei' hlj met een
0
11"
t
i j
Meo haar mes in de jeene en een bosje
zoeken
ik weI aIlerinlnst voorbereld. Mijn geven".
.
kus. "Dit is aI, \Vat ik 'voor het oogenp ezen weg 6~n wee me s es. peterseUe In de andere hand, kwam mrs.
.
overgrootvalder I .was een jongere zoon
bIlk begeer."
.
,",
De een was zoo lang~ dat ze, ondanks Morton naar het kabinetje geloopen. Het
"Er Is :zeker iets gebeurd,_ even nood- van den eersten lord Northmoor, maar,
Ze bieef echter hartstochtelijk snikhaar hangend haar, ~t fladderde in 'Nas een knappe'vrouw in denzelfden stijI
10tt1~, als het, ,verga~n ~an de ,,Emma doordat hij zlch lop de een ot andere ken ,met het gelaat in haar zakdoek verDaarmee was hij verdwenen en' Ma- d~ sterke . zee~ri~s, oude, leek dan de als Ida, maar haar kleur was harder geJane , dacht \Mary pp haar weg naar. wijze misdragen had, was hij verstoo- borgen.
!
~
ry ging naar haar beschelden ~amertje, v1jftlen, dIe Zlj In w~arbeld telde, en worden, dan dIe wei paste bij de eenigsden salon. :
r
ten en ook van aIle testamentalre be.
"Mary, kInd, wat, bereekent dit? Be- waar ze door een fllnke hullbui lucht ook de uitdrukking op ~ar blozend ge- zins Jsentimenteele uitdrukking, die zij
Ze was nu acht-en-dertlg, maar de schikkingen ultgesloten. Mijn grootva- grijp je het dan niet 1 Er is nu niets gaf aan haar opgewonden en 0l1 ze • zichtje leek die van een melsje v~n een kon aannemen, als ze den tijd had om
achttien jaren van Jgedubdig tWachten op der en mijn ,vader hebbeil lOP de oude meer, dat ons In den weg staat I"
kere gevoelens.
jaar of zeventlen..
medelijden met 'Zichzelve te voolen. "Ik
hem hadden nlet veel sporen bij haar boerderij een paardenhandel gedreven
,,0, wat Is hij toch goed! Hij verHaar zusje van twaal~, jaar was veel verzeker 't u", zei Ida weer en las geachter gelaten, want de dames Lang en hebben noolt meer eenlge aanspra- deZ~f~:r~~tee~e~~r~~~~a~:t~~i~l ~~I~ dlent groot te worden! Dat zijn eerste kinderlijker, maar leek
veel Hever deelten van den ,brief voor. "De Utel
waren goed en vriemielijk ivoor haar ge· 'ken laten gelden op hun aJdellijke :afgedachte aan mij zou zijn gewe~st! Die en zachter. Ze 'had bltjuwe oogen en en het landgoed vervallen aan mij; de
weest en, ofschoon . ze overlgens nlet komst. De pucLste tak van de. famlUe
..'t Is alles heel moo~ ~n weI, maar goele jongen toch! Maar ik moet hem haar tint was blanke~\i
oudste tak van de familie is uitgestorveeI sYl11;pathie had ondervonden, had had talrijke nakomellngen, maar is nu nu kan er niets meer tusschen ons be- o,pgeven'! Ik mag geen rem. voot hem
ze Ilepen pm het huv> heen en gin- 'len".
zij zlch toch iSteeds verkwikt aan die afgestorven, omdat de ()Jlde lord nog staan. Je moet je nlet naar beneden la- zijn. Jk kan hem net zoo goed blijven lief gen binnen deor een aGhterdeur. waa1'-1
eene bron van levensvreugde.
slechts een ~leil1ZQontje bezat, dIe even I wn halen om mij".
h~bPen en hem volgen in zijn handelin- na ze in een ka,binetje,'haar hoeden en
(Woldt vervolgd).
,

°

De' nieuwe Lord
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De "Jonge Jacobus"

verg:aan

IlET-

ST~PUNT Di:R

REt:HlERING

(van onzen COrfeSponte_jt>

Bedcnken van Admiracl
De Graaff,
Poolsehe

'8-0 r a v en ha get 23 Jan.
l

In tegenstelllng. tot de verwacctlng,
dat de Minister van Onderwlls, ~unsten
en .wetenschappen zlch na den laatsten
brief van het bestuur der' Stlchtlng
\Ve::eldjamboree tot volledlge' medewerking bereid zou verklaren, is, thans
bij het bestuur berlcht ingekomen van
de Regeering, waarln van de begeerde
bereid verklaring nog gean sprake is.
Minister Slotem'aker de Brulne heert
het bestuur n.l, laten weten, zlch zeer

..

pers ZillS peelt
machinaties

0[>

Het ,regeeringsb!ad "Express Poran-'
ny" Z~gt hi een commentaar op het weigerende antwoord van' adrnlraal De
Graaf als candidaat voor het hoogecornmlssarlsschap van Dantzig, dat dit
antwoord nlet ontbloor is Van specla'e
politieke beteekenls, want men weet (aldus het blad), das achter de schermen
van deze zaak zekere welbekende krlngen, belroorende tot net seeretarlaas van"
Volke1)bond, geageerd hebben, dIe
er stelselmattg naar streven de betrekkingen tusschen Polen en Dantzig moetlijk te maken en trachten de atmosteer
van samenwerklng te vergltttgen, aldus
meldt het Poolsche Tel. Agentsehap utt
Warschau. Deze krlngen, die in dienst·
zljn van de Ideologie der volksfronten,
traehten ~ steeds' ledet, accoord te verlammen, dat ontspanning brengt in den
toestand van E'uropa.

den

te zullen verheugen, alsnog bevestiging
te krljgen .van het -'- vanwege het Jamboree..bestuur versprelde - berlcht, dat
de opposltfe in de Vereenlging :(de NeDe "Jonge Jacobus", het Nederlundsche stoomsehlp, dat tusschen Oporto en derlandsche Padvlnders) zlch slechts
Lissabon ernstlge averij heeft opgeloopen en dat thans is gezonken.
bepaalt tot eentge personen, en dat are
groepen tot, algeheele medewerklng aan
Geheele hemannlng :;ver..Iron- De bemannlng van de "Jonge .Yacobus" de organlsatle. van de' Jamboree bereld
bestond, ~ooals .reeds gemsld, uit 23 leden,
zijn.
~
ken
van wie tien Nederlanders. De ;buitenlanders waren grootendeels Spanjaarden. De
Nu heett het bestuur der ~ttchting
In aansluiting op de telegrammen, die
Ne1erlandsche opvarenden ~aren: Sj. julst in zijn Iaatsten brief in dezen zin 'In 'Iiet huldlge concrete geval dreven
wlj ontvangen hebben van het vergaan
Jager te Rotterdam, kapitein ; 'P. van der aan den Mlnlster geschreven..Het daar- de bedoeide krlngen de ,brutaliteit zoo~
van de "Jonge Jacobus" In den hevlgen
Woude ite Rotterdam, eerste stuurman ; op nu ontvangen antwoord komt nlet ve!, dat zij van het begin at aan den
tegemoet aan het ·"ultimat~m", dat de .arbetd yah het comtte van drie inzake
~torm op de Portugeesche kust, ontleeA. ~van ,Vuuren te Rotterdam, tweede hoofdverkenner Vlce-'Admlraal Ram- de ~andidatuur v.~n den heer De Graaff
nen wij aan ,ode per luchtmall ontvangen
stuurman ; M. van 'Beelen te Rotterdam, bonnet in het laatste nummer van ,gesaboteerd hebben. Met voorbedachten
bladen. ddo. 30 Jan. hierover nog de
derde stuurman; A. J. de Cocq te SchLe-. "Weest Pal'aat" .heeft_ g.esteld, n1.: "Het rade vertraagden zij de besprekingen
volgende bijzonderheden:
dam, eerste machinist; Jac. Faber te is te hopen, dat de Regeerln~f ,spo'edig met den heel' De Graaff en trachtten
een besUssing 'zal nemen inzake haar een accoord onmogelijk te maken, door
Bij de reedelij van de "Jonge Jacobus"', Rotterdam, tweede machinist; F. J. medewerking aan de Jamboree, omdat den schijn te wekken dat het onmode Middellandsche ,Zeevaart Compagnie, Theuns te Hillegersberg, J. H. Putting te de beslissing, ovel" het al of nlet door.. gelijk was een candidaat voor den post
<.lirectie Wambersie en Zoon te Rotter- Rotterdam, stuurmanEleerlingen ; M. van gaan van de Jamboree hiermede ver- van hoogen commissarIs van Dantzig te
dam, was in den laten middag uit Lon ... qer Thoorn te Vhal'1ingen, kok; J. band houdt".
.
vlnden.
den ,eveneens bericht ontvangen, vol- Bruyn te ,Rotterdam, bediende.
gens hetwelk de geheele bemanning van
"
Deze pogingen moet men volgens het
We hebben ons el'van ovettulgd dat
het schip bij de ramp z'ou zijn 'omgekoIn verband met Ihet vergaan van het het bel3tuur van de Jamnoree de ;nee- :blad- d.an ook beschouwen als een nieu,,
'
,
,
.we ultI~g van, de. op verwarring stichten
men. HQewel de reederij hiervan uit s.s. "Jonge Jacobus" deelt de Mllddel1and..
•
Portugal nog geen rechtstreeksche be- sche .Zeevaart CQmp., waartoe dit schip ning, is .toege~a~~, (,lat, p.et,Jong~te ant.. gerlchte :bedtij.vigheid vandnternatlonawoord van, d~n:"l\1IP~ter, nie,t, de- ge- le elell1enten teo Geneve, ,die, ernstlge
vestlging' heeft ,gekregan, ziet zij in het be'hoorde, ,het ivolgende ,mede.
vraagde besllsslng· in".Qud t.
afkeuring, verdient.
Het ra<liobedaht van Donderdagavo'nd
feit, d'at de kapitein van de "Achllles"
in zljn telegram met ge-en woord heeU 28 Jan. 10 u.' waatin is me'.iedeellng, g~'"
in ,zooverre dus Z1ll h~t voortgang
Het· blad voegt er aan toe, dat deze
gerept van de redding der opvarendell I ctaan van het feit, dat de bemannlng van, hebben van de' Jamboree, nog' steeds
vftn de "Jonge Jacobus", een aan~ijzing, de "Jong~, 'Jacobus" door opvarenden van nict, verzekerd zijn'. Maar' wiJ llebben bcdrij vigheid de plannen van, Eden en
dat het ~erlcht uit Londen inderqaad de ,,J~chlles" van de, K. N. S. M. zou zijn na de pefsconfer~nUe.- in de· afgelQol1en de Pooische delegatie nlet in de war
de waarheld moet bevatten.
gered, van welk \b,edcht Ide ,Middelland,. week den, stelllgen indruk, dat de' We- trengt, want krachten3'de re.wlhtie van
De "Jonge Jacobus" was op 18 Ja... sehe Zeevaart Comp.(noch van d~n kaPl- reldjamQoree' weI in Voge~enzang zal dEn raad van' den Volkenboncil is nu de i
tein Jager, noch van den gezagvoerder worden gehou1en dezen zomar, en dat berioeming van een hoogen commissaris !
nuari van Antwerpzn naar AlexandrH~ van ,het 8.S. "Achllles", lnoch Ivan Lloyds 1de, Regeering in afzienbaren tijd tot de door' de welgering van de'n heer' De I
vertrokken. Het schip mat 'bruto 1757 een bevestiging heeft on.tvangen, Iblijkt overtuiging zal zijn gekomen, dat het Graaff aan'dEm voorzitter van den Volton, netto 1064 ton, werd gebouwd in thans zonder grond te ziJn.
ernst Is met de woorden van het be- '\enbondsraad' in overleg met' het eo1921 en behport aan. de Middellandsehe
'nite van dtle en de Poolsche delegatle.
Zeevaart Compagnie to Rotterdam.
Den 30en Jan. ontvillg .de .MiddeUand... stUUt der Jamboree, dat'die, woorden in
sche Zeevaart Comp. een Lloyds,;.tele.. I drtden. van alle Nederlandsehe pad-vin'De Koninklijke Nederlandsehe Stoom~ gram, waarin, gemeld ~tond" dat de agen.. dersgtoepen zuJIen word~n omgezet.
De te Kr~kau· verschijnende "Ilustro..
boot Maatschappij heeft den kapitein te van deze, onderneming te Li:ssaQon,
wany Kurjer Codzlenny" is eveneens
van de "AchUles", die te Lissabon bin- van den kapitein van het 8.S. "Achilles" "!"'!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~
overtuigd van' den invloed, welke be; I
nengeloopen was, telegraflseh nader om vernomen h.eeft, dat de, bemanning ;van
paalde functionnarlssen van, het VolGeschutoefel~illgen in ·'Zwitserland. Nadat' het geschut g"edent'onteerd, op
illli~ht.ingen gevraa,gd in verband mat de "Jonge Jacobus" zich nlet aan, boord:
kenbondssecretarlaat in dit opzicht hebsIeden ~n langs kabelbanell naar boven is vervoer(l en daar in stelling
het gerucht, dat de bemanning van de van het schip' beyond. I
• '.
~ ,
ben geoefend. Deze funetionnarissen
gebracht, worden:' thans ill: bet Zugspitz-massiel oefeningen met scherp'
zouden' zlch ambtshalve. bezig houden
gehouden op doelell oJ.} de tegenoverliggellde berghellingell. '
"Jonge Jacobus" door de "Aeh11les" aan: Later in. den middag heeft ook de K(m~
met het schepp,en van een atmosfeer te
boord zou zljn' gertomen. De kapitein Ned. Stoomboot 'Mij. te';AiThsterdam aall
Oeneve, welke de intematlonale atmos~._----- ~~~-~
-~. ---:::!".-.::!' ----.--._±1seinde terug, dat het gerueht tot zijn de Middellandsche Uevaart Comp. meefeer ,verglftlgt. :
,I
spijt niet op waarheld berustte en dat gedeeld, dab de kapitein van de ,,Achilles"
!~nlokkelelide DOUUllier ,' waarin een nuitsche ~rensbeambte,
hij de bemanning van de "Jonge Jaco- de schipbreukeling~n niet heeft gered.
Het blad noemt onder deze functiondienstdoende aan het grenskantoor
bus" niet aan boord had.
Wei had men aan boord van de "Achil
narlssen van het secretarlaat van den
strasz, vlak bij Kerkrade, gelegen tus1
BENDE ACIITERIIAALD '
Volkenbond o.a. Louis Reichmann, die
Uit de telegrammen van den kapiroin les", op weg naar Lissabon, een radJd)e..
schen HerzogellJath en het
kantoor
ongestraft politleke kulperiJen opzet.
van de "Achllles" mag men wei, aflei- I dcht ontvangen, meldende, dat het oohit>:
P6nnesh~ide, een rol \'lan
beteekenis
Men
sehrijft uit Kel'krade aan de
den, dat djt schip in het geheel niet I in zinkenden toestand verkeerde en dat
heeft gespeeld. Oeze, in uniform gestoheeft deelgenomen aan de reddingspo- de 'bemanning zioh in de sloepen ZQU be..
Onze regeerihg niet gepolsf N.R.C.:
ken' douane-assistent, S. geheeten, was
gIngen. Ware het ongeluk aan boord van geven.
me de in het complot betrokken. Hij
De' smokkelhandel aan de grens bij
de "Achilles" geschled tijdens het assis..' De Middellandsehe Zeevaart Comp.. is
wist, wanneer een met koffie beIaden
Aan ~e "Times~' wordt uit O~neve ge-'
tentie verleenen aan de Jonge Jaco- van meening, )qat de kapitein van d~1
meld, . dat naar, men vermQedt de vice- Kerkrade is van geen 'beteekenis meer. vrachtauto zou naderen, afkomstlg van
bus", dan zau de kaPitein"deze bijzon- ,,~chil1es", die wist onder welke moeilijadmiraal de Grali! op inst1gat1~ van de" De Dultsehe beambten vormen een een paar bernchte smokke!M.rs te Aken
derheld ze~er in zijn eerste telegram ke omstandigheden de opvarenden in de:
Nederlandsche
regeering
g~weigerd dichte keten langs de grens, hebben die woonachtfg, R. en D. geheeten.
geseind hebben. De directle van de booten zijn gegaan, uit !dit telegram. diheeft de functie van hoogen commissa- als 't ware het:matlsch afgesloten. Het
K. N. S. M. is stellig van meening, dat reet de conclus~e heeft ge~rokken, dat de
ris~ voar den VOlkehbond' hi Oantzlg te"
De d'ouanebeambte n,am me de plaats
indi€n het s.s. "Achilles" de noodseinen opvarenden verdronken 'zljn, een concluaanvaarden. Naar echter' verluidt,' heeft zakenleven, dat vroeger bIoeide, wegens in' de met koffie beladen auto en dank
van de t"Jonge Jacubus" had opgevan- sie, ~~e hem n30 een,zoo bewogen rels ni~t
de regeering op geen enkele wijze in- de smokkelariJ, is lam gelegd. Het aan- zlj zijn medewerking kOn de kostbare'
vloed geoefend op de weigering, van den tal in beslag geilOli1en goedel'an Is zeer lading, afkomstig 'van een grenswinkegen en er eenige mogeliJkheid bestond kwahJk is te nemen.
heer De Graaff. Hieraan kan worden gering.
hulp te verleellen, dit zeker zou zijn ge- • Er blijft echter een 'mogelijkheid' be7'-t..... _»....,:y; 1&"
lier in Kerkrade, vellig de o~lagplaat
toegevoegp, dat onze regeering inzake de
schied".
staan, dat de opvarenden zijn opgepikt
sen In Aken bereiken. De gedragingen
"iitaakt ea'n heel aoder mensch v.<ln Ur
voordraeht tot de .benoeming, in geen
Dezer dagen is eohter nog een groote van S. hadden intusschen de opmerk-.·
door kleinere schepen zonder radio aan
boord.
. I
smokkeIzaak aan het l1cht gekomen" zaamheid en aandacht van de z.g.
2858 enkelen vorm is gekend.
Zollfahndungsstelle getrokken. Op ze':'
-------------'
keren nacht toen S. wederom zoa'n
smokkelconvooi begeleldde, werd inge
grepen. S. kon echter vIuchten en zlch
veilig stellen op Kerkraadsch grondge..
teg~rrtoet
bled. Na enkele weken stelde hij zich
vrijwUllg ter beschikking van de Dl!itsehe autorite.iten. De beide smokkelaars
f'E,c WANieO " Ge.l RID 0/
WHAi' ,A GWet.1.. OU~L.OOK!, Itit' t
uit Aken werden gearresteerd en in de
weLt. - -mAt's ,HAl \ NO
AI-I.1
wel.\-.
ME. AN' I GUl:!SS HE. ~
GO 6ACK, 1'\..\- GE\ fjHOi' FOR
gevangenis te Aken opgesloten. Het
MORa WAieR l. AN' 1 COU\..D
CAN
SAY
ISFIGGeRED -rHA, -rHIS 'UD
O\SOBE.VIN' ORDERS,! AN' uo:,
voortgezette onderzoek leidde tot de
PRINK. A ·BARReL. OF rl"HE
WAS
ae \H'SURESi WAY
.1 GO ON, I'\..\- SiARVa
arrestatie
van de heele bende, bestaan\N ONe GUl..p!
RtGHT
-r' DO \I!
,
..,.. DEA~,
de uit aeht personen, die ~l1en achter
slot en grendel zitten.
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iUickey loopt z'n Eincle
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Bij ,D. te Aken werden 2500 K.G. ge..
smokkelde koffie in besIag genomen;
de koffie was verborgen in een konij ..
nensta1.
I

5 f,

!d

¥a~r w~t kan hier in de' woestijn: tus-. "Nou. ik' kan !1iet ,anders zeggen dan dat
Mismcedig, kijk,t hiJ dan over de elnde..
looze, tr,oostelooze,.. vlak.te. Kaie: zaridh~uveis: 'sohenbeide komen'1 Geen men~h, geen dit de be~te methode is o~ lel11and kwijt,
plant is ,~r. miJlen ver in <len omtrek,t te raken I' Want am m~n je in zee gooit z k~n
strekken zich uit t<lt aan den verren,' in·
,Regen ,valt er noolt, wonderen gebeuren er je rtog ,door een 'voorbiJ.varend schip gered
de zon' trillertden horizon. "Wat een ui~
zicht/wat een uitzic.h~ I", mo~p.e,l~ 141Ck~y. 'nlet: in~e.r, en zeker niet hi deze verla ten worden of zelfs net als Jonas d001~ een· walvlakte,' waar toch geen mensch er getuige viseh opgeslokt en' dan, veillg' weer op het
"Wat ik..,ook doe, zuur ben' ik! Ga tIt ver..
walletje gegooid worden! Maar ill' de, woesder', dan: ben ik· aan het eind van dezen, van kan zijn!
tljn zijn geen wallevis.schen l ! Zelfs geen
;dag al dood, misschlen. En g~,ik' ter,ug- ~n'
,Mickey zucht nog eens <fiep.
mier I" denkt Mickey'verbitterd.
'
bereik ik het fort levand, dan.' 'zal ~ ik~ <hiar
Rn,resoluut beg.tnt-le maar weer te 100pen.
ge,f,qsiHeerd .worden voor he~ nte.t 't~m ui~;'"
Nee, sUI, b1lj~en staan kaul l1.ij' natuur- Heuvel op, heuvel af, sjok, sjok, sjok. door
vo~r brengel.1 van gegeven:', orders!"
J '
.
Iljk ook niet! Liever, loopen, loopen' tot het mulle heete zanq, dat z'n ,voeten, door
h~t einde. Waehten ,is nog vreeslij~er I
het' dikke lee~ heen schroeit. Z'n, k~l wordt
"WeI", zegt hij eindelijk tot, zichzelf, "dit
Dllizenden keer~n' Is MickeY den dans
steeds maar droger en z'n lichaant, sI}lpper
is dan het einde I '0, wat ~en <lorst heb ik o~ltsprongen,. want· steeds weer, kwam _er
,.'t, PootJe" wou' me kwijt, he 1" d~nkt en gevoelloozer.
tooh, i~ zou een emmer in een teug leeg nog net op tijd wat tu~schenbeide.
Mickey bitter.
I'
,,'t Pootje';' had' gelijk I", 'zucht Mickey
kunnen drinken !"
.
weer, "dit Is het einde !"

Twee dagen zijn verloopen sinds Mickey's
vertrek 'van de vesting. Inmiddels zi)n zijn
vivres opgeraakt, hoe zuinig hi]' er ook mee,
geweest is; in zijn veld~lesch is geen dropne} water meer, want den heelen'tocht i3
Mic,key gekweld geweest door een ondr-ageHjke dorst; weI is hij ook lllet het water
erg ~uh,ig geweest en, he eft elke teug lang
in den mond gehouden voor hlj slikte. maar
wat kan er tenslotte in een veldtlesch,?'!
Even staat Mickey stH om zlch te beraden.

..

Ook, bij R., wonende in de Steinkaulstr., werd een groote hoeveelheld
koffie in beslag genomen. Hij had voorzorgsmaatregelen getroffen' om
te
vluchten. Die zijn mislukt. Hij werd in
nachtgewaad naar de gevangenls overgebracht. Vast staat nn reeds dat de
Duitsche grensbeambte tOt drIe keeren
. toe. als "FUhrer" van de smokkelauto
zij11 dlel1sten heeft bewezen. Tenminste,
zijn' 3000 it. 4000 K.G. koffle gesmokkeld.
pe smokke!aarsbende zal eerl;lng voor
de rechtbank in Aken terechtstaan, ook
\Vegens devlezensmokkelarij.
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Zondag,' 7 Februarl

MARJOLEIN STIENS

Holla'ndsche Dienst.

Willem:skerk v.m. 9 uur 30)'Ds: Sc'ha:~'~
ter. H. Dd0l'.

Op de oude bultenplaats heerschte een
koortsachtlge bedrijvigheid. Er wend gebakken en gebraden. Overal rook het
naar peperkoeken en honingklonten. De
oude Anton rnoest ;weer de groote tafel
in de feestzaal dekken en was slnds dagen bezlg deze wat te versterken, want de
ouderdom van de tafel was niet meer na
te gaan. Maa r zonder deze lange tarel,
die op houten schragen rustte en waara an Ie ier, van de elgenaresse tot het
jongste dlenstmelsje .toe, een plaats Yond',
was het feest ondenkbaar. Johannes, de
koetsler, was onderweg om verschlllende
families uit te noodigen de verjaardag
van zijn meesteres ,bij te komen wonen,
Dat was het ,eenige reest dat er op de
buitenplaats werd gevierd, doch dat werd
dan ook goed gedaan. ,

Nassaukerk v.m. 9

dingi~s. ~a(Uo.
,
Willemskerk n.m,
Vreed~, Jeugddien1St.,
.
; ;
. Kapel' Tjikinl .n.m. 6 uur 30 'Os. Hot':'
ker.

De Voorzltter van het P~otes~nt~
Kerkbestuur 'vetzoekt i ons t~ , wllieri
mededeelen dat nlet, morgenavond, 209:
als aanvankelfjk abuslavelijk was gemeld maar Zondago'chtel1d ,in de -Na.ssaUk~rk de dtenst gehouden wordt,
wa~rb'lj ds.. W'. G. Reddinglus, ult semarang, voorganger Is.

6ei··~i6'r·Jiieei(1~

Kc'rk:

BATAVIA.
I(wit~ng

\
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Zond~g, 7 Feb~tiai'i

Malefsche Diensten.

nouanasctietnenst:
Haantjeskerk 'v.m. 9 uur Hr. Moen~
'<loang.
,
,
,9.30 .uur v.m. Ds.
Tangerang v.m, 9 uur Hr. Noija.
B. R. V.
6'.30 uur n.m, Os. J. Ubels.
'BUlTENZORO

Een buitenkansje! Eenige veraf- won:~nde Ieetlillgell" van' d'~ ... a:g~ie', ,sch~OI te U~~gwoii~' in 'Jy'est~~~t~shillll
troffen bij het verlaten der school eerr ~r,r!e!te,de' ~a:1,1 oil.' he~~}~~"a~ ~iliS t~ ~i-eng~n. '~re~ ,~(),~tt!if,~ ,ve~el~' jongeren slechts uit krulswoordpuzales bekentl, ~rol( }rafu.~thl~, ,alter aandacht en de uli(ttenden werden
niet ziliIlig benijd !

t

I

'.

J: ubeis: ~adio

Dezen keer kwam Johannes echter niet
alleen terug. Op den bok naast hem,
halfbevroren, zat de longe neet van de
....
elgenaresse, "Uw tante zal wel groote
'Malefsche j)fensten~
Holl. Die'nst v.m. 9' uur 0$. wiel'inga.
cogen opzetten", grijnsde Johannes en floot hij' even vergenoegd tusscnen de
7.30,
uur
v.m. ~andlt~ r. SMgi'an. ,
.
," '
tie' ~'it':K.e'rkrad~,Hi~ ..LUllk een: l,angdurlg Extr.~, con. ~erk., '
stootte den [ongen 'man behoedzaam met
4:3'0 uur' n.m. ,Pandlta I: Shigian.
~Ij:der~e~' ;.n:ges~l~, dat ev~nwel, zon- , Mill. nlenst v.m, 7.30 uur Hr. Makatanden.
Langzaam,
alsor
hij
het
met
teden steel van zijn pijp tegen de knie.
\
cr~:r, :F~stH,t~~~,91;~~'. ,.•~~bl~~e~ .i~,', ~at dida.
genzin deed, l1ep hij naar de beidc vrouJ3UITEm0RG
,
Vl~der.s. eigepei" ,Q¢\V'egll),g c6ntact heeft
,,Ja, die goede tante Dora", lachte de wen.
I
, gei6c~t.' met e'erf be~end ,comn'runist lltt '
, DEPOK
ander. "Zij heeft er geen idee van, dat
,
<togo Jl6spttaalweg)
Ronselaar aaQ' h'et' \v~H( K~rk~aete~, ~f~, ~~.i\',~k:" n~:~r het ,p()Utle~' Mal. :Dienst v~m. 9" uti'r Hr. ioeri.
"Eindelijk", zei tante Dora. "Dit Is mijn
ik kom~ Hoe staat het met haar humeur,
))'uteau 'l:t over:geol'acht en a'an: een: ver10 uur v:m. Os. M. v.d. Bosch.
den iaatsten' tijd?" De 'koetsier krabde neet Walter, ,een deugnie~. W~lter, kijk
Te Venlo heeft z~?h een merlf.waatd~·g- ~l;O<>'( o);i~~~W-hrp,~h~" ,La ~~r is hij' weer
SOEKAooNMr.
zich eens achter het 1001' en zweeg. De fens even, wat er met den .Iwa,gen aan geval van ronselanJ voorgedaan, waat:-., \'~lie' yqeteh'~'eJa,t~n.:De man moet zelfs
vallE KATHOLIEKE KERK..
jonge man knikte veelbeteekenend.
Holl.
DIenst
v.m~ 9' u'ur' Os:. Bo'e'te·.
jongemallnen
uit
'deze
plaats,
den-,
j6i'i,g(r{rWa'n'
dripgend
hebben
afgebij
twee
de hand is".
!
,
Doopbedienlng.
een van 20 en een van 21 jaar, betrok- raden zich naa): het Spaansche roode
st. \VilIebrordskerk, Tanab Aban,
"Da~r staat zij", ,meldde Johannes en
Tante Dora ,was opeel)s zeer'spraak- ken zijn. Het merkwaardige van het front te begeven. D'e aanvahkelijke meeOost 61,
we'as met zijn 'Zweep naar de stallen. De
geval Is dat deze beide jongemanne'n ning, dat de jong'el1eden door een ronR. Katholieke I(erk
\Vagen reed krakend en steunend het ert zaam. "Maar, kindje, dat wij je uu .hier zelf contact hebben gezocht met een selaar zouden zijl1l omgepraa,t, moet
Zondag, '1 Februari
op en terwijl Johannes met veel drukte op den landweg moeten aantreffen. Zoo, ronselaar; hierbij kwamen zij door be- worden prijsgegev€I1. Zij hebben zich
Kathedraal \Vaterlooplein
Qulnquage.sima
van den bok afklauterde, 'kwal11 taute en hoe gaat h:et ~et Je ~~eder ., G?e~ ? middeling van een bekend Venlosch in- blijkbaar r~eds, geruimen tijd beztg' ge-:8 uur 30m. v.m. Hoogmis.
Dora ,op het' leVen afloopen. Zij keek Ja, die mo1derbaden' waren uitstekend.
gezetene in aailraking' met een uit houden' met he~ treffen van maatre':'
Pastorle Roomsche Kerkweg 9
Woensdag, 10 Februari .
haal' neef een joogenblik strak In de lk veel me ook weer heelemaal 'Cie oude.
Tilburg afkomstigen persoon" die zon-I gelen voQor hun vertrek naat' Spanje en
Aschwoensd'ag
Gogen, en zei dan: "WeI?'"
Maar kom, kindje, laat 'Walter maar voor der omwegen heeft gezegd, dat hij de cen begin gemaakt met de ultvQering
Zonaag 7 Februarl. Zondag Quinqua7 uur v'.m.'StllIe H. Mls.
je auto zorgen, waarom 'zullen wij hier beide jongemannen naar Spanje wilde' van hun plan. Hun verblijfplaats Is on- gesima. Algemeene H. Communie uit
Don.derdag, 11 Februari
Walter sprong van den \bok e.nomhels- in de kou blijven ,staan. Zij' llaln den
d(1 zijn tante. Deze 'maakte ~ich los en arm van ,het jonge melsje en wandelde zenden om daar te v~chten aan het bekend. De jongens zijn zonen van wel- dankbaarheid en tot eerherstel. Om 5.46 ' 6 uur 30m. n.m. Lof.
roode front. De be~de' avonturiers zijn g~steJde en gunstig bekend s~a~nde J:llld-:-, ~t1lle H. Mis -,7 u. Kindermis - 8 u.
zei: "Had je niet van te voren even kun- met haar weg.
toen geheel
vrijwillig op de' verdere' ldens~anders. iH'Q~" onderzoek wordt' piecht1ge Hoogmis - 9.30 StllIe H. Mis
CIIRISTIAN SCI~NCE'
nen schrljven, dat je kwam 1"
voorstellen van den ronselaar ingegaan. \'oortgezet.
- 6 u. Plechtlf Lot.
BATAVIA:
Toen de vrouwen ..een elndje weg wa"Het was ,een verrassing 'Voor Uw ver- ren, kroop ,walter weer uit de auto eil Deze voorsteUen kWame\l hierop neer :
lIuJpkerk Chaulanweg 22
Trommeltje met effecten
jaardag", lachte l1ij.
stuurde later JQhannes er heen om de Den jongens werd een bedrag van, acht
Laan Raden Saleh No. 11'
gulden ter hand gesteld en eel) sl>0orI gestolen
I
auto
,te
halen.
I
i
"Zoo?" zei .tante ongeloovig, "voor
~aartje van Venlo naal' Luik. Van L~i~
Zond-ag 7 Febr. Om 6.30 gelegenheid
oeregelde Zondagsdiertsten.
mijn verjaardag? iOr heb je W;lt op ja
omdat zij moesten zij dan tot aan'de Fral~sQhe'grens ,Vr'ijdagavond 22 Jan. !aat is te om te' biechten. Om 7 u. Stille H. Mis.
HolIandsche'Dieilst 9.45 v'.m.
kerfstok ?I'
Het ;meisje was .bedroetd
reizen en vervolgens moesten zij pro- 'g-Gravenhage~ ten huize vail een famllIu1pkerk Prinsenlaan 135
"Neen tante, heelemaal niets", lacht~ haar reis niet k?n voortzetten. Men ver- beere~ zich dat land binnen te smok- lie aa,n de Van Aerssenstraat tijdens
Zondag 7 Februari
wac~tte ha~r blj vrlellden. Doch er was kelen. Dit, omdat belden niet in h~t 1<ort~,iafwezigheid van de bewoners in- , Zondag 7 Febr. Om 7 u. gelegenheid
hij hardop.', "
geen mQgehjkheld er re ·koman.,
, ' '. 'hezit waren van een pas: Eeluuaal in gebrok~n. rU,en de hee~ des huizes om- 'om te biechten. Om 7.30 Gezongen It.
Onderwerp : 'Geest.
Toen hakte tante Dora den knoop door Frailkrijk, ~ouden zij ,naar Parij~ moe- streeks half t~a~lf dien :avond thuis Mis
Gulden Tekst: II Corlnthlers 3: 18.
,,Dan heb je zel,{er geld noodig 7" vroeg
en zei : "Kind, ik ben vandaag' jarig~ wij ten rijden om' zich ~aar te vervoegen kwam, bemerkte hit, d'at i~martd door'
.
Zonda~school 8.15 v:m. , ,
zij nog steeds wantrouwig.
hebben hier een groot feest, telefoneer aan het adres van een Nederlandsche verbreking van een rultje uit de voorThereslakerk
Re'gul~l' se~vices on S~nday.
, "Zelfs dat niet, kijkt.u maar" en tegeaan Ije vrienden, ,dat je hier bUjft, dan famme. Daar zouden zij eenige da~en deur zich den toegang tot het huls
'English service' 11 a.m.
lijk haalde hij enkele guldens ult zijn
maken zij zich nlet ongerust. Als morgen te gast blijven om een paar ,genoeghjke moe'st hebb€n verschaft (de deur was
PastQr1e Soenda.weg 2
Sunday February 7.
zak, die hij haar voor hield.
je ' ,'vIa'gell klaar is, kun je immers verder dagen in, deze wereldstad te kunnen die,n avond niet' op het :nachtslot IJoe, ,
biZ d
Q l'n ua""u'bj<3ct· S'plrlt
rijden". Er viel voorhet jonge meisje doorbrengen. Na dit intermezzo zo'U de' weest) ell' dat op de slaapkamer Op9 de
11 ~u
\)
o.
GCold"e'n' ·Text,'. '11 C'orln't:Ui;""s
~".'l'd::.'
Z.ondag,7 Fe ruar. on ag u q
Daarna pakte ,zij Jhem bij een arm en
niets
anders
te
doen,
:dan
cUt
aanbod
te
reis
naar
het'
Spaarische
front
g'aan,
eerste
v~.rdiep~ng
een
kast
was
door..
,ge~~;I.
H.
Missen
zijn:
om
5.45,
om
7
zei : "Vool-uit; gauw mee naar binneh, ik
waar zij negen gulden per week zouden zocht. BlJ llader- onderzoek bleek h~m"
"Ki d
1 0
815 Plechtige HoogPINKSTEli.BE\vtonio
zal je' eerst wat warJ;lls geven. Wat een aanvaarden. ,
's
Middags
padden
de
jong'elul
eveh
verdienen.
dat
een
trommeltje
,met
effecte~
ter
~~~.
n
erm
s,
m
.
,
' '" " :." I';,
raar idee om met 'pen :brik mee te kogelegenheld· elkaar alleen te spreken.
vetklaarden, den ronse- waarde van on?eveer f 18.000 werd ,ver:-,
Vana! na de Hoogmls den geheelen
Geregeld ,openbar~ bije~~k~mst~»,-J~,
men".
De Ijonge!lS
d t mist.
Bovendlen was voor ongeveer dag Aanbidding
;het kerkgebouw Gang Secola Krarlia~
,.Waarom heb je m ij 'lliet gezegd, dat
...
laar met dlt alles geheel accoor
e f 1000 aan sieraden (rinaen, juweelen,
, 'A
d
.6
PI ht' Lot met 'No' 4'
"Ja, Ik· wilde het ,eind ~erst loop€n,
jouw
tante
Dora
Mevtouw
Bergsen
was
1"
gaan.
'Zij
w,er~en
dus
te
Venlo
door
den
broches
en
een
collier)
ge~tolen.
s
von,~
om
uur
ec
Ig
. .
maar ik kwam Johannes onderweg tegen vrceg het meisje.•Walter verontschuldig- T'lb
aewacht
om een kaart
Te Daum .
P
o
en toen ben i'k natuurlijk naast hem op de zich : ,.Bij ons is zij aIleen ,!tante Do- I tUrtgelLla~kr °i
t
' t' t
. en-[ Onmiddellijk werd aallg1fte gedaan II Dinsdag. Om halt vijf catechismus
.HoUandsche' Dlenst6'n.·
den Ibok geklommen".
ra. Merkwaardig, dat z,ij nog een ande,- je ~ d Ul
~ a~~tva~r~en ~it~e~~ald bij de politie" d!e direct daarop haar voor de, kinderen, die scholen bezoeken, Zondagmorgen 10 uur.
ren naam heert. Zoo, dus jul11e kennen ~enk .~ rag va
d
~.
Belgie onderzoek instelde. Hoewel van den da- waar geen godsdienstonderricht gegeven
Zonda'gavond' 7 uur.
Nederland Iblcek, dat tante Dora toch elkaar? Nu, dan hadden wij het veel e 1'1 gen en op en reIn na~r
der nog geen spoor Silldsdien te vinden \\'ordt
Donderdagavortd
7 uur.
weI blij was met het onverwachte bezoek eenvoudiger kunnen ,doen".
ge~e: te dwor:~~. I~ LUii~ aa~;ek.o~:~ is, wijst ,tach weI, tl:Hes erop, dat men te Wo~ndag. Aschwoensdag. Begin van Zondagschool 8:30,v.m.
van haar neef Walter. "Dat je me hier
,~e en ,e e e ,ornu n,
aI
doen' heeft met .een geval, waarbij de de Veertlgdaagsche Vasten.
.
in de eenzaamheid komt bezoeken, vindt
Het melsje lachte: "Jij was door je s~orka~rtje naar Ven!d gek?c~t ,~~ inbreker getoond heeft in zijn "vak"
De H. H. Missen ijn: om 5.45, 6.15
Maleische Dletlsten.
ik bepaald aardig van je", zei ze. Zij had Kl'ijgSlist zoo :bezeteh. Jij' ~e~t gezegd~ het ,restant van d~ ac~t gUld~~ ver. '0 t, ervaring te bezitten.
en om 7 uur Kindermis.
~ond'agmlddag' 5 uur.
veel te vertellen, maar onderwijI trachtte 'dat wii' dlplomatlek l te' werk,moesteh in deze plaats op te maken. .olen~elfd"ti
b\'L
De AS'chwijding heeft plaats vaar de
De kleinste vogel H. Mis' van 5.45.
zij ook haar l1eef uit te hooren. "Je' bent gaan', wij moesteh, tante( pdra om zoo te avond waren de avonturlers weer in
Dln,!{dagavond' 6.30 uur.
toch zeker nag ,niet verliefd ,7" 'vroe~ zij zeggen' in olls' net verstiikkel\".
Vrijdagavond' 6.30 uur.
Venlo!
Na Ieder der drie H. T. Missen wordt
op een gegeven 'oogenbllk. "Wee.g,niet zoo
Tot nn toe werd de kolibri als de het' aschkruisje uitgedeeld.
De jongelul' zijn, naar zij verklaren,
dom, en laat het maar aan n'lij over om
Hij 'knikte ill ' gedachtetl. ,,Eell goed geen oogenblik van plan geweest a~n ldelnste' vogel", d'er Wt1l'eJd' beschoi.\\Vd~
DEPOK
'Vrifdag. Geboden Vasten- en Onthoude ware vrouw voor :je te zoeken,. BoVen.. Idee van mij, die' IPanne" met je wagen het spaansche front te gaan vechteh. doch thans l'1.~eft professor Wlth'la'r; dingsd'i\g~
Gang Lambertus 296
dien heh ik het je ouders beloofd". "lk
den landweg, dat zul je moeteh toe- ·Zij hebben slechts een uitstapje naar van' de smith$ch:f-Universiteit' op d~' i 'zaterda:g. Gelegenheid om te biech- Hollandsche' D!enst~
zal nooit zonder Uw toesteniming trou- geveh.,Eh w~t het, :m~j een moelte ~e Lulk willen maken, wat' hun, dan ook Hawai-ellanden een vogelsoQrt aari~e~
van: 11 uur tot 12 uur en van 4.30
wen", verzekerde ;Walter haar. "Nu, a,ls k6st' heeft tante Dora te· bewegeh d~e volgens eigeu. inz!cht bljzonder goed is troffen, nlet grooter dan' een bij. On:.. tot' 6.30~
ZOndagmorgen 7.30 uut.
je maar zt>o verstandig ,bent", antwo6hl~e wand'eling met, mij te~ makeh naar d~n gefukt.
dan,ks hun ,nietlgheld' zijn deze vog'~l... ' Door' de':wc'ek de 'H. H. Missen om 5.45
BUITENZORG
'
zij en schonk hem een warme kop koffle molen. All'es kIopte als een ibtts, en ,dan
tjes zeer dapper e'n stl'lJdlu8t1~; zij val .. '~eh> 6" tiur; Woensdag zooals boven aan, Groote Weg 38.
in.
j: I
I
opeens _ blijkt het, dat Jullie elka~r
h~n zelfs groote' vogels' aan. Zlj ziJn zod g'e'iteveh.
,
Maleische Dfen$f.
Naar glazen gUettes? schitterend van 'kreur en glans, dat ziJ ' Woerts<fagavo'nd' om' 8; uur repetitle
kennen !" .
I) ,
Den volgenden dag was de verj aardag
(~
,
b
l
j
'hun
vlucht
doen
denkeil
aan
fQn~(
'het
Theteslakerk-koor
In
het
MuloDinsdagavond
6.30 uur.
I,
van tante Dora: Bij !het ontbljt zel WalDes avon'ds wen de g~sren na den
Naar gem.eld worde, Is men, er In Wee- kelende edelsteenen.
geMuw aan' den Sdendaweg;.
Vrljdaga.vond 6.30 uur.
tel': "Zeg Tante, ik zau zoo graag, eens cvervloedIgen !feestmaaltijd' ;yertrok~en nen in geslaagd eeh proees ,ta 'v6ltooien, I, '
naar den; molen gaan, het Is zoo'n mooie waren, nam tante Dora haar' neet tel' vclp~~~clk~n~~~~~unn e(~~~~~~~~~~~~~M~~~~~M.~~~~~~~~
~las kan vervaatdigen'. De lage prijS van
weg, gaat ;U mee 1"
zijcJe.
glaS' zou het mogelijk maken l~OO mesjes
'uWelneen, jongen, lk .heb het veel te
....
uEn, hoe bevalt ze je 1" vroeg Zij zacht. \roor' 2 shillingel1 te leveren (ca:. 7 cent
druk", zei ze; {litaar 'toen haar neef aan..
de'l(0).
hield, Het'ziJ zich overredeil en dadelijk . "Johannes heeft, echt zijn 'best ge;..
ua het ontbijt girigen ,zij samen' op stap. ~aan, om Ide tatel te' versieren", ant..
Het prq,cede, waarvoor' In OOSrenrijk
Gearmd' 'Uepen zij uaar den molen toe, woordde, hij 'onnO<lZCl. '
reeds patent Is verleend," is gebaseerd
f
doch op 'korten afstand er van stond een
op een methode, die het glas ,zeven ,maal,
"Wat zeg, je 1" vroeg ,tante' Dora'.
auto op den weg, terwijl een jongo'dame
zoo elastlsch maakt als staal. Dit wordt
hulpzoekend om zich heen keek. uOaar Is
uN'll, de tatelverslerlng -" ~l' hij. oh.. berelkt' door bet glas eerst, te, verhitten
tot' een temperatuur van 1400 graden
er een, die niet verder kan", Iaohte' tan~ schUl~ig.
I
I
J
\
'
'en daarna in een oliebad at te koelen
Dora. "M;aar dat Is niet erg, tegenW'oi'dlg
vliegen die wagens maar over ,bnze'mooie' "Wle praat er nu van de tafelversle- tot 300 graden. Elk mesje zal echter
wegen". Walter gaf zijn tante groo~,ge ring? Ik bedoel het jonge melsje".,
sleclits 'een maal gebruikt kunnen worW~liht'
- Wanneer U geregetd "~,
den.
lijk. "Ja". zei hij, "laat ze daar maar
W~bertjes gebluikte, zoudt' ..td&ldfiw
st·aan, tot zlj \bevroren is". Tante gaf
Walter keek op, lwlerp het nle!sje een
U 'Sells niet verkoucltl\' ,btS~htnt(th
De verdwellell jongelui uit
haar neer een duw.; "Zoo zijn nu de helmelijke ,bIlk too' en ',aritwoordde dan:
Kerkrade
worden. En wanneer U" de, ked
jongelul van tegenwdordig. Je oom zou "U weet aIles het 'beste, tante Dora".'
het vroeger l1iet ;gewaagd hebhen zoo
tJerkouden bent,wtrkt niets
en
In zalte de verdwijning van de twee,
over een jong meIsje te spreken. Kijk,
zoo tJelzachtend en slijm· ,t1erdrijuen
'Zij onderbrak hem: "Weet )k ook. Jij
zij wenkt. Ga eens kijken, wat er aan hebt geen cogen in je hoofG 1 Jij ZQU ongeveer 18-jarige jongelleden Vinders
oplossen~i
al:s geregeld' eent' ,dorst
en
Derix,
ult
Kerkrade,
le'erllilgen
'van
de hand is". - "Da t kost me een paar gewoon je geluk 'Voot.bij loo~h! Het is
paai'
W~be1tjes
in d~n
vuile handen",lbromde Walter. "Nu, dan maar ;goed, dat zij Ipanne aan haar auto de .5e klasse van het gymnasium der
mond - tJolkomen on-scha:.
ga ik", 'lei tante Dora en Hep naar het had. Dat is eel1 beschlk~Ing van den paters Franciscanen te Heerlen, kan
delijk tJoor de maag: "
worden medegedeeld, dat het door de
meisje toe.
hemel geweest".
Kerkraadsche politie Ingestelde omBijna had W1alter zich ver~aden, maar vangrijke onderwek enkele dingen heert
Walter liep lang'zaam achter haar aan,
had de handen diep in de zakken ge- op fdit oogenblik begonnen de dienst- opgeklaard. Vast is komen te s-taan, dat
stoken, doCh plotseling' :klonk, de beve:. melsjes de tarel aft te, rulmen en zoo' de gymnasiasten per trein zijn vertroklende stem van zijn tante : "Kom hier I" zweeg hij en tante ,Dora' ~wam nlmmer ken van Heerlel}' naar Maastricht' en
At1een in orfg. btauwe-dooz'en
Hij keel'de zich' om eI\ zag, dat ta-nte te weten. oat hij in dlt 'geval zeIt voor verder met een taxi naar Luik. Eerst
Dora de, hand van net jonge melsje cen hemel had gespeeld'.
met medewel'klng van de' Lulksche poa 25, 45' en 65 ct.
schudde. Hlj zette groote <logen op en
litle en In gezelschap van den taxi(Nadruk ,verboden).
gelootde, dat hij nlet goed zag, daarna
chauffeur ult Maastricht heert de poll...
2860
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HEY SUCCES
VAN 'DE
INTERNATIONALE
.AUTOMOBIELMAR,KT

'Weer opnieuw toont General Motors zijn superioriteit in het ontwerpen en. bouwen van de beste automobielen
tegen lagen prijs.
De nieuwe Chevrolet is hiervan een toonbeeld.
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Nog nooit in de automobielgeschiedenis. is een dergelijke hyper-modernewagen gebouwd, met
fechnische eigenschappen. Gecombineerd met schoonheid, betrouwbaarheid,economie en veiligheid.

deze Ifde

'. :

}/ ,~,e'~l~\e,~,l\ve: geheel staten eonstructle van .
,j; de<;CIIEVnOLET.carrosserie.
-.
.. .
.
, ~,1. ;"

.

•

I"

•

lijnen . . . . nieuwe 6~cJlinder kopkle ppen motor, welke grooter' kracht paart aan grooter
nieuw comfort . . . . en bovena I een nieuwe standaard van ' veiliqheid.
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zuinigheid
•
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.De CHEVROLET 1937 verzekert U grooter veiligheid dan ooit tevoren door de nieuwe geheel stalen carrosserie-constructie, welke U - tezamen met het stalen kcepeldak - als een pantser orflringt en waarbinnen
De geperfectionneerde _hydraulische remmen en het
U zich tegen aile eventualiteiten beschermd weet.
veiligheidsglas. random
verhoogen
elk voar zich nog in belangrijke mate de zekerheid, welke U qenlet,
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Eerste serie summier beontwoord
De prijspeilgegevells oun. 'ltet C. s. ;S.- De lustercumpagne
, , tegen Deli. - Bestedlug tler rubbergelden.
I '

I

Van de talrljke vrageu, welke monde-

Ilnge beantwoording vonden door verschillende Regeeringsgemachtigden, 1110'gen de volgende vel'meld worden.
Gegevclls over het prijspeil
Eerst wordt beantwoord een vraag
van den heer Van Lonkhuyzen, luidende alsvolgt:

'.>

Steller meent' te hebl>en geconstateerd
dat de gegevens van h'ct Gentraal Kantoof
voor de Statistiek inzake het prijspeil in
Nederlandsch-Indie somtijds niet tel' 00schikking van de belangllebbenden worden
gesvcld. Zulks zou naar verluidt geschieden om, veor zoovel' mog'elijk, onrust te
voorkomen.
Afgezien van de v~'aag of men op deze wijzoe inderdaad ontust voorkomt hetgeen aan
ernstigen twijfel ond€rhevig is acht steller het wenschelijk. dat de ge'geV'Cns van
het Centraal Kantoor voor de Statistiek
die immel'S van zuiver wetel~schappelijk\:li
en objectieven aard zijn en uit dien hoofde
het juiste inzicht bij alle belangen-groepen
slechts zl.;lllen bevorderen. zOl~der eenige
b'elemmermg tel' beschikking worden gesteid, desnocds tegen vergoeding van koso
ten, zooals o.a. het geval is met de bericht€n ten dier..ste van den groothalldel
die oilbevangen worden verspreid.
..1Ilerop" antwoordde de' Regeeringsgemachtlgde voor Economische :?aken, mr.
G, H. C. Hart, alsvolgt:·
De bij het Centraal Kintoor voor de
Stat!:5ti@k beschikbare gegevens zijn in
de eerste plaats voor den diens1t bestemd. Voor zoover de Regeering die gegevens daurvoor geschikt oordeelt en
haar pUblicatle nuttig voorkomt, plegen
zij te worden openfl1.Ur' gemaakt. D1t geschledt in Ned.-Indie op ruime schaal,
ook wat betreft gegevens nopens het
prijspeil. Het zal intusschen meennalen
voorkomeri, dat bepaalde gegevens niet
aanstonds nadat zij zijn verkrege,n, ter
beschikking van het publiek worden gesteld. Dit geschiedt niet om voor zoover
mogelijk onrust te voorkomen - zoowel
publicatie als niet publicatie kunnen immers orirust veroorzaken - doch om te
vermijden, dat uit zcodanige gegeven~
door het niet.-deskundig publiek hetzij
voorbarige conclusies zouden worden getrokken, omdat zij op een te kort en t~
wisselend tijdsverloop betrekking hebben, dan weI een onjuist inzicht zou
worden gevormd, omda t zij zonder toel1chtlng niet voldoel1,de worden begrepen
Precies dezelfde gedragslijn wordt uiteraard gevolgd t.a.v. gegevens betreffende den groothandel.
De Regeering publiceert t~lkens de bij
het Centraal Kantoor voor de Statlstiek
beschlkbare cijfers t.a.v. het prijspell,
zoodra zij over een voldoende tijdsruimte 100p3n en ·er genoegzaam inzicht
Is verkregen om de publicatie voar zoovel' noodig van een t02lichting te voorzien. Enkele, dagen geleden is hiertoe
opnieuw overgegaan in den vorm van
publicatie van een aantal grafieken betreffende het prijsverloop over het
laatste kwartaal van 1936.
De heer .V a n Lon k h u y zen
kwam in tweeden termijn nog eens op
de kwestie terug en wees o.m. op het
feit, dat de door de vakorganisaties verzamelde gegevens o.a. over Janual'i groote afwijkingen vertoonen met die van
het C.K.S. BpI'. vraagt voorts of het
mogelijk is een blik te werpen in de
cuisine. van het C.K.S.
De Regeeringsgemachtigde, de heel'
Hart, antwoordt hierop o.m., dat het
C.K.S. pas beschikt' over de gegevens
van begin Januar!. BpI'. wijst er verder
op, dat de door den he2r Van Lonkhuyzen 'beqoelde· lllogelijkheid indel'daad
bestaat.
Ste1l~r veroorlooft zlch de vri.1a~ of de
Heg'eenng kan mededeelen hoe het thans
staat lllet het spellingsvraagstuk Volaens
g~ruc!lten zon de Ncderlandsche Regeenng 111 ernstige overweging r.-emen t.e bepalen .. dat Overheidsstukk'cl1 voortaan in
de meuwe spellillgswijze zullen worden
gep~lblice.erd .. Zijn' deze geruchten juist?
Indlen met, IS de Regeel'ing. dan ni~t lllet
steller va~ oorde'cl. dat er in de bestaal1de . .spelhngschaos zoo spoedig 111O'gelijk
defuutieC orde moet word'en gebracht
omdat het onredelijk is te achten Qat
afkomelingen van lagere II I.~ H' Cf.~
mUlosch~len, H. B. S.- e1li, A.' M. 'S.--en erl
Lyeea, dle alle in de nieuwe spelling zijn
onderwezen, op de kantoren geplaatst
,weer verplicht worden d-a oude reeds aC~
g'eschafte Spellillgswijze t.e gebruiken? Is
de Regeering bereid bij de Nederlandsche
Reg~el'tng aan te dri.~gen op een spoedige
besllssing. omdat meel' nog'dan voor de
Nederlandsche jeugd een rationeele en
spoedige oplossing voor de Il1dische jeugd
geooden is?

De Regeeringsgemachtigde voor AIgenleene Zaken, de heel' Pee k e m a,
deelt mede, dat van de bedoelde geruchten del' Regeel'ing niets bekend is.
De Regeering is echter berei:d de opmerkingen van den heel' Van Helsdingen
tel' kennis te brengen van de Nederlandsche Regeering.
Lastercamlmglle tegell Deli
Dan vindt beantwoording een vraag
van den heel' Van H e 1-s d 1 n g e n
luidende alsvolgt:

&
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Vragendag van den Volksraad

Vrijdaginorgell maakte de Volksraad In
openbare vergaderlng een aanvang met
den z.g. "Vragendag".

[NlEtlWSBLAn van ,2atel·(1ag

.

dische
arbeldswetgevlng die in hooge
mate leugenachtig en tendentieus zijn en
waardoor en op Deli en op de Regeeriilg
van Nederlandsch-Indie een emstlge
smet wordt geworpen,
Naar
aanleldlcg hlervan veroorloort
steller zlch de votgende vragen tot de
Regeering te rich ten :
1. rs ~i~ al'~ikel del' Regeering bekend?
2. Is Zlj met met steller Van oordeel
dat zulk lasterlijk ge:sehrijf in Amerika
een slechten il~druk Ihoet geven en zelfs
llad'eelige gevolgen kan hebben' t a v de
handelsbetrekkingen met de Vel=eenigde
Staten van Amerika woals 0 a indel'tijd
het g-eval is geweest door de 'campaQ-ne
betreffe~lde
de forced-labour, welke ode
aannem1l1g van het amendement-Blaine
teng'evolge heeft gehad en waardoor de
tabakscultuul' in Deli scheen te zullen
worden bedJ,'eigd?
-3. Welke middelen staan del' Regeering ten dienste en zullen door Haar worden' b-~~~ut om deze lastercampagne te
doen beemdlgen of althUi1S haar invloed
te neutraliseel'en?
4. Is
er geen aanleiding om in het
strafwetboek hi'€rte lande en in Nederland. een titel op te nemen houdende regelingen t.a.v. misdrijven tegen de w a a 1'dig h e i d van deS t a a t of
zijn onderdeelen, zooals reeds bestaat
t.a.v. de misdrijven toegen de Koninklijke
waardigheid en de waardigheid van den
Gouverneur-Generaal?
De Regeel'1ngsgemachtigde, mr. K. L.
J .. E n:,) t h o v e n, directeur' van
Justitie, deelt mede, dat het bedoelde
artike1 ook del' Regeering bekend Is.
Naar het oordeel del' Regeering behoeft
daar echter geen al te groote beteekenis aan te worden gehecht. Van een
"lastercampagne" kan in elkgeval OlJ
grond daarvan niet worden gespioken.
In tweeden termijn vraagt de heer
Van H e 1 s din g e n o.m. wat dp,
Regeering eventueel zou doen, indien er
wel sprake zou· zijn van een lastercampagne, waardoor Indie ook op eC(jnomisch en handelsgebied zou kunnen
worden benadeeld. Spr. meent dat er
vroeger een persbureau was, dat zich tot
speciale taak stelde onjuiste berichten
in het buitenland recht te zetten.
De Reg e e r 1 n g s gem a c ht i g d e is~an ll1~el)illg, dat deze vraag
uitgaat boven hetgeen met dezen vragendag is bedoeld. Uiteraard zal de Regeering steedf$ waakzaam blijven terzake
van onjuiste berichten omtrent Indle.
Een bepaalde gedragslijn te dien aanzien aan te geven is echter niet mogelij k.. Elk geval zal op zichzelf beoord~eld en behandeld worden. '!'jipil1allg Proempoeng
Mede komt in teantwoording een
vraag van den heel' E~khout bctreffrnde de bekende kwestie inzake het
particuliere land Tjipinang Proempoeng.
De Regeeringsgemachtigde voor Polltioneele Aangelegenheden,· m r, M a rc ell a, herinner~ aan de schrlftelijke
heantwoording dezer vraag, welke reeds
'~epubliceerd is.
De heel' E e k h 0 u t verzoekt In
tweeden termijn o.m. den Volksraad op
de hoogte te willen steUen van de vorderingen, die gemaakt worden met betrekking tot .de saneering van de toestanden op de pal'ticuliere landerijen.
De Regeerings~emachtigde, de heer
1\1 a I' eel I a, noodigt den heel' Eek..
hout uit, te dien elnde ,t.g.t. een nieuwe
vraag tot de Regeering te richten.
Bevoorrechtil1g van Eut:.
sollicitalltell ?
De heel' 'l'hamrin heeft de volgende
vraag gesteld:
,.
Voor ~e opleiding tot ambtenaar 4de
blj de Douane - eeu oproep voor
twmtlg plaatsen verscheen in December
jl. in de pers - zijn zoowel te Batavia als
te Soerabaia 10 gegadigden aangenomen
aIle van Europoeeschen landaard
• Waar het st~eller bekend is, dat ook in-'
h~€msche,. Cluncesche en Arabische Can<hdaten zleh hebben aangemeld die aan
d~. &estelde eischen voldoen, v'er~looft
h.lJ zlch ~e volge'11de vrag'~n tot de ~geenng t.e· ncht€n :
r
a. Hoewel sollicitallten waren er vim
elken landaard?
b. Is de Regeering ben~id een opgave
te verstrekken van de overgelegde diploma's en cijferlijsten, zoowel van de af~
gewepen als van de aangenomen can:ctidaten?
C. ,Om welke redenen zijn uitshlitend
Europeesch'e sollicitapoon aangellomen?
kl~ss~

De Regeeribgsgemachtigde, de heel'
De Bruyn Kops, directeur van
Financien, verstrekt de gevraagde gegevens en wijst erop, dat van b'evoorrechting van bepaalde sollic)tanhm geen
sprake is. Dit gebeurt nooit. Behaive op
diploma's en cijferlijsten mcest echter
ook worden gelet 'op de persoonlijkheld
del' gegadigden.
De heerT ham r i n ~omt In tweeden termijn op de kwestie terug. Het
antwoord del' Regeering heeft hem niet
beVledigd.
De Regeeringsgemachtigde houdt zijn
uiteenzetting staande. Het valt moeilijk te zeggen,' waarom in dit geval geen
inheemsche, Chlneesche en Arabische
sollicitantenzijn aangewezen. Overigens
is het hooge uitzondering, dat een se~
lectie op dit gebied een dergelijk resultaat oplevert. Bpr. wi! gaarne de hoop
uitspreken, dat zij in de toekomst zoo
min mogelijk zal voorkomen.

In het Bataviaasch Nieuwsblad van VrijBelasting van ongehuwde
dag 15 Januari j,l. worden in het hoofdartikel, -getiteld ..Leugen'.', enkele passaschepelil1gen
ges gepubl1ceerd uit een artikel van den
De heel' Van Lon k h u y zen
h€er Ladislao Szekely in "Harpers Maga~
zinoe", waarin genoemde heel', oud-admi,ni- heeft een' vraag gesteld van den vol·
strateur in- Deli mededeelingen doet over
;,;
It.. 1I
3.g. DeUsche toestanden. ell over de In- genden inhQud::
,I

Provlnelale . Raad Oost-Javu
Ingevolge de besllssing VMl. den Hoofdi~speeteuy van Financien,. zullen, met terz.ijdestellmg van vroeger geldende regeDe heer W 1 I' j 0 P l' a 11 0 t 0 beeft
Iingen, de ongehuwde schepelingen aan
boord van de hler te lande thuts hoorende gevraagd:
sehepen, welke in buttenlandsche havens
sijn gestationneerd
in de inkomstenNaar verluidt zou het beslult betret(vermogens-) belastlng en Ioonbelasttng
Iende de benoeming van de leden vall
worden betrokken,
den provincialen raad van Oost-Java nos
'I'erzake moge mede word-en verwezen
niet zijn atgekomen. Aangezien de raad
naar .het bezwaarschritt . ddo, 6 Januari
per ultimo 1936 meet zijn afgetred€ll, verjl. door de I;?irectie del' K;P.M. ingediend
oorlooft steller ztch de vraag, welke 001'en het schrijven aan den Directeur van
zaken hebben geleld tot de vertragtng ill
l"inancicn van de Ven~elligi~lgen van Gebedoelde . benoemingen en of deze spoedig
zagvoerders en stu\UlieU€ll en Scheeps·
kunnen worden tegemoet gezien.
werktuigkundigen ddo. 22 Januart jl.
Noell. atgezlen van de meer Iormeele · ne Hegeeringsgemachtlgde, dr. H. J.
be.~wareu, zooals het op zoo korten termun bekend stellen del' geheele nleuwe Le vel t, fd. .advlseur voor de Decenwetsinterpretatie, zonder dat daaraan trallsatte, wijst erop, dat de benoemlneenig overleg met de betrokkenen is VOOl'- gen zorgvuldlge overweglng verelsehen
atgegaan
en de bepaaldelijk summlere
argumentatle del' nleuwe gedragslijn acht en dat daarvor het advles van verschilsteller door de genomen besllsstng o'ok do lende instantles moet worden lngewonrechtszekerheid geschaad,
nell. De vertraging, welke ontstaan Is,
Naar aanleiding van het bovenstaande moet dan ook goeddeels aan de zorgvel'oorlooft hij Zich aan de Regeoering de
vraag te stellen of Zij bereid is Haar amb- vuldige behandeling worden toegeschretenaren op toe dragen om, althans in de Yen. De Regeering betreurt dat de begevallen dat dit zoo duidelijk mogelijk is noemingen niet eerder tot stand konzich van de bedoeling van den W'etgeve~
te overtuig€n alvorens een l1ieuwe wets~ den komen, docb zal alIes doen om de
interpretatie te .lanceeren . en mocht deZ'c zaak te bespoedigen.
bedoeling met de nieuwe' interpretatie in
De heel' W i r j 0 p I' a not 0 vraagt
strijd zijn, den Voll~raad door indiening zich af, of er niet teveel instanties invan een wijzigingsvoorstel gelegenheid te
geven zich omtl'ent de nieuwe inzlchten geschakeld worden. Het ware welUcht
uit te spreken.
in het belang del' zd.ak, indien maar iets
mindel' zorgvuldigheid werd betracht.
De Regeel'ingsgemachtigde, de heel' Nu heeft zich het feit voorgedaan, dat
DeB l' u y n . K 0 P s, directeur van Fi- de raad niet kon vergaderen,· .terwijl
nancien, verklaart de werking del' be- toch verschillende zaken op afdoening
trokken voorschriften. Zij, die niet be- wachtten. .
paaldelijk een woning in het buitenland
D~ Regeeringgsemachtigde wijst op de
hebben, worden beschouwd als in dit
land woonachtig. Van een nieuwe wets- specIale omstandigheden, welke zich
thans hebben voorgedaan. De uitvoeinterpretatie is echter geen spr~ke.
De heel' Van Lon k 11 u Y z e 11 is het rende taak kon intusschen worden
met deze zlenswijze niet eellS en vraagt voortgezet, wijl het College van GedepuinschakeUng van den Volksraad bij. een teerden is aangeblevell.
evelltueele wetswijziging.
strubbelingtm te Padallg
De Regeeringsgemachtigde houdt zijn
lIleening staande. Het gaat niet om een
be heel' D e H 0 0 g heeft gevraagd :
kwestie van wetgeving, doch om een
zaak van. het uitv?erend gezag.
. V~lgens berichten in de pel'S zou de wd
advlseur voor de Decentral1satie te Pa~
Bestedillg RUbbergelgen
dang een onderzO'ck instellen naar· aanleidil1g van met den ge11l~nt.eraad aldaar
~erezen gesch1llell.
De heel' E e k h 0 u t heeft een vraag
Steller zou gaarne VCfnemen of dit ongesteld, luldende a}s' voIgt:
d~rzoek heeft plaats gehad dan weI spoe~
dlg
zal plaats hebben en zoo ja' of de
Bij de invoering van de individueele
Regeering bereidis den uitslag van het
rubberrestricti'e is van het thans afge- , onderzoek·
tel' k~nl1is van den Volksraad
schafte bevolkir.!gsrubbeniitvo'errecht nog
te brengefi.
een zeer gl'oot niet vel'werkt sadlo overg€noemd is e.en bedrag pl.m. f 40.- m11De Regeeringsgemachtigde, de heel'
lioen - waarvoor in de rubbergewesten
tn behoeve waarvan ing'cvolge de beken· Lev ~ I t, lloemt de bedoelde dag00 toezegging -<ler Regeering deze gelden bladbenchten mindel' juist. Wei is 'er
zouden
moeten worden aan.g€wend in
vele gevallen geen dadelijke, econom'isch van een gespannen verhouding geble~
verantwoorde, aanwending meer mogelijk ken en daar is ook door de Regeering
is, wrwijl de" algemeene geldmiddelen een onderzoek naar ingesteld. Inmiddels
dringend behoefte he,bben aan een deris de spanning verminderd, zoodat voor
gelijke versterking.
Moet het oog hierop zou steller gaarne het tl'effen van maatregelen geen aanhet standpunt del' Regeering vernemen l~iding bestond.
ten aanzien van het denkbeeld geopperd
door "Een Bestuursambtellaar in de RubDe heel' De· Hoog meent, dat er
bergewesten Y in e'en artikel "Bijzonder
Rubberuitvoerrecht" in de Java-Bode van to~h brieven en rekesten van leden van
11 Januari jl. om in overleg met de b~ den gemeentel'aad bij de Regeering Zijll
volki:ng 'del' rubbergewesten (vertegen- binnengekomen. Tenslotte Is de spanwoordigd door de gewest'elijke commissies ning zoo erg geworden, dat in een dag-:
voor de aanwending deZ'er rubbergelden)
e€n aanwending voor dcze millioenen te zoe- bbd" (en later is dit ala een lOOpel,\d
ken, welke meer strookt met het alge- vuurtje dOOl' de geheele pers gegaan)
meen 17elang van Nederlandsch~IndHi en de' beschuldiging werd geuit, dat de
med'e aan de speciale rubbergewesten ten
I. E. V.-fractie van haar posltie in den
goede komt.
raad misbruil{ zou hebben gemaakt.
Deze vraag wordt tegelijk, behandeld
met een vtaag van den heel' Mohamad
Later werd de burgemeester hlerover
Noor, over hetzelfde onderwerp,
ge'interpelleerd en hij zeide, dat de desDe Regeeringsgemachtigde, de heel' betreffende gernchten geheel uit de
D r 0 s s a e I' s, directeur van Bill- lucht gegrepen waren. Sp,r. meent, dat
nenlandsch Bestuur, verklaart, in ant- dit we1l1cht toch· niet heelemaal juist Is.
woord op de laatste vraag dat het Intuss~hen geeft hij toe, dat de spandwaasheld is' te denken, dat de op- ning verminderd is. Toch betreurt hij
blengst van het bijzonder rubberuit- het, dat de Regeering niet onverwijld
voerrecht over 1936 nlet zou worden be- ingegrepell heeft en hij spreekt de hoop
stemd voor weIvaartsbevordering in de uit dat Zij In voorkomende gevallen
bedoelde streken,
sneller za..l optreden.

Sport en Spel

Blllarten

.,

Leerrljke :rnllglijstell

Voetbal

Cijfers, dle spreken

,
Voethal ~li Engeland

De maatstaf,die moet worden aangelegd, om de kracht van een blljarter
te bepalen blijft - ondanks de andere
Ultslagen del' Competitie·en Beker- theorteen die tegenwoordig verkondlgd
wedstrijden
worden, - het gemiddelde. Van dit
standpunt is ook uttgegaan de heer A,
Reuter selnt uit Louden de volgende Ave, de bekende internationale blljart..
voetbalultslagen : official (secretarls-generaal van de U.I,
F.A.BJ, bij de samenstelling van zijn
2·1"ebruari:
leerrijke ranglijsten over de drie laatste
jaren, welke ranglijsten verschenen zijn
Grimsby (I) - Birmingham
1-1
in het j aaroverzicht van den Interl1a·
tionalen Bilj art Bond. I
3 1" e b r u a r I :
Die cijfers spreken boekdeelen, en on...
getwijfeld zullen de spelers en leiders
Beke~wedstrijdell
van de biljarterij hiermee hun voordeel
kUlulen doen.
Vierde ronde
We geven hier~an slechts een beknopt
uittreksel, waruit blijkt hoe onze land·
Sunderland - Luton
3-1
genooten staan in verhouding tot de
York - Swansea
1-3
nummers 1 en 2 van ledere afdeeUng.
De heer Ave heeft in de ranglijst over
'.rhe League
de laatste drie seizoenen uitsluitend de
Eerste divisie
internationale wedstrijden, al$ rlchtlijn
genomen;
ChelSea - Manchestercity
4-4
Cadi r e .45/2: 1. Gabriels. (Belgie),
Portsmouth - Wednesday
1-0
gem. 30.30; 2. Albert (Fr.) 25.10; 7,
Derby - Arsenal
5-4
Sweedng 20.14; 9. De Leeuw 17.90; 11.
Manchesterunlted - Preston' 1-1
Van Vliet 16.76; 14. Wiemers 15.62 i 17.
Huddersfield - Everton
0-3
Dommering 14.45.'
Cad r e 45/1: 1. Gabriels 16.27; 2.
Tweede dlvisie
Albert 15; 5. Sweering 11.41; 10. De
'3-0
'rottenham - Barnsley
Leeuw 8.95; 12. Dommering 7.79.
Chesterfield - Coventry'
2-3
Ca d l' e 71/2: 1. Van Belle 19.14:
Nottsforest - Plymouth
2-3
2. Cote 12.53; 8. Sweerhtg 9.74; 9. O.
van Vliet 9.46.
Derde divisie
D I' 1 e ban den: 1. Lee (V.S.)
0.859; 2. Puigvert 0.755; 8. Sengers
(Zuidelijke sectie)
0.656; 10. Robijns 0.644; 16. Koopman
0.528; 21. Groenteman 0.501.
Exeter - Cardiff
3-1
Lib r e: 1. G~briels 125; 2. Albert
Watford - MillwaU
2-2
81.92; 10. Van Vliet 33.68; 13. Swee.
ring 26.40.
(Noordelijke sectie)
E
e
n
ban
d:
1.
Davin (Fr.) 3.31:
Darlington - Acrc1ngton
2.. Albert 3.24;' 3. Sweering 2.85.
.
Pen t a t h Ion: 1. Albert 33.78 ;
2. Van Belle 32.45; 3. Sweering 30.42.
LlIWlllellll;S
Fantalsle Classlque: ·1.
Albert 55.42; 2. Kron. 44.48; C, Koopman 17.30.
.
i
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De Daviscup

De heel' Ave heeft ook nog een lijst
samengesteld over het jaar 1936. Daar..
Lon den, 2 Febr. (Reuter). De 10- van willen we aIleen opmerken dat bij
ting voor de eerste ronde van den Da- de sp~~en libre, cadre 45/2 en c~dre 45/1
viscup, voorzoover de Europeesche zone GabrIels bovenaan staat. BiJ cadre 71/2'
betreft, heeft als resultaat gehad, dat Van. Belle; drlebanden Lee; een band
als voIgt gespeeld, wordt: Belgie ~ Hon:' Davm; Pentathlon Sweering, en Fangarije, Zwitserland - ferland, Zuid- taisie Class!que Albert.
Afrika. - Nederland, China - NleuwZeeland. Van ;de ,byes speelt in de tweede ronde. Italie tegen Monaco, Duitschland tegen Oostenrijk, Zweden tegen Luc!lt'vaort
Gdekenland, Yoegoslavie tegen Roeme
nle~ polell tegen Tsjechoslovakije en
.DE VLUCH'.r Vi\N DE I{Ol{
FrankIijk tegen Noorwegen. In de Amerikaansche zOne wordt als voIgt ge.De. directeur-generaal del' "Koninklij ..
speeld: Vel'. staten - Japan en Mexico
ke", ,'de heel' De Kok, is nal een schit-,- Australie.
terende vlucht gisteren op Rhodos ge
• land en zou zijn tocht hedenmorgen
voottzetten.
4

4

Bridge

'----DE MATCH NEDERLAND
OOSTENRIJK

LINDBERGH TE ROME
Kolonel Lindbergh, die op doorrels
naal' Egypte te Rome vertoeft werd hedenmiddag door maarschalk 'Italo BalbO~ die eenige jaren geleden een eska;"
dnUe-vlucht naar de Vereenigde Staten
maakte, ontvangen, seint Transocean
dd ...4 .~ezer uit Rome. Hlj zal waarschlJnhJk ook met Mussolinl conferee..
reno
Lindbergh zal nog verscheidene dagen te Rome blijven alvorens naar Alexandrie door te vliegen.

De bl'idgematch Nederland - Oostenrijk te Amsterdam gespeeld is geeindigd
met remise. Aan den vooravond van de
laatste ontmoeting stonden de OOstenDe RegeeringsgemachUgde, de heer ~'ijkers nog oyer v;oor: 55 matchpunten,
Overigens ,kan Spl'. mededeelen,
Level t,
verklaart, dat inderdaad
da t de Regeering binnenkort een
Met dien achterstand kon moellijk
een del' gemeenteraadsleden zlch tot het
commissie zal instellen, welke tot
Kantoor v.d. Decentralisatle gewend verwacht worden, dat Nederland aan
taak zal hebben Haar over deze zaak
den
wedstrijd
heeft. Aan de voorgebrachte klachten het verliezen van
te adviseeren.
is volle aandacht geschonken en zij zijn kon ontkomen. De optimisten hadondel'zocht. Het resultaat was van dien den echter BOg hoop op remise. Dit
De heel' E e k 11 0 u t
vraagt of aard, dat onmiddellijk ing1'ijpen nlet is inderdaad bere.ikt. Ret Nederlanddeze commissie niet tevens de kwestie noodig bleek. De toestand te Padang sche team won in de eerste 16 spellen. Zwellunen
in ovel'weging zou kunl1en nemen, hoe blijft' intusschende aandacht der Re- De spanning nam hierdoor wel uitermate
de rubbergelden - met ,toestemming
toe en men kan zlch voorstellen, hoe
geering hebben.
RIE UrI' DE BAt\N
der bevolking van de betrokken streken
voldaan men was, toen ook het tweede
- kunnen WOlden besteed in het a ITe 1 nul' sluit de voorzitter de open- gedeelte gewonnen werd en weI met 22
Inzake het afscheid van Rie Mastel1-'
gem e e n
Nederlandsch-Indisch be- bare vel'gadering.
matchpunten, waardoor de eindstand 15
lang.
matchpunten voorsprong voor OOstenrijk broek van het wedstl'ijdzwemmen, dat
wij gisteren meldden, verneemt Anetawerd.
De heel' M 0 h. N 0 0 l' is het met
Haag thans, dat de houding van Rie
deze suggestie niet eens. De bevolking
Vrijdagavond en Zaterdag' geen verga..
De wedstrijdbepalingen luidden dat ten aanzien van het plan voor een Ind'er rubbergewesten beschouwt de op- dering. Maalldag evenmin,
.
bij mindel' dan 25 inatchpunten ver- disch tournee del' Hollandsche zwemsters
brengst van het bijz9nder uitvoerrecht
de voornaamste oorzaak is geweest van
als haar elgendom e.rt er valt z.i. in de
Dinsdagochtend 9 uur wordt €el1 aan- schil de wedstrijd als "onbesllst" zou
het
niet doorgaan daarvan.
gelden,
zoodat
.dan
ook
het
resultaat
betrQkken strel<en nog heel ~at te doen, yang gemaakt met de behalldeling van
remise w~s.
ook a1 wijl zij lvroeger zeer'stiefmQeder- het petitie voorstel-Roep.
lijk bedeeld waren.
Nederland stond tenslotte 2280 scoreWoensdag: Regeeringsantwoord tillDe Regeeringsgemachtlgde de heer fusie; daarna voortzetting van den vra· punten VOOl' doch dit'vormt in g.eenenkel Jf'illtersport
opzicht een maatstaf ter vergelijkhlg,
Oro s s a e r s verklaart, dat wanneer
omdat het bleden en spelen ingesteld
het mochtvoorkomen, dat ,er geen mo- gendag.
ACADEIHISCIIE WJN'fERSPELEN
Donderdag: 1ste ter,nijn del' openbare moet worden op het toegepaste matchgelijkheden meer zouden, zijn voor een
puntenstelsel.
doehuatige bestedil1g van de rubQergel- behandeling van het 25 millioen-plan.
Aneta seint ult Zell· am See, dat de
den in de rubbergewesten, de commissie
rOe Nederlandsche spelers waren ..de Duitsche~ Olympische kampioene Christl
uiteraard naar andere mogelijkheden
laatste twee dagen goed in vonn. Aan- Cranz gisteren in het raam del' acazou" uitzien;
OPLEIDING RESERVE-OFFICIEREN
vankelijk betel' in de 'eerste helft, stelden d'emische winterspelen iden· titel "stuDe Regeering echter wenscht zich in
de Oostenrijkers zich de beide laatste denten-wereldkampioene 1937" heeft sede allereerste plaakf'te houden aan de
Het is bekend, dat er een oplelding dagen op het standpunt om zooveel wonnen. In net totaalklassement van
eenmaal gegeven belofte, dat de gelden komt voqr reserve-ofticieren. Zij ,zal mogelijk de verkregen winst te ve1'dedi- aIle tot dusver afgewerkte nummers
zullen worden besteed aan de bevorde- gevestigd worden te Bandoeng. Een gen. Ongetwijfeld beglngen ~ij in de heeft Duitschland zich eerste geplaatst,
ring del' welvaart in de fubberprodu- luitenant en' een sergeant-majoor- laatste 72 spellen geen zoodanige te- gevolgd door Oostenrljk, Noorwegen,
ceerende streken en Zij is er ook van instructeur zullen aan dezen cursus ver- kortkomingen, dat van een bepaalde Italieen Zwitserland,
overtuigd, dat er nog veel kan worden .bonden worden.
suprematle van de Nederlandsche spelers
gedaan.
kon worden gesproken.
El' is kans, dat van de dienstplichtl. Van de Nederlandsche spelers munt- Boksen
!Ueill-Iandbouwers
gen, die in December jl. opkamen, reeds ten in de eerste plaats Einhorn en E.. C.
De heer D e H 0 0 g heeft gevraagd: een aanta1 zal worden aangewezen voor Goudsmit uit, wat vooral ten aanzlen
EDER SLAAT LOCATELLI
evenb~doelde opleiding, aldus lezen wij van het spelen: duidelijk tot ~it1ng kwam.
Zooals del' Rege,ering bekend is zijn er in het A.I.D.
Eclatante dingen konden nie~, worden
pe twee beste weltergewicht boksers
vooral in Oost-Java. verscheidene klein;
gepresteerd, daal' leenden zich de spellandbouwers~ die voornamelijk rijst vel'van Europa, de Duitscher Gustav Eder
In totaal duurt de eerste oefeningstijd len niet voor.
bouwen op hUll gronden.
Van de Oostenrijksche spelers valt te en de Ital1aan Cleto Locatelli,. hebben
Stell'er zou gaarne vel'l1emen of de Re een jaar, de gewone militie inbegrepen.
geering bereid is bij welbewezen misoogtt Er kunnen dus eventueel in December ~onstat~eren dat zij vrij regelmatig in Vloensdagavond : in het' Berlijnsche
dezen' landbouwers vrijst.elling dan weI a.s. reserve-tweede-Iuitenants worden vasten vorm waren, vooral wat het bie- Sportpaleis, dat tot de laatste plaat.s toe
vermindel'ing te geven van huur canon
aangesteld.
.
den betreft. In dit opzicht warenzij 'bezet was, een fellen kamp om de eere...
e.d.
'
.
palm. gestreden. De wedstrijd van 12
Voorloopig Is het de bedoeUng, dat aI- paarsgewijs beter ingespeeld en was er
De Regeringsgemachtigde, de heer leen de infanterie wordt versterkt met meer vertrouwen. Het spel van ieder ronden werd door den Duitscher op
individueel stond op hoog peil, doch zij punt~n gewonn~n, seint Transpcean \lIt
D r 0 s s a e r s,
geeft een ,korte ult- deze reserve-offlcleren.
konden Einhorn en E. C. Goudsmit niet Berlijn. Door deze overwinning kan Eder
eenze tUng van de bedoelde heffingen
Elk
volgend
j
aar
kan
zoo'n
cursus
evenaren.
Van Bluehdorn zagen wij in d~n wereldkampioen weltergewicht, den
en verklaart, dat de Regeering bereid is
in voorkomende gevallen zooveel moge· worden- gehouden; de legercommandant dit opzicht weI de meesw tekortkQmin- Amerikaal1 Barnay ROSS, ultdagen VOQr
een tltelgevecht.
gen,
)
regelt cUt p.aar>de bebo~ft~,
l .. : ~
lijk taciliteltep, t~ y~rl~enen.
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vall Zlltcl-l1ng 6 Februarl

T

Japanlijn aakte In <loch bleet zwak
gestemd op 97, na van 99Y2 tot 96 te
zijn ingezakt.
I

Handei en iiijverheld
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Lusteloos
zwak slot,

I

vertoop

en

J

meerendeels
\

N.r.S. 84Vt-83, Deli Spoor 126%-128
-127, S.C.S. 50--.--483,4. Joana 40~4~393,4,
Se.rajoedal 39%'-38.
.<..... '
Kedir! 95-93, ,Malang tram 743,4-73
-73%.
:
!
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De Arbeidsconflicfen In de Vereenigde Staten

Ollewaarden

Zeer vast voor Koninklijken welke op-

De devlezenmorkt biedt geen emotie
Het karakter van de.

h
,,00111

"prijsnlveau, waarop verschillende aandeelensoorten thans zijn aangeland.

crescent, een gevolg van gebrek aan ma- nleuw een hoogte-record berelkten.

De koers ging regelmatlg omhoog en
teriaal. Koninklijken sloten vrijwel op
llep
van 410% naar 433% om slechts
het hoogst behaalde niveau, terwijl ook
andere Oliesoorten llchte verbeterlng fractioneel daaronder te eindigen. Exploratle monteerde van 1673,4 tot ,172.
vertoonen,

Shell thuon steeg van 21% tot '22%,
Sulker; daarentegen liepen tegen het
slot
22, de Prefs deden 78311-:-78~.
De beurs verdlsconteert weer in over- slot terug, te meer waar de bultenlandCities
Service ,commons, 3 %'-313/1~
BATAVI,\t\SCII BEURSOVERZlClIT
sche
noteerlngen
voor
het
product
creven mat-e de verwachtdngen, welke
3%, terwijl de prefs aanvankelljk tot 41
zwakker
afkwamen.
mtsscnten eerst in de komende [aren
argedaan, later op ca. 42 gezocht bleven.
, !
van
, I
verwezenlijkt zullen worden .
I
Rubbers hlelden goed prijs met toe- Tide Water 15%-16%.
ouzen finalldeelen medewerker
nemende Vl'aag voor de incourante soor ...
DQch het publlek is eennlaal losgela- ten.
l\Iijnbouw
ten, lang genoeg ingehouden, en er
Geleidelijk iets verbeterend, voor alle
Schepen na tijdelijke inzinking, weer
wordtthans geen maat meE!r .gehouden.
J
!
Oat de arbeidsconflicten in de Ver- Bezitters zlen geen aanleidlhg om af te aantrekkend, met uitzondering van Ja- soorten.
eenigde staten niet zoo snel tot ~~n op- . geven, weten trouwens niet wat zij er panlijnen. Sporen eindigen In gedrukte . Simat~ 760-765, Emnl 164-168, Slstemming, terwijl de Mijnbouwrubriek pongi 257-262Y2, Aimem 143%-147%.
."- lossing zoudenkomen, hebben WIJ tevo- voor in de plaats moeten ·stellen. Kooover het geheel €enlge verbetering te
Zuld Bantam 15~158, BengkaUs 129Yz
,ren reeds voorzien, er op wijzend, dat pers zijn derhalve aangewezen op steeds zien geeft.
-133.
!
\!
\
het hler ulet ging om eukel positle- verhoogd aanbod, terwijI de speculatie
De Amerikaansche atdeeling sloot zeer
. verbOotel'ing van den werknemer, maar nog een handje meehelpt. De balsse, welDe Amerikaallsche afdeelil1g
veeleer om den strijd om de macht.
ke anders zich uit, zlet de kat nog uit vast voor Staalwaarden, terwijl ook Motors weinlg hinder ontmoetten van den met goede vraag voor Staahvaarden
den boom, uit vrees voor verdere op- druk der stakingell. '
waarvan U. S. S. het scherpst profiteerDe <1o'Or enkelen geulte meening, dat
het conflict geen reden tot bezorgdheld drijving, welke nlet onmogelijk geacht
Banken hadden de geheele week een. den len zes punten stegen om op 74% te
zvu geven, wijl del'gelijke ve~schijnselen wordt. Storende factoren in de politiek vaste markt, maar vertoonden aan het clnct'igell. BetIk steei dee!d 59%-62.
bij een conjunctuurverbetermg steeds blijvel1 even achtelwege. Alom opUmis- slot eenige vermoeidheid.
, Ook Koperwaarden beter doch in min~lch voordoen, Is onjuist gebleken. De me voor zoo lang als het duurt. De facBeleggingsvraag bleef de rubrlek der dere mate, Nickels va.st en Motors na
verhouding vanbehaalde winst en de toren, welke storend zQuden kunnen goede Electriciteitssoorten begunstigen, tijdelijke zwakte weer ,vast sluitend.
loolltarleven was sinds lang onevenre- \\erken, als ,de arbeid.smoeUijkheden in waarvan ook Handelsvennootschappen
d.ig, doch versc~lllende groote in~us Amerika, worden verwaarloosd. Inder- pl'ofiteerdell.
.
Industrie en Uandelsvellll.
trieen zorgden reeds voor aanpassmg. daad begint het op een "boom" te geOat er ontevre:lenen bleven, is vanzelf- lijken, wijl het wantrouwen momenteel
Philips volgde 'Amsterdam, steeg van
Ballkell
geheel is overschaduwd door de conjunc314 naar 331Y2 om daarna hlier op ~27%
sprekend..
,
tuuropleving.
Javasche Bank kon Hen punten mon- te eindlgen. Un! Lever bleef vast en
De !directles zijn nlet ongenegen tot
teeren en sloot op 310. Escompto steeg monteerde van 169% tot·174--174%.
verdere onderhandelingen, speclaal met
In elke overdrijving schuilt echter een tot ,ov~r de 120, sloot slechts fractloneel
·tet oog op de stijging ivan den levens- gevaar, het gaat er echter om of deze daar onder, Amsterdam.sche Bank zette
Internatlo steeg van 187~ tot 191%,
standaard, doch 'zij zijn nlet bereid zich overdl·ijving te .vel' gaat, of dat wij nog de kQersstijging voort en eindigde op terwijl Lindeteves zeel' goed gestemd
de inacht te laten ontnemen. Zij weten niet zijn op het punt dat de keer aan- 164Y2.
.
I;
I
sloot op ,160 na 151¥.t.
I
zeer goed dat \bil toegeVe)l aan den staande is. Het is derhalve zeer moelBand. Kinine Fabr. deed 475-185 en
Nederl.
Handel.
Mij.
wist
zich
van
188%
dwang, er een 'groot gevaar ontstaat lijk hlerin een duidelijk oordeel te velMichiels Al·n. Hep van 188 naar 190.
voor de toekomst, voorllamelijk wanneer len, en dies wordt de beurs in den hui- tot 201 op te werken, maar kon geen
beter slot /bedingen dan 196Vt. Handelsde economische gang van zaken weer dlgen maalstroom meegesleurd.
Prauwen en Vemen
bank deed 163%-171t.-167%.
cen ongunstige wending mocht ,nemen.
Waarschuwende woorden worden diSuikers
Sem. Stoombt. 2423,4-250, Vereenigde
Er zijn tal van gevallen, waarin de
Pro 107-115, NIKAS 97%.
werkgevers uit eigen beweging aan de rect .daarop gedementeerd door de felwenSchell. van hunne arbeiders zijn te-' ten. Adviezen om anderen het verdere afflauwend, na tijdelijk vast <i'ebuut.
Java Veem 102%-107%, Strooh. Veem
gemoet gekomen, zoo worden o.a. in de risico te lat-en dragen, komen den vol- H.V.A. werd ~n het begin dezer perlode 56-59.
Staalnijverheld1 reeds hoogere la-onen genden dag in een belachelijk dagl1cht, nlet verhandeld, lag om de 493 he en.
uitbetaald dan v66r 1930 het geval was. wanneer de beurs opnleuw een hooger monteerde over 500 tot 5073,4, doch sloot
Electriciteits wa~rdell
op 502~. Kol. Bank haalde even de 81%
Ten spijt van dit laatste, gaan er reeds niveau bereikt.
maar verloor tweepunten, en Vorstengeruchten dat er elschen worden ge.Aniem 252Y~278. Gas M,ij. 218%-226.
l
Dit o.m. in onze Thee-afdeeling, waar lahden brokkelde af tot 40, na 41% te
steld in deze industrie, welke slechts
Sol. Electr. 150-153. Balt Lombok 80wachten op den afloop van het auto- verschlllende soorten, te voren gerekend zijn geweest.
77%, Rembang ,17Vt-19, Banjoema.s '40
onder de rubriek del' nonvaleurs, thans
-44.
[·1
.
mobiel-proces.
.
\
in koers stijgen, alsof er' geen koude
Rubbers
Sum. Electr. 6()'-'56-58. G.B.O. 225Het behoeft aldus geeli verwondering meer aan de lucht Is. Vaor het eerste23Q.-228.
. :
klasse-papler
is
prijssijging
.welllcht
gerustige
markt
met
goed
blijvenden
ont~ wekkeu, dat de werkgevers zlch met
hand ,en tand zullen verzetten tegen de wettigd door den lageren rentestan- dertoon. Amsterd. R. 307-309%-Vt.
De obligatiemarkt
Sumatra R. 28Q--290, Soerowinangoen
ontwiltkeUng van de vakvereenlging, en daard, maar bij die ondernemlngen welke
vermQedelijk
in
de
eer.ste
Jaren
nog
245:-259.
BasHam
140Vt~147.
net ~taat teQezlen of de Regeering en
Met vraag naar (fflmeente-Ieeningen
de Pl'esldent lQiJ machte ~ullen blijken nlet rendabel kunnen worden, drlngt
Bodj. Datal' 138-147, de pre!,'3 197% doch ,vrijwel geen aanbod.
onwillekeurig
de
vraag
naar
voren:
Is
te ~ijll hierin de wet VQor te schrijven.
-209%.
j
,
De vleren Indie verlaten op 100%Int\l&~chen beteekent dit conflict cen de koers reed~ than~ gewettigd?
Boekit Lawang 170%-174Vt, ~uma 100% en de nieuwe 3% op 97V-i-97. :
~chadePQst van ettelijke rolllioenen.
De bezltters ~ijn va~thoudend, en voor tra's Oostkust 80, doch daarna met ca.
De 3Y2% Ideed ~OO%.
. '1'en splJt van dit alles gaat de beul's f elk stukje moet hooger worden betaald. achtpunten ;hooger prijsldee. 'fjnentab
240-250
waartQe
koopers
verder
voort met opdrijving van· het koersnl- In deze l'ubriek staat ~en Inderdaad zochten.
veau. .
voor onverwachte mogelijkheden.
Thee
\Vissclmarkt
Dit geeft aan den effectenhandel een
Op de Europee,sche beurzen treedt nog
€en andere factor sterkel' naar voren. zeer onaangenaam aanzien, dat door vele
Aankoopen van het Fransche publleK buitenstaanders niet begrepen wordt. gestadig oploopend. Wij stellen de laag- eene loome stemming en ivrijwel geen
zaken. Wissels zijn ,er slechts sporadlsch
bewijzen dat men den financieelen toe- Van behoorlijke omzetten i~ in deze ru- ste en hoogste atdoenlngen.
en interne zaken ,bleven schaarsch.
stand verre van .gezond beschouwt. Er briek dan cok geen sprake,en het beeld
Ardjoena 126-141, Daj. Mangg. 230
bl1jft zich een kapitaalsvlucht ontwlk- dat ge~chapen wordt, is nlet juist.
-262,
,Goen. Hedjo 210.
S tel' 11 n g " werd afgedaan tot 8.90Ys
kelen, waardoor een verdere koersopSitiardja
140-157,
Gandasoli
1743,4
doch
sloot gedrukt met aanbod en 8.90drijving ontstaat, welke ten slotte v.oor
De Internationale fondsen regelen zich
8.90%.. Forward l1gt daar llog onder.
de markt een gevaar kan .opleveren, overlgens naar wat de :ancIere beurzen -175, Soenladra 120--132.
Pasir Randoe 63-65, Juliana 30Vt\Vanneer er ook maar even stagnatie doen. Oli~s, Rubbers en Sulkers vinden
30%, Id. prefs 59%-67¥.t.
S t I' :a 1 t s Dol I a I' s noteerden
komt.
hun weg weI, ook al zlet m~n soms met
Perbawattie 169-1'15,. Ptet. Pap. 56% 104% ~aartoe verkoopers bleven.
hulvering naar de topkoersEm welke be- ~60, Gedeh 167%-175.
Doch met die wetenschap voor oogen taald worden.
.;
I :.j'; :,1'_:.11 v.!
Pangheottan- 14~1543,4, Tjisampora
Verder nominale noteeringel1 op aanis er van eenige w~ifeling nog geen spra128%-137, 'faloen 280-290.
,
bod
prijzen :
)
ke. AHe theorle wordt in de schaduw
Ook de ~aken op de Amerikaansche , Sindangsarl 185, Wianasoeka 195'-200,
gesteld door het onverdroten optimisme, afdeeling staan onder dien lnternatio- Artana 2043,4, Goalpara 480.
0011 a I' s 1.81%-1.82.
waaraan de speculatie, welllcht reeds nalen invloed, doch zij allen kunnen zich . 'Tjimonteh 225-2·30, Rantj. HoI. 144~
overspeculatle, de hand leent.
Yens 52.
draalen naar gelang de beurzen het aan- -3,4. Pasir ,Nangka. 500.
i
!':':o.il i
De Chineesche valuta's flauwden verWettigt de industrieele bedrijvlgheld geven.
Schepell deI' af, Hongkong 55%, Shanghal 54Vt,
in de verschillellde landen, gesteund door
IDe incourante SOOl'ten even'wel vormen
Rupees :67%, alles ,met aanbod.
de verschilIende muntdepreclaties, deze een gevaar, daar zij bij tegenslag, hun
afflauwendi doch tegen het slot iet·s verprijsstijgingen? Voorloopig moet het markt onmlddellijk verllezen.
Ook zUver in Lon don inzakkend en
antwoord nog ontkennend' lulden, al
Het realiseeren hiervan komt' dikwerf beterd voor Unies en K.P.M.
De eersten naar 115 en slot op 117, thans lager dan voor dedevaluatle van
neemt dit nlet weg, dat versch1llende te laat.
de laatsten l1a 158% op 163.
den Gulden, ready 1913/ 18, ' forward 19%.
landen, welke op de wereldmarkt leveren,
Doch voor het oogenbl1k nog vlert het
in nlet geringe mate profiteeren. Hoe- optimi.sme hoogtij, en daar helpen geen
wel.er mindel' viees bestaat dat· overpro- waarschuwingen tegen.
ductie dwars zal zitten, w~rdt uit het
oog verloren, dat nog veel zal moeten
Op de W 1 sse I m a I' k t Is geen
worden goedgemaakt, wat door de lang- emotie meer te bespeuren. De vaste
durige crisis ,grondig Is vernletlgd. En stemming voor den g u 1 den tegenhierin moet eenige reserve' worden beOngewogell Indexcijfers
Kosten van voeding.
over de 'andere valtua's blijft gehandtracht.. Anderzijds blijft de ruime geld•
groothandelsprij zen
I
Kleinhan"
haafd. De dol I a r houdt zlch onmarkt een tegenwicht om eenlgszlns het verstoord op het hu!dlge niveau, de
Uitvoerpro- Invoerardelsprij
. Eur. geInh. bevolonevenredlge goed te maken..
ducten
tikelen.
king
zin
zen
stemming voor den Franc valt zeUs mee,
De zeer va:ste tendenz, o.m. op onze en Sterling blijft nauwelijks pr1jshouJa va & Madoera
Indische markt voor Gemeente-obliga- dend.
1913 gem.
100
100
ties, demonstreert ten duldelijkste de
100
100
100
Ruime variaties op <1e pro d u c- 1928
125
152
beoordeeUng van den nleuwen rente154
167
148
t e n-markten bleven dltmaal eveneens 1929 "
veet-..
123
151
153
166
157
achterwege. Ook bier kan men van 1930 "
88
142
150
163
152
. Men scllakelt een evelltueel verlies bij prijshoudend spreken, met uitzondering
66
112
134
146
102
uitloting, uit .en betaalt ver boven ~arL van Suiker, waarvoor de tendenz lets 1931 "
52
90
1932
"
112
123
76
Ditzelfde geldt aan de Amsterdamsche luler werd. '
. 1933 "
44
78
10~
99
62
b.eurs voor pandbrleven der hypotheek. 74
43
1934 "
90
93
61
banken. De Staatsleeningen, welke nog
Het slotaspect op onze
42
72
1935 "
87
88
64
steeds op een hooger ren tetype dan drie
1935 Oct.
44
72
86
87
64
~rocent staan, vertoonen eenlge weifeBi\TAVIA-CALL
Nov.
43
72
87
90
65
hng en voelen e~nlgszlns mat aan.
Dec.
43
72
86
89
65
had hier en daar een weifelend KaraKter,
42
. 86
71
89
65
Op de aandeelenmarkt is men tot doch vertoont nog een flinke koersstij- 1936 Jan.
Oct.
51
79
84
87
58
overdrijving omgeslagen. Zeer zeker d~ ging m~t de vorlge periode. ZooaIs te
Nov.
53
83
86
89
60
lesu~.taten zijn in de bedrijven en indUS- voren reeds .werd opgemerkt, bleef de
Dec.
56
87
87
90
62
trleen beter, maar wettigen nog niet het koersverbetering voor thee-aandeelen
1937 Jan.
.88
..90
. ...._ii .. _:.; 1.".- : __ : __ J ._l_;i ___
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I ndexcijfers
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Van 29 Jauuari -

5 Februari

Lam p 0 n g Rob u s t a en' W ..
I. B. Rob u s t a K 0 f fie.
De
koffle-markt was de geheele week stll
met een flauwere tendens. De noeerlngen van New-York schommelden een
weinig doch bleven nagenoeg onveranderd. De animo van exportzljde h echter nlet groot. \V. I. B. robusta koffie
eerste kosten Soel'abaia noteerde f 18%
voorready levering, terwljl nieuwe oogst
tot f Ilt- tevergeefs aangeboden werd.
Bevolkingskoffie' was
prijshoudend.
Lampong robusta 15% MaartlApril levering werd gezocht tot f 13.60, aanbod
f 14.-. Ook voor "Apl'il/Junl levering
bleej belangstelltng, Lampong rob. 15%
vraag f 1325 aanbod f 13.50.
war teL amp 0 n g Pep e r.
Telok Betong seinde ons de volgende
notcerlngen :
'Z

30 Jan. Feb iMrt. vr. f 11.30aanb, f
1 Feb.
" 11.40
2 Feb.
.,
" 11.90 " "
" " 12.30
"
3 Feb.
"
"
4 Feb.
12.50 " "
"
" "" 13.30 " "
5 Feb.

.
\

"

" "

11.60
11.6512.20
12.60
12/15
13.65

Demarkt kon oploopen, doordat Londen hoogere noteeringen seinde. Exporteurs konden echter op het hoogere n1veau niet mee, het waren voornamelijk
speculanten ·welke vooral voor M~art
levering in de markt waren. Febr.!Maart
werd "pl.fn. 25 cent lager· afgegeyen,
waartegen wederom Maart gekocht win·d.
teurs ult de markt bleven. Te Batavia
kwamen slechtsenkele transa~t'es tot
stand,
n.l.· Feb./Mrt. levering tot
f 12% en 'Maart levering tot f 13Vt en
f 133,4 per plcoI. Voorraad Londen:
1792 - 10 tons.
'
Wit t e

1\1: u n t 0 k

Pep e r.

De prljs fob Banka schommelde tusschen f 21% en f 213,4, exporteurs koch-

ten verschillende partijen tot deze prijzen. Banka verkocht echter slechts
kleinere hoeveelheden, 'doch ook fte exporteurs kwamen met beperkte hoeveelheden aan de markt. Voor Aprif-afscheep was b'etere belangstelling doch
Banka offreerde aileen Febr./Maart at..
scheep. V:oorraad Londen: 11753 ton 1 ton.
)
I
Cit ron e 11 a - 0 1 i e. Na de groote verkoopen van de vorlge week, bleer
de markt rustlg met vraag vooral voor
speculatle tot f 1.47% en later tot f 1.50,
tot dezen prijs werd wederom afgegeYen. ' Het buitenland toonde nog zeer
welnig interesse, zoodat exporteurs weinig konden doen. Ook voor olie met
hoog citronella hestond vrijwel geen
animo. Vanaf Juli zal 'de productIe sterk
toenemen, latcn wij hopen dat de consumptie het meerdere aanbod dan vlot
kan opnemen. .
Tap i 0 c a's. De markt was zeer stn~
het buitenland toondeenkele interesse
voor verderaf-Ievering, waarvoor geen
premle te bedingen vie I. De hoogere
vracht belemmert echter dan de zaken.
Fabrikanten boden lets lager aan, doch
zonder succes. Genoteerd werd:' GLT
f 3.30 ;..-- Andir A f 3.35 - GLT/AA
f 3.90 - Bandoeng ,STK f 3.95. Het gebakken product werd afgedaan A-seeds
tot f 5.20, terwijl voor Pearls tevergeefs
f 5.40 gevraagd werd.·
R iJ s t. Dit product was de afgeloopen weekzeer stll. De buitengewesten
legdel.1 geen belangstelling aan den dag"
terwijl ook de locale business verwaarloosd werd.
'
Eenige Februari contracten werden
nog door Soerabaia herverkocht, n.1.
petjakoelit tjere tot f 3.02%, f 3.- en
tenslotte f 2.95. De deze week gehouden
Banka tender werd tot ! 55.- per 1000
Kg levering te Tandjong Priok gegund,
tegen f 53.99 in Januari. Reeds is er
van Sidaredja aanbod van nleuwen.
oogst en weI tegen prijzen, welke slechts
f 0.10 hooger zijn dan in 1936. ()Qk van
Krawang en Tegal wordt nieuwe oogst
aangeboden, evenwel houden verkoopers
nog te hoog om voor speculallten aantrekkelijk te zijn. De algemeene "feeling" Is weI dat de ongekend lage prijzen van het seizoen 1936 nlet terug zullen komen, en de afzet voor binnenlandsche consumptie vermoedelijk' zal
toenemen door verbeterde toestanden
in de cultures en inlandsche landbouw.
NQteeringen :

....l-_,~

Het succes der 3 llct. Leening .
Judie

(Van onzen Productenmedeioerker)

Sporen ell Trammell

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

Prijsstijging opxle aandeelenmarkt
s, J

Producteumarktoverzlcht

___

In de N.R.C. van 26 Januarl lezen wij :
Dat de 3% conversieleening Ned.
Indle met vlag en wimpel zou slagen,
was nauwelijks aan eenlgen twijfel onderhevig. Men had gezieu, hoe de 3%
Nederland zich in betrekkelijk korten
tijd tot den' parlkoers had opgewerkt en
het was daarom te verwachten, dat velen, belust op aglowlnst, zouden trachten, ditmaal bij de 3% Indle van de
partij te zijn. De groote belangstelling,
welke er voortdurend bestond voor de
atlosbaar gestelde 4Y2% Jndie, al. was
di,~ d~ll ook ten deele vorklaarbaar,
lloOl'dat 'deze stukken als dlscontopapier
dienst kondetr doen, vorrnde reeds een
aanwijzing, dab VHn het recht tot conversie een diruk. gebruik zou worden
gemaakt. Men vergete nlet, dat door uitcefening van dit recht de nieuwe 3%
rndte tegen netto 96% % kon worden
verkregen en men in dlt geval derhalve
'~een provisie ot andere kosten had te.
betalen. Waar un de algemeene' verwachting was, dat de leening terstond
na de uitgifte weleenig agio boven den
koers van uitgifte zou doen, lag het
'loor de hand, dat vele instellingen en
00k partlculiel:en van de geboden gele"enheid wenschten te profiteeren. Bo~endien hangen er nog vele cOllversieleeningen in de lucht, hetgeen er al
0venzeer toe medewerkt, om een gunstige
stemming In het leven te roe pen voor
88n leening, welke 3%% beneden pari
Vlordt uitgegeven. Blijft de toestand op
de geld- en kapitaalmarkt, zooals die
~hans is, dan lijdt het nauwelijkst\Vij~
fel, of de voorwaarden voor een volgen...
de uitgifte zuUen lets minder gunstig
lijn dan de iboven-genoemde, hetgeen
alweer een reden kan zijn geweest voor
tal van celanghebbenden, om met conversie niet te wachten.
Dit alles heeft weinig te maken met
Je ongeneigdheid van' het publiek,. om

tot het 3% type af te #alen. Men mag
veilig aalinemen, dat velen, die thans op
de nieuwe leening hebben ingeschreven,
dit uitsluitend hebben gedaan met de
bedoeling, om de stukken weer zoo spoedig mogelijk van de hand te doen. De
vraag, in hoeverre deze opzet een aanVlijzing zou kunnen vormen voor een
minder gunstlge klasseering van de leening in de toekomst, valt moellijk te
beantwoorden. Daarvoor is het bedrag
del' leening, welke tenslotte als proef:'
konijn dlenst doet, te gering. De geldmarkt is thans zoo overvloedlg en er
~ijn zoo weinlg gelegenheden - het buitenland komt vrijwelnlet in aanmerking - om een b~hoQrlijke rente te
maken, dat er weI een voortdurende
druk op de kapltaalmarkt moet worden
~eoefend.

Onder deze omstandigheden moet er
weI aldoor een zekere vraag bestaan
naar staatsobllgatles; in elk geval zal
deze vraag geprikkeld worden, zoolang
de stukken beneden pari l10teeren en el'
dus kans op aglowinst bestaat. lets anders· wordt het natuurlijk, wanneer de
staat zou overgaan tot conversle van
haar 4% leeningen op groote schaal.
Dan zal uiteraard nog moeten blijken,
of de kapitaalmarkt werkelijk zoo ruim
is, als thans het geval schijnt te zijn
onder invloed van de ruimte op de geldmarkt. Daarbij toch moet men steeds
blijven bedenken, dat deze rulmte. worcjt
veroorzaakt door de aanwezigheid van
op korten termijn beschikbare mlddelen. Deze gelden hebben geruimen' tijd
kunnen profiteeren van de Z.g. crossversch1llen tusschen termijnguldens en
contante guldens op de internatlonale
'.visselmarkt.
u

Sedert deze crossverschillen echter
verdwenen ·zljn, als gevolg van het besluit del' regeerlng van 26 September,
waardoor er een einde kwam aan de
valutaspeculatie, welke op haar· beurt
een grondslag vond In het groote aanbod van termijnguldens, Is dit geld in
Nederland terugkeerd. Men zoekt daarvoor thans tevergeefs emplooi, al vormt
de aanbieding van schatkistpapler van
den agent van het ministerie van financH~n een welkome gelegenheid, om
althans nog een kleine rente te maken.

Rub b e r 112 - 6/2. Gedurende de
afgeloopen periode is de markt iets verbeterd. De prijzen voor st. Sheets &
Crepe zijn van 38% & 40% ct. gestegen
tot resp. 39 & 41 ~ ct. De locale ol1lzet
val). ready rubber Is zeer beperkt aangeZ'ien de ,meeste· producenten op het
oogenblik vrij weinig. rubber over hebben. In forward leveringen, kWjlmen
geen transactles tot stand. Aan het slot
was de markt prijshoudend met betere
vraag in verband met de gunstlgere 00l'ichten over de' staking in Amerika.
L ice n tie s: De prijs van A-licenties is weer gedaald en business is tot
f;tand gekomen voor de periode Jan.!
Maart a 38 ct. Assignatie B daarentegen bleef prijshudend en werd verhandeld tusschen 40 & 41 ct.-U. K~ •

Het hangt er nn maar van af, waar
het evenwichtspunt zal liggen tusschen
de vraag naal' geld op langen termijn
en het aanbod ervan. Dit punt· zon ongetwijfeld spoedlg zijn bereikt, hidien
er van den kant van het bedrijfsleven
geld werd gevraagd. Nu dit echter nog
niet het geval is, kan de overvloed van
geld op korten termijn nog geruimen
tijd don werkelijken toestand op de
kapitaalmarkt maskeeren. Voor de beleggers is dit intussschen een allesbehalve aang'enamen toestand, omdat men
de zekerheld heeft, dat er op hUll rug
met den rentestand wordt geexperimenteerd. Stijgt de rentestand hter, dan
zuBen zij de lasten daarvan krijgen te
dragen, in den vorm van koersverlies op
betrekkelijk laag rentende leening€n. Zij
die nu aan de inschrijvingen deelnemen, om te profiteeren van verwachte
agiowinst, h~lpen derhalve een toestand
bevorderen,die later weI eens zeer on ..
aangename gevolgen vaor de agiojagers
zelf zou kunnen meebrengen.

StQckcijfers ~)
1
Londen
29130 tons .
Liverpool
41900" .
een yermind~ril1g van 2028 tons .

De. staat kan nu ongetwijfeld prof!teeren van het leit, dat de beleggers de
eenige groep in de samenleving vormen.
welke nog niet geQrganlse~rd is I

Huller Boeloe
f
"
Tjere -.
"
Lolosan Tjere
. I'
Petja Koelit Tjere f

3.85
3.45
3.15
3.-

I
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'nATAVlAAscn NffiUWSBLAD van 2atel:dag 6 Februar]
- 11.03 Gramofoonmuziek - 12.00 Verzoeken-halfuurtje ~ 12.30 Lunchmuziek - 13.30
Gevarieerd concert - 11.30 Sluiting.
16.30 Marsch '- 16.33 Foxt'rots en rumba's
- 17.00 "The :RevellerS" - 17.15 Persberichten ,- 17.30 SChrammel-kwartet - 18.00
Gevarieerd programma - 19.00 Hollandsch
cabaret - 19.30 Operette-fragmenten r- 20.00
Boekbespreking - 20.20 Slavische dansen 2U.30 Plano-voordrachj - 22.00 Dansmuziek
- 23.00 Sluiting.

Radio-programma '5
.. 'en:

ZA'l'ERDAG

mer". hoorspel -

I

23.30 Sluiting.

23.00 Veor de dames

Nirom (l\lalcisch)

Zenders: DJ1 31.38 en DJB 19.71
18,25 Volkslred - 18.30 Concert - 19.00
Nieuws (Dultsch) - 19.35 Concert - 20,15
Batavia I 126 M.
Groeten aars de lutsteraars - 20.20 Nieuws
18.03 Vc'Ora vondconcert 19.00 Persbe- en economisch overzicht (Eng\elsch) - 20.35
rlchten -~ 19,?0 Elck wat wils (populair) -- Duitschland-echo - 20.50 Militair concert
- 22.05 Monumenten in Konigsberg - 22.50
20.00 Berieu;5 programma (kamermuziek) 20.4.0 Cabaret Uilenspiegel - 21.00 Concert Nieuws en economlsch overzicht (Dultsch)
Nirom-Orkest -- 22.00 Populalr allerlei - - ~3.05 Caus-erie - 23.25 Sluiting.
22.3/) Dansmuziek dcor Ohappy's HUl~ garian
Orchestra - 21.00 Sluiting.
B. B. C.

Nirom

It It V~

ZCllders: GSII 1,3.91, GSG 16.86, GSB 31.55

flatat'h\ U 1~'7.89 ~I., Batavia. U 61.66 i\i.
17.00 Gramofoonrnuzjek - 17.30 Persberichten - 17.15 Gramofoonrnuziek - 18.00
Gyrnnaatiek - 18.30 Gemengd programma

18.30 Big Ben. Vanete - 18.50 Dansmuziek - 19.00 "A countryman's diary", causerie -- 19.15 Concert Commodore Grand
Orkest - 20.15 Kinderhalfuurtje - 20.15
Nieuws en mededeellngen - 21.05 Zangrecital (sopraan) - 21,15 Sluiting.'
~
ZCllders: GSH 13.97, GSF 19.82, OSB 31.55
21.30 Big Bel~l. .Love from a stranger",
hoorspel· - 22.16 Birmingham HippodromeOrkest - 22.30 Pianorecital - 22.55 Verslag
vcetbalmatch 23.45 Gramophconmuzlek 2-1.00 Nreuws en mededeellngen - 0.20 Dansmuziek - 0.30 Sluiting.

19.10 Oramofoonmuziek - 19,45 BultenIandsch overzicht door dr. L. 10'. Jancen -

~-

Hollandsch cabaret - 20.45 Gevarleerd dansprogramma - 21.30 Phohi-relay: "Van week tot -week" causerie door
den heel' L. Aletrino - 21.50 Lichte klanken
22.30 Dansmuziek - 23.00 Sluiting.

20.00

Handoeng I). 1\1. Y.

R.V.1\I.J. (Selnarallg)
.

Tot de zwaarst getrotten steden ill bet Amerikaansche overstroomlngsgebled
behoort Louisville aan de Ohio; 200.000 menschen zijn er door het water
nit hun hulzen verdreven; de voedse lvoorzlenlng gaat er zeer bezwaarlijk
en de openbare dienston zijn gestaakt. Deze telegrafisch van New York naar
Londen overgebrachte en van daar per vlh~gtuig naal' Amsterdam gezonden f9to laat zien hoe de evacllatie er met behllip van bootjes geschiedt.

Zender TPA 2. 19.68 1\1,
Volkslied - 18.30 Clol1cert (relay
Radio·Pal'is) - 19,15 8'ervische kroniek over
het leven i\1 Frankrijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Concert (vervolg) - 21.00
Nieuws en kOloniale ko'crsen - 21.30 Radiojoun~aal 21.40 "Le message de Paris" 21.50 Juridische causerie - 22.00 Gevarieerd
concert van lichte muziek - 23.25 Sluiting.
J8.25

17.00 Theemuziek

R. V. J\I. J. (Selnaranv

(l\lalcisch)

NirOll\

Ba.tavia II 190
17.00 'Javaansche gamelan - 17.00 Oostersehe Ha waii('\n - 18.00 Arabische gamb~es
muzi'ck - 18.30 Chinee-sche Yang Khlm-

muziel{.

.

Bandoeng II 103, PLP 2'7
17.30 Javaansche
ketoprakfragmenten.
Bandoeng II 103, Pl\W U
18.00 Maleisehe zang uit de Molukken
18 15 Enkele ,sumatraansche liederen van
de·M.V...Tikam Toea".
B.lndoeng II 103, Bata.via II 190
17.00 Krontjong -

P~IH

45

19.00 Persberichten - 19,15 Javaansch ,intermezzo '- 19.30 Soendaneesch programma
van de M V Loetoeng" - 21.00 Chi,r..eeschMal'eische' ope'ra, "V.U.P." - 24.00 Sluiting.

v.

O. R. O. (Jllaleisch)
105 M,

17.00 Amboneesche liederen - 17.30 KetjaQi en soeling met z.ang - 18.00 Westersch'c
liederen - 18.30 Persberichten - 19.00 Elk
wat wils - 20.00 Krontjongorkest en radiotoolleel ..Lief Souvenier" - 21.00 Sluiting.

Phohi
16.88 1\1.
21.00 Wilhelmus - 21.10 Persberichten 21 25 Het Haagsche Jeugdkoor - 21.30 Van
w€€k tot we€k, Causerie door den heel' L.
AletrillO - 21.50 Het Haagsche Jeugdkoor 22 10 Microphoon-Debutanten" - 22.25 Het
Haags~he Jeugdkoor - 22,40 Internationaal
Cabaret-Programma - 23.00 Sluitill'g.

Zecsen

D. H. ,V.
Batavia I 15'7.89 M., Batavia II '.>1,66 lU,
800 Gewijde klanken - 9.00 Orgelconcert
- '9.30 N.I.C.R.O.-uitzending: Aansluiting
Kwitangkerk - 11.00 H'ct Marek Weber orkest - 11.45 Lichte muziek - 12.30 De "..
V.R.O.-band - 13,15 Vroolijk programma 1 14.00 Sluiting.
17 30 Gramofoonmuziek. (Alleen op Batavia i ,en 2) - 18.00 K:ilUdel'koOrza,~g r-- 18.30
Lichte muziek - 19.00 "Wagner -programma - 19.45 Vervolg' lichte muziek - 20..00
Piano-recital - 20,45 Vervolg lichte muzlek
2J 00 Vioolconcert in A-mineur van J. S.
B~ch - ~1.30 Vervolg lichtle muziek - 22,1.0
Dansmuziek - 22.20 phohl-relay : "Van mall
tot mail in Holland" - 22.40 Vervolg dansmuziek b p..3.00 Sluiting. \
I
I

door het ,Bratu-ensemble en eventueele hoeruitzending Phohi-programma - 22.00 Sluiting.

A. II. V. O. ,(Soerahaia)
J

16.88 1\1.
8.03 Carillon .!- 8,10 Orgel-recital - 9.00
Gevarieerd concert - 10.00 Wilhelmus 10.03 Fransche liedjes - 10,30 Operette-selectles - 11.30 Filmzang - 12.00 Bestuursm'cdedeelingen - 12.05 Gramofoonpluziek 13.30 Lunchconcert - 14.30 Sluitil1g.
16.30 Marsch - [6.33 Cinema-orgel-soli 17.00 Theemuziek - 18.00 Boris Lensky (Vi001) 1830 ,Genremuziek - 19.00 Sportuitslalgen ~ 19.05 '.Moderne com'ponisten 19.35 'Zangl'ecital - 20.00 Gevarieerd programma - 21.00 Hongaarsch programma 21.30 Dansmuziek - 23.00 Sll.litiIlg.
'

Nirom

(1l1aleiscb)

Nieuws, sportberichten en medede-elingen '
,

0.30 Sluitillg.

Paris-Cololliale
,\

Zenders: TPA2 19.68
18.30 Concert - 19.30
Ni-euws (Engelsch) - 19.45 ,Concert (lielay
Radio-Paris) - 21.00 Ni'euws en koloniale
koersen - 21.30 Radiojournaal ..... 21.40 Filmkroniek 21.50 Weekoverzicht - 22.00
Concert (relay RadiQ-Paris) :- 23.35 Sluitinge
f
18.25 Volkslied. -

"

Rome (E. I. A. R.)

B.'lndoeng 'II 103 en Batavia II 190
~I1~

Golflengte 25.4 1\1. Azie-uitzending
, .

19.00 Gevarieerd programma (relay)
8.00 Maleische kerkdienst - 9.00 Sluiting 2035 Opera-programma - 23.45 Ni'euw~ !~
- 10.00 Gamelanbespeling uit het Museum' 23:55 Operette-selecties
0.30 Sport.. en
te Batavia - 12.00 Arabische li'ederen - 12,15 laatste nieuws
,

Maleisch intermezzo van het Tikam ToeaOrkest - \13.00 Aal1sluiting met het Restau- ..rant ..SCeka Goembira" - 14.00 Sluiting.
Bandoeng II 103, PLP 27
17.30
17.00 Mel1adoneesch programma
Ha wailanmuziek.
Bandoeng II 103, PMH 45
18 00 Ha waiianmuziek - 18.30 Soendane'csche Uederen - 18.45 Yang Khim-muziek.
Batavia II 190
17 00
Krontjong en stamboellie<l.eren -18.00 Soendaneesche katjapl - 18.45 Arabisch
intermezzo. (
B<\ndoeng II 103, Bat<ltvia II 190,

-

ANDEHE

.

~

_

Zeesen

I

O. E.,

'dagavond op 19.31 M.
Pitsburr (U. S. A,> .8.86 M. va-naf i UUf

Zender!: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20,3' 3QYolkenbond:szender (Radio NatlonJ) 38....
uu.r)
en 31.27 M. resp. Zondag.~ 6.00 -- a..t& e\1
18.25 Volkslied - 18.30 Lichte muziek .,..... 8.15 - 9.45 u~r.
19.30 Nieuws ',(Engelsch) - 19,45 Lichte muI1ongkong, 31.49 M.• 15.40 - 32.iQ.
zl~k .- 20,.25 Oroeten aan de luisteraa,rs Rio de Jandro (Bra~l1iin 31.58 M. 5.aO """
20.30 Nieuws en economi&Cn overzicht ~ 20.45 6.15 uur (olUegelmatlg).
G-eva,rieer(1. program.ma -.. 21.30 NieUW/i en
Melbourne (AustraWH 31.55 M. Woe1U*
economisch - overzicht (mng. DJ'Sz pJQ en dag, Donderdag, Vrij<1ag, Zawroag l'f.:Jt '"
DJN, N'Gd. DJA en DJB) - 21.'1:5 Eadio.,. 19.30 uur.
journaal - ~2.00 Cabaretprogramma - 23,15
Sportoverzicht ..- 23.30 Sluiting,
I\laleische Zenders
Zenders: DJA 31.38 en DJ,J3 19.H
Nirom lJ~ndoeng I l03 met~:r -- NiroUl
18.25 Volk~lied - 18,30 Mu,zikaal program. Soerabaja U: 95 met~r - Nlro~ Selllarang;
ma - 19.20 Nieuws (Duitsch) - 19.35 Ve1'1 111 . meter - Nirom DJokj~; 127 meter (~
volg muzikaal programma -. 20.15 Groet-€n Ya4era., DJokja z a7.97 meter - ? Veri. Qan~
aallj d'e luisteraar~ - 20.20 Nieuws en eco- dQeng : H7.53 meter - Sri ..~~n4er S019 I
nomisch overzicht .......' 20.35 Duitschland-echo 63.80 meter.
- 20.50 Orkest-concert - 21.50 Dan~muziek
22.35 Sportoverzicht - 22.50 Nieuws -en economlsch overzicht - 23.05 Kin~erhalfuurtje
- 23.35 Sluiting,
<

-

_____-...... . -

r_..

_,.~:J'.~~

B. B. C.

l\fAANDAG

DE PliOIII
Zenders: ,Gse 31.32, GSB 31.55, GSt\ 49.59
Met ingang van 21 Februari zuBen de
6.30 Big Ben. Kamermuziek: Werken van Phohl-uitzendingen van 20 tot 22 uur
&humann - 7.00 .Rellgieu~e ~itz;ending 7.20 B.B.O. Theater-Orkest - 8.10 Nieuws, Java-tijd plaats hebben.

Nirom
Batavia I 126 1\1.

6.30 Gymnastiek - 6,45 Luchtige gramophoanmuziek 7.00 Gramophoonm~iek
- ? .00 Gramophoonmuziek (aIleen OYler de
6 archipelzenders) - 8.00 Sluiting '- 11,03
Populaire klanken - 11,40 Morgenwijding
(V.O.R.O,) '- ,12.00 Weerbericht - 12.05
Serieuze muziek - 12.30 Lunchmuziek 13.20 Persberichten 13.30 Populair proP~III 45
gramma ;- 14.20 Persberichten (herhaling)
19.00 Pers- en sportberichten (indien aan- - '14,.30 Sluiting.
\V'€zig) - 19.15 Javaansch intermezzo - 19.30
18.03
Kind'eruurtje met briefbeantwoorPopulaire voordracht over Radio-teclmiek - ding - 19.00 Persberichten - 19.20 Geva20 00 Modern krontjongprogramma -- 21.30 rieerd programma - 20.10 Engelsche conSoendaneesche ogamelanbespeling.
versatie-cursus - 20.30 Berieus concert Ni10m-Orkes~ '21.30 Phohi-Sportpraatje Balldoeng II 103, Batavia II 190
21.50 Gramophoon-intermezzo - 21.55 Amstd.
P1\HI 45. PlUN 29
openingskoersen - 22.00 Dansmuziek (alleen
22.30 Voortzetting del' gamelanbespeling over ,de 6 archipelzenuers) - 22.30 Sluiting.
23.30 Sluiting.

Zenders: DJE 16.89, DJQ 19,63 (van 20.30
o
uur) DJN 31,45
V. O. ,R. O. I (llIaleisch)
Bandoeng p ~ ~1.
18,25 Volkslied - 18.30 Lichte muzielt 105 1\1.
19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 .Lichte mu58,03 1\1, en 90.63 M.
ziek - .20.25 Groeten aan de lUlst~raars i k
8 00 M rschen
8.00
Ketjapiol'kest
"W~ning Galih" - 10.00
20.30 Nieuws en ecollomisch oV'cl'zicht 7.00 Gramofoonmuz e
., , ~_
HappY Players" - 14.00
2045 Schubert-programma - 21,15 A~tueele en walsen:- 8.30 A~cordeon-kwartctlit. 9.0~ Hawaiianorkes~
Sluitillg.
..
causerie - 21.30 Nieuws en €conomisch over-I Genre~tuktjesf-' 9.30 NiJ·~·REOpii~~Z:- i~~o
17 ~O GambmJg kromong -.l 17.30 Ambo2icht (Eng DJE' DJQ en DJN N€d D.JA Godsdlens oe enmg •a
.
t·
neesche liederen - 18.00 Chine'csche liede('.n DJB) ...:..- 2145 Radiojournaal - ' 22.00 Muziek van het l5e bataljon ~~!a-:; ene ren 18.45 Javaansche lie<l.eren - 19.30
..Carneval aan board van een oceaanstoo- 13.00 Lunchnmziek - 14:.00 S l Ul m~.
Kl'ontjongorkest "Lief Java" - ~.30 Sluitinge

Y.

I

Ph o hi

',
·

1\1
16 •88 ....
Van 20.00 -- 21.00 op 19.71 1\1.
20.00 K.R.O.-Programma, 1. Gramophool1-

muzioek ~, De wel'eld in vog'clvlucht dool'
Paul de Wa~ut, 3. Van en veor de mlssi'ep.ost,
4. Gramophoonmuziek, 5. Actueele aetherflitsen 6. Vaderlandsche kroniek. Overschakeling' lU~al' golfle'ngt'c 16.88 m en aanvang
Phohi-programma - 21.00 Wilhelmus - 21.05
Toespraak vanwege de A.M.V.J. - 21.20 K.
R.O.-Pr?gramma.
1. Marsch, 2. Actueel,e
aetherfl~tsen, 3. ,aramoPhoollmuzie,k, 4. De
\vereld m vogelvluch~ ~oor Paul da Waart,
6 Van en. ~oor d~ nucSlepost! 6. Vaderlan?sehe krome.{ r - - 22.2,0 PeIsbell~?ten - 22.30
"Va,n m~.il tot mail l~l Holland - 22.50 01'g€lbespenng - ~3.•00 ,Gramophoon-Programma - ,23.20 18IUltmg.

Zeescn

De (lans van de doodelijke kus in Burma. Een der spanllendste "voorstellillgen"
(lie men in Burma kall gadeslaan, is de "dans van de doodelijke kus". Een
l<oningscobra, gebypnotiseerd door de ·D1uziek van een inlandsch orkest, voigt
willoos het dansende meisje, dat haar gezicht vlak voor den kop van het
ondier houdt,

v.

Phohi

161.29 1\1. ell 88.76 1\1.
8.00 Concert - 8,20 Muzikaal allerlei
9.30 Trio op 87 C. Dur van Brahms - 10.00
Dansmuzlek - '11.00 Sluiting.
'
16.30
Theemuziek - 18.00 Viool-soli 18.40 V6caal programma - 20.00 Piano-concert - 20.30 ~ichte muziek - 21.00 Concert

ZONDAG

,Batavia I 126 1\1
7.30 H. Hartkerk, Soerabaja - 9.00 Gereformeerdie Kerk, Soerabaja - 8.00 Chr. A.
M. S., Batavia-C. Kinderkerk - 9.30 Vrijz.
Prot. Kerk ~(Nassau-~erk). Batavia-C.
Baml'oeng II 103, Batavia II 190
9.00-10.00 SerieuZ'c muziek.
SoerabaJa II 95
• 9.00-10.00 Gewijde en klassieke muziek.
Alle \Ves{Jel-sche zenders
11.00 Wilhelmus -- ;11.02 Lich~ muziek -11 30 Solisten-allerlei - 11.58 Zmgend'd torei~s - 12.00 VCOrdracht - 12.20 Matiriee
Nirom-Orkest - .13.00 Cinema-orgelmuziek
13.20 Persberichlen 13.25
Populairoe
,gr:amophoonmuziek - .1~,20 Persberich;ten
(herhaling) - 14.30 SIUltmg. i
1 '
1803 Bijb'elsche vert,elling voor kin<l.e~-en
- 18 15 Elck wat wils Nirom-Ork-est - 19.00
Kamermuziek - 19.30 Populaire liederen
(bariton) - 19.58 Zingende torens - 20.00
Practische wenken voor luisteraars _. 21.10
Bach-Handel-programma. Sopraan, fluit en
piano - 122.00 Dansmuziek (all~en over d'd
5 archipelzenders) - 22.30 Sluitmg.

TPA 2. 19.63 1\1,

B. B. C.

Rome (E. I. A. It)

Goltlengte 25.<1 M. Azie-ultzendin,
19.00
Gevarieerd programma (relay)
2J.OG' Eventueele heruitzoending Pholli-proiW.35 Nieuws - 20.45 Vioolrecital - 21.15
gramma - 22.30 Sluiting.
Weekoverzicht
21.30 Nieuws (Hindus. t.ansch) - 21.45 Vocaal programma - 22.10
Verzoek
programma
,22.30 Nieuws - 23,45
A'.R.V.O. (Soerabaia)
Nieuws \.- 23.55 Opera-acte - 0.30 Sporten laatst'a nieuws.
i09.89 .M. en 61.29 1\1.
i630 Marsch - 16.33 Jack Hylton en zijn
orkest - 17.00 Rumba's - 11,15 Persberichten - 17.30 Lichte orkestmuziek - 18.00
Opera-aria's - 19.00 "Waldteufel" - 19.30
Gemengd programma - 20.30 Dansmuziek
-- 21,00 Gevari\~erd programma - 22.00
'Dansmuziek en filmzang - 2-1.00 Sluiting.
Nirom

Z~l1der

18.25 Volksllcd -

8.30 Javaansche liederen - 9.00 Krontjong
-----'----,--~,--9.30 .Hawaiian - 10.00 Sluiffug - 12.00
Soendal1'eesche liederen - 13.00 Krontjong
en stamboel r- 14.00 SluitLng.
"
,--~-~---_.~._~17.00 Chineesche liederen - 17.45 Arabische lie<lel"€n - 18.30 Persberichten - 19.00
Nirom: Hultenzorg 182 M" -Cht::ribon 105
Maleische liederen - 19.30 Beantwoording M., Pekalongan 92 M.• Soekabo'emi 193 M.,
IUisterrapporten - 22.00 Klenengan Wiromo Bando<:ll1g 120 M., ell de Archipelzendert
8edjati - 22.30 SluiUng.
'
Balldoeng (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 - H.36 en 31 M. (Y D A) vall
Zenders: G,SD 25.53, GSe '31.32, GSH 31.55
6.30 - 8.00 en's avonds, Tandjong Priok
6.30 Big Ben. "The old folks at home" no.
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14:.30 en op
o - 7.17 Verslag voetbalmatch - 8.10 Nieuws
16.88 1\1.
99 M. (Y D A) van 6,30 -- 8.00 en '3 avonds.
2n me-de<l.eelingen - 8.35 Sluiting. '
Nirom Oost- en Midden-Java.: 80eraball
Vall '7.30 - 8.30 op 31.28 ,1U.
7.30 K.R.O.-programma. 1. Gramophoon- II 196 M., 8emarang 122 M" Ma,1f.m..g 191 Mol
Zenders: GSH 13.91, GSO. 16.86, GSB 31.5~
OJokja 181 M.• Solo 183 M., TJepce 186 M.
'2. De wereld in vogelvlucht door
B.RV.: BuitenlOf( 156.25 ~I.• Soe1ul~ •
18.30 Big ·Ben. Concert door B.B.C. The- lUuziek,
Paul
de
Waart,
3.
Van
en
voor
de
missiepost,
at'cr-Orkest -" 19.22 Zangrecital (sopraan) 4. Gramophoonmuziek 5. Actueele aether- ml 142.18 M.
- 19.4.0 Verslag voetbalmatch - 20.00 B.B. flitsen. 6. Vad'erlandsche kroniek, Aanvang
Loyks Batavia (OJ 143.01 M., alleen werk~
C. Militarr·Ork,est - 20.25 Nieuws, sportbe- Ph hI
da,.gen 8% - 10 en 6 - 8 uur.
Ifl
t 1688)
o -programma (go eng e
. m..
Van WingeD, Pekalongan: 91.74 M., SOt...
richten en 111€dedeelingen - 20.50 Religieuze
uitzending - )21,15 Sluiting.
21.00 Wilhelmus - 21.10 Persberichten tlbaJa 140 M., semaranl$ 103.00 M., AI~"
Hollandsch Accordeon-ensemble - 21.30 ~lang 91.74 M., Madloen 107.53 M.
Zen,ders: GSII 13".9'7, GSF 19.82, GSB 31.55 21.25
Sportpraatje L. 21.50 The Three syncopaRadio HolvllSt, SoerabaJa: 15~.5 M.
Pena-ug, Z H J 49 3 M
21.30 Big Ben. Pianorecital - 21.50 Con- tel's - 22,10 Gramophoonplatencon~ert cert door B.B.C. Orkest - 22.50 R;eligieuze 22.40 Filmpraatje - 23.00 &luitinl$'.
Koala LWnpuf, "'z.
48,92 en UI,\O.
23.40 Orgelrecital - 24.00
uitzending Philips-Radio, EindhQveu. elken Woena ...

17.30 N.I.C.R.O.-uit- 20.15 Groeten aan <l.e luisteraars - 20.20
zending: Godsdienstoefening - 18.45 Ge- Ni€UWS en economisch overzichb - 20.35
wijde klankenl - 19.00 "Cymbaal" - 19,10 Populail' concert - 21.50 Radio-contact Euit'cnlandsch overzicht <l.oor den heel' B. 22.20 HitJ.er-jeugd progra.mma:. Carnaval Sluill1ers - 19.40 Wier..er Schrammelmuziek 22.50 Nieuws en economisch overzicht - 23.05
- 20.00 "The jazz glovers" - 21.00 Concert Viool len piano - 23.35 Sluiting.
_. 22.00 Grand Hotel Eastborn orchestra 22.30 Gramofoonmuziek - 23.00 Sluiting.

161.29 1\1 ell 88.76 1\1.

16.30 Theemuziek 18.00 Persbei'ichten
~ 18,20 E<l.ith Lomr.d en haal' orkest - 19.00
Ballades van Chopin - 19.40 Filmzang 20.30 C'.:)nc-ert door het Bratu-€llSemble -

Paris-Coloniule

18.30 Concert - 19,15
Spaansche kroniek over het leven in Frank1
rijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) 19.45
Concert (relay Radio-Paris) - :H.OO Nieuws
en koloniale koersen - 21.30 Radlojournaal
- 21,40 "Choses et gens d'autrefois", causerle -- 21.50 Dameskronlek - 2'~.00 Grarno,
P~II i 45
phoonmuztek - 22.30 Concert - 23.30 Koer..
19.00 Persberlchten - 19.15 Elck wat wiIs sen '- "-3.35 Sluiting.
- 20.00 Gambang-kromongprogramma van
ltuH1t?:
de vereenigtng 'INgo Hong Lauw" - 22.00
Kluchten van wtjlen Kwa Toemboe,
'
Golflengte 25.4 J.'tL AzU~-oit1endilll
Bandoeng II 103, Ba.tavia II 190,
19.00
Gevarleerd programma (relay)
Pl\lli 45, P1\1N 29
20.35 Nieuws - 20.4;5 Causerie met, muzikale
21.15 Nieuws (Engelsch) 22.30 Voortzettlng gambang-kromongpro- begelelding gramma - 23.00 Garnelanliederen Uit Djokja 21.30 Symphonie-concert - 21.45 Causerie
voor tourtsten (Japansch) '- 22.00 vocaal en
23.30 Sluiting.
I
instrumelltaal programma - 22.30 Nieuws
- 23,45 Nieuws - 23.55 Symphonie concert
- 0.10 Italiaansch proza - 0.20 ZangreclO. R. O. ,(l\Ialeisch)
fal (sopraan)
0.30 Sport- 'en laatste
nieuws.
105 1\1.

Batavia II 190.
17.00 Gevarieerd Javaansch programma 17.50 Moderne Ara blsche Ilederen 18.15
Krontjong en stamboelrnualek,
Bandoeng II 103 Batavia II 190

Paris..Coloniale

~8,03 ~I.

en 90.63 if.
17.00 Theell1uzi'2k - 18.00 Vioolvoardracht
~ 18.20 Paul Robeson zingt 18.40 Persbel'ichten. Op 90 M.: Muzikaal programma 19.00 Dansmuziek - 19.30 Concert - 21.00
Amusementsmuziek - 22.30 Potpourri'S 23.00 Operettef1itsen 23.30 Gramofooll~
muziek - '21.00 Sluiting.
;
,

. Bandoeng 11 103, PLP 2'7
17.00 Turksche en Arabische ltederen
17.30 Moderne Chineesche muzlek,
Bandoeng II 103, Pl\UI 45
18.00 Gevarieerd krontjongprogram.ma
18.30 So'cndaneesche Ilederen,

sportberichten en, mededeellngen - 8.30
Sluiting.
Zellders: GSII 13.97, GSG 16.86. GSB 31.55
18.30 Big Ben. Ohoplnrecltal - 19.00 ,.Emplre exchange" - 19.15 Haydn met zijn .01'kest - 119.25 "London Pie", radiorevue 19.55 Londensche .tooneelhertnnerlngen 20.25 Nieuws en mededeelingen - 20.45 01'gelrecital - 1~I.l5 Sluiting.
Zenders: GSll 13.97, GSF 19.82, GSB 31.~1
21.30 Big Ben. "JoIll!J Londoner at home"
no. i5 - ?-2.00' Concert door B.B.C. SCottishOrkest x..; 23.00 Orgelbespeling - 23.15 Book...
bespreklng - 23.30 Sonatere-eital: piano en
viool - 2l,00 Nieuws en mededeellngen
0.20 Dansrnuz.ek - 0.30 Sluiti,ng.

'lenders: DJE 16.89. DJQ 19.63 (van :Z0.30
'uur), DJN 31.45
/18.25 IVolkslied. Programma-overzicht 18.30 Lichte muziek - 19.30 Nieuws (Engelsch) ~ 19.45 Lichte muziek - 20.25 Groeten aan de luisteraars - 20.30 Nieuws en
weekoverzicht 20,45 Voor den Zondagavond - 21.00 Gevarie'crd programma21.30 Nieuws en weekoverzi~ht (Eng. DJE,J
DJQ en DJN, Ned. DJA en DJB) - 21.43
WeI' lacht da 1" - 22.00 Verzoekprogramma
22.45 Zan&recital - 23.00 Voor <l.e jeugd
- 23.30 Slultmg.
'
Zen,ders: DJi\ 31.38 ,en DJA 19,74
18.25 Volkslied - 18.30 Concert - 19,20
Nieuws (Duitsch) - 19.35 ~rvolg concert -

I:':"

B. R. V.
Batavia I 15'7.89 1.\01., Batavia II 61.66 1\1,
11.00 Gramofoonmuziek. (Alleen op BataVia 1) - 12.00 Vervolg gramofoonmuziek.
(Op aIle zenders) l- 14.30 Sluiting.
17 .00 Gramofoanmuzi'ck 17.30 Persbel'ichten - 17.45 Vervolg gramofoonmuzi€k
- 18.00 Marschmuziek - 18.30 Hawaiianmuziek 19.15 Vocale klanken - 20.00
Causerie: "Een heront<iekking van Amerika" - 120.30 Orkestmuziek - 20.45 Boekbespreking - 21,15 Gramofonmuziek - 21.30
.Phohi-relay: Sportpraatje - 21.50 Grace
Moore zingt - 22.05 Gramofoonmulziek "122•1.0 . Phohi-relay: Filmpraatje - 23.00
Slmtll1g.,
,

.,

I'

I

llalldoeng P. 1\1. Y.
68.03 M. en 90.63 l\L
,
.
6.00 Oramofoonmuzlek - 9.00 Lichte muziek - J.O.OO iConcert - 11.00 Sluiting 13.00 Lunchmuziek - 15.00 Sluiting.
1700 Theemuziek - 1800 Balletmuziek _
18.20 Harry Roy and his' orchestra - 18.40
P€rsberichten. Op 90 M. : Muzikaal pl'ogramma _ 1900 Nederlandsch cabaret - 1930
Causerie over: "De ~on" - 119.50 Engelsc'he
walsen _ 20.00 Sentimenteel'c melodieen _
20.30 Vocaal programma - 21.00 Klassiek
concert L- 22.30 iVroolijke klanken - 22.40
Heruitzending Phohi: Filmpraatje - 23.00'
Sluiting.
I

R. V. 1\1. J. ,(SeJllarullg)
161.29 1\1. en 88.76 1\1.
8.00 Concert - .11.00 Sluiting.
16.30 Theemuziek - 17.30 Kinderhalfuul'tje - 18.00 Populail' programma ,- 18.15
Persberichten - 18.35 Voortzetting populair
programma - 19.00 Instrumentaal allerlei
20.00 ,Lichte muziek ~ 21.00 Dansmuziek 2l.00 Sluibing.

A. 'R. V. O. i j(Soerabaia)
,109.89 1\1. ~n 61.29 ,lU,
6.30 Marsch - 1J.35 GYlUnastiek :- 6.50
Potpourri's - 8.00 ~luiting - J1.00 lJar~h

Als Uw kind zwak van horst is
/88t lIet Jan nief verkwijnen
Geef!Jet AKKERsAIJ

'JSIR'(JP'

. Verlies nu verder geen kostbaren tijd, maar begin direct aan Uw
kind, dat hoest en slap is, de onove' troffan Akker's Abdijsiroop
te geven, welke VOOl kinderen die met de borst sukkelen het
ideale middel is, snel genezend en on'chadelijk voor de gez:ondheid.
Deze eigenschappen dankt Abdijsiroop aan het feit, dat het

is, samengesteld uit geneeskruiden, welke reeds in de oudheid
aan ingewijden bekend waHm en wiGr geneeskracht door de
1:, tere kunstmatige chemisehe middelen niet is ,1eevenaard geworden.
De natuurlijko kruiden worde!l door hat liehaam onmiddellijk
opgenomen, in t ~ gens telling met kunslmatige middelen, en dat
verklaart de spontane, sneile .. en geneeskrachtige werking.
Abdijsiroop lost de vastzittende sHim op, doet ze loskomen, waardoor de ziektekiemen gaa~deweg worden verwijderd en het ziekteproces tot stasn komi. Bovendien verzacht, verstr·rk ( en g'3neest
Ab1.ijsiroop de ont8token 81ijmvli ·zen. Doat da hardnekkigste
h..:est vordwijnen en werkt snel en grondig bij bronchitis, asthmatisehe aandoeningen, kink- en slijmhoest, verwaarloosde verkoudheid.

.s Werelds beste hoestusiro0E.
AKKERs

IBtfN\mf ¥
AA1B'J WJf~~3,~",,~~~~m~~Mlm~a~m~~
Fer ha1'le llacon f 1.35, per heele flacon t 2.50, verkrij;}baar bij Apolheken en Tokohouden.
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BEDIENDENKANTOOR DE GROOT.
DJATI PETAMBOERAN 11, moot huts,
3 groote kamers en pavilloen, te huur, strenge selectle utt 29412 .Inheemsche
Prij$ f 50.-. Bevragen telefoon &264 gereglstreerden. 100% service. Prima reWelt,
M 353 terentles. Telefoon 795 weu., Oude Tamarlndelaan 88. ~
M 364
MODERN RUIM HUIS met daktuln, in
Westerpark, te huur, Inllchtlngen teteBLOEMENHANDEL
BOGORIANA
, foon Welt. ,784.
M 3~7, geeft U service in alles wat bloemen betretb, Belt 35'l4 Wit. Op. Sluisbrugstraat
RUIM PAVILJOEN (voorgalertl, 2 ka- 29.
rd 350
mers, elgen Qijgebouwen), Laan TrlvelU,
•
direct te huur, Huur met lnbegrlp water
GANA voor geschenken. SluLsbrugen licht f 40.-. Brieven onder No. M 358 straat 1. Indische kunst~
M 351
bureau Bat. Nleuwsblad.
Laab men toch ook bij~ de gewljzlgde
GARAGE te huur aan den semarang- omstandlgheden de grootste voorzlchtlg..
weg. Te bevragen Bandoengweg 10, te- held betrachten bij het verhoogen der
~etoon 5809 Welt.
M 360 ultgaven. Men denke ntet, dat we er al
zijn en dat de bezulnlglngen ar ongeWat Iemand zegt, doet zijn ware per- daan kunnen worden gemaakt. (Minis ..
soonlljkheld nlet kennen. Alleen zijn ter Oud).
daden onthullen haar, somszelfs voor
zijn eigel1 oogen. (De 'Zakenwereld).

Aanbod' Personeel
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-- Dit product,
vrouw, zal u in een
maand weer slank
maken. Mijn vrouw
gebrulkt het ook en
heeft er veel bapt bij
gavonden,
(Am. JIuplorist)

- Wa; u gi;teren
niet met uw vrouw
in de bioscoop? _
- Ja, maar daar
behoeft ze niets van
te weten!

_
Lleveling, dit
vleesch smaakt naar '
gebrand leer.
,
_ W~t heb jij In
Ie leven al gekke
dingen gegeten 1
IRranlcf.

111.\

(Lachende Welt)
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Te Koop Gevraagd

DANSSCHOOL SILVESTER, Oude 'faRASECHTE TACKELTJES, 3% maand marlndelaan 69, heeft plaatsvoor heeoud, te koop. Bevragen Museumlaan 3, ren in nette Europeesche clubs, voor betelefoon '1264 Welt.
M 362 ginners en gevorderden. Lesgeld f 4.per maand. Prlvelessen f 2.50 per les.
COMPLETE WINTERUITzET, voor
a
M.359
melsje 10--12 jaar,en voor jongen 6-8
jaar, 1 splinternleuwe buste-pop, maat
HET LEERBOEK VOOR STENOGRA46, op elkenhouten voet, te koop aange•boden. Teletoon 5773 Welt. • M 355 FIE systeem Pitman, geschikt voor zelfstudie, door Sj. van Eck, is verk.rijgbaar
TENNISBANEN VAN DER ROUT·
M 2
LEERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10- In elken boekhandel.
LAAN. Nog eenlge avondbanen .te huur vrngers-systeem, voor klasslka~l ondertegen b1ll1jke pr1jzen. Ult.stekel1de ver-. w1js en zelfstudie, door SJ. van ~k, is
NOG EENIGE UREN BESqHIKBAAR
llchting en pre.ttlg te bes~len. BlJ zel verkr1jgbaar in elken boekhand~1.
voor wis- en natuurkunde-Iessen aan
maanden speciale condlties. InUchtlnMulo-leerllngen door Civiel Ir., ex-tJlgen WI. 336.
M 354
recteur bekende paftlcuUere .Mulo. BitU D,RAAGT TOCH 09K EEN ELEClljk tarief. Tangerangscheweg 48.
TION? Dit schltterende met den
I
'
.
M 370
Verdragen worden ten uitvoer ge· "Orand Prix" bekroonde harloge Is goedDe dommen begrijpen elkander het
bracht, zoolang het belang zulks met koop. Het Ooud- enZllverhuis, Citadel-'
best.
(De Zakenwereld).
zlch tlrengt.. (Napoleon).
, 1 weg 35.
M 352

Diversen
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GOUDEN MEDAILLE
Tentoonstelling van Landbcuw,
Nijverheid en Veeteelt.
.

=

~
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GRAND HOT ELL EM BA~N G HET

is

BIJ U

UW EIGEN SCHULD

indien U niet tevreden Is over hel
gelevel'de, ala U bijbestening nlet
nauwkeurig heeft' opgegevin, wat U
verlangde.
meer, indien U Uwe
Indien U LIMqNADE of AERBLANDA be.stelt; bij Uwen langganan,
is he,t beslist noodig, dat U er bij opgeeft, <tat het van "LOURDFJ8" moot
~ijn, dan is U er. zeker van lets goeds van ons betrekt
te krijgen. Waarom zoudt U lets liskeeren?
Heef·t Uw langganan toevallig onze
artikelen niet in voorraad, vraagt dan
Gang Kenanga 26 even verbinding met

Provision' & Oran~en

~faakt

VEILIG

Oempo
:Rl. 3)
Sitoebondo
RL. 3)
Bintan!)
N. 3)
Soekaboemi
Rl, 2)
Kota Gede
RL. 3)
Johan v. Olden.
barnevelt
N. 2)
Poelau Bras
N. 3)
Baloeran
Rl, 3) It
Palembang
Rl. 3)
Kertosono
Rl. 2)
Moena
N. 3)
Joha/n de Witt N.• 2)
Tarakan
N. 3)
Indrapoera
Rl. 3)

"

31
3
7

Apr.

10
14
17
2124
21
1
5

"

"
"

Mei

"

\.-

.

(

...;,.{..

'",

2871'

4) via:~Odessa .
~

BUITENZORG

2843

G[EN MAlAIS(

te zien op een plaatje,
o / i 1~ 10 e r k e l ij k h e i d.

Mrt.

28

....• ...\~rr. . " '~:.'~-

schijnt een verlof niet weggelegd te zijn. U verdient een
verlof even goed als Uw man, ploeter niet in ee"n "op·
trekjo", maar geniet de rustige rust, de zorgzame ,!erzor.~T~hJ.~·:~)/:F~-:
ging en de zeer redelijke rekening van

verschil de wereld

24
27

3) via Marseille.

2) via Genua.

.ALLEEN ,VOUR DAMES

etc.

I

Abonne's van bet Batavtaaacb
N1euwsblad te Bultenzorg gelleven
zlch vaal klachten omtrent nIet,
dan wei ongeregeld ontvangen van
t:1e cant tie wenden tot den Agent,
;:len Heer

o.

DA V I D

JJI08cooDweg J tel. 389 Bu1tenzorg

LQSSE NUMMERS

het Batavlaasch .Nleuwsbla.d
"INvanBatavia-centrum.
en Batavia.
TOKD LI LIONG H Boekhandel
KOL.FF & Co
verkrijgbaar ll) cent b\) :

'felefoon No. 2329

een refs rond de wereld I

l5iJD

te

2850

M.w.f. "LOURDES"

EN COMFORTABEL

,

.

t\

Senen

Telefoon 132 ...:..... 136 Welt.'

WcIt~vreden.

2e·handsch
"OBUZ"

~luisblugl,traat

2876

•

!

BoekhandeJ

Batavia-Centrum.

Boekh. B. \V. \VIGEllINI{
RUswijkstraat 16, Batavia.Centrum.
THANS

\iEI\KRIJGeAAR:,

1931 - ModelleD

Katholieke

Radlotoestellen '

ERRES en PHILIPS

KY 221
KY 220

-

,

-= zuivere chQcoiada, een der ~
:. fijnste tractaties die uit Hoi. =. land komen I Drie soorten:
Melk, Desserf, Bifter·Zoef.

Indraj)dera
Rl. 3)
Bengkalis
N, '3)
Ko'ta Radja
RL. 2)
Singkep
N. ~4)
"
Amaland
'RL.3)
"
Marnix van
St. Aldegonde
N. 2)
Buitenzorg
27
RL: 3)
3 Mrt. Sibajak
Rl. 3)
-,
5
Kota Tjandi
Rl. 3J
N. 3)
Enggano~
:6
Poela u Roebiah N. 2)
10
Blitar
Rl. 3)
13
Saleier
N. 31
14
"
17 • ,,', .;)~_,Chr. Huygens N. 2)
20
Poelau Laut ~;;.N. 3)

2875

Het is

-=

ALTIJO

-::::==-Droste,Pastilles
. /fA" WELKOM I -==
I Heerlijke, -===

10
13
17
, 17
20
24

een enorm

- I"/'-1\.
i'.
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Batavia 1893
Pasar Baroe 47 Batavia-C.

1141

117z
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Onderwijs en Lessen
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en voordeeligste adres voor Uwoogen

.Personolio

Te Koop Aangeboden

FIAT 509, touring, type 1930, FiatIette
509, ~type 1930, zutnlg, te koop, spoed,
goedkoop I Prive wagons geweest. Schitterende condttle. Gang Hauber No.7,
Bata:via-C.
M 366

260 STRENG GESELECTEERDE ZEEEN LUCHTBABOES. Schltterende geGOED EN COMPLEE'l' GEMEUBI- tulgschriften. G€garandeerd nlet bIU,:
AUTO, nlet oud'er dan 1933, voorkeur
LEERD HUIS te huur gevraagd door taal. Bediendenkantoor De Groot, tele- two-seat~r, te koop ,gevraagd. Frijs
echtpaar zonder kinderen, voor ongeveer foon 795 Welt., Oude Tamarlndelaan 88.
600.-. 'l'anah Abang Flatgebollw 22.
,
1\-1 361
eell: jaar of langer. Brieven onder No.
M 363
M 365 bureau Bat. Nleuwsblad.
De goudell standaard zal herleven,
Niets ,uitstellen, dat is het geheim bij
De man; die zijn omgeving de schuld juist un aIle landen hem verlaten heb- uitnemendheid 'voor wle de waarde van
geeft, dat hij klein blijft, mist een der ben. Daarvan Is het drie-mogendheden- den tijd kent. Wanneer men tot mormeest essentieele dingen, die, hem in accoord de aankondiging. Le Roi est gen uitstelt, bedenkt men niet, dat eike
welke positie o'ok, groot maken. (De Za· mort, vive -Ie Roi I (De Groene 'Amster- dag en elk uur een nieuwen pUcht meebrengen. (DeZakenwereld).
kenwereld) .
dammer).

HET BETROUWBAARSTE~

=s

De nleuwste ultvinding voor slape,..
rli~ hejtgtl!l\l, " .. ,.(l{1!!!lorist)

Te huur gevraagd
,

I

A

HEER, Hollander,- 35 [aar, met goede
posttte, niet in de gelegenheld met dames in aanraking te komen, zoekt langs
dezen weg kennismaking met Europeesche jongedame. Op anonyme brieven
wordt niet gereageerd. Discretie verzeINDUSTRIETERREINEN. Wegens boe- kerd. 'Brieven No. M 367 Bataviaasch
delscheldlng zeer ;blllij k te koop, rulm Nieuwsblad. '
4 bouw elgendomsgrond aan grooten
weg en spoorweg, vlak bij dlstrlctsVOOR UW TOEKOMST? Komt bij
hootdplaats Bandjaran, !dichtbevolkt, het bekende adres Mevr. Tan, Defensiestroomend water, 16 K. MI. bezulden Hjnv. d. Bosch 53a. Batavia-C. Ook
Bandoeng. Brieven onder ~o. 1091 de la verkrijgbaar wlerook en sproeten bedak.
Mar, Batavia-C.
\
I M 369
Resultaat gegarandeerd.
M 3,56

.. ...

,

w-

LAMPEKAPPEijMi\GAZIJN. Verkrijgbaar houten, zijden en parkementen
lampekappen. Neemt ook werk naar
keuze .van den. besteller aan, Firma Lie
& Co., Pasar Baroe 90A.
M 368
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Boekhandel

"VlllIBUS :UNrfIS~'.

O1tad'elWeg

358 A
323 A en U

•

2e.handsch Boekhundel
Vraagt dernonstratie en betalin9~~~r:aaerde~ "I N S U LIN D E"
fir m a "T JON G & Co. Pasar Baroe, Bandoeng.
Hoofdkantoor:
srrArrIONSI(IOSKEN

Sawah Besar 13-15 Telf. 390 WI.
en in de
FILIALEN:
Kramat 16 Telf. 1632 WI., Tg. Prick Telf. 77
Bandoeng Grootepostw. - 'N. 556 Bdg.,
BandDeng Grootepostweg O. 2274 Bdg
l3~iten%or? Gr90teweg 391 Btz.
28 de-r B.a. en Z.8.6.

I{ESTAURATlE .. RIJ'fUI.

GEN

(AII~ auleurs·rechlen dezer advertentle

voorbehouden,)

2
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MAGN[UJES TREKKEN
.......
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IlATAVlAASCII NIEUWSBLAn

De

roman van een

-Dokter

B I ij d e Jo'n kite i d ..

Met Wijn en Jenever naar lndie
nan. tlr, Paulus Jacobus Valckenaer

Uit de

\ In verband met dien onder meesterschrijft Valckenaer:

IIISTORISCIIE BRIEVEN
van
onzen medewerker

"B€halve den tweeden stadsdocter zijn
in korten tijd neg drle a vier Medtcinae
doctores gearrtveerd, dcch uitgekomen in
kwahtelt van' scheeps-oppermeesters, Deze menscherr, die n,i'et veel hebben, zoeken, alle een stuivertje met de praetijk te
verdlenen, 't geen den meesten nog mlslukt, uithoofde van de groote menigte
ondermeesters, die hler taltter qualiter I
practlseeren en door de domrne menlgte I
oak al met den.naarn Doc t e r worden gedoopt Dewijl hler geen collegium medicum is kunnen zulke mlsbrutken nlet weI
geweerd worden; waar<l,oor onze faculteit
op Batavia dan ook' in eene soort van
kleinachting is;' om welke en andere
rcdenen mij 't 'oefenen van ·de practijk
alhier sterk begint te vervelen; kunnende UEd. uit 't gez-egde. ook gemakkelijk
besluiten, dat er met onze kunst thans
weinig fortuin te maken is op Bat.avia".

v. E.

Onder de letterkundige. nalatenvan den beroemden 18deeeuwsehen .filoloog professor Lodewijk Caspar Valkenaer, welke door
diens kleinzoon aan de Leldsche
Universiteits-Bibliotheek ten geschenke werd gegeven, bevindt zier
een map met brieven, waarin belangrijke bijdragen worden geleverd
. tot ~e kennis der Indische, toestan-'
den' in de tweede helft der 18de
eeuw. Het zijn de brieven, die dr.
Paulus Jacobus Valekenaer geduren-de zijn 24-jarig verblijf in IndH~ aan
zijl'1 geleerden broe'der schreef.

sehap

Paulus Jacobus Valckenaer was in 1719
te Lelden' in de medlcijnen gepromoveerd, doch zijn wat re l~cht1ge visie op
het le'ten maakte hem te eenenmale ongeschikt voor de uitoetening der geneeskundlge praktijk. Dank zij de innige genegenheid, die de beide broeders bond,
rolde ' hij zoowat do6r het leven heen,
maar 'hij kon toch niet tot in lengte
van dagen op den zak van den professor
blijven teren. Vandaar ,dat hij met behulp van de relaties van Caspar einde
1752 als onderkoopman naar den Oost
trok om er zijn geluk te beproeven. Zijn
bagage bestond uit twee aanbevelingsbrieven, w.o. een van 'de dochter van
den Gouverneur-Generaal Mossel en een
partijtje 'wijn en jenever, waarmede hij
in IndH~ goede zaken hoopte te doen.
Daar hij a1s onderkoopman aan board
cen zekeren staat ha~ op te' houden, nam
.hij voor zijn particulier gebrulk drie
anke~s rooden, wijn me,e, hetgeen zijn~
inziens net voldoende was voor een reis
van vij! maanden.
Een moeilijk begill

•

Zijn eerste verblijf was niet voorspoedig•. het leven was, er duur en zonder
de toen nog zoo hooggeprezen Indische
gastvrijheld, zou het hem moeilijk gevaUeh zijn rond te komen; Paulus
schrijft dan ook aan zijn broer, dat men
te Batavia een rijksdaalder noodig had
tegen een gulden in Nederland, een verhouding, welke nog zeer lang zou blijven bestaan. Toen zijn midde1en vrijwel
uitgeput waren, werd dr. Paulus Valckenaer met den rang van opperkoopman
benoemd' tot tweeden stads-dokter op
een salads van f 1600.-- 's j aars. Hij had
,bovendien het recht particuliere praktijk
uit te oefenen, welke hem een rijksdaalder per visite op1everde. Royaal had de
dokter. het desondanks niet, maar hiJ
kwam er toc~.
Een gunstlge wending in zijn materleele omstandigheden bracht zijn huwelljk met een veertienjarig meisje uit
het Weeshuis, mejuffrouw Van Esp, dIe
20.000crds. mee ten huwelijk braeht.
Hier tegenover stond echter, dat dr.
Paulus zieh met zijn jonge vrouw in het
Portugeeseh moest onderhouden en dat
deze zeer ~p haar gemak gestelcl was
en het huishouden liet voor wat het was.
Een van haar welnige verzetjes was
achter haar man gezeten "op zijn dragonders" een .ritje te paard te maken.

VIJFDE BLAI)

.---------------J
EIOENWljZE LIEDjES

oerteden.

In 't

van· Zater<tag "6' Februari 19:J7

Zeven jaar op Ternate

'n
H

e It u

It

/lcoILstiek
d ill e i g e n b

Q

'e zein! *)

•••••

Hooqqeschaite Oiulers, Voogden en
Opvoeders,

Hi}, die in z'n jonge jaren .
In een klungelbaantje siouiot
En voordat hij dertig [aar is
Op een tlut-salaris trouiot, ,
Die zichzelf luchthartig wijsmaakt
Dat zoo'n bruilo/t best zal aaan;
Konit als reaet in den regen
0/ een dikke drup te staan,

onze scholen bezoekende, zlch hoogelijk
ZOU verbazen : daar zitten nu een drte-,
vierhonderd jonge 'menschen in 'n groot
gebouw en ik hoor niks en ik zle ze
haast niet bewegen. Zijn ze allemaal ziek of allemaal vergast?"
Z eel f we r k z a a 111 he i d
.

Een geed jaar Ige1eden werd in deze
Iuehthartlge
rubriek geschreven over
onderwijs en onderwijzers. Door een natuurlijke leek aan de hand van een
I boeketje
herinneringen ult eigen lieve
Maar dat is tenslotte allemaal "onjeugd. En met het oog gericht op de' gederwijs-techniek". En wee den leek, die
plaagde, bloedarmcedtge en zenuwach- hiernaar reikt !
tlge kindertjes.
I
Dat is k1aarblijkelijk ook nlet de beDe makelaar heeft dit geschrift van dceling .van dezen rector.
huls nit atgekeurd,
Want hij schrijft 60k over het kin d
Zijns lnzlens zijn kinderen, en boven- van dezen tljd, in deze veranderde maatal Indlsche kinderen, de drukinkt niet sehappij. En dat k 1 n d behoort U,
waard. Die verdtenen - en alweer zijns ouders en voogden !
inziens - met hun curlers als regel hun
Lijderu l Omdat zij omwonende en aanEn......
[a, juist in d i t opzlcht
palende volkomen bu'{enstaanders den hebben de makelaar en ik, twee belegen
ganschen langen c.' tot weenen en mlddelbaren, 0 0 k de hand in elgen
tandengekners brengen. DQQr hun ge- boezem gestoken. Maar onder leiding
bler, geschreeuw, :gekrijt en gegil, door van dezen rector.
hun trommen en trompetten, hun daverende ·kinderlijke spelen en hun verEn hij heeft on'> .jie ,>llestvo~el", het
eerste-klassertje getoo11d, lastig en 011vloekte "tida maoe".
r~stig, maar .vertrouwende op de peDesondanks ben ik in .mijn hart een schermende autoriteit van de ouders.
kin1ervriend gebleven,
Doeh dan' komt "de tweede geboorte"
Maar ik moet erkennen: het is weer voor de tweede- en derde-klassers, de
verschrikkelijk in onze Boterstraat l
verneinungs-peri~?e van .de puberteit,
"das Ich-Er1ebnis ,...... "jUlst nu, nu de
Vanwaar /Ze komen en hoe ze zich zoo, gang van zaken op schoor het noo::iig
razend sneI" vermenigvuldigen, weet ik maakt toezicht te oefenen, wH de puber
nlet. Maar ze 'zwerven ,Weer bij dozijnen geeri toezicht, gaat zijn eigen lev en lerond, ze rijden op fietsen ,en ro1schaat- Yen, strijdt zijn eigen strijd, vindt zijn
sen, ze spelen 'roovertje en jeugdstorm levensproblemen heel wat belangrijker
en brul-kikvorsch,ze hebOOn maling aan dan "dat gezanik over cijfers", voelt
de slaap en rust der middelbaren, en zich lusteloos en mismoedig, Van God
hun Heve ouders vegen nu en dan hUll en de menscheli verlaten, voelt zich misllcusjes at en vragen glim1achend:: "vind kend en verraden door hen, die hem het
je het hier niet leuk, Jantje 7"
en naast standen ~ en ontvlucht hij de booze wereld in ,letterlijken zin door 't ver;..~~~~.!-::~~~~~~~~ langen naar een eigen kamertje en in
figuurlijken zin door het aanleggen en
M5f!'
1IS'
. . . ._ _II!lIlIm.lIIIlikWllIlII_. . . . . . . . ~ zich
vermeien in een -daghoek en het
zich terugtrekken in botheid en leugen
of in ontmoediging en angst
"

I

En tocti zuchien tell van moetiers :
"Was mijn dochter maar yehuwd l",
En toch worden tal van zonen
Naar zoo'n bhlilojt heen geduwd ......
En dan straalt de' jonge'lie/de
Op een bropdbak zander brood
En op leege. eierdopies
En een teeae, botervloot /

En dan zegglin ma 01 tante:
"Armoe is geen sctuuule, kind l",
Maar het kind kan oak niet leven
Van het water en' de wind
.
En het keurig huishoudboekje
Wordt een grauio .stuk narigheid
En dan krijgen ze eerst zorgen,
En dan ruzie, en/ dan spijt.

Ziuerda p;sclz e

III

J

.

En dan zucht-'het :jonge vrouwtje
Als z'e 's aV01ids, moe geslouwd,
Wollen sokkerl.. zitLte stoppen:
"Ben ik dddrvpor r~t getroutv.d?
Is d at nu der liefde bloesem .
En de hemel In je huis ?"... ~ .....
En, dan 'koint ~:het klungelbaantje
Met huineur. eh h0TJ-ger .thuis.

Dit is dan oak de reden, dat Valekenaer in elken' brief aan zijn' broer aandringt op het zenden van goede recommandati(1-bt1e,veu, het eenige m~ddel
waarmede hij zijn posiMe zou kunnen
verbeteren. Eindelijk gelukte het hem
in Decembl3r 1760 benoemd te worden
En dar~ ZUCht~ ze maar, samen
tot koopman en "secunrte" van het gouNa eenf. zeer' te'rloopsche zoen,
vernement Ternate; het was een begin,
Want ie. iJetffi' geen van beiden
want veel ging hij er r.iet op vooruit.
Wat ze allders il~oeten eloen..'....
Zijn salaris a1s zoodanig bedroeg f 60.En omdat -de li~fde bloesemt
's maands,' die hij eehter niet touche'erde,
Ondanks al da6,' tegentij,
daar de' Compagnie in IndH~ 25% op de
. Leggen ze, net 'als de vogels,
traktementen p1acht te korten' ter voor1eder voorjaar 'nog: een ei..
.
koming, dat de ambtenaren te veel geld
in hande'n zouden krijgen en daarmede
BRAMMETJE.
handel zouden drijvp,n.. Gewoonlijk liet
het beter gesltueerde personeel zijn sa__
I
laris oploopen om het na terugkomst in
I
Nederland in zijn gehee1 op te vorderen. - - - - - - - - - - Intusschen leefden de betrokkenen van
,.
de onderscheidene aan hun ambt vertourvloten
werden
verzonden, doch het 'Milne
bonden wettige emo1umenten, om van
maar op Tel'llate weinig gelegenheid heb-I
zette alles geen zoden aan den'dij~~ ,
de onwettlge niet te spreken,.
. ben g€had . om goed'8 macieren te leeren,
'zijn hier op Sema.rang gehuisvest bij .den
Kantoor te
opperkoopman Van Santeni wlens
De neveninkomsten van den secunde
Tenslotte verschafte zijn broer hem ' heer
huisvrouw dId dochter is van den Genera~l ,
Batavia ':'(e ntrum
van Ternate waren weI niet zoo bijzon- een recommandatie-brief van den, Sta4- , CasembrGot~ die zeeI: groote bekwaamh-eld
der hoog; maar stelden den funetio- houder en deze opende Paulus betere 'bezit om jOl:gen jufvrouwen eene goede
naris niettemin in staat zeer behoorlijk perspectieven; hij werd benoemd . \ot . opvoeding te geven, zoodat ik ve~~e~erd I
ben <i~t de kinderen wat goeds bl] o:cze. N
d I·k 41: T I 42~C W It
te leven. ondanks de groote uitaaven Gouverneur van Ternate a1s ~pvo1ger
dame zuilel1 Ie·eren. Ook heeft dezelve
oor w J I~ - e. I ~~ e.
welke het amot meebracht. Om
be~ van zijn vijand' Munnik. Zijn mkomen '\·de goedlleid gehad de meisjes .geh'-=el op
2852
.. Vadel"lal).<W:: op _te scbikken, daar zij ,~I'.I
e
ow
WQUg ~
girmen was_,Valckenaer verpHcht'- ziju- J~~.d~~~,.ntl/.)~...OOP_ P.~f ,.~~r:; ~!)n,e.e~: , .::!lijn
bij ffi!jne',cerste aankomst met ouderwet-'
,
erkentelijkheid te bewijzen tegenover sten t.l~d was het nog weI tobb~n, doOl:- sche kleedertjes voor den dag kwamen ~:~~~~~
hen, die hem in het zadel geho1pen had- dat hlJ op hooge last~n kwam. ~an ~e
en dat op 'eene plaats als dat Semarang.
alwaar de Dames d'a nieuwe modes van d t d
t lk . .dd
.
t
If
deh; de directeur-generaal Van der sche.nker. besteedde hlj 550 rds., zljn Ulthet vaderland met de Indische pracht a
~ur e e ,ml ag van VIer to ha
Parra kreeg €ell "lief slavinnetje" thuis rus~l1lg, waaronder een . statie-~Ok van
gepaard laten aaan en alwaar men in 't zeven.
gestuurd. En dan ging een aanzienlijk 325 rds.? kostte hem dUlzend rljksdaalgenel'aal zeer ~ph?l1died leeft".
Zcodat we als laatste middel al aan de
deel van zijn inkomsten weg aan de ders. BIJ had 70.slaven te onderhoud~~,
politie
en .een klaeht betreffende buverplichtingen, welke zijn nieuwe positie waarbij drie· sl~vmnen voor elk. van ZIJll
Bijna aandcenlijk is het verlangen
eischte. Hij moest open tafel houden beide dochtertJes; een feest blj de ge- naar zijn broer Caspar en naar zijn rengel'ueht hebben geda.cht. :
en behoefde daarvoor jaarlijks 2800 boorte van d~n Erfprins kostte hem vaderland, dat steeds meer uit de brieMaar dat he eft de groothandel in
bottels bier en 1600 bottels wijn, die de f 3700, doch dlt alles kon er nu weI af. ven van Paulus spreekt. Eindelijk be- hooge wijsheid voorkomen. En met een
"broeders van de 11k", zooals hij zijn Het dient ter eere va.J.?' Valc.ken~er ge- sloot hij dan oak te repatrleeren en in- boekje: "HAND IN.~IGEN BOEZEM".
gasten noemde, 'hem hielpen leeg drin- zegd te worden, dat hlJ aanzlen~IJke be- nig gelukkig schrijft hij die aan, zijn
Dat boekje is geschreven door den beken. Valckenaer hield nu vijftig sla- dragen naar Holland zond aan zljn broer broer, terwijl hij diens vrouw verzoekt
Yen en de doopsprei van zijn oudste Caspar en zijn familieleden, die hem hem op den eersten dag in Holland te kenden dr. A. de Vletter, den rector van
het Kennemer Lyceum.
dochtertje was bezet met juwee1en tel' de.stijds gesteund hadden.
willen tracteeren op' Katwijksche schelwaarde van f 10.000. Zonder het kaplvisch met aardappe1en. In 1779 vertrok
taal van zijn vrouw, waarmede voordeeTe laat gekomen welvaart Paulus Valckenaer naar N~derland, zie1slig gehandeld werd, zou Schraalhans
gelukkig in het vooruitzicht zijn gel1efkeukenmeester geweest zijn.
Helaas kon Valckenaer niet ten volle den broeder en zijn land na een afwevan zijn eindelijk verworven we1stand zighejd van" 27 jaren terug te zien. Het
Terllg naar Batavia genietel1; zijn vrouw en hij waren over- noodlot beschikte anders: dicht bij de
matig zwaarlijl~ig geworden, OOider ge- Kaap de GOede Hoop verging zijn schip
, .Ongeveer zeven jaar bleef. ValckenarJr zondheid liet te wen-sohen over. Zij le- met man en muis. '
.
te Ternate, toen keerde hij in 1768 net den o.a. aan "zinkings'" op de oogen,
t
zijn gezin, na hevige. ruzies met den waarvoor Prof. Caspar hun het gebruik
Gouverneur Munnik, naar Batavia te- van sneeuwwater aanbeval, vermcedel1jk
rug. Opnieuw begon hij pogingen aan te in professorale verstrooidheid er niet
wenden tot verbetering van zijn positie, aan denkende,idat zijn geneesm~ddel op
maar de tijden waren sleeht en de zaken Ternat'e nlet voorradig was.
van de Compagnie gingen zienderoogen
Toen zijn vrouw h~m on,tviel, bleet
achteruit. Dit bleek uit alles; het huis Valckenaer .ac'ht~~ met zijn beide d6chop de Tijgersgracht, dat Vlllckenaer voor tertjes en de zorg' voor haar,opvoeding.
Aileen de echre
5800 rds. gekocht had, had hij bij zijn Scho1en waren er op Ternate niet; de
vertrek naar Ternate met 300 rds. ver- melsjes spraken niet anders dan Portulies moeten verkoopell en datzelfde huis geesch en Maleiseh. Het Qudste, dat
was daarna weer in andere hal1den bijna volwassen was, h~d bij een HolPASTtLLES
overgegaan voor 2400 rds. Valcken~r 1andschen Meester dert bijbel 1eeren leziin ofdoende
regen
bekleedde in deze periode allerlei ba;an- zen, mt-ar zij dqet het, zooal3' haar vatjes; hij wordt lid van den Raad van der 't schreef, net als de papegaaien, zonJustitie des Kasteels, eerste commisslant der er een woord van te begrij'pen.
bij de verbranding der specerijen, com- Valckenaer besluit dus zijn meisjes naar
missaris voor het brandmerken der ge- Semarang te brengen; in een der bl'iepermitteerde kisten, welke met de re- yen aan zijn broer schrijft hij :
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'. Overigens had. de dokter het .ni~t
kwaad; hij woonde in een mool huis
op de Tijgersgracht, hield er 27 slaven
en 5 paarden op na en voerde een vrif
behoorlijken staat. Toch vraagt hij zijn
broer hem wat Amsterdamsehe koek en
een tonnetje van die heerlijke Holland-.
sehe pekelworst te zenden, aangezien "'''''--J';J:'';'m~~' "'~'
geen 'ananassen of pompelmoezen daar- ~~<;.,J'(~, !&;KG~Mt:t;';: ..iI~·i",,~*,,~ ", mf: it:;
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In 1759 werd dr. Valckellaer tot 'eer- i
sten stads-dokter bevorderd, In verband :
waarmede hij d.d. 2 November 1759 ~an ' !
zijn broer ~en en ander over ~ijn beroep
schrijft, dat kenteekenend was voor de
toenmalige positie van medicus in Indie. Hij schrijft n.1.:

I

, Ik meen EEd. b'evorens weI geschreven. te hebben, dat wij uit hoofde
van ons ambt de practijk alleen behooven te exerceeren in de publieke gestichten als daar zijn: de compagnie's en
Vrijlilan's Boeijen, het Chineesche hospitaal brenevens 't Ann- Wees- en SpinhUis. Men eischt niet van ons, dat wij
dagelijks in deze huizen verschijnen, zoo·
dat wij er aH€enlijk komell. als er gevaarlijke patienten zijn. Mijn colle,ga e.n
ik' hebben ie<ier een ondermeester. die
onder 0115 is bescheidoen:' deze moeten
de dagelijksche practijk aldaar waal'nemen en ons iederen morgen rapport doen
van den toestandi der zieken. Hieruit ziet
UEd dat onre dienst noch Ol1ze tract·~
menten niet zeer zwaar ~ijn".

I

Smetana's "Prodalla Nevjesta" in den stadsschouwburg te Amsterdam. - Tot degenen die dezer dagen in den Stadsschouwburg de eerste O)VOedllg van "Do Verkochte Bl'lIid" door de leden van 4e Nationale Opera te Praag hebben bijgewoolld, behoorden o.a. v.r.n.l.: de voorzitter van de Wagnervereeniging, ,de heer J. P. van Tienhoven, en zijll
echtgenoote, de gezant van Tsjechoslowal(ije, de heer Krno, en echtgenoote, de burgermeester, di. \V. de VllIgt, zijn
ZOOll, de heer L. de V~\Igt, de heer en mevrOllW II. Asselin en de heer ell mevro\lw Boekman. \

N.V. Bandoengsche Kininefabrlek
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Letterraadsel

reclitstreeks

aan G. M. J. Schaub, Hotel Schomper,
Batavia-Centrum)
I
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Dot lcstiqe verzoken

Dnze

011S

I

knlppen of over te nemen en dat

1>30-

vragen o.ntrent de rcgels betrettende p:el'tje dan ergens In een Ieeg vakjs
het verzaken ('11 VI verkeeren dan ook van Uw porteteutlle (of komt dat bij

ex-

.

Laat uit elk der volgende woord':n een letter weg en vorm van de overblljvende letters door omzetting t,elkens een ander wOQrd.
De beginletters van de llieuwe woorden, VQrmen in dez,elfde volgorde een
spr-eel<wcord.
"
.

I

mager
z€elt
trade
:raak
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7 lezer
, 8 klas

13 spoed
14 Qadem
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En waar wij persoonlij keen grondige •
7 5
N
afkeel' hebben van het bete-weg over- \) b 7
f\') 5
o
W
pennen van: reglell1ente~l of schrift~ren (> 8
(> h
Z
en - \Vat voornamer IS - een ZUlver I A 4
~. 9 8 3,
reglementair artikel veor het gr,os onzer .
lezers to~h al heel w.:inig aantrekkelij}{
• 9:3
moet zijn, hebben wij er iets andel's op
,f\') ~,
gevQnden en. weI dlt.
o
~ ere b765
W~ gaan U weer een:> aan den tand
voehm, aan den bridget and weI te ver-:.,
Zuhl Is aan slag en luoet, 4oe, \V. ,en
staan en dat op dezelfde \vijze als eeni-'
go weken geleden (Of zljn 't maan-, O. ;deh ook verdedigen.' in saJlS-atQ'u$ 5
den? "Gos, gos, wat vlieg~ die tijd! I"~ van de res~eerelUle 6 :sI:1Jen make...
uZeg V qat weI, dame").
:We<lerom zullen we U een tiontal vraOPLOSSING
gen voorleggen onder dezelfde condities als vorlg m,aal. Tusschen dOOdsim-1 Dat was nlet voor de poes I
pele ,bridgevraagjes lasschen we dan
Bij tientallen tegelljk stroOmd€ll de
cen paar "verzaak-v,ragen" in, zoodat oplossingen binnen. WeI een bewijs dus,
we twee vUegen in eenklap slaan.
hoe gemakkelijIt dlt probleem ls-.
En net als l~atst, laat U zlch dan
Men heeft N. maar met een klelne
weer timen door Uw hujstljdopnemer en Klaver'en. ofSehoppen aan slag te brenook nu moet U z21f naar eel' en geweten gen en dan, ,na K. 10, S. boer en H. heer
cen eijfel' van 1 tim. 10 t~ekennen.
gema~kt te heb~n, O. met R. 4 aan
Publleatie van dit cijfer is niet alleen slag te bren~en en klaar Is Kees ! t I
onnoodlg, doeh zelfs zeer ongewenscht,
O. is dan gedwongen, om Kl. na te
met het oog op mogelijke compUeaties.
spelen, waardoor Z. de 2 Iaatste sIagell,
.Alleen moet U ons beloven, dat Unlet l.e. K. ooerel1 B. 9, maakt en zljn co~..
'"per on geluk" een paal' kolom te ver tl'act wint.
leest en verder dat U het, timen niet
Hooggeachte Lezers, we durven het
uitstelt tot na "de boterham", want an- haast nlet zeggen,maar...... "Kees is
ders heeft deze repetltie geen nut.
nlet klaar !"
Nean, nu direct aan den slag, voordat
Eigenlijk heeft U hier met een dubbel
U nog een enkele letter van de hieron- p~obleem te mak~n, daar l'\et hler.'ni~t
der volgende opgave gelezen heeft.
alleen gaat' om het spel van Z. maar weI
Afgesproken? Daal' gaan we dan!
degelijk ook pm dat van O.
, '
r.'
In de opgave stond uitdruk,kel1jk
Tien vragen in 10 n~in~ten - Oat lIt e g e n - deb est eve r d' e'd 1..
moe teen peuleschU zljn .
gIn g" en als O. zoo speelt, als het
overgroote deel der oplossel's hem heeft
HOE GOED KUNrr U BIUDGEN?
laten apelen, (jan...... speelt die .O.
tout! ! I
,
V r a a g 1. Tegen een Sans-atoutWant wat moet Z. beginnen als een
contract te spelen door Z. opent W. met 0" die bij de' plnken Is, Zijll R. heer nu
R. VIOUW.
,
eens nlet aanhoudt, 'maar die kaart op
Als in den BUnde 3 en 2 van die kleur S. boer, ecarwert ? ?? '
liggen en O. heeft heer, 9, wordt gevraagd welke kaart O. moet spelen en
lIoe Z. ¢In wei nloet spelen'r
waarom?
Z. moot kaImpjes van de,SChoppen
V r a a g 2. Welke speler(s) heeft
afblijven, in leder geval moe~ hlJ eerst
(hebben) het rech~ aan iemand, die Ruiten spelen.
geen kleur bekent (= verzaakt) de
Het gaat in dlt geval ook niet om wat
vraag te stellen, of hij geen kaart van 0., maar om wat W.doet I
de verlangde kleur in zijn hand heeft?
Het spel vedoopt dan a-,v.:
V r a a g 3. N. heeft:

-

I

y

in de stelligc overtu'r.ng, dat wij Huttig Unlet voor 1) te stoppen?
werk zourlcn dcen, indlen we de dlverse
U kunt noolt weten of ze t1 HOg nlet
straffen, welkc er op verzaken staauen eens van pas komen,
alles wat er ver-Ier aan deze overtredlng
't Is maar een vraag !
vastzlt, In deze kolommen eens in
FR08f.EEl\1 NO. 21
tenso zouden behandelen.
• b
Behandelen is eigenlijk niet het juiste
(;') h 9 3
woord, da:.l.r het geheel zau neerkomen
,
(> 4
, op eell m~n of raeer aecurate vertaling
•Tt 10
van de beti.'effcnde legels.

.

COUgl'C::J N. I. S..B.
lHulten., voor, het, in., aan., m,erk. l,ng. ,k,omen
van een .prij:J, is een regelmatlge Inzend,lng nle~ noodzakclljk, wei dat men i lIet congres van den Ned. Indlschen
abonne is. 'Op!o~sers, die dus door bih! Sehaakeond z~ll dit [aar van 25' tim
zondere omstandlgheden tijdelij,k ntet I 27 l\~.tart gehoJJden worden te Bundoeng, ,
aan den wcdstrijd kunncn deelnemen.! Aanvanke.Ijl: \'I:;\,S 2~erabaia., aungewebehouden hun kans. op een prtjs, daar 'I~ zen. Maar- da ar heeft mel) zi~h' zeer
net reads behaalde puutenaantal blJ groote kcsten getroost ill verband met
hervattlng van. d,G Inzendlngen weerl het ,cl~bjuQU~um' de>: ~. 9'1 G., - ;.w.Qd~~
rnedetelt, ,He,t puntenaantal, dat voor de i men llever van d,~ eel' af~~z vQQt dlt
prijs behaald moet zljn, bedraagt
jaar, De nieuwe keuze van de pb.. at's
zoodra Jllen VOO( een p.rij~ In, aanmer-, van samenko.nst Is overlgens toe te
king komt, geve men a.aI) de, adrnlnl-, [ulchen, daar een groot ceet van de In.
~tratle op, walk boek or vOQrwerp (tot dischG l}!)()fdlda$;)~rs rrymen~~el
In'
cen ma:dmurnwaardQ v~n vJJ:f ijuJAelJ)' \Vest-J,av~ WPQnL 0'3 kan~ op 5 en st~J,"~
men wenscbt te ontvangen. '
ke ~C?ottl)1g vqor den k,:.l_npl'JenS,'1~ed~
, ' \ . '
s~rijd is. hlel'dool·aanzienlijkgestegen.
De oplosslngen van twcezetten behoe-I
"
",
ven- slechts den sleutel;?:~t te bevatten;
ZopaJ~ wiJ reed 9 ~~el.d,~8J}. heeft S..
voor driezetten Is het uoodzakelijk de I,.andm.l 4«:;el g~nQn~on a~n een touplo,ol
eerstc ,t\ye~ op te geven luet. de bdang.:" t~ -stockholm, waa,l' hij be.h~tve tegel~
rlj~st~ v,~,ria.nte~. De,' opJosslI1&en, bl j, ' Fme ook tegen de sterkste zweed~h,e
vQorks1.\I;' "o~ een, brletka;ut, ino~~en m>ees~,r~ speeld 7: Men. weet dat Fme
~.t1~~r;l1j~,J4 qagen'nl\ de l?laat:sin~ yan I,den ec;lst~l~ PPJ.S vNn, en de Z\V~dell
ije~., p.n>QI,e"e,rn, ,~an ~ven&t~.and adres I,ove, r he.t a.ge,m,.een e. el.l go~d .ffguur. sio.e7.lJn: Qinn~l)geko1J,)en.'
.
genT Hl~r volgll een de p.H~lj~n, ijlt, het
,
,~.I:;',,'
ltournoOl.' ,

Bridge-probleeni 21 uias gemukleelijk. en tocii• • • , ,
ma.en berelkten
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N'
bl d" r Bet dagrarn van dit problcern is rou'J atav aasc 1
lCUWS a
I.
.
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I
I tier afgedrukt, D3 WItte dame 00 d6
wor dt een permanence
'..",.....
. - .•
.. . t prov, eernop 03- I .
'. 'jd ge 1lOU d en. I ecere
"rt
i
I meet HIVJ.lkn, waarna het in ,overeens i ngswe d s t rr
nzen-I
..
'.
stemrr mg IS met de opgcgeven stand
der kriJg~vQor een correcte oplosslng ~ «er stukken.
~
If~n eon tweezet 2 en: van, een drlezet 3"

WederOITl een onverwcchte Bridge-repetitic

eenige

t

het
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.'l,

Reeds

G. lf~aq.n~, Pledal1[J 33.' tsuitenzorq),

/1. p.

(Correspond,elltiq aan (T.
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12_ '~reln
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f~OJlL~E~ ~O.'611
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Wit:

Vall O. Nemo
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Voor de lnz~nden van, dEtJU13~ oVl~~lng: ~ih( 4ls prlJ8 beschllUJllar tJaekNerken, gramofoonplnten ot eenlg ander S01JV~nlr il;aar keuze van den wlnnaal
(de wlnnares), ter waarde nn vlJ.f iul4en.
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Wit: J{a5, P1;>6, Lf6.
Zwart: Ka8, Lhl, Pe6.
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I?gl~t.3
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_ J

e7-e6

Pb1-e3
Lc1-g5
e2-e3

:dC4;. ~
Aljechin
leggen.

melk-kier-, kllo-ooft, Iede-cPQs, .1eeql-M~as, ~H>~~~l)Wk, hoon-norm, Oslo-Odin,
celt-taxi, el;>ro-()ven.
4'"
,~
!';
.
,Pl'IJswinner werdL. t e r ,It ~ i q ~,Wllheln}ifl~\veg, Soekaboemi, die aah de
adr.llnlstr~t1f: van het Ba~avlaa~Ah Nleuwsblad., geliev.e QP te geven wat vel1angd
,'.l.(i:
~
,
;
/
Ii
I
WQrdt.
Cor res p 0 n d e n·:~\~.~ ; Hr. Focke,'rhe.~t~"aruins, trtevr. Bernhard, hr.
Brakke, hr. v. Weeren, hr. aerbe~'~,n hr.'Algra'11t1 hebt gelijk. 'Maar U moat heti
nlet verdeI' vertellen want Jtebalve ti ha:"nieina~d' ~r lets van geme'rkt.
'
e:::z;c±£=:---

c~~e4

•

Pg~f6

Lfa-e7
Q~O

Pb8--d7
e7-e6
a7:"-a6

1 Meestal speelt men bier weI 8

Oplossillg letterraadsel 23 Jalluari
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d7-9~

d2~d4

7. r~I-c~
8. Lfl-d3

vermelden: Letterraadsel

.\

l{

Zwal't : J. C911et

L:uuhu

2.
, 3.
4,.
5.

.

Inzendingen
per briefkaartv66r \VOENSDAGAVOND 17 FE8RUARI
,

S.

~r

·.l .

~'. - ',"

c

,
door dr.
te weer-

c~e5

In aallm~rldng komt ook 9. cU5,:, e<;I 5_ :.
1~.

,'

Pc 2" h~, 11._ ~1)4, rre8.
9,.
b7-l?6
10f c,5 X b3,
DdS X 99 '
Zwat:t kon m~t het tetugn~nten ~~l~
den. 1?1on nog wachtel) en st~rker voortzetten met 10......., cS.
. ' ~1. : 0.-0,
Tf~8' "

... '~

weI als W-O. een onverllesb~ai;,r~~er.lzijn;:"iinker~buurU1anreeds, had pijgebod (belde partljen waren ~etSl,)aar) spe~ld; ,rn,,:a 'g d e z e ' van de n
hadden kunnen doen. ' ' ,',,"
' . , L e ('d, ,er ' e 1 s c hen, 0 ml n d e
j uls.tekleul.' z!jn hQogate
De 4 handen 'waren:
dan W,e I I a a g s t e li a a l' t t e
s pelen.'
•(:::) hv 9106 9 6 2
Beging een del' tegenspelers de tout,
dan In ~ g deL e ide r d e t e(> a 9
a
.,. h 9 4
rug g e nom e n k a art b e h a ndelen als een atratkaart
(g e too n d e k a art) 0 f weI
•(:::) vh 7 5 4
e 1 s c hen 0 mIn d e j ulste
o 10
b
kleur zijn hoo~ste dan
.,. v b 10 8 7 5 2
wei zijn laagste kaart te
s p e Ie n.
• ab874
106
,(:::)
6 Neen.
(> h 6 54,3
7 Eerste verzaklng:
• 3
Z
W
N
o
De overtredende partij moet 2 ha,rer
• a b 3 2
I K. 5
K. 4
Ii. 10
K.2
,~ 53
slagep)o v p 0 r zoo v e r d e z e 0 p
•
b x x
(> vb872
UK. 6
H. 7
II. heer H.5
d
het ~ijdstlp der eerste
(:::) vxxxx
.,. a 6
III K. 7
R. 8
R. -I (l)
heer
v e r z a kIn f$ n 0 g n jet w .ao xx
r
eng e won n e n, overdragen aan de
s!t vxx
De situatie na den 3en slag:
Gevraagd: A. \Velke spelers waren tegenparUj. "
partners? (bijv~: la + b ~1l c+ d) \
\Vat moet hij bieden als Z. met 1 Sans
•
b
B~ \Velke contracten w,\ren onverliesV 0 I,g e n, d eve r z a kIn g en:
heeft geopend en W. heeft gepast"?
,(:::) 9 3 •
baar? (bijv.: voor a.:+ b: :3 Sans-atout
Ko.sfen aan de tegenpartij tel ken s
V r (l a g 4. Tot wanneer heeft lemand,
til voor c + d: 5 ).UavereJ.l).
sIeeht~ een harer slagen met dezeltde
die een kleur verzaakt heeft, zelf het l\ 7 5
N
W
O~
'beper~ing vpor Qnaantastbare s.1agen.
I;)
b
recht zijn fout te herstellen?
... 983
ijeredeneerde
oplosslngen
worden
In8 Heert men 2 onvolgende kleuren
Z
V r a a g 5. Welke strat staat er op
gewaeht voor of op 14 Febr.
..
zoo'n herstelde verzaking?
PubUeatie del oplo~ing op 2Q Febr. (S. en H" 1£. en R. enz.) van gelijlte
Vr a a g 6. Moet Uw partner N. een
Voor de beste oplosslng (tel' beoor- lengte, dan blede men eerat de klet,tr
stop In Harten hebben, als hij na een
deelln.g del' redactie) wordt een prijs van 'hoogste waarde.
opening van 4 H. door W., 4 Sans-atout
Z. moet met 1 8. openen.
Z
N
o ter waarde van f 2.W \l,1tge loofd.
bledt?
9 Leider, Is ult de verkeerde hand
Blj meerdera goede QplQs~ingen beaUs~
K.3
IV K. boer
V r a a g 7. \Velke straf staat er op
het lot.
uitgekomen met Harten.
,
een voldongen verzaking ,(dit is e~n
a. W. w e r p t H. b 0 e r a t ;
vel'
p
lie
h t om
CQRRESPONDENTIE
H
if
1
s
n
u
verzi,lking, die gedurende het' spel ge- de 2 laatste slagen worden in N. met
ult de juiste hand ook met lfarten ult
constateerd wordt en dus niet meel' S. boer en l{. 9 gemaakt.
to komen.
hersteld kan worden) ?
R. P. te B...C.
b. W. we r p t S. 5 a f; d'an wordt In
N. S. boer geecarteerd en de 2 laatste
Doe t h ij d I t n let, t e r w Ij 1
V l' a a g 8. Z. heeft:
Dat Z. in dat geval 4 H. zal spelen is h ij h e t weI k and 0 e n, dan
slagen zijn voor Z. met 8. 9 en 3.
inderdaad welnig waarsehijnlijk, doch verzaakt hij.
~ a v 10 x x
doet niet tel' zake, aangezlen het kenGOEDE OPLOSSINGEN
(:::) a h b 10 x
r.} ons geval peeft elk der drie annelljk de bedoeUng van den samenst<31o xx
Ier moet zijn geweest een spelte l~ten deren h~~ l'echt hem te vragen 'of hiJ
ontvingen
wij
van:
.~. x
geen lfarten in zijn hand heeft en A. C. de Sturler, B.-C.; Kartinl, Mr.- sp~len, waarbij eenig nadenken ver· als dit nlet werd gevraagd - en dan
eisehte
was
.
'l'jl·toardjo
B
C
.
G
E
v
G
1
Z. hecft gegeven en opent met...... ? C·
• ,
..L
,..,
•
•
an a en,
Het ging Wer dug specla:d' om Spel later blijkt, dat 11iJ narten had kunnen
V r a a g 9. Leider, in eigen hand aan B.-C.; H. Kamphuls, B.-C.; K. L.
III, terwijl Spel IV aIleen vermeld wetd, spelen, val t h iJ 0 n d e rd. e
slag, vel'glst zleh en speelt uit den Blin-I Honken Ogelwight, a.-c.; m.ev,. r.,. J. E. omdat ook in dat geval aan de opgave s t r a f 'b epa lin g e n
v 0 0 r
de een kleine Harten.
de Lima, Mr.-C.; mevr. M. Michielsenvol don g e n v e r za kin g.
voldaan
kan
worden.
'
Mag bij uu ult eigen hand een del' Esinger, B.-C.; mevr. G. Kammer, B.~ 10 ..W~. h e eft
h e t
r e e h t
andere kleuren (S. R. of K.) spelen als C.; Moh. Sa.nl, B.-C. ; C. J. Ja~ki, a.-o. ;' Intusschen, zeer bedankt voor Uwe nan LeIder te v~ageri
l'eehtzetting.
hij zijn fout hersteld heeft, doordat de mevr. \V. Tobl-van Gennep, B,C.; Soedlens hoogste 'dan weI
tegenpartij hem gezegd heeft, dat hlj ratman, Indramaj<>e.
dlens la'agste Klaveren
AN'fWOORDEN
z.elf spelen moet?
b ij t e s pel e n.
DE PHUS
V l' a a g 10. O. sl;eelt Kl., Z. (lelder)
1 R. heer, omdat o. anders de R.
Indien Leider echter reeds - ala herspeelt abusievelijk R. bij, VI. bekent Ki. ter ,vaarde van i 2.50 wcrd gewollucn blokkeert.
stel del' verzaking - een w11lekeurl~e
BUnde vraagt: "Oeen Kl., partner?"
Blljft de heer aan 0., dan moot hlj l<:l. heeft bljges~eId, dan. kan daarna
Waarop Leider antwoordt: ,,'t Spljt door K. L. Ilonken Ogelwight, Secretade eisch tot het spelen van een hooge
riowcg
9,
Bat...C.,
die
aan
de
admJde
kleine R. naSpelel).
mij, ik heb vel'zaakt !"
of lage Kl. door den $peler aan de 11nllistratie gclieve mcde te dee leu, wat
. staat hlerop straf?
2 ~lk der spelers.
kerhand van den overtreder niet nie'er
Zoo ja, waarln bestaat dIe straf en hij tot deze waarde wenscht te ontvan3 N. moet 2 Harten bleden.
gesteld worden.
welke speIer del' tegenpartij heett het gen.
4 Zoolang hlj zeIt of zijn partner
recht toepassing van die straf te
in den volgenden slag nog' geen' kaart
•
D ere d act e u r d e r b rid g eelsehen?
heert bijgespeeld.
l' u b l' I e k
v e r zoe, k t a 'lIe
We besluiten met eell l~atste vraag:
PROBLEEM 23
5 II era tel d eVe l' z a king.
Lljkt 't U niet vorstalldig, de vragen
Co 0 r r e sp 0 n den tie t e ric hdan neemt ten aan,',zijn in den kop
betreffende verzaking, lUet de daarbij
Nadat er was rOl1dgepast bleek, na : Beging de Leider de
behool'ende antwoorden even ult te analyseerlng del' handen, dat N-Z. zoo· hij de verkeerde kaart, ~erug ,en -- als ve r ,111 e 1 d h u 1 sad r e 8.

tekstz~t is dijwijls
t()~gepa,st en lUoe1lijk

O:rLOSSINGEN

t
A a" h
1
iNiet 11......., Db2 : ? w(Jgenf$ 12. P~4 !,
eeze van , Qrc . ner; ." J;)b7 (Da2: ? dan 13. Tal!) 13. Dc2 en
PM. correcte, oplossing~n Qntvangen wil komt 1» het vOQrdeel.
van G.V." G. L; F., X., ir. J. H. L,. J.,
T: L. T;, mr. ~. F. d. S. 1;,., J. P. v~ d. ~., ,
12. Pc3-a4
Db6-c7
mr. A. d. J., J. D., mr. K. E. K., G. S. 6.,
13. Lg&.-:-f4
Le7-:-d6,
dr. A. R., T. W. T., mr. a. L. v. B., 1:. ~"
'14. Lf4xd6,
Dc7X d,6
M. S., A. R.
15. Ddl~a
Lc~b'(
16, Pa4-cS
Pd7 X ~5
1'17. Qc~ X c;Qo
Dd6x e5,
Puntenaantal :
tao 1;el X c5
Pf6-d7
Vor!g totaal thana
N

,0.

614 Tw
.'

A. H.
Ir. J. H. L. J.
Mr .. A. It'. d. S. L.
O. L. F.
Dr. A. R.
Mr. A. d. J.
"Gallus"
Mr. K. E. K.
O.B. B.
A. R.
I. 8.
M. S.

I,

n.

72
62

51

44

46

43
39
39
, 36
32

43
41
41
38
34
31
30
26
24

29

X.

28
24 '
22
19

O. V.

T. Lt. T.

21

9

C. A. T.
Mr. B. L. V. B.
L. F.
J. P. v.d. R.
rr. S. T.
:JI. M.
Mr. J. D. K.
A. Hd.
.,L

64

49

J. D.'
T. W. T.

r:::.- __

107
81
74

97
79

11
9

t)

9,
4

7

4·

~

2

a
2
a

~

a
2

~
~

"~

2

__

19. TcH3.

'.

pe zwarte c-pion Is nu zeer zwak en
daardool' heeft wIt reeds een belangrijk
voordeel berelkt.
1~.

Niet

a6-a,~
1~

, e5 wegens 20. Lf5 I

20. TU-cl
21. 1A3,~2
Om La4 te laten volgen .

~7-~fj

..

21.

22. Lc2-a4
23. ff3-d2
Zwart heeft den c-pion nog julsfi kul).- .
neh Te.rdedlgen. Nu wordt Pf3.naar c5 '
geblaept.
~g8~f~

23.
24.

rd~-b~

~6.

Pb~-~G

~8.

~~1-f2

Kf3--~7

~i f~~~4

!{e7--d6
'Pd7xe'5

. f~-f~ ,

, ~7. Tc3Xc~

I

•

,~-,-, ----~

'I

-

I

8Iout,

'

De .Drldge-match tusschen het Oostenrtjksch,e en het NCtlerlalltlscbe team, resp.
eetste- ell derde-prljswinnaar in het toer nool te Stockho-bl1" in. het i\mstel-Uotel t~

A.msterdam. V.I.ll.r. om de tatel in ••kalUer 1" : nU'. E. C. Q()UUlunt>t, Karl yon Blue4oru •
,
mr. F. W. Gou~J.spdt en dr. Paul von Kahenegger.
'

•

.
e

'~
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40-Jarig bestaan Soerabajasche Schaak Club

•

i,

Vrijdagavolld 29 Januart werd hef 40-jarlg Iublleum van de Soerabajasche Schaak Club op feestelljke wijze her dacht in de Loge aldaar, bij welke gele genheld deze foto werd gemaakt.
Op het spreekgestoelte de voorzitter, dr, A. Deutrnan, die een feestrede hleld, . .

Wit kan e6-e5 niet meer verhinde·1 Oedwongen, daar anders remise door
ren, doch heeft hierop een sterken te- herhallng van zetten het gevolg, zou
genzet.

ZIJn.

26. ..:......
. e6--e5
29. e3-e4!
esx f4
Nog het beste. Na 29....... , de4: 30.
de5 ~ t komt 'wit nog meer in net voordeel.
aO. e4xd5
Ta6-b6
Tb6-b4
31. b2-b3
32. d5 X ce
Lb7-a8
33. 'I'cl"':-c4
Tb4xc4
34. b3 Xc4
La6 X e6
35. 're5 X as ?
Na 35. Le6:, Te6: 36. Te6: t, Ke6:
37'. E:f3, g5 38. Kg4 is het pioneindspel
VOOl wit gewonnen.
35.
Le6 Xat
36. Ta5 X a4
g6--g5
37. Ta4-b4
Kd6-e6
38. Tb4-b2
Te3-a8
39. Tb2-e2
TfI_8-a4
40. Te2-c2
Ta4--a3

46. .........
47. Td2-e2

stelling na 47.

41

Pc6-a7

.

Het vervolg was:
f7-f5
pa.7-ca

42. Tbl-fl
43. Tfl---,gl
~a

Ke6 verUest zwart t

44. TglXg6
45. Knl-g2
4~. Kg2-f2

Pe6-b4
p~xa~

46. 'Kg3 faalt op Pc3, 47. Kf4, Pd5 t.
48. Kf5: ?', Fe7 t.
'K~2-el

Pa2-c3
p,c3-d5

E:el-d2
49. e3'Xf4 '

e4-e3 t I

46.
~'{.
~~.

Uit het tournooi te Blrmlngham

f5-~i

Niet PH: 50. Tg5 I, Pd3 51.

FRANSCIIE PARTIJ

h7-h5
Ta3-d3 t
Td3-e3
Tc3-d3 t
Td3-e3

...... ,

Maar zwart antwoordde met:

,
47.
fe3-a3 ?
Verl1est snel. Julst was 47... ' ... , Td3 t
48. Kcl I, Ke6 (anders loopt de c-pion ,
door) 49. Td~, Ta3 50. Kb2, Ta8 51. Kb3~ ,
h4 enz,
Ta3-a8
48. c5-e6
Ta8-c8
49. e6-c7
Kd5xd4
50. a2-a4
Kd4-d5
51. a4-a5
Kd5-d6
52. a5-a6
Kd6-d7
53. a6--a7
54. Te2-d2 t
Zwart geett op, want na Kc7: besllst
1'c2 t.

Belet het blnendringen van den wit.
ten konlng.
41. Kf2-e2
42., Ke2-dl
13. Td2---e2
44. Td2-e2
45. Tc2-d2
46. c4-C5

Ke6-d5

s]jle1roann had zijn zet afgegeven, n.l,
41. Tdl-bl en verwachtte bij de hervattlng van de partij 41. ......, b4 waarna hij met 42. Kg2, f5 43. Kg3, g5, 44!
'I'b~ r, Kd7 (Kb7, dan 4;;. a3) 45. 'J;d2 t.
Kc7 46. rrd5, Pe7 47. Te5, Kd7 48. Kf2 t
'ZQU hebben gewonnen, daar op Kd~, besllsseud VOIgt 49. Te6, zooals de OostalJ.-,
rijksche meester in de Wiener schach..,
zeltung mededeelt.

Ke~

en

wlnt.

Wit: E. Eliskases
Zwart: R. Blow
50. Kd2-c2
fd5~~1
51. 'J;'g6-b6
e3~2
1. e2-e4, e7-e6; 2. d2-d4, d7-d5;
52. Kc2-d2 \
e2-e~~ f
3. Pbl-c3, Lf8-b4; 4. e4-e5, Pg8--e7 ;
Pf4-e3,t
53. Kd2xel
5. 'a2-a3, Lb4xc3 t; 6. b2xc3. c7-e5 ;
7. Ddl-gi, Pe7-f5; 8. Lfl-d3, h7-h5 ;
Remise.
9. Dg4-f4, Pb8--e6; 10. Pgl-f3; c5X
d4; 11. c3Xd4, Pe6-e7; 12. 0-0 Lc~
t~-:h ..";!e
d7; 13. a3-a4; Pe7-g6; 14. Df4-d2,
Pg6-h4; 15. Pf5Xh4, Dd8xh4;- 16.
c2-c3, 0-0; 17. Lcl-a3, Tf8-e8; 18.
a4-a5, Dh4-d8; 19. ):..a3-b4, Dd8-€8 ;
20. Tfl-el, g7-g6; 21. Ld3Xf5, eexrs ;
Dr. Aljechill, de oud-wereldkam ploen, h~eft in' het Carlton Hotel te Amsterdam slmultaan gespeeld
dr~kw~rk wor~:It dQQf.
22. Dd2-g5, Ld7-e6; 23. Te1-:e3, nca
aan 35 borden ; deze seance was "eorganiseerd door den Anlsterdamsche n Sehaakbond, Door den sterken
-b5; 24. Tal-el, Te8-e4; 25. Lb4-e7,
tegenstand verloor de meester 10 partiJell,. terwijl " remise werden ; 21 werden door hem gewonnen,
f5-f4; 26. Dg5-r-h6, Db5-e8; 27. Le7f6.
b7 ; 5. Lfl-g2, Dd8-c8 ; 6. {}-O, c7-c5 ; -bI, f7-f6; 19. a2---a3, f6 Xe5; 20. a3
'Vi t: Prins
Zwart: Koltancwskl
Zwart geeft op.
7. ,b2-b3, ,c5Xd4; 8. Pf3xd4, Lb'1Xg2; Xb4, 'Pa6-X b4; 21. 'Kg2-gI, Pb4-d3;
1. Pgl-f3, Pg8-f6; 2. d2-d4, g7- vfug en VQi(ig Ij~zorg(f.
9.: Kgl >s g~, d7-d5; 10. c4 Xd5, Pf6 X d5 ; 22. Tel-d1, Tf8Xf3; 23. e2xf3, Db7X
DAME-IN~.SCll
11. 'Lc1-b2, Lf8-e7; 12. Pb1-d2, 0-0 ; f3; 24. Db1-c2, Td8-d7; 25. Tdl-d2, gl)-; 3. e2-e3, Lf8-g7; 4. LfJ-d3, 0Sfu{s(;rugsfroot ~l
\Vit: \V. Winter Zwart: E. Eliskases 13. Tal-el, De8-b7; 14. Pd2~f3, PbS-- e5-e4; 26. Dc2-d1, Df3-f5; 27. Kgl 0; 5. 0-0, d7-d6; 6. Pb1-d2, Pb8-d7 ~
7. e2-c3, e7-e5; 8. Tfl-el, Pd8--.-e7;
BatQv!Q (C.)
,
--g2, Pd3 Xb2 ;
1. d2-d4, Pg8-f6; 2. c2-c4, e7- a6; 15. Pd4-c6, Le7-c5; 16. Pe6-e5,
9. e3-e4, h7-h6; 10. Pd2-fl, Tf3-e8 ;
,~JJ~l~J) ,}j'!._ ~J
e6; 3. Pgl-f3, ,b7-b6; 4. g2-g3, ~8- Ta8-d8; 17. Dd1-c2, Pd5-b4; 18. Dc2
Wit geeft op.
11. pfl-g3, c7-c5; 12., b2-b4, c5 Xd4 ;

Td2-c2.
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JuriedeISChe Vrage n bus

,r,

, ,

derworpen. Dat de toelage bij eventueele 'overweging vap bIll ij k hfe 1d thans
terugplaatsfng
naar Uw (vroegere) een voorloopigen aanslag op te leggen
..
standplaats kQmt te vervallen, doet nlet en bij. den defjnitieven aanslag, op te
.
af aan de omstandigheld dat thans van leggen na afloop van het belastingjaar,
In:zeJ;lders ~an- ~ragen voo~ deze rubi'Ielt ge" die toelage loonbelasting wordt gehe- 'op het eventueer vervallen van de toelJeven op'den briefomslag te venite!delJ :
Yen. Oat de toelage aan U in Uwe hoe- lage aeht te slaan en dus '<Jen uitein""Atd. JuridIscl1e Vragenbus".
. dalligheid van werknemer wordt uitge- delijken aanslag te stellen op de wer,.
.....
f
keel;d, is voor het verschuldigd zijn van kelijk ..i n' totaal. genoten ir1komsten. Dat
./
loonbelasting, yoldoende.
~e belast.ingdienst Uw verzoe~, inwllligt,
4459". Abonne x~ te P. T. Vl'aagt: Als
2. De door U in de tweede plaats IS geenszms zeker. Desniettemm bestaat
werknem·0r. in vasten dienst heb ik een gestelde vraag is niet geheel dUidelijk naar.. mijn meening voor het verzoek
salal'ls van beneden de f 100.- en een
.
d
'd A
h t
'k
It U
tcclage, die! met I het salaris over de' Bedoelt U de vraag te stellen of U VOor goe e gron . . an e verzoe zu
j 100.---" per maand bedraagt; deze tG'';- de tcelage ook aan inkomstenbelasting een
omstandlger toellchting moe ten
l3:~~ be1).Qud ik ecb.t>er r.iet, constant, da.~r onderworpell zij t? Deze laatste vraag toevoegen dan die hij, bovenstaande
blJ eventueele terugplaatsmg naar rnlJn
k b
ti
d t
t
b
t vraag
standplaats .deze komt te vervallen.
meen i
eves gell
e moe en ean .
Qaarne bad ik UW antwoord op de vol- woorden. Ook ben ik van meenlng, dat
g~nd.e vr~geri.:
,
de ol'donnantie op de inkomster1belas·
teo i~ d~e tcelage onderhevig 'aan IQor..- lting aanleidit:lg geeft tot de meening
4-160. Abonne No. 229 vraagt: Krachb'clasting ? 1
•
dat de opbrengst van UW' betrekking
tens art. 14 van het Europeesch SChooI.2e. ben ik' vanwege <he toelage belas- 'moet worden berekend naar het sal!lJ'is
reglement (Stbl. 1936 No. 552), welk artmgplichUg, behoudens loonbelasting'1
d tIl d
1 J
........
.
en e oe age, zooa s eze op
anuan
ti,kel op 1 Augustus 1937 in werking zal
treden, geschledt de to'clating van' kiIide~
1. VoIgens artikel 3 van de ordon- werden gelloten. Indlen U dus op 1
ren van nlet-Nedel'landers tot een, Gounantle op ~e lo~nbelasting wordt in dIe Januari ilaast het salads de toelage
vernements. Europeesche Iagere school dOOI
ordonnantie onder lo.on vel'staan al het- genoot, moet ook- de toelage voor de inden betrokken Inspecteur van het Lager
geen de werkgever 1ll geld of verhan- komstenbelasting in rekening worden
Or.derwijs, volgens door den Directeur van
Onderwijs en Eeredienst te stellen regelen.
delbare goederen onder welken naam gebraeht. Ik sluit bij een en ander nlet
Vraag:
ook aan den werknemer als zQodanig de oogen voor de mogelijkheid dat Uw
1. Is die l'eg'eling thans reeds vastgeverschuldlgd is of uitkeert.
inkomstenbelasting voor het geheele
steld, zoo ja, is die weI verkrijgbaar en
Aang~zien volgens artikel 1 van de- jaar mede naar de op 1 Januari genowaar?
'
zelfde ordonnantie onder den naam van ten toelage zou worden berekend, ter2. Aan wie meet een verzoel< om toeloonbelasting ,een belasting wotdt ge- wijl in d~n loop v'an het belastingj~ar lating als vorenomschreven voor het cursusjaar 193 7/.1 9 3 3 worden ingediend.
heven van het loon, dat door werkge- de toelage vervalt. Indien nu inderd'aad
aan den betrokken Inspecteur of Re&ident,
vers aan hier te lande wonende werk- met de mogelijkheld rekening valt te, en wie beslis~ daa1'0l>?
,
nemers verschuldigd is of wordt uitge- houden, dat U naal' Uw oude stal}dkeerd, zijn zOQwel het dool' U genoten plaats wordt overgeplaatst en dat als- I 1. Voor zoover terzake regele!} \\'01'salaris in engeren zin als de aan U uit- 'dan de toelage vervalt, zoudt U dent den gesteld, schijnt publicatie dier regekeerde toelage aan loonbelasting on- belastillgdienst kunnen verzoeken uit gelen mindel' noodig., \Vel1icht zullen ,die

I
I

I

,

regelen ook, nl~t algemeen worden be- en Uw vrouw is ten eenenmale bulten.
kend ge~teld, aangezien zij louter de gesloten.
ac'iminlstratleve behandeling van het
Geen toestemming kan het beletsel
\ierzoekschrift betreffen en belangheb- .del' wet opheffen.
benden aan ~kenllisname diel' regelen
Indien U volgens de gewone formaniet· strikt behoeft~ hebben.
liteiten het l.dnd zoudt erkennen, zoudt
" 2. Aangezlen de toelating door den U zieh bloot stellen aan straJrechtelijke
betrokken' Inspecteur gesehiedt na de vervolging.
Europeesche :,sehoolcomml~ie te bebben
gehoord, moet- het rekest ook tot dien
"'
Inspeeteur worden gericht. Uit het aanIt 4162. Aboll11e G. 'S. te C. vraagt: Ta'8n
gehaalde artikel 14 blijkt, dat de Inmijn vad~r I overleed, zijn mijl1 twee
speeteuf beslist behoudens, eventueel
broers en lk als erf~enamen achtergebleberoep van diens afwijzende beslissing
Yen. Onder meer waren bij de nagelaten
gQeder€~,
€'anige hu:zen, die verhuurd waop. den Directelir van Ondenvijs en
rer1.
Toent'crtijde toen mijn broers
Eeredlenst.
ll10g hier waren, hebber \Vij ~menl de
,
huur van een huis o'pgezegd en opnieuw
Het ,verdient 'aanbeveling het tot den
verhuurd. De andere huurd·ers zijn blijyen wonen. Mijn brool'S zijn in het bUi.
rnsiJecteur gerfchte verzoekschrift in te
,tenla-r.d en zonder eenige machti-ging voer
rlienen bij het' hoofd der school, waarik het behe~r in de huren enz Een van
voor toelating wordt gewenscht. Dit
de huurders is acht-erstallig en' beta~lt
piet,
oak al is hij aangemaand. Kan ik
schoolhoofd 'zal het verzoeksehrift alsnu a1!eel1 optreden, nu mljn b1'oe1's e1' niet
dan den administratief gesehikten weg
zijn?
doen volgen.
De- gesteide vraag wordt bevestigend
'ceantwool'd.

.. .

,

U61. Abonlle V. 1\1. toa B. vraagt: Een
kind van een kennls, die overleden is, heb
ik aange,r.omen. In plaats van dat kind
alleen' "m!jn naam te geven 'Zouden mijn
vrouw en. ik het gaarne willen erkellnen,
Heb,ber., we daal'voor 'E'en tc·est,emming van
de R'cgeering noodig?
Een natuurlijk kind kan slechts dOOl'
de natuurlijke ouders worden erkend.
Erkenning door eeh vl'eemde zooals U

.\
4163. Abonne V. 1U. te K. vraagt: De
verhuurc.er van een hUis, waarilJ. goe<iefen van. mij 'zijn. die de Imurder in huul'koop heeft. heeft mij gedreigd de goede·
1".:n vcor achterstallige hunt' in beslag te
nemen. Nu heb ik ll:.l:.lr mij).l meenll1lJ te
vlug d'c hu,ursom voor,geschotell om aal1
het beslag te ontkomen. Kan ik nu, als
er meer schuldeischers van den huurdel'
opkomen. mij vrijwaren? Op de goederen

is al drie maanden af\;>etaaldt. J)a~ eell
fajllissement \(omt, is ni~t uit~slot~m.
U zult moeten overwegen, Of U ~ult
moe ten trachten de goederen in del'
minne terug te krijgen uan weI een
rechtsvordel'Jng inst~l1en ter ont}Jinding
van de koopovel.'e~mkomst. W,\~r$chijn
liJI$ geeft het hUllreontract het re,cht de
goederen terug te eisehel~. V zU,lt dan
in aansluiting a~n Qat i)uurcQntract
moeten ageeren. E€n bete,f8 weg om 11
te vrijwaren is mij niet bekend. Voor de
betaalde huursom is U in de l'echteti
van den verhuurder gesubregeerd. Indien de huurder zou \Vorden fallliet verklaard, zoudt U voor het betaalde be ..
drag een voorrecht kunnen claimen bo..
yen de concurrente schuldeischers.

.*.

4464. AbQnne 1<. G. te B. ,vraagt: Voor
den overschrijvingsambtenaar heb ik in..
dertij(l een recht van opstal gekregen.
De akte houdt oer rekening med'c dat het '
recht beeindigd wordt. Daarvan zouden .wU
willen gebruik maken. Moeten we daarvoor e-erst naar €en notaris toe of aIleen
naar den oV'crschrijvingsambtenaar? "
Het is niet noodz:akelijk het m.lnLste- /
rium 'Van een notaris in te roepen. U
kunt volstaall met een onderhand'~he
a~te op te maken, waaruit de ~ijln(jl..
gihg van het erfpachtsrecht blijkt, en
den overschrijvingsambtenaar vervoI..
gens te vel'zoeken van die '~iHl;1dlgtng
aantee,kening te Idoell op de minuut vall
de minuut.

BATAVtAASCn , NIEUWSBLAD.VHll .Zuterdag 6 Februar]
--

,~ £U £L M /7£ R
KONG SOEN LOENG
B

BLAn

VIJFDE
I~

116t

e

__________

-

t..

aug.

2 persoons v.e, f 50.- compl.
1 persoons v.e, I I 35.- com pl.
Gewoon model, billijke prijs
Voor het verstrekken
van inlichtingen omtrent
ofbetalingsvoorwaarden :
LEDIKANTENFABRIEK

AANMAAK VOLOENS TEEKDNlNO

'psa

1937

__.!... _-- ,--_._~--~--~-

STAALBUIS LEOIKANTEN

IJ

Laan Holle, Hoek Kebon Sirih
Telefoon 6031 Welt.,

r

~_.

~iI£!, ~

Pf"2FFVSF7

a vel k 0 u I

5

m a a t k lee din 9

moderne
nfeuwe collecties
amertkaansch

GOAN TJIANG & CO.
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Senen 117 Batavia-C. Tel. 1917
Gemblongan 2B Soerabaia
telefoon 3958
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AFSlUITBARE BENZINE-T ANKUOPPEN
Beveiligen tegen diefstal en verlie~.
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U voorkornt de onaangenanie ge·
volgen van tra nspiratie, als smetten
en schrijnen, door Purolpoeder.
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onze kwaliteiten zijn koel, soepel en duurzaam
. 'colbert'
pantalon v/a F 27.50

Hoofdpijn-- 13- het' -algemeene ver.,
schijnsel van oog-overspanning.
Geen medlcijn kan hoofdpijn of
andere aandoenlngen, veroorzaakt
door nervositelt, genezen.

C. flELlEN, O. O.

Het eenige atdoende mlddel hler, tegen is de oorzaak weg te nemen,
tenelnde de ziekt~ te genezen.

Gedipl. Optician
Batavia-C.
Pasar Baroe 83 Tel. 15,9 WIt.

;

1
-

"

2ft

c Ii

tintel-frissche lucht ...

E: R I '8 0 N.

Voor abonnementen,

van ultra-violette strolen
en door 011ze

trent de bezorgtng van het Bata-

schitterende netuue
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een heel onder mensch is.
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S.M.N.
N.S.M.O. ' 15 '
S.M.N.
22

DJAMBI

1)

R.l.

I) t )5)

28

CITY OF
EVANSVillE 2)
MADOERA
3) t) 5)
ADRASTUS
1)
MARON
1) 2,
KOTA PINANG 1)4;5)
RHEXENOR
1)3)
TALISSE
1)2,
K0TANOPAN I j 4) 6)

It
It

1 M~t.

N.S.M.O.
S.M.N.
N.S. M.a.
N.S. M.a.
R.l.
N.S.M.O.
S.M.N.
R.l.

It

13

Voor

abonnementen, klachten
trent besorglng van het

20

VERPAKT INEENGlAZEN
TUB E

~~~ ~,'A~:1?".

"~~~ItII~ TANDENBORSTEL

"

. ,\ .' ,_,,~;,#.n'.\i~:~
~\","
" ,,":,'~~~~~

"

..,....

.""

,.", '

~~"~'::'I~

A~~~~~"'~·'~J"'."

It

PRIJZEN

VAN

eEOURENOE

,""
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tzeven)

Moppen .
PIANO

Een

koopt men

bij

den Muziekhandel
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UW OUDE PIANO RUllEN WIJ IN

VOOR·OE·OEVALUATIE:
SLECH~S ENKELE WEKEN
fell .

Imporl j)epl.

RADI0

koopl n, en eveneens b.d. Muzie.kh.

K0

Het nieuwe

Hier heeft u een kaartje. Er was
er nog een, maar die heb ik bltiten
Iaten staan.

K

- Waarom buiwn?
-Zij had geen toegangsbewljs.

.*.

ERRES EN PHILIPS RADIO

- Drle jaar geleden heeftu terecht ges~aanwegens diefstal van
eeri. overjas en nu bent u weer voor
hytzelfde felt hier.

en Muziekh~ KOK Rijswijk 19
en Muziekh. KOK Bragaweg 29
P. A. Starn, Tjiwaringinlaon 8
F. E. H. Leichel, Tjipellangweg 76
paviljoen
Cheribon Muziekh. Lie Tek Hin , Pasor Pagi 104'

Batavia-C. PianoBandoeng PianoAgent Buitenzorg
SQekaboemi

,,!,
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hestaat nag slechtj eenrge maanden en
heeft tach reeds vele relaUes - - - - -

"

..

Oat komi

•

doordat 8 a dis f$ a goede $ervlce geeft
en In de all~reerste plaats - - - -

-

-

Maar,. edelachtbare, ,hoo lang
u dan wel, dat 'n overJas
meegaat?
denk~

2790
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,hetrouwhaar,ls
drukwerken door \Ua d I $k if bezor!.r,e~!
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S I u f s b rug s t raa! 23 -Bata via-Centrhin
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- Hierbij deel ik-u mede, dat
de auto ultstekend is en volmaakt
in arde. lk zou u dus willen aanraden het meisje ,te ruilen.
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MA G N EEl» JES -TARIEF
Per 5 regels druks of gcdeelten doarvan f 1.- per plaatsing
Voor annonces, welke niet van %ukelijke strekking :lijn :
Per 5 regels druks of gedeelten daarvan :
per plaatsing
'.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• f 1.per 2 plaotsingen
11
1.50·)
per 3 of 4 plootsingQn
11 2.- .)

oJ

De reductic wordt slechts verleend, wanneer bi} eerste
aonbieding het cantol plo.atsingen vermeld wordt.,

_ _Tn,...,.

f

.-

Een jonge man gaf zijl1 verloofde
em~~ca~~.Em~edqm~
ter kreeg de autohandelaar van
den jongeling een brief, waarin
deze hem verzocht de auto te willen rullen, daar deze, niet deugde.
- Mijn verloofde - kan niet bij
de rem ,en het stuur tegeliJkertijd
kome!) I zoo luidde de aanmerking.
De handelaar schree! hem het
volgende briefje terug:

Laal ' Uw

•

dlenstmelsle : Me-

vrouw, hler is een dame voor u.

omdat men voor 99 pet. niuziek doo'r de radio hoort

-

Magneetjes Trekken .

UtA

DRANKEN,

Telefoon No. 7

(EN OUSANTISEPTISCH)

KIA" GW...

_1IU

i

.-

wan t

.'-

~

Aoonnemel1tsprijs: / 3.- per kwartaal in Nederland, ! 4.- buloonland. Aanvragen voor abonnement aan de administratie van het
Batavlaasch Nieuwsblad. Batavia-C.
, ; \ I ~ 111[.(lal

BOGOR

Telefoon WI. 336 (tusschen 8 uur v, m, en 5

.

So/,IHs!t'ifwlol'o'

Wat het 'blad de. Indischman betreft. daarvoor heb ik nlets
dan lo!. Altijd op tijd ontva.ug ik de Indischman. tenzij bij
vertraging van het vliegtulg. In sommige Hollandsche bladen..
lees ik weI eens In<lisch nieuws, maar met ~e Indischman komt .
het ni~uws niet aIleen vlugger. maar ooK vollediger in mijn.
bezit.En dat 9 maal per maand voor den prijs van 'j 1.-, zegge
en schrijve een pop I Dit is voor ledereente betalen I looereell,
alllbtellaar zoowel als pal'ticulier, met vel'lo! in Holland, moet
geabonneerd zijn op de ,Indischman~ Geachte heer, ik geef U het
recht. van <lit schrijven gebruik te maken, zoo U dat wcnscheEjk
voorkomt, als ,reclame voor de Indischman.

De I fl(lisc]trrz(ttt 'voor 'iellerert
I Tl(liscltnl(tTt !

IN LICHTINGEN:

VERKRIJG8AAR IN ALlE APOTHEKEN EN' OROGIS TERlJEN TE'GEN

lezer schrljft ons ult Nederland:

W.g. A. Y. V.

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
tot
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ATTENTIE, VERLOFGANGERS"!

Amsterdam.

.AAN' HAL TE TJIKINI
,

om-

enz. gelleve men zlch te wenden

S VOL M A A K T S T E R I E L
alS VERPAKT IN, EEN GLAZEN TUSE
0lS DOOR'EEN TANDARTS ONTWORPEN

It
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MOO(RN G[M[UBllUROE flAIS

OWOROT NIET SLAP IN WATER

It
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"GRISSEEWEG"

':~~II Dr. West's tdn"~n6()'cJt~1
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TJIBADAK.

' •
D,r.,\liT:
\'f"esls

6 Mel
21 Mei
3
13 Mel
12 ..
29..
20
5 Apr.
25 ..
7 Juni
14 Juni
12..
31
19
8 Jun I
29 Juni
26..
15;,
VERANDERINGEN VOORBEHOUDEN
1) Vi,1- C0~c'mbo. 2) La:-tdt ook rechtstreeks VOOl' H~lifax.
3) Laadt ook
l'echtstreeks voor Montreal. ') Laadt oOk ,rechtstl--eeks voor Jacksonvillel
.Bavan,np..h in scheepskeuze. G) Laadt 09k rechtstreeks voor New-Orleans.
Voor alle schepen wordt (evens hiding aangenomen naar Phlladelphb,
Baltimore, Norfolk, Newport News en U. S. Gulfhavens, terwijl doorvoer~
oonuossementen worden afgegeven VOOr lading naar U. S. i\. en Canadeesche
Inland Points. Bovendien bestaat gelegenheid iOOt', verscheping na:ir Savannah, .Jacksonville, Charleston en Centraal- en Zuid-Amerikaansche havens
na voorafgaand overleg met Agp.n'ten. Alle boekingen zijn onderworpen aan
de contTact-bepalingen en aan de connossementsvOorwaarden van d~ ver..
voerende' Maaitschappij. Voor alle a!vaarten wordt het recht voorbehouden
andere, niet in deze tubel genoen~de, hawi1S aan. te loopen.
N.V. Stoomv. Mij. Voor R. L. en N. A. S. M.
Voor de N. S. M. O.
"Nederlan<r' Agente: N. V. Intern. Cl~d.- Maclame Wat.son & Co.
, 2864
en Handels- Verg. ttRo~terdam"
No. 73
8
15
22

I

TER WILLE VAN UW GEBIT

It

ern

fLATGE80U~

PLAATST
" ,',
.
. i
nog heden' Uwe bestelllnqen bij

KOOP

Te
Te' New·
fe New·
York: Montreal: Orleans:
30 Maart
26 ,Apr.
12 Apr.

TELEFOON 94

Het beste en billijkste hotel voor doortrekkenden en maand-gasten.
Alle kamers van elgen gemakken en rulme voorgalerij voorzlen,
Schltterend ultzlcht op den Salak.
Prijzen vanat I 4.50 p. dag p. persoon.
lOlz
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arvaarten :

Van
Batavia::
10 feo.

SCHEPEN:

Tjongkol 3S
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geeft men de beste Service?

B L 0 K

relefoon 108 \Vekelijksehe Sneldlenst van Ned.•lndie via de Kaap-de-Goede-Hoop naar
Boston, New-York ell eventueel andere Atlantlsche en. Gulf-havens. Gezamenlllke dlenst der N.V. Stoolllvaart MO. "Nederland". N.V. Rotterdamsche
Lloyd. N.V. Ned. Stoomvaart MiJ...Oceaan" en. N.V. Ned.-Amerikaansche
~toolllvaart Mij. (Holland-Amerika
Lijn),

WAAR

te wenden tot den Agent, <len

J.'
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vtaascn Nleuwsblad gel1eve men

na 14 aaaen verblijf

,

datQvia·Centrum, Noordwijk .38b, Telefoon Welt. 349
8andoeng,
Bragoweg 39,
Telefoon 1183
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Koopt Uw

,

DE ALGEMEENE VISCHHANDEl
H. A.

w.

2161

PARAPATTAN 27 -

HlLVERDINI<
STEEDS VERSCHE AANVOER
T~LEFOON

WELT. 721 -

Een bezoekster vroeg op een
verzekeringskan toor
inlichtingen
omtrent het sluiten eener lijfrente.
Op de vraag, weI ken leeftijd, zij
had, 1uidde het veIontwaardigde
ant'woord: "Daar heeft u niets'
mee te maken, ik vind dat een
zeer onbescheiden vraag".
I

722

.-.
"U hebt al een zeer bewogen Ieyen achter den rug, beklaagde".
"Integendeel, edelachtbare, ik
heb me·estal gezeten"•

r;

Onder Redactie van J. J. Th. Boon en J. D. J. A. Kessler
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Roosevelt's nieuwe lijfwacht

Twee Vliegongevallen

Bokser en worstelaar

Jong Leerlingvlieger. gevallen bij Lem~ang

Daar er door ontevredenen vaak aanslagen

De

brlgadler-Ieerllngvlleger . \V.

Patolr

is

naar het leven van staatshoofden worden ge- Woensdag 27 Jan. met zijn vUegtuig tussen
daan zijn. deze meestal beschermd door een of Bandoeng en Lembang neergestort, waarbij de

meerdere lijfwachten.

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

Grilligw ee r

I

,
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Sneeuw op de Palmen
Het weder was de vorlge week in Duitsland
nog buitengewoon grillig. Te'rWiJl ~e'· tempe~a':
tuur in Oost-Dultschland 15° onder 0 was, Was
zij in' Dest-Duttschlarid 5 graden boven het

vrtespunt,

"

,
I
I

Tenvijl .Berlij~l voar het eerst in deze winter
met een dikke sneeuwlaag was bedekt, waarc door het trelnverkeer in de omgeving del' hoofdstad aanmerkelijk vertraglng ondervond, regende het te'MUnchen en in Opper-Beieren.
Een sneeuwstorrn woedde boven Hamburg, de
Noordzee en de Oostzee, waardoor het scheepvaartverkeer ten zeerste werd bemceilijkt.
Het Noorsche s.s. "T~ym" is, na het noodsein
te hebben ultgezonden, met man en muis in
de Noordzee vergaan. De be manning del' "Trym"
bestond ult HI koppen,
De Adriati~he kust· en Zuid-Itali~ werden
door een hevige koudegolf bezocht.
In Apulie en aan de Zuidkust van de Adriatische zee, waal' het vrijwel nooit sneeuwt, lag
de sneeuw op sommige plaatsen een meter dik,
zodat in de omgeving van Barl het automobielverkeer geheel werd gestremd.
Een aantal' dorpen was door de sneeuw
gelsoleerd. Ook Venetie was met een sneeuwJaag bedekt.
_ In Cala.brie en Sicilie woedden zulke hevige
sneeuwstormen, dat in de havens geankerde
schepen van hun ankers werden ges'lagen. '.
Te Syracuse is het s.s. "San Vincente" als
gevolg van de storm vergaan; De bemanning
slaagde erin, zich aan het wrakhoutvastklemmend, de kust zwemmende te bereiken.

jeugdige vlleger is gedood.

Over de nieuwe lijfwacht van Roosevelt lezen
Het ongeluk geschledde, teen brigadier Patolr
\Vij in een Amerikaanse krant het volgende :
met zijn Avro-les-toestel zich beyond boven de
Een nieuw lid heeft zijn intrede gedaan in weg Lembang _ Bandoeng,
de huishouding van Roosevelt, den president
.der Verenigde staten, en weI een 'Ud, dat nlet
Patoil~,. die eerst kort. in dienst is en het
van de zijde van president Roosevelt zal wij- zogenaamde klein militair brevet onlangs had
ken: de nieuwe lijfwacht.
verworven, had opdracht gekregen "kunstvluch ...
'Ous Gennerich was de vorige; hij stlert tij- ten" te maken. Waarschijnlijk is hij daarbij
dens de Zuld-Amerikaanse reis van den presi- tn een vrille geraakt, met -het noodlottige ge..
dent. Gennerich was behalve lijfwacht ook per- volg dat hij neerstortte van grote hoogte. Het
soonlijk vriend van den president en zijn plot- toestel is grondig vernield en de dood moet onsellng overlijden heeft Roosevelt Indertljd sterk mlddellljk .zijn Ingetreden,
aallgegrepen. .
.
Gennertcb's opvolgerkomt uit Massachusetts.
Op het militaire vllegveld van Bekassl heeft
Hij heet Thomas Joseph Qualters en Is een Ier op denzelfden dag nag een ongeval plaats gevan geboorte. Hij genoot een goede opleiding had met een militair vUegtuig, waarbij evenvoor zijn nieuwe baantle : hij is worstelaar en wel geen persoonlijke ongelukken zijn te be-bokser en een kraan op het pis tool. Bovendien treuren,
is hij cud-ltd van het "Notre Dame"-elftal, fen
Een escadrille legervliegtuigen. voerde daar
van de meest.. yermaarde Amerikaanse rugby-. landingsoefenlngen uit.
teams. Overigens is Qualtel's geen onbekende r W'
h" lilk d d t ·
ttl t
t,
.
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gen president.
e ,oer ooorue ZIC me . e neus 1ll e
grand, waardcor de propeller braken de motor
zwaar beschadlgd werd, terwijl een vleugel
Het Geld rolt in de Rubber- a tknapte,

gewesten

De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Het nieuwe Iaar is voor de rubber-rnensen
De Wereldjamboree ~
wel heel voorspoedlg begonnen door de grote
vraag van de wereldmarkt naar rubber. Onver. Meldden wij onlangs dat onenigheid bij de
wachts werden grote vooraden aangevraagd en
leiding hoogstwaars'chijnlijk tot gevolg zOl~
opgekocht en de bevolking. die met de rubbertap tot nag toe .niet veel verdiende kon plot- hebben dat deze Jamboree niet zou doorgaan,
seHng fl1nke hoeveelheden verkopen tegen goede thans kunnen we berichten dat de ge~hillenJ
prijzen. Het geld stroomde binnen in de be- Zij11 bijgelegd en dat de Jamboree in Augustus
volkingsrubber-gebieden; bij honderden, bij te Vogelenzang gehouden zal worden.
'duizenden guldens! Eel}voudige kamponglieden kregen nu opeens d( :: ~3ch~kking over dui- · Grote stakingen in Amerika
zenden guldens; kwamen va.l de kotta terug
In de laatste tijd worden de gemoederen In
met de bankjes van duizend zo maal~ in hun
buikriem! Het is te begrijpen ~at er' mensen de Vel'. staten verontrust door grote stakingeru
genoeg waren, wier zwakke benen al die weelde in de uitgestrekte en rijke General Motors
niet konden. dragen en naar h.artelust aan het Autofabrleken. De arbeiders eisen hogere lonen:
kopen sloegen: auto's, radiotoestellen, prach- en kortere werktijden, maar de directie wiL
tige palm-beach- en gabardine pakken. enz. niet toegeven. Het werk staat nu in verschil..·
enz. Oak een tweede euvel liet deed zlch spoe- lende bedrijven geheel stH en het laat zich aan ....
dig gelden: .een groot tekort aan klein geld. zien dat deze wantoestand nog langzal voort~
De betalingen waren door de grote handels- duren.
.L~!
huizen nl. bijna aUe gedaan met bankjes van
Nieuwe Nijldam
Hog steeds stormen in Europa ~~izend gulden, die d~ gelukkige bezit~rs moei_ 'lijk weer kwijt konden ...... en daal' maakten
Hoewel de winter nu zo zoetjes aan ten einde handige geldwisselaars dankbaar gebruik van!
Ais we horen praten ove\- een dam in de NiH
loopt is het met het slechte weer nog lang niet Ze wilden een bankje van duizend weI wisse- denken we onwillekeurig aan de Nijldam bij
afgelopell~ Dit jaar is het werkelijk een onge- len tegell klein ~eld, maar eisten dan een p,re- Assoean waarvan in vrijwel aIle aardrijkskun..
Iuksjaar voor de kleine scheepvaart. Zowel op mie van nJ e t min d e r dan vee I' t i g debcekjes een afbeelding ta vinden is. -Nt~
de Noordzee als op de AtJantische Oceaan en g u I dJf.n"'! En to c h ~verd er .gewisseld! wordt er een nieuwe Nijldam gebouwd en we·)
in het Kanaal zijn talloze schepen vergaan'l G-ei'I1kkig zijn Ci' nog heel wat rubbertuinen- 24 K.M. benedenstroom van <:;alro. Niet alleelll
Ook een paar Hollanders zijn het slachtoffer ge- bezitters die een beetje verder denkEHl en verschaft dit plan voor drie jaren werk aalll
worden van de veeleisende zee. Op de kust van voor hun geld machines gekocht hebben voor tiendqizend arbeiders, maar pas in de toekomsb
. Portugal zijli de Hollandse vrachtschepen- "Enk- bereiding van de rubber, waarVOOl' ze dan -later zal het ,een rijke zegen afwerpen omdat uitgehuizen" en "Jonge Jacobus" vergaan. Nadere betere prijzen kunnen maken.
strekte gebieden dankzij deze dam~ bevloeld
berichten over het lot der bemanning zijn nog
\Vant lang zal deze goudstroom l1iet blijven kunnen worden en herschapen in bloeiendelll
niet gekomen.
vl()eien ...... en dan?
-akkers.
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Uit de eerste Dagen van de Bokssport

Een vuistgevecht in het Begin del' 'vorige Eeuui
.

hem gevallen kijkers hgd h~ll}'''-~eheel verdoofd•
.Met vereende krachten ~Je~JI49 m~JJ. den onfo~tulnlijken bokser Qyef~inp, J»lst biJt,ijds......
voor .den man, dJ~ onder- l3f\rrow l~g en dezelrde
a~npJi.k bood als een p~a(Hng dJ,e onder een
stoomwals h~eft gelegen,
Qp dil~ ogenbllk kWl1m de boerenjongen terug
dte .qoorTweHenham naar de boerderl] gezonden was V9()f een paar emmers water. W9 d gwood goat zonder ~Jch e~n og~ijbH~ te bedenkon •
de Inhoud varreen ernmer .oyer }w~ hootd van
het laatste sl.ach~otfer,d~ SIUl}geJa.c1)tj.ge zoon
van den" kleerrnaker, heeneu .d1t had het ver ..
rassende geyolg ~at etc verp~eHerde.':- die nu
het eerste 1:)~9 Vall zijn. leven 19:~:eg ...:.- met eep.
gil overelnd rees. Ats de ge~st ~~~ de wonder..
lamp van AH~4In, zeals K~QWLs later ver ..
klaarde.

. '

Daarna Q€syrenkeI"de men ~a.r.rQWS gezlcht
met water ell di~ had .tot gevo.lg d.a.~ de vuistvechter heel g~!lW weer biJkW~ll1 en me] grote
slokken enkele liters 1.l1~ de emmer dronk om
Een paar grappige Vooruxdlen tijdelijk alle zlcht ontnam omdat zijn hoed tot weer op zijn verhaal te komen.
voorbij de neus zakte en zijn rechterhand de "Da'l.l'nf\ namen allen hun plaats weer in;
Plotsellng schoot nu Barrows arm uit en zo brll van den kleerrnaker wegsloeg.
ook de bakker die echter ble:et [ammeren over
snel en onverwacht was deze beweglng van den
De ontsteltents was groot..
zijn verloren snljtanden waa~va'n hij nu zeker
'
zwaren, traag schllnenden man, dat Wedgwood
Wedgwood was de eerste die weer ~vereind w'lst dat hij ze ingesl1kt had.
een onderdeel te' laat was met het omhoog stond en met een pijnlljk gezlcht over zijn
Een onrustlg heen en weer beweeg in de rijen
heffen van zijn dekklngsarm. Welvbewoog hij hoofd streek waar hij enkele kleine onetten- veri-led echter dat er nog lets' nlet in orde was
zijn bovenlijf nog snel achterwaarts, maar de heden waarnam dteveroorzaakt waren door de
en'Y~t dat "lets" was vertelde de kleerrnaker
slag trot 'hem tach en er zat nog vaart en man met de Ingedrukte maag die op het ge- op lulde toon en met vele krachtterrnen : hij
kracht genoeg achter om hem van de been te trotten Ilchaamsdeel een zwaar nlkkelen hot- had zijn brll nog steeds nlet terug en kroop
werpen.
loge met dito ketting droeg,
nu als een met spraakorganen geregeride schildTwettenham onderdtukte ternauwernood een
De volgende die opstond was de notarls die pad met de, ,neus in het gras heeil en weer.
kreet van schrik en de, booren julchten. uBraaf gHde d~t hiJ blind was. Men trok hem echter
"Ze beginnen alweer Mac Iver !" waarschuwgeqaan .Barrow! !" "Een goode stoot I" "Nog sl1el de· hoed van de ogen waarop het speende
een kiJker den kleermaker maar de'le raasmeer! ! !" klonk het van verschHlende kanten, varkengekrijs ophield. Toen raapte men den
want de slag en de terugwijkende beweging van baJ<~er op. l{nowl$ ontdekte lets zwarts in dlens de: I)Ik. kaI1 hnmen~ tQch niets zien?!
Wedgwood waren geschied met eell snelheld dat mond dat hil nader onderzoek des bakkers pijp ldloten !! Help nw Hever!"
I)Ik voel lets k.raken onder m'n ·hlel.. ...." bellet }Jlote oog ze nlet had kunnen volgen zodat bleek te zijn. Toenbleef Knowls een hele tijd
iedereen In de menlng verkeerqe <:tat de $lag staan denken over het felt of de bakker_' nu gonde plager weer, m~ar hij beeindigde de
€€n voltrefter was en daardoor'de Jonker neer- :djp 'leven lang twee snijtanden gemist had of nauwlijks . uitgesprQken vobdn met een kreet
geworpen werd. .
nlet. Daarna. legde hij den bewustelozen bakker van pijn en bevrijddezijn kuit meteen ruk
.
1
to
d
d
k
op
bulk om 'tenmlnste die bloedende mond ult de venijnige neep van het nog in blakende
"Ma a r snevers men e reten weer tOen nfetzijn
te· zien.
.
« f
welstand verkerende geblt .van MacIver, die
Wedgwood weer opsprong, blijkbaar door de
met
een hemelse glimlach overeind rees, de brll
slag In h~t geheel niet gedeerd, en, een snelle
Oridertussen waren drle boerenkneehts 1jverlg
zlelsgelukklg
hoven het hoofd houdend.
schrege voorwaarts doende, een felle slag met bezlg den dikzak op te hijsen die zachtjes'jamDan, met kleine toegeknepen oogjes naar de
de Unkervmst deed n~r Barrows gelaat. Slechts merde dat zijn lever gescheurd was, want hij
e€n .snel Instinct1et achterwaarts trekken van had zo'n ontzettende pijn I De gescheurde l~ ring kijkend, begon hij zijn sch~t te PQetsen.
het hoofd voorkwam dat Barrow getroften werd,
ward ijl1ngs weer hersteld met behulp van '; p~~ert1J~Jl zatKnowls dlepzinnig zijn hor.ma~t. dezelfde lllstinctieve beweging,JlaQlc90k- 'degeneeskrachtlge inhoud van een grote'l·'je:.. loge ttl; ,1;lest~gqn. HiJ rekende uitof de tweede
fonde reeqs afgelopen w~s of nlet en of de
)3arr~ws fU'~~M, 9m.h9oggebrac~t e.t;l In de nu n'everkruik die de herbergler hij zich dro~g~
ongedekte ~aa.g~ulI verdwee'l\ .Wedgwoods 'CeehOndertusun hielden knowls en Markham zlch <:{erde Tpnde ~lsschienreeds begil1Jlen m~~st of
tervuist e~ ~~rr.Qws adem vloog hem met een bezig met Barrow dIe versuft. met wawrige reeds' begonnen was! Na een nauwke~rlge befluit~n<1 gelult uit de lQngen!
ogen naar de hemel lag te st.aren en sleehts schouwing van.,de wijzerplaat scJludde hij het
flauw met de vingers trok. Ret gewlcht der op hor~oge eens fUI!k, bracht het daarna aan zijn
¥et een dot gekreun klapte de reus nu vOO!over, -in WedgWoods linkervulst die met een
onberispelijke hoekstoot omhoog schoot. B;:trrow wankeld~ achterult, wanhopig trachtende
de slagenregen at 00: weren die op zijn maag,
bl)r~f en hoofd neersloeg.Wedgwood sloeg met
onfeilbarezekerheld en ongeloofUjke' snelheld ;
langzamerhan<l werden zljn slagen echter on...
zulver en wilder,. want hij begreep niet waarom .deze tegenstander nog overelnd stond : een
andeJ,' zou door de maagstoot aIleen reeds uit..
geslagen ziJn I
'\
.
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Borrow in de Ring teqen Jonker GltY. Wedgwood
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Barrow \vas zich \tan een gevecht slechts wei·
nig ~wust,geheel verdoofd waggelde hij achteruit, "steeds maar achteruit, de armen nu ge~
bogen voor hoafd en maag, die het eerst weer
normaalm~sten worden. Wanhopig probeerde
hij fa denkeh' en zijn bewustzijn' keercfe snel
terug' door de felle pljnscheuten 'dIe de harde
&lagen op zljn ongedekte korte rlbb~n veroorz~akt~,m.
.
Toenechwr berelkten de twee vechters de
wel trachtten
llaa&tlg Weg te komen maar daarln niet slaagden door het opdrlngen der achterste rijen.
Barrow vie! nu tegen een dikke 'vlee.slaag, struikelde en viel, zijnelleboog boorde zlch in een
dlkke bulk waarvan de elgenaar met een dlepe
zucht in elkaaJ; zakte. We~gwoods mlssende
vuist vloog recht vooruit en ,veroorzaakte een
gorgelend geluid bij den Lenhamsen broodbakker die zijn pijp opeens in zijn keelgat voelde
terwijl hij zeker wist dat op datzelfde moment
twee snijtanden op onverklaal'bare wijze 10slleten eil ·zljn pijp loorbij schoten. Toen werd
alles hem donker voor de ogen.
Wedgwood viel over de gevallen Barrow heen
en. drukte met zijn hoofd ,een ronde m.aag in.
De eigenaarervan liet een .geluld horen als
van eon 8ehotsen doedelzak waarop men zes
tonen tegelijk blaast, en viel, wUd met de ogen Bet Finse motorschip "Johanna Thorden" is ~i}denseen vltegcnde ~torm op een ril geslag~n.
rollend.en met de armen zwaalend, achterover, Dertig opvarenden, onder wie vrouwen en kin deren, zi)~ verdronken. Bet vt;Jors,tuk van het
in tweeen gebro.lcen schip in de branding..
ervoor zorgende dat zijn linkerhand den notaris
eer~t~ rlj .der kijklustigen die
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oor '. en ,'J1.auw~~.ttsm:ie Jqe$~nq"w,~rS;?§lgen hoe. .I?ijn omgedraald-en zouzlch hij ztch we~r., Qp'z,~n{tYO.Qrzlch ultstarend. "Ik heb goedgericht
de .oren ,'v~n.:~~n_;d~n:AAer.$~iI~JPj.uisterend,~~jn tegenstander .werpen .toen . Knowls droge en h~r<,t:ge~l~g~n, maar tochzat hij lets te hoog
heen.en.weer-bewogen. ,~p~a,l:l)a,stQPte hij zijn stem het etnde der ronde aankon~:ligde.en,was 'Iapg, .zo pard niet I Dit noem Tk .een
horlogeln ~ijn·.v:estza~.enfronste. de, w~nkbrau~
De armen der ~hle vuistveehters zakten da- "vlees-slag" - dit woord neb lk .~elf .bedacht ,,~~, Jl~.lde;,ll~L~~Okje ·,W,e,er"JeYO.Qrs,<:hijn en deFjk,en, traag 11~~n betderrnaarnun .plaats omdat sIeehts het vlees gekneusd wordt, zeals
terug. ,~n 'ZJlcht:ging op uit het,pu}>liek;en ·je,ziet.Als ik goed sla, dan dringt het geweld
zei : ,jTiJd I
Ba,rrow,qie 'Jl()g. QP .de grond zat .met twee Ide stemmenbegonnen.weerte gonzen, .Debak- van de klap ineens tot op het been door en
vrtenden-over-hernJieen gebogen.idte t hem al .. :~erfging weer zttten maaropeens zagen de an_vandaar'naar .de hersenen. Dan valt hitneer
l~\,lel waardevolle vraadgevtngen toertutsterden, -deren hem met~Jllmer en, al [ammerend len als veen blok t ,Ik ,begrijp er werkelljk nlets
van I"
rees vop ;<l~t$lgl}~al plotselingovereind env!oek,end ·Qmv~rrQl1en.
klapte -de kaken van een zijner vrlenden met"Hij .was op of Iiever in, de verkeerde emmet
,;Maar ·ik -weI'" zel· nu Tw~ttenham,driftig,
zjjn kruln dlcht. .De vnend sios nu op zijn gaan zltten ,
.Je doet verkeerd met dat opvangen van slagen.
beurt .zltten en '. probeerde ult .alle macht zijn .rMaar.de. onfortulnlljke. bakker sllkte zijn' tong Die Jftmes Barrow slaat, Ie spleren lam., Pas
been en-weer zwemmende ogen, op .de ring te haastig in toen Barrow tegen hem begon uit t~ maar op ;straks kan [e nlets meer met .Ie arrichten ter\y'j! hlJ het ~treu\'de<lat~ijn tong .varen.omdat-hljJietwater.nu hadversptlden men p'~ginnen. Daarnet mlste jeai de conOIl hetrnomentvan Aet~diehtkJ~pp'el1;,van zijn .Barrow 'had dorst terwij1 hijook .de -steeds trole .over Ie slagarm., ......."
kaken een dulm te ver naar voren stak,
groeiende zwelllng. op 2ijn,' kaak wllde batten:
,,'fijd ! I" .nep. Knowls.
. M~ar op_d~t,ogenb1jk'
stak,Wedgwood
beide
Nieuw' water werd gehaald en ondertusstl1 'zat
, . ' .
I
Ais
e~n do}1eI)1an kwapt' ~arrow QPWedgw9Qd
al'men .omho.og en :rei: "Laat '.eerst llog twee Barrow' met gefronste wenkbrauwen voor' zich
lbsgestonnd
en nog v~or. deze. zich ,fatsoen!ijk
emmers.w~wrh;)~en ·voo~ net. geval stn\ks won- uit te staren. Het· was tooh bij 'de beesten af
had
opgesteld
vieI de lawine op hem,' ne~r.
den .op~taan. Haal, voor mij "een kan water dat zijn slagen steeds gemlst hadden en-die ene
en e.en .b.eker",; ~pr~k hij dan tot 'rwe'tt€nham klap van'Wedgwood was nog weI zo gemeen
(Slot -,VoIgt)
en deze v.erdw~~n direet in de rfchting v~n de raak geweest i . Maar in de volgende ronde... !
boerderij.E,en~onde.later spUl:tte de boerenIn ,de a1,J.d~re hoek warenTwettenh~m en
(Wegens plaatsgebrek door 't lange Verslag,
jongen die de ep:uuers water moest. halen hem Wedgwood in een druk fluisterend' gesprek ge- van de Holland - Duitschland-matth kumten
vo.orbij. en nog· voor ·Twettenham'de boerderij wikkeld. "Ik begrijp niet hoe ik zo'n slechte wij .het Iaat$te korte stukje niet plaatsen; dit
bereikt had kwam hetzelfde jongmens weer slag heb kunnen geven", zei Wedgwood,pein- komt dan devolgendekeer).
aangerend met twee volle emmers water die
echte~ in twee half volle emmers veranderd
waren toon de drager hijgend en zwetend bi~
de vechters. aankwam. Van zulk een neerlijk
schouwspel wilde -hij zo min moge}ijkmissen.
,',We kunnen nu beginnen", zel Wegdwood en'
Knowls zei andermaals " T i j d " . ,
i
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d -van~~I!,I,;ic/lus~t.,~teg. · en'S.ysteem

Barrow was nuuiterst voorziehtig geworden;
lA/.J
-.C
Tot
verbazlng zagen de omstander&
hun kampioen meerdere malen snel aehteruit
•
..J
J
,
wijken' en eens zeUs, bij een verwoede aanval
van Wedgwood, leek dit wijken veel op een
smadelijke'vlucht.
]Slechts vijf of ,zes slagen brachten beide vuist~
veehters elkaar in deze ronde toe· en aIle van
. Spllllilillg ,van, de eerste .tot de l((atste;Secollde i
ongevaarlijke aard. narrow spaarde zieh, z1Jn
.
' )
hoofd moest €erst weer helemaal zuiver werkenZo Is .dan. eindelijk de; reuzenstrijd~ gestreden.Duss€kiort~Alle eerste-klasse spelers van Dultsvoor hij aan aanvallen durfde te denken:',
:H~lland' heeft stand gehouden tegen zijnmaeh~ lan'd· waren na'uwkeurig bestudeerd en in de
Oo~ Wedgwood ging nu bedachtzamel~ _t~ 'Ugen Ooswrn:lbuur, hoowel gespeeld moest WOf1 kl:'anten ,wer.den hele kolommen gewijd aan de
werk. Onbesui.~d was hij niet meer en de klap:' den, ~etldr1e'lnv\lllers! Voor de zoveelste maaibec~rdeling, vande Duitsespelers. Lang is er
pen die hij toobracht waren goed berekend~ is weer de ~aandaeht van; aIle s.portllefhebber~ gewikt en: gewogen en terislotteis dan ook het
Veel kraeht legde hij er-hiet aehter omdat hij van Europa gevest1g~d op de voetballersvan.di~ sterkste Duitse elf tal 2;Oll,~er .e:en invaller in het
wist,dat }!arrow e-r, op verdacht was en zijn kl~i~e'landje, dat nauwlijks te zien is op ~u; ve-ldv.erschenen. Dat duoS. Qverde spelers. Verspieren gespf\pn~n .hleld.
topa s lan?kaart ~aar op aBe gebied' gebjk1 der is 'er maandenlang gesp~oken over de spel-'
Hij waeht~~ sleehts op een kans en dat wist waard1.g bbJkt te z,lJ,~,aan~ovee~g.rQter.stawn~ ,w~jze, 'h~t systeem. dus. Aanvallend of verdeJim Barrow:
.
. 'Weinlge "insiders - <lus m.en~en dieer.-,ver~ ~ig~)1d ?<Kortof la:Qg s~l ?Welke taak rust
, Veel was er dus niet te zien aan .deze ronde' stand van hebben - : hadden gedacht ,'dat !Jo14 ,er: 9Pdl e mldqenlinie? Ook hier w~rd eindelijk
evenmin ais ,~an" ge volgende vJer TonderiJ lan~ stand ~u h9ud~~ t~gen z,ijngrot:e n .wi.e.en .,Qnfel~baar systee m ge~onden9P welk SY8Voortdurend een verkennen aan bei~dez.ij<len,~ ~.enstander, wa. ~t .,ree.ds:lal)g.. van. te Y., OJ:.en. ,we, ~ ~e.m
. . ~,~e'D
. lUit.se.rs .Z. i.Ch dag m· dagult oerende.n !
af en too een snel over en weer slaan met min zen vele tekenen er op dat e~n nederl~g(eeJi ,In D,l,ll.t$lan<iwas men el·,~an ookvan overtUlgd
01 meer sucees endaneen weert-erug vallen'iq grow ~lfs) zek:er -00 verwa.e~t,enwas.
,d~t_,nwn;,.winnen ..z.oti,
" dezelfdevoorzl~ht1ge ,posit1e.
:DuUs.ers il~, VQorZo ging ook de achtsw ronde in, maar nu
begonnen de kijkers w protesteren. Ongedul~ tra.tlling, te .,DU. s~e, l~.f.
dige' kreten als: ,',Hey, komt er nog wat? !'~
en "Aaien kan ik ook weI', !" spoorden de beidavechtets aanen plotseling ging Bartow over tot d.orf. Links· GQldce aanval. Als €en stier stormde 'hij op zijn te~
genstancter af en dreef hem met maehtige'sla- brunner,' midd,en. de
gen voor zich uit. Wedgwood had dehanden
vol met' de 'verdediging. Snel week hij aehter.. scherpschutter 'Leh ... ;.(tF
waarts, dook ·weg, st-apte terzijde, dreef door
handlge armoowegingen de slagen in -een ,annero
dere richting of ving ze op, maar aan, tegen:aanvallen viel niet te denken.,· Deze storm
duurde drie volle minuten, toon' Q~eld hij even zijn
plotseling op als hij begonnen was.
voorbereiden.
Maar het leek op een stilte die' een· stonn het
voorafgaat. Dug bleven de halzen' gerekt en
de ogen wijd opengesperd. ABer aandacht bleef voor enkele
geboeid, zelfs van den bakker,die eerstop, €ell
<>mgekeerde ,emmer .was gaan zitten nadat hlj hardlopen••
'de lnhoUd,ervan in de andere had overgegoten,
ma.ar nu was. opges~an, Juist op het moment
,Er w'erd geWezen pp de. minder \goede ,we:d..
De Hollanders
dat .J3arrQw, ~ijn twee stormaanval begon ,en strijden die verschei<Iene spelers' In de HoI...
{Vatt~n'de .z~ken wat ~envo:u,diger op.,U,:hadW~dgWOOd :vool"zieh. ~it jaagde. stee<ts ging. het landse competitie gespee;ld, hadden; op de ne~
aehterwaarts, rond en' rond tu~sen de krijt- derlaag -t~gen de Engelse derde-klasser South~ .den meerzelfyertrc;mwen. pe ~enlgste <lie:,.,001'
Hjnen, terwijl het ge~uid der slagen dieop end; United ;op de.· onvoorziene omstandigheid de wed~trijd zenuwac,htig ,was, was, and~rie3
\Vedgwoods dekklng neerregenden verre hoor- ,van drie invaUers ; op de fraaie wedstrijden die sen, maar. die zel ..de avond VQor· de wedstrijd
baar waren. ' .
, .Duitsland gespeeld-· had :tegen o.a. Ital1e en zo dikwijis tegen zlchzelf: wij .verliez.en filet,
. En teen ope ens' onderbrak Wedgwood zijn l,oostenriJk; op. de ernstige training van de dat hij elndelijk vol vel'trouwen naar bed ging
achterwaartse beweging eil stapte zijwaarts zo~ :Duitsers die daarmee reeds weken van tevo- en de volgende dag dan ook schitwrend spel te
dat Bar~ow die zich opWedgwoods aehter:- renwaren aangevangen; ophet spelen op gegeven heeft. Bakhuys, de sc~erpschutter, wist
waartse beweging had ingesteld, voorbijschoot. vreemd terrein en vele dingen meer die zelfs dat hijzwaar bewaakt zou worden. Hij zou toch
Dan gingWedgwoods. rechterarm snel achter- '€,en,optimistaanl.:.~M;ijfelengebrachrzouden minstens eenman voortdurend achter zieh aan
hebben. (Dit was ook 'lO: QoldbrUnne1', Duitswaarts en weer voorwaarts o~· met een lulde hebben.
'
klets. te eind,igen, op B~rrows kaak, p,ie; direct
De :Duitsers hinds 'beste spll belastte zich hiermee ,). . Maar
hij was danook v<\St besloten om steeds .z6 w
opzwol.
,
:'
Hadden 'zieh op deze wedstrijd voorbereid 'spelen dat hij de andere voorhoedespelers vrij
Tot Wedgwooos .~erbaling had zijn slag niet
die uitwer~lng'die hil verwachth,ad,' maar ,veel zoals zij -nog nimmer tegen een ander land zon maken om hen dus in staat te steUen, te
tijd om daarover na t~ denken hadhij nie~ g€daanhadden I Zij.wisten dus plijkbaar wat Gehieten I ,De drie invallers, V3.n Spa~ndoJ1ck
;want reeds had Barrow zich met een kreet van voor vlees ze In de kuip zoudeli krijgEm It} (voor De Bock), Wllders (voorWeber) en Heet-

hun,grot~

;~Len' ~YLy-:eiJst~I.~;

!De Beslissing 'volt een

hqlve;Min,uut~Y.o.or 'Einde

t.

I

\
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jans (vaal' Smit), wisten dat dit de wedstrijd
zou zijn die hun in staat zou stellen te bewijzen
cat ze recht hadden op een plaats in het na, tlonale elftal. 'Zij hebben op deze wedstrijd dan
oak schitterend gespeeld,

•

De wedstrijd

Werd bijgewoond door 60.000 toeschouwers en
Han Hollander zorgde ervoor dat alle Hollanders
over de helewereld de wedstrijd konden volgen.
En de lulsteraars hebben in de spanning gezeten !
Want. al heel gauw was te merken dat Holland hier tegenover een ploeg stond die de
overwinning om zo te zeggen al in de zak had.
Zo zuiver, 20 vol berekening gingen de Duitsers
te werk dat b.v, .de eerste aanvallen tot
vlak bij het dcel gebracht konden worden en
bestoten met fraaie schoten die echter of naast
glngen 'of op schitterende wijze door Halle gestopt werden,

ti

have schiet toe maar ziet dan ook Halle uit..
lopen ; hij trektzlch dus terug...... maar dan
dcet Halle hetzelfde! Lehner, zelf verbouwereerd lost dan een kalm schot, maar ook Halle
en Caldenhove zijn verbaasd, dus rolt de bal
gemoedelijk tussen de Hollandse doelpalen onder oorverdovend gegtl van het publlek, 37 1\1inutenzijn nu gespeeld en de stand belooft bij
de nabije pauze 1-0 te zijn vaal' Dultsland,
maar de Hqllanders den ken er anders over. Als
duivels stormen ze op de Duitse kool af; aanval na aanval wordt energiek ondernomen en
de Duitsers komen benen'te kort am deze stormIopen te keren. Bakhuys vllegt van links naar
rechts : is nu weer links-, dan weer rechts
uitersten hij rukt de hele verdediging der
Dultsers iutt elkaar. Ooldbrunner - '*'a chter
Bakhuys aan - verlaat zijn spllplaats en in
het aldus onstane gat schieten Pauwe, Van
Nellen en Wels naar voren. Snel samenspel,
een sehot, een voorzet, een inzet: goal! ! ! De
Hollanders, een derde gedeelte der toeschouwers ultmakend, laten nu een brulconcert ho.ren waar zelfs de Duitsers paf van staan !

Al spoedig echter haddenrle Hollandse backs
in de gaten welk systeem de Duitsers speelden
,En de pauze gaat in met stand 1-1.
en ze wisten nu dus ook hoe ze moesten Ingrijpen. Volgende Duitse aanvallen werden dan
No .. de rust
ook prompt door Caldenhove en Wilders gestopt
en de bal ver ' naar .voren geschopt waar de
krijgen we in hoofdzaak hetzelfde spel te
Hollandse voorhoede er verder wel raad mee
zlen. De Duitsers blijven hun systeem trouw
wist.
en de Hollanders blijven hun enthousiasme en
strijdlust ten toon spreiden. Even vlnnlg, zijn
de aanvallen, even doortastend blijft de verdediging. Af en toe zij den ogenbllkken voor belde
doelen zelfs adernbenemend. Langzarnerhand
hernemen de Dultsers echter hun overwlcht.
Ook beglnnen. ze terser te spelen. De kleine
Wels en Pauwe worden meerdere malen tegen
de grond gelopen maar het spel verruwt gelukkig niet. Steeds, gevaarlljker worden de aanvallen op het Hollandse doel en een Duits doelpunt kan ieder ogenbllk verwacht worden. ~och
gaat er nog een half uur voorbij voordat dit
doelpunt werke1ijk geboren wordt. Weer is het
Lehner die scoort. Een keiharde kogel schuift
dicht langs de grond naar de hoek en weI werpt
Halle zlch als een tijger op de bal maar hij is
een, onderdeel van een seconde te laat eil onder zijn lichaam door verdwijnt de bal in
het doel:

2-

"
Bakhuys, het voetbalkanon.

Volgens een bepaald systeem speelden de
Hollanders eigenlijk niet ;ze dachten slechts:
v 0 0 r u 1 t en dan schieten. De Duitse keeper,
Jacob, was op deze we~strijd eehter in topvorm
en hield zel~s de onmogelijkste ballen.
Het spel glng razend vlug over en weer. Om
de minuut haast was de bal beurtelings bij
beide doe len waar baeks en keep~rS' de handen
(en de benen!) vol hadden met het' wegwerken van gevaarlijke sehoten.

1 voor Duitslond

Het lot van Holland is nu volgens velen reeds
beslist want de Duitsers zetten onvermoeld hun
geweldige aanvallen voort el~ de Hollandse
voorhoede strandt telkens op de Duitse backs'
die hun doel nu met z'n drieen bewaken. Caldenhove, WHders en Halle aan de andere kant
hebbe'n zieh echter vast voorgenomen am llieti
meer door te'laten en elke bal vllegt dan ook
onherroepelijk terug naal' de Duit.se helft. waa~
de. aanvallen van Bakhuys enz'n mannetjes
steeds gevaarlijker worden. Langzamerhan<!
wordt het spel nu ruwer ; botsingen komen ij.er..
haaldelijk voor en het is een wonder dat geen
Hollanderblijft liggen. Integendeel, het is aa'll
de andere kant dat een slachtoffer valt.' Bak...
huys ,en Goldbrunner stormen op de bal toe,en
botsen tegen elkaar. Beiden rollen Qver de gronQ
maar Bakhuys springt Ucht als eeri veertje weer
op terwijl de zware Goldbrunner met een bleed..
lleU8 blijft liggen.

Een eigenaardig Gebrek
JOHN FERGUSON BEZIT GEEN
ZWEETKLIEREN

Dan begillnen echter de Du'itse aanvallen te
John Ferguson, een 14-jarige jong,n te
overwegen. Storm na storm wordt op het HolOmaha
(V. S.), heeft geen zweetklieren!
landse doel ondernomen en Halle zweeft nu
eens aan de bovenlat, dan weer krulpt hij langs
Wat wi! dat zeggen?
de grond naarhet uiterste hoekje, terwiJI Wilders en Caldenhove beide benen evenveel ge- I H ij b e zit d u s d e 111 0 gel ij .k h e 1 d
bruiken moeten ·om een doorboring van 't doel n i e t, S c hom mel i n g e n v a 11 d e
te voorkomen.
t. e m per a t u u r 0 p t e van gen.
De eerste goal Wanneer d~ temperatuur van de lucht stijgt,
stijgt de temperatuur van zijn lichaam in deSchitterend. spel wordt door het Hollandse zelfdemate. Wanlleel' de thermometer 39 graden
achterhoede-driet~ vertoond en een goal WOldt Celsius aanwijst, bedraagt John's temperatuur
dan ook nlet veroorzaakt door een fout, maar vermoed-elijk ongeveer 38,5 graad. Gelukkig gaat
dit bij heel lage en heel hoge temperaturen nlet
door cen misverstand.
geheelen al op. Bij zeer warm weer brengt het
Kort samenspelend brengt de Dultsche voor- John enige verlichting, indlen ,hij ijs- of enlge
hoede de bal tot vlak voor het Hollandse doel.l koude baden neemt. Maar hij mag dan nlet
G~enther lost een keihard schot dat afketst veel uitgaan en zich i~ g~eJ:l, geval ins.pannen.
wgen de bovenlat ~n bij Lehner komt. Calden..
Dr. E. R. Hays, de' directeur van het univ~-

.'
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Hij verlaas dan ook het veld, maar dadelljk
wordt ieen man uit de voorhoede teruggetrokken en de Duitse verdedlging nog verscherpt.
Doelpunten is haast- onmogelijk.

De gelijkmaker
En reeds verstrijkt de tij'd. Zenuwachtig wordt
op de. tribunes telkens op het horloge gekeken.

Nog ,vijf mlnuten, nog vier" nog drie, nag twee ;
de scheldsrechter kijkt, reeds voortdurend op
zijn polshorloge en Han Hollanders stem kllnkt
teleurgesteld, Maar dan opeens een overrompelende aanval; VanHeel schi~t in de richting
van het Dtiitse doel, Wels vangt de bal op en
zet opeens scherp en hoog vODr...... ~n daal'
schiet de kop van Spaen<ionck als een duveltjeuit-een-doosje naar de bal en ~deze verdwijnt
in het Duitse net.
Hollanders stem trilt van. opgewondenheid
als hij probeert uit te leggen hoe het doelpunt
gemaa~t i~ en hetgebrulder duizenden op de
trIbunes .maakt hem het spreken trouwens onmogelijk. ·Wat komt het er op aan hoe de
goal gemaakt is; Holland heeft ni e t ver-,
loren! ! !

...

•

On%e h1dische Zwemniers
Breken records
ZOlldag 3lJanuari heeft Piet stain het Indi- .
sche ~r~'c'ord op de 100 M. vrije slag verbeterd
en teruggebracht tot 1 minuut en 1,06 sec. Piet
heeft nu reeds acht Hollandse en Indische re-',
cords op zijn naam staan !
Verder heeft Six Dijkstra het op zijn. naam
staande record op de 200' M. sehoolslag verbe-'
terd ,en gebraeht op 3 min. 0,6 sec.

slteitshospitaal te Creighton, waar John Fer..
guson behandeld wordt, verklaarde, dat John's
huid geen. zweet-en kal~klieren heeft, om zich
soepel te houden.
Bovendien heeft hij cen zeer gebrekkige haar- ,
groet. Ook aan de tallden en nagels vallen vel'schillende gebreken op te merken. Eerst op zijn
zevende jaar kreeg John haren en ook thans
n9g heeft zijn hoofd veel weg van de schedel
van een oud man!
Hij heeft nu zeven tanden, melktanden, en
weI zes boven en een onder, en een onderzoek
met. Rontgenstralen heeft aangetaond, dat hij
geen blijvende tanden meer zal krijgen !
Zijn huid is droog, ruw en spQngt spoedig
kapot. Wenkbrauwen en wimperssbezit de jongeman nlet.
Ondanks dit alles is Johnzeer sterk en is hij
goed gebouwd, waarop hij trots is. Qok zijn
hersens zijn scherp. Hoewel hij eerst laat naar
school ging, heeft hij verschlllende kameraden
van zijn eigen leeftijd in kennis reeds lang
overtroefd..
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Het · Dorp xler Witte Indianen
D~ raetdselc~chtige

Verdwijning ixui de

"Madagascar">
OngeVeer 82 laar geleden verl1et het
srootste en snelste schlp der Ertge1sE
Blackwell..LJne de Australische haven
Melbour~e. -?~ "Madagascar;' had een
grote ladl,ng goud en veet passagiers aan
boord en zou naar Engeland terusseren
Do?h het schlp Is daar noolt aangeko~
men. Het. was, en bleef verdwenen en
het gelukte de overheid niet te ontdekken wat ~it schip met zijn bemanning
en .passaglefS averkomen was. Pas kort
~eIedel~ werd het geheim van de raadseI~chtlge verdwijning van dlt schip ontsluterc.
.
E- nige
Hjd geleden besloot n1. Dr. ,Wilfred, een door de zeelteden gebruikt waren. Uit het onAmerikaans geleerde, de geruchten teonder- derzoek van deze vondsten en uit de vertelllnzoeken, die er in omloop waren -over een tot gen 'd err ou
oud en van h et d orp k reeg men nu een
nll toe, nog onbekend gebled aan de boven- verrassende sarnenhang 'van het noodlot van
stroorn del' Amazone, waar een gehelmztnnlge deverdwenen "Madagascar" en de stichting van
Jndlanenstam moest wonen, "die uit blanke ' deze nederzetting.
mannen moest bestaan.
,.",',',
r " , ,,':
De "Madagascar" was spoedlg na haar at•
vaart
jn de hertsc-van het jaar 1854 door een
•• Dr. \ViIfred vertro~meteenkierrte· exped\tle
vreseHjke
• star~ vel'. uit de kQers geslagen.
naar deze gebieden. Na wekel1lange vermoelende
Nauwel1jks was de st9rm bedaard of een nieuwe
to~htenl didng de ~eleerde hl, de onbewoonde
wereld binnen, waar de witte Indianen moesten r, a,,mp trof het ongelukkige SChi P., Op een, da,g
wonen. Mi9d€n in het oerwotid stootte de ex- nL vers.chenen er plotsellng van top tot teen
peditie ap €€u kleln~ nederzetting," die :-X" iil g~wap~.n,de piraten aan dek van het schip. Zij
tegenstelling met de primitieve. Indlarient€.i1ten hadden zich in Melbourne als gewone passa-·
en -hutten -- uitklelne houten huizen' ,hestond. glers uitgegeven en wildenzlch nu meester maIn deze, ver' van alle dorpen liggellde i1ed~r ken .van het schip met de goudlading. Niemand
zetting vanden de leden der expeditie ongeveer had enige argwaan gekoesterd want de zee200 men sen met donkerblondhaal" eell blauwe rovers hadden hun vrouwen enklnderen meeogen. De inwoners van het darp, die 'zich door genomen en zagener uit als eerzame ,burgers.
Een vreselijke strijd ontbrandde nu tussen de
,'een merkwaaJ;dig koeterwaals van Engels en
Indiaans met de bezoekers trachten te verstaan,
ontvingen de expeditie eerst zeer wantrouwlg.
Nadat Dr. Wilfred henechter aan het verstand
had weten te brengen, dat hipgeen ,vijand was,
namen zij de vreemdelingen vl'iendschappelijk
op en dete waren meerdere weken de gasten
der witte Indianen.

'2!I
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bemanning en de piraten. Tenslotte' bettaaldert
de zeerovers de overwlnnlng en doodden het
grootste gedeelte der passaglers en de gehele
bemannlng van de "Madagascar". Toen laad..
den zij het goud over in een van de reddings..
bcoten.
'
Tevergeefs smeekten de in het leven gebte- .
yen passagiers de piraten hen mede te nemen,
de rovers lleter echter het lekgestoten sehlp
aan hun lot over.
Het gerootde goud bracht echter geen geluk,
De plraten hadden met zware stormen te kampenvzodat zij met hun boten op een volkomen:
onbekend gedeelte van de Amerlkaanse kusb
terecht kwamen. aij de landing sloeg de boot
om, het goud verdween in- de dlepte......
De -zeerovers bleven nlet lang op de plaats
waar zij geland waren, '~ vreesden dat de
"Madagascar" tenslotte tooh cenvcillge haveh:
had bereikt en de regerlng nu stappen deed
om de plraten op te sporen. Met hun vrouwen
en klnderen trokken zij ver de blnnenlanden
in, om VOOl' hun levensonderhoud te kunnen
zorgen, Zo ontstonder al spoedig een klein
dorp, dat van het begin af aan een harde
strijd had te voeren tegen de vijandige Indianenstammen.Eerst toen de nederzetting met
de Indianen vrede gesloten had werd net rus..
tiger in hun klein staat.
De' tegenwoordigebewoners van het dorp
wlsten nauwelijks dat hun grootvaders en groot..
mceders oorspronkelijk Engelsen waren.
. .. Dr. ; Wilfred bood hen echter aan naaehet
beschaafde land terug te keren, maar "de
Witte Indianen" voelen hier niets voar, daiu"
zij zich in hun vaderland, zoals zij het dorp
noemden, zeer naar hun zlit hadden.
.
'"
.
, .. '"
..::bit' 'verhaal haalden wij uit een Amerlka'ai1~:e
krant en, we w~ten' natuurl,ijk' ,nlet of ,alles uit
de duim' gezogen lis t Maar :~~el£-'zeket zijn op
deze wijre in vroeger eeuwen' dik\1Jijls neder..
zettingen ontstaan die er nu nog zijn en waar..
van de inwoners niets van hun vQorgeschie·
denis afweten.

I

De (witte Jndianen, wiel' gebruimde hlHd zl<:11
nauwelijks van die der echte Roodhuiden onder..scheidd&, konden slechts weinig van hun herkamst vert~l1en. WeI bezaten zij ilOg enige ver'geelde papieren doch daar zij zelf niet konden
lezen, waren zlj waardeloos voor hell.Slechts
enkele oudere menscn wisten nog enkele bijzonderheden over de geschledenis def nederzetting
te vertellen.

. I

Hij was n09 niet klaar

Rechter: "Beklaagde,' Je 'hebt aardapiJ€len
gestolen !"
Beklaagde: "Dat klopt, Edelachtbare!"
Rechter: "Hoeveel 7"
Beklaagde: "Zes zakken vannacht, twee en
de vorige nacht drle !"
, Hechter: "Dat zijn er tezamen mj:lar vijf !"
Beklaagde: "Ja, maar vannacht halen we
er nog eentje !"
Mokkelijk, verdiend

,HIJ KON ZIJN EIGEN MUZIEK
, N'I ET HOREN!
I

De componlst Ernest Reyer speelde bultengewoon graag biljart, in zijn vrije tijd wist
hij niets Hever te ~doen. Eens was hij ultgenodigd op een avondfeest en om hemeeri groot
genoegen te dOOll verzocht de heer des hulzes
hem of hij zit,1 had een partlj bHjart met hem
te spelen. Reyer nam het aanbod gaarne aan
en verdiepte zich geheel in zijn spe1.
Dr. \Vilfr€d b€gon nu in de huizen naar de
Ondertussen was in '..$en andere kamer ~en
verschillende stukken uit het verleden te zoeken. jongezangeres :ian ..~ vleugel getredenten zong
Hij yond bij €l1k€le famllies naastaHerlei bi'ie- verschillende 'van~ neyers compositles. Juist
ven en oorkonden meerdere oude bijbels, waar, hoorde menr-meesterlijk 'vertolkt, de aria van
\oals vroeger' de gewoonte was, op de ~erste Brl,mhilde uit "Slgl;lrd", toen de ~omponist
bladzijden aantekenihgeh gemaakt waren. 130.. 'woedendzijn 'bUJattque'u heetsmeeten boos zel :
HDie vervelend-e m.u~'iek.;.:..o. meh .kan ,nlet eens
vendien waren er 4)ok :verschlllende werktulgen
bewaard g€b}~\"'en,:'dIe lient'aHen jaren, gelejdenlustlg een partijtJe bUjarten 1'" ,~
\ .....

r

r
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- Vader, ik h~b voar het eerst van mljn Ie..
yen geld verdielld.
- Prachtig jongen.' En hoe heb je dat dan
gedaan?
- Ik heb een weddenschap verloren en tach
.niet betaald !,
(/ngezonden door COSETTE)~

Het nut von een .lange hols. ,
Vader: "Wat zou je H~ver willen zijn Bob.
een ~ap of een giraffe?"
Bob: "Een giraffe natuurlijk vader, want
een giraffe kan overal- inkijken zonderdat het
hem lets kost I"~
,
,

Ter herinnering

~

f :

Een professor legde een knoop in zijn sch,oen~
veteto "Ziezo", zei hij tevreden, "dat za~ mij:
er aa~l herinnerell, dat ik' voor het naar' bed
gaan mijn schoenen uittrek!"
rlnge~ond~n dOQr KRIEL).

ztju eefi heleboell)\op...
tot de ...oIgen~e ,Week). . ,i.....i

(Wegens plaatsgebl'ek
p~n aange,houden

!

;

,

·-KUN JE NOG ZINGEN 1

I
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Een

2ing dan mee l 1 vullen Iullle :allemaal uit
jeZelf aan dat spreekt Immers .vanzelf? Prach.tIg! zegt oom dus, .Want meezlngen mag [e
,~n kan Je bij een mevrouw die onlangs aan oom
gevraagd heeft of hij geen melsjes en [ongens
kende die graag zongen of muzlek rnaakten op
een of ander Instrument.
, -·,,0", zei Ik, .Jk heb me daareen stapel ni~h
ten en neven! En die kunnen maar wilt moot
zlngen ! En er zijn er ook een paar bij die vlool
en piano spelen !"

MOp die niet leuk afliep I
JJ

II

.r t,Wat fijn!" zei mevrouw ~tihlnickel, want
20. heet die dame die zo graag zingen hoort,
.,Wllt U ze dan vragen ofze me willen helpen
Alet een mooie muzlekuitvoering?"

•

f "Maar natuurlijk 1" zei oom, bereldwlllig als
'Qlij altijd is, maar dat weten Iullle wel het best;
"weet U wat..plaatst U maar een oproep In on2e kinderkrant !H, .
.

"

Nou, en hier heb le dIe oproep dan. En ik
durf te wedden dat heel wat kinderen zlch nog

zullen opgeven.
~

Zongvogeltjes gevloogd !
Beste jongelui; wle van [ullle zlngt graag en

zou willen .meedoen op een muziekuitvoering?

Ret gaat om een inleidingsnummer voor koor,
twee piano's, vtolenvcello en fluit. Het is een
Ieuk stukle, nlet.Jangen niet moeilijk.
Ook voorde strijkinstrumenten en de fluiten
wordt meerdere medewerking gevraagd. Wie
doet daaraan mee? Komt dan allen op a.s.
'M a and a g 8 Feb r. bij elkaar In de N i e u w e
rr a mar i n de I a' ann o. 3 2. Wie Maandag verhinderd Is kan Z 0 n d a g 7 ~ e b r. komen; dan is er ook gelegenheid tot repeteren.
09 belde dagen van kwar] voor vijf tot half
ZES.

We zullen direct beglnnen want nog deze
de proefuitvoering.' De',~~ht~,
grote, komtIatereu is in het openbaar,'
.
Leeftijd? WeI, laten 'we zeggen ::' tussen de
8 en 18 [aar. En ieder die flink mee wll doen
i-; welkom .. Zowel jongens aIs meisjes~ Ik
hJOp velen bij me te zien! Tot ziens dus
jongelui !

maandikomt

Mevr. S. MUBLNICKEU.

Miesje

Ik gelQof; dat wij veel te vroeg zijn.
Je houdt toch ook meer van sneeuw en ljs
dan.. van'. wind en regen?
2. Mijn geheel wordt met 9 letters gescbreven
en noemt een vaartulg.
Oplossingen der Raadsels uit
. Ee110, .7,9 is een insect, dat veel schade kan
.~
het vorige nummer
aarirlchten. ,
v 0 0 r g rot ere n: L Eibergen, 2. Kara. 2, 3, 4; 1 tseen metslesnaam,
vaan, . 3. Konlnginneverjaardag.
•
Een 6, 8;9 'een vis.
~en 6, 3, 4, 5 staab In een tuin, park, laan,
V 00 r k 1 e i ne r en: 1. Zalm (zon, ans,
bos,zelfsin een straat of opeen pleln.
lip, , mos) , 2. De echo, 3. Ton en vat.
9, 7, S)~ een [ongensnaam.
'.,
r:,::.. _~>~:: . . ,
,:' ~- :.~
,
.' "
Voor groteren .
":::,"7 ; .. '".
":. ·:·.·'~·.Voor kfeinelen
·... ~i
1. ,'Kt'es, utt elk van onderstaande zlnnen eefi 1.
Mijn eerste deel is een insect, mijn tweede .:
woord en wel 20, datze, in dezelfde volgorde
kan 80inS luid kllnken enmijn .geheel is' ~~rt .j
genomen, een bekend spreekwoord vormeu.
zeer bekend hOek.
"
"
'.
In Zwitserland vlndt 'men heel hoge bergen.
2. Verborgenvogels:
In'onze tuin staan maar weinig grote bomeni
• AI:.loop je nog zo hard, miJ vangen kun- 'Je . .ijet :et~n .is gaar en dus kunnen we begin ..
nen"
.,
,;; niJt.'
Heb lk het je al verteld ? Ik zag Ans en Toos
. weer. buiten' spelen.
.
Toen Moeder: zo lang rust€n· moest, kwam
erelke! da.g ~ezoek.
"
..
We gaan met" de nets naar weesp;· ech~e
:;
moppen zullenwe meebrengen.

Rc!clclsels
•

is

"

i

.~

en

Jet

Mies is een aardig poesje,
Maar weI. een beetje lui
En -

'J

i,

1 '..-

80ms heeft ze ·'n stoute but

De poppe:nwagen staan
Wat· heeft' tOell .
foei ! .-

gedaan ?

Ze is er in gesprongen!
, Uoe dat ondeugend Miesje'
naa~t

mijn popje lag?
~~.

Op Jetje's schone jurkje,
Haar moole, nleuw hoed!
Datkan heus ieder weten;
Zoiets is toch niet zoet !

Ze zei: - Och, lieve Mammie,
- Vergeef het Miesje maar 1 J
- Ze zal het heus nooit weer doen,
- En straf is altijd naar! -

Mijn popje keek heel angstig,
Er liep een dikke· traan
Langs Jetje's wa.ng; ze snikte:
- Weg, stouterd! hier vandaan! -

Mies keek toen tocn. zo .tchattig,
Alsof ze zeggen wou:
- Wat is je kind een snoesje.
- N90it doe ik 't weer, hoor vrouw ! -

'k Heb Mies teen in haar mandje,

;1

Ik heb 't' haar

Haar eigen mand, gelegd'.
Eens even ~oos gekeken
En tegen haar gezegd :

---.'

•

_ _ .

-

I--0.-

,

Toon kreeg toch medelijden
Mijnkielne .popie 'Jet~ . .
k: ...
i

maarvergeven~

Poes had toen niet meer' straf. ., \Vat denk je, dat ons Miesje
Den' p'oPPEmWage'n gat 7, ..., ..

- JiJ gaat nu zonder eten
. - Voor straf' maar naar je bed! _ _ _'

.

1.

Zij schrobde,' schrobde zich met zeep,
Haar hu'id dee<i pijn er van!
Ais die voortaaii·:~liet zwart meer was,
Kwam d a t ,er· ·niet op an!

- Dacht je, dat ik 't niet zag,
Daat"

_:

Er was, ·.een negerInnetje, .
Ee~ ~leine,;dommemeid,
Die dacQt);~~t~oera;ak ik. toeh mijn k~.eur,.
- MiJn:..zwarte· kleurtje kWijt?
'
- Ais lk "hlij,'€¢llS goed waste en
- Met' witte zeepschufm wreef?
- 'k Oeloof, dat 'k mij vandaag toch heus'
• -:..... Eenextta wa'sbeurt geef! -

Want gist'ren .nog zag Miesje

Die stouterd -

.;

.Hat·, .Negerinnf)tje

'k zal 't maar eerlijk zeggen !

In 't zonnetje. -

'.....

_

Een kopje...... vast· WOll "t zeggen: .
- Ik dank' je, poppenkind,· ;.: .:c·· ~ .
-:.. .Ell' ,vII, 'even .tonen, .
- Dat jk, Je~ he~l lief'virid}.... i .

je

Maar hoe ze borstelde en' wreef,
Ze bleef zo zwart, zo zwart!
DaarVOOl" hielp 't warmste zeepsop niet,
Al wreef z'· ook nog zo hard 1
Tandpoeder nam ze, witte ook !
Een he Ie dikke laag.
Prob€erde 't zeUs - uit Mceders lies 1
Met poeder voor <Ie maag 1
Maar, hoe dat negerinnetje
'Zich ook met wit goed wreef,
Hetwas een negerinnetje,
Da~ negerhi steeds bleef 1

.

,

ie:was toen toch zo erg b€droefd~
'Maar Maeder zet: - 'Wat 's dat?

.. ~ittwil je n i e t graag'w 1 i. zlen,. hoot,
:: -Mijn kleine, z wa r t e schat! - '
O~troost

was 't negerinnetje,
T~n Mo~eretje' dat zei. -7:.
In 't zwarte sun'ltJe st<>nden.· toen
: .: Twee oogjes w~er heel blU f -.

.

•
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BRUIN!JE BEER

en

t

!

BULLIE MOPS

helpen de Dwergen
Hier beglnnen we dan met de avonturerr van
Bruintje Beer en Bullle Mops, ,die, zoals Ie wel
merken zult, twee ondernemende rakkers zijn
die overal rondneuz.en en dus een heleboel.

meemaken.
Bruintje '~m Bullie beleven elke dag wat en
als we dus op een goeie dag,zonder ,van te
~ Beste Kiruiers,
voren te waarschuwen,een bezoek biJ ze atleggen - zeals vandaag '- dan lopen we kans
Dat is een hele stapel deze week, dus wordt
met onze neus in de boter -. dus in de avon- oris algemene babbeltle maar ~eel kort! Ik
turen - te vallen.
ben 'reuze in m'n schlk met al die brleven,
jullie begonnen Tante Edith en Oom Jan aarWant ook nu weer beleven Bruintje en Bullle
dig te verwaarlozen hoor l En ik ben gelukklg
een spannend avontuur.Ze hebb:en nl. op een
weer heel wat moppen rijk, de ijverige penne'wandeling in, het boo kennls gemaakt met de
likkers worden stevig bedankt I Kriel heeft
'dwergen, leuke kereltles die me~' hun twee
eindelijk weer wat vanzich laten horen. En
nieuwe vrienden reuze in ,hun .schlk ,zij~.,
nu heeft ze me e,n vracht moppen gestuurd t
Ook alzijn de dwergen altijd zeer eenvoudig Neen maar, ik geloof dat je al die ·tijd bezig
gekleed, zezijn daarom nog lang nlet arm; bent geweest met moppen verzarnelen en dat
Integendeel, Bruintjeen Bullie krijgen weldra we daaro~ niets van Je gehoord heb,ben! Of
te horen dat ze na lang sparen nu in hetbezit heb ik 't mls ? Nu hoop ik dat jullie ze niet
zijn van een grote schat, die 'ow zolang hebben 'allemaal al eens gehoord of gelezen hebben,
verborgen in een oud en vervallen slot, waar anders heeft die arrne Kriel zlch voor niets ult.noolt teen mens komt.
gesloofd! Non klnders, het stapeltjebrieven
Hoe',h;t echter gekomen is weten de dwergen
-nlet, inaar op een dag ontdekken ze dat een
mens ste weten is gekomen dat de dwergen
schatrljkaljn en zeals jullie weten zijn de mensen gek op geld, omdat jeer €en massa plezier
en veel lekker eten -voor kunt kopen.
Ook deze mens,een grote ste~ke, man, een
reus, haast, wH dat geld .zeer graag hebben
en do~tzel.fs alle moelte om een der dwergen
,te paRken, te }<rijgen '(flu. deze te dwingen te
verraden waar het geld verborgen is.
Bang als dwergenzijnvoor de mensen heb-

hen ook', deze dwergen zo gauw a-ls ze m~ar
!

'konde*"httlP gezoeht bij hun vrienden: en
13ruintje en Bullie hebben beloofd te helpen.

"
waeht op antwoord,
dus zal Iker maar gamy
aan beginnen!
KRIEL. Ik zal met lou beglnnen, KrieltJe;
ten' eerste omdat ik zo blij ben eindelijk weer
een brief van le te hebben en ten tweede 'moot
IkIe toch gauw bedanken voor de j{arrevracht
moppen dte Ie.voor.de- kinderkrant hebt opge- ',,"j',:C,
zocht. Hartelijk bedankt,meiske, ik kan ~e<"
. praehtig gebrulken l Is je maag nn weer in' ',,'
orde? Snoepen is fij n, 'maar ais je al te veel
'lekkers in je maag stopt begint hij te protestel'en, 'dat heb je nu weI gemerkt! En toch geloof ik niet dat je daarom een volgende keer
minder zal snoepen! De moppen die je me
gestuurd hept, zijnbijna'-.allemaal "nieuw", die
zullen de 'brievellbussers dus een prettig ogenblikje bezorgen ! ' Hool" je nog weI eens wat van
I{;rekel ?:., Anders zal ik haar weI een por geven! Per kinderkrant natuuriijk! Dag Kriel,
iaat. me nu niet meer zo' lang in de steek!
Daaag! !

Bruintje neemt nn de leidlng op' ziehen geeft
cJadeiijk last om aIle deuren, poorten, onderaardse gangen en ramen van het srot te sluiten.Zo gauw mogelijk voldcen de dwergen aan
'dit verzoek en juist op tijd, want geen minuut
later staat de reus voor het slot en beveelt met
DAHLIA. Ja, ik had inderdaad nog weI een
luldestem de poort open teodoen. En hij laat vage herinnering aan een brievenbusser, die
zijn woorden vergezeld gaan van dreunende
Dahlia heette, maar dan ook niet meer daheen
.slagen met beMe vuisten, die door het hele slot vage!! Fijn dat je nn weer meedoet met
:v;eergalmen.
"
brievenbus, maar nn volhoitden! Jijbent nlet
de enige die de brievenbus een hele tijd verGanw wordt er ,nu l\ojgsraad gehouden en waarloosd heeft, er zijn er nog een, paar. ' En '
Bruintje geeft last de schatzo spoedig moge- jij bent het eerste ieruggekeerde schaap! 11.<;
lijk weg tebrengen en teo verstoppen in een hoop dat de anderen gauw zullen volgen! Hoe
rotsspleet, zo nauw, dat de reus er nooit in kan. gaat he~ met Jimmy?, Hij. heeft nu zeker heel
vaak z'n, jasje aan, wat nu 'tzo vaak regent
Bullie Mops gaat dan de dwergen voor die zal hij 't weI wat koud hebben. Deze week staat
ieder twee zakken' vol geld op de nek genomen 't eerste stuk van 't vervolgverhaalin de krant,
hebben ,eneen nauwe rotsspleet wordt opge- hoo vind je het? Dag Dahlia, tot sehrijfs.
zicht terwij1 Bruintje den reus tegemoet gaat
die reeds dreigt om de slotpoort in te ramMEIROOSJE. Dat was weer een prettlge
meien!
lange brief! Kind wat fijn dat je misschien
een reisje naar Makasser gaat maken, ik hoop
een der dwergel1', Grijsbaard, gaat met hem dat je een praehtrapport krijgt !Je zal et
m€e en verstoptzieh in een kist terwijl Bruintje deze keer dan weI extra mee inje schik zijn !
moedig naar de siotpoort toegaat en deze open- Oom laat je van harte bedanken ~voor je brief,
maakt, '
I
maar heeft helaas geen tijd voor de-brievenbus !
Je raadsel staat in 't krantje, maar ik"heb' er
enkele verandedngen in aangebracht, dat vind
je toeh niets erg? Vergeet niet biJ al je raadsels ook 't alltwoord bij te schrijven, Meiroosje I
En waar zijn de oplossingen van de raadsels
uit het 'vorige nummer? Die waren toch niet
zo moeilijk? Altijd prob€ren, dat is praehtige
hersellgymnastiek! Daaag!

de

MARGRIET. Was't fijn boven? Nou he, ik
,.. zou ook 'veel Hever boven willen wonen! Vind
jij 'de teke'nfllms ook, zo grappig? Er is· ook
altijd :zulke leuke muziek bij he? Als Babsje
later, groot genoeg is, nemen Oom enlk haaf
ook een keertje mee naar" eell Miekey-MQU~e
fUm!, 0, wat zal ze een, plezler hel>~n ;n~ Is·
ze negw klein, ik geloot datze ZOlt. beginnen
te huilen :als 't ,llcht llitging, wan~ dan denk~

ze natuurlijk dat ze moot gaan slapen l I Ik
vind It fijn dat je nuzo geregeld schrijft, ik
heb Ie de vorlgeweek echt gemtst, En er waren zoveerbrlevenbussers die de' vorlge week
geen tijd i hadden! D\g trouwe- Margrleb, de
. groeten aan Ineke, r

hoekle gevuldls! Vergeetmenietzlt zeker tot
aan haar neus in het hulswerk, want ze- 'laat
nlets meer.: van ziclt horen. Heb jil't ook zo
druk? Of schiet er nog wel een uurtle over
om's fijn te badmlnton-nen ! ,Ik geloof dat je
daarvoor wei tijd'maakt' he Lachebek? En dat
moot Ie ook besllsb doen l Dag puimsteenKREKElJ; \Vel jttffertje, jij bent, aardlg ver- hapster 1"
wend geweest met [e verlaardagl Maar '~at

Rtti'lelL ZOnCZel' luulen.
PR~J\TGRAAG zou gaarne aUe Duitse tllmsterren die zij heeft ruiken tegenAmerikaanse
filmsterren en verder wll ze nog dubbele Nestle
plaatles ruilen tegen andere dle zij nog niet
heeft. Zij woont Probolinggoweg 4. Ruildagen
:zijn Dinsddg- en Donderdagmlddag van 5-6

mag ook wel eens in het' [aar he?, Hoe heet
WltDZANi1: Nee .noor, ik oenond:r 't lezen
uur namiddag.
't bo,ek.dat Ie gekregen hebt? Heb: je 't alutt ? van Je brief ntet in slaap gevaUen! Dus zo erg
,YanKrlel heb ik 'gelukkig .ook »ieer e~n" brief' saal was hij niet 1 Of ik graag in de regen /

gehad, zoals je ziet. Ja, ik geloot dat jullle 't naar huts ging? En of hoor, en -nu ? Ars ik !!!~!!!!!!!~!!!:~!!!~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!
nu allernaal druk hebtmet repetltles. Heeft nu met Oom opde wandeli~g ben en we· voelen
merkast a1tijd extra hard aan, Om ~ plagen
Kriel haar teerbemlnde vrtendtneen bosle van 'een ztellg.druppeltle, zetten we 't direct op.een
haar lokkenpracht gestuurd? Wa't aandoenlljk, holletle om toch maar 'thuis te zijn voordat uatuurhlkl- En dan zegt oom: als lIt een ge·
ik heb' erom gelacherr, malterdt JUHle. zijn me ,de but valt 1 Wat een helden- he? De boeken weerhadzou'ik zo een paar kanonskogels door
eenatelletje, hoor. ~zorgeri lullle de post in dte I je nu thuls hebt, ken ik allebel, moot zijn die OlieboHekop,schieten. In- en Ingemeen nietdeze repetittetljd niet zoveet drukte? Maar aIsze, vooral "De Schat in hetZil~ermeer" vond waar?' Want oom is jaloers, zle je; Hij kan .al.
er eens eeIl bilef' uit Oherlbcn Isvoor lou, ialk erg'. moot t
leen maar 'vals zlngen. Ais hI} begtnt met "Piet
het zeker: cen extra' dikke! Kom, jongedame,
Hein" dan komt-ie langs "Jes wie hef noo banik groot' je. Tot eet!" volgende' week' maar.
De'voetbttlwedstrljd heb ik nlet gevolgd,. Oom nannas" en "Aakehout is aakehout" altijd teDaaag! 1
Jan wel ! D'ag-Wildzang,' de volgellde week krij- recht bij ,,0 denneboom; 0 denl1eboom waarom
~en we allebel eell langere brlef!!
ben jiJgeen plsarigboom" en"d3;n gaat het op
PRAATORAAG. Wat'een' boHert' ben jlj; Doet
dezelfde wijs van, pisangboom naar doerhtnmeeaan een, prljsvraag, win t cen plijs ,en 'vllegt
DIEttENVRIENDIN. Reb jij altijd zo'n goede
een ututie boven Batavia. Oom 'zelf, heeft nog
boom en' van daal' naar khlpperbOom en ais
nooit wat gewonnen met een prijsvraag en hlj neus? Dat - Is' ee,rt reuze v()Oi'deel! ,Wieweet
11ij het he{e plantkundeboek, heeit uitgeion- '
ontdek
je
deze
keer
al
welke
brief'
of
brleven
heefle er tach al. aan heel wat meegedaan. En
daar0l!l scheidt. liij er maar mee uit; wan- oom Jan stlekum: geschreven heeit Dit keer ~en, dan vraagt-ie: 'waar was lk ~ok ",veer be·
hopig', ,teleurgesteld; ontgoocheld is die arme heb je het~ eens nlet:; over Mera. of debadjing gonnen ? 'Snap je nott Waarom hij: zo het land
oom! Hij' waagt, zichzelf niet eens meer aan gehad: Hoe' komt dat? Te druk gebadmlntond hee~t aan Surrell~' LolUekop? Daaaaag!!
een kwartlotje van de grote loterij ! Kooptvoor misschien? Ik kan er niet vee~. van. Dam he?
dat geld Hever twee kaartjes voor de bioscoop ! Maar dat komt ook omdat ik ,veel te hard sla
Ziezo nu is tante klaar.Ze strijkt zich eens
En gaat 'dan lekker zjtten griezelen of bulder- en het:ismeee'n beetje a1,tenauW op zo'n klein
veldje. Daarom,houd ik ook niet van piilg:.pong. te~rede~ l~ngs haar baard en draait \i'r snorlachen met tante Edith.
En lk begrljp nlet i dat erdikwiJls van'die ste- punten prachtlg op. Dan steekt ze cen flinke
Ik :hoop' dat je ait·keer meer succes hebt vige merter~n' zo dol, o~ die vernlQeiende(!) sigaar op,' mooi ~~art en hard. met, een fllnke
meiske(!), Dat laat" ie n~e' tach nag weI horen sport zijn. Zitten ze me daar dat kleine balletje band ,er om met veel goud en die zo lekker
af. te ranselen, en als konijnen achter de tafel knettert en knapt en vonkenregens blaast, je
he? '
te springen ! Maar voor thuis is badminton een weet weI zo'n merk: Flor de Wahl1a Stinka
CQ$ETTE! En hoe yond je 't' verhaal' ?:Valt a~rdlg}ijdverdrijf; Hoegaan jullie ie'club noe- Plofhaha !En dan zegt ze'tegen oom die ijve-'
het tegen ? Zeg 't maar gerust hoor! Atme ziel n\en ?' Als jullle ruzie-achtig zijn aan:geI~p~:\lp' zit, t~l>relen aan een babyjurkje,: "Ik ben
kan iij door' at dat huiswerk niet eens naareen nioet je'de, club' E; B~ 0:· B: noeJ?en: Ee~st :zoo khiar,' zet maar vast het eten op en lk" 7~-1.
verjaardag?' 'Maar' hoe werd het proefwerk, Badmlntonnen Dan Boksen. Of b.v. Ret gevederd 'weI veelzoentjesvan Dome, Jan m de krant·
want· als je daar dan een goed cljfer voor ge.;. Balleken. Laatme maar eens gauw wat horen zetten I" Eil' dat doet ze dan ooltntaar. Dag
kerels I Een stevige h. d. d.v. k. van
had 'hebt; is het niet'zo erg trleer, dat je a1 van die club. lk s~ap over naar ,
d~e vret hebt· mooten missen, nletwaar? Wat
..
TANTE EDITH.
eenbof dat' jullie een djongos hebben die aar~
R9~BEDOES. Je vindt, je zelf, eei}.~ ~r,a~n
dig' kan' tekenen, ik wou dat ik' vrooger zO'n dat je' zoveel g~schreven hebt? Oat zegt. nlet '
handlgerd in de' buurthad, want'ik was net genoeg·; ,een, brandkraan., een hijskraan, een
zo'nknapperd als Regenbbog. Oaat de zagerij kraanvogel ben-'je gewoonweg! Vals he, om zo
geed'? l\riisschien ga ;ik er ook eens mee be'- te plagen? Maar oom doet het mij nu QOk
ginnen en dan ga ik in de eerste' plaats Babs zl~ je, en. dan ben lkzo'n lJe.etje bliksemafgelukklg maken met verschlHende houten bees- leider. Ben, je gee n ~wonderaar van Sjut~ _
ten; dan zal ik beginnenmeteen "ga.k" want relie Stempel? Dan ben je' een sehat, ,naal"
dat vindt ze zulke 11100ie beesten! Tennis je Ooms hal't, want die krijgt. compleet een appelnu ook:?' Ik heb het' vroeger ook: veel gedaan: moesflauwte als hij, door de radio hoort, dreiZiezo· meiske, tot ziens en bedan~t voor je nen van. "In e goet sjip lolllepop!" en "De
mopjes:!
mjoesiek .goos raund...... en raund...... ennog
eens'raund". En dan zetten de buren hun iamREGENBOOO;, Ja dat was maar een zielig;
klein beetje; de: vorige: brievenbus :he~ Regen..
".
boogl?'Deze" week) i3,'t heel, wat' ooter! Efu", nu
\
heb Ik: nlet am~en' brleven; maar ook:,een massa
moppen; gekregen. Raadsels zoeken is niet zo
gemakk~lijk; dat' merk, ik: wet: En als, lk elude':'
lijk .weer-~ eens! wat; raadsels krijg van een '
briev:enbusser, dan' komt' die ijverlge: zooker' of '
..
zcek~ter boven aan, de' Iijst' met een extra....
lange brief!
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Belle'll, blazen doet Babsie'ook zo graag, maar
ze doe~het natuurlijknogerg onhandlg, want
ze is 'nog zo· klein. rZe. blaastveel tee hard en
dan koIrten er, alleen maar, heel, klein~ belletjes
uit de:" pijp: I Maar': die 'vindt ze.' prachtig-:
"Daaa 1 I" gilt, ze dan!

Orrr

te, I(leuren'~

>

•

Enkele bl'i~venbusserS' vragen, wanne~r et
weer; een wedstrijd 'komt; nu, daar:zuUen', we
nog maar ntee; wachten, anders komt er" niets
van ~thuiswerk,ter~cht r En ik ,willlever, geen
slechte rapporten op 'm'n geweten; hebben!-!
DagRegenboogj tot. sch'rijfS 1
LACHEBEKJE. Zeg sllntn1erd; wou· jij. z()
graag wete-Q hoe puimsteen smaakt? Nlet veel
aan he? Heb; je; no~ steedS eerl' k'rentenSilot,?
Staat hij je g<>ed? He; nu:doe: lk~ntets- anders i
dan ,je plag~I1 aloof"het' zo'n: pretje'ls' ont, op
je n1ond~ te~ vallen,'. he' La~hebekJe:? Ik< hoo~ .\
cat d~woI1dje,g.;g,aUY1Ztlllel'l;gefie~i'f!r;eult':dat)
er weer.riloIlpel1~,ln~,'t~ Krahtj~~;staall'~h~1 :'1~
vlnd 'de.1 kra l1t," dit~c'''''veeH vtO'l1j}(et:a1~;!t/ 1Aeh~
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