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ABONNEMENTSPRlJa :

·UITOEEFSTER:

f.7.50 per kw., fro p.p. / 9.":-

N.-I. Drukkers- en Uitg. Mil;

bulten Ned.-Indie I 12.50

BUREAUX:

ADVERTENTIE-TARIEF:

Slulsbrugstraat 23

1-25 woorden / 3.75,
elke 5 woorden meer / 0.75
Regeltarlef !I 0.50 'per regel

Nieuuie saluris-elletule
~.

De regeering heeft met haar verklaringen over desalarleering harer ambtenaren den toestand nog veel meer geernbroutlleerd dan Ylij al was.
Nu moet men daarbij niet uit het oog
verl1ezen dat regeeringen geen touten
maken. Zij zijn de ge"incarneerde volmaaktheid, voor zoover die op God's
aardbodem te bereiken is. Wanneer men
den heer Van Meeteren dan nu ook
hoort verklaren dat het regton rle stelsei wordt afgeschaft, dan vernef"" men
tevens dat dit bepaald niet het.::- ovolg
is van de ondeugdelijkheld van dit stelsel, want dit zou dan meteen beteekenen dat de regeering thans eindelijk zou
erkennen wat ieder at weet: dat zij
namelljk met de invoering van dit stelsel een ernstlge tout heeft gemaakt.

.

TELEFOON:

EERSTE BLAD

Hoofdredacteur : J. H. RITMAN

Directeur : G. MOLENAAR
Welt. 2886, 2887 en 2883

I

vreugde uitsprekeh over het oprulmen
van de H,B.B.L.-ro·mm~I. Maar groot kan ~
de opluchting niet zljn, want voor zOO-,
ver men door de nevelen van ambtelijke I' "
welsprekexdheid kan heenzien belooft
de nieuwesalarisregeling dan toch . in
de eerste plaats : v e r d ere' v e r- I
I a gin g van s a I a r i s voor zeer
velcn.
De Volksraad alth, ans heeft dit zoo oPgevat. Neen, zegt de heer Van Meeteren: U is op het verkeerde spoor. Wacht 1
U: maar af. Maar de regeerlngsgemachtigde had intusschen "bewijzen" bij ge-,'
bracht, dat, de proer met de paraIlelschalen tech eigenlijk n i e t is mls- I
lukt op enkele ultzonderlngen na
(wij zien niets dan uitzonderingen) en I
ook ult het vervolg van zijn rede in I
eersten termijn, niet gerectificeerd In:
den tweeden -:.. de heer' Van' Meeteren
bepaalde zich toen tot algemeenhedenkan slechts blijken dat der regeering
voor oogen staat het terugbrengen van
die salarlssen tot het 80%-niveau waarvan '"niet gebleken" is dat dit nlveau te
laag is.

Uns nummer

I'

!laden

(Zes Bladen)
BINNENLAlfO

Vet'laging Rubb€r-uitvQ12rreoeht en oroeps...
gemee'r.schappen-CJrdonnant:e ~a~i31=ncmen.
S:uiting van de Volksl'aa<dsz\tL'':v~.

I

BUITENLAND.

I

De hevige gevechten aan de .Iararnartvler
, houden aan. - Te3€'nstrijdige berichten ovm.·
I behaalde resultaten. - Luchtgevecht boven
MadI'id.
Sensation€'cl bericht over richtlljnen van
j de n:euwe Brltsche defensiepolitiek. Hitler
I zou zich desncods gewapend verzetten tel gen. een herstel van de Hab::,ourgers op den:
Oo.tenrfjkschen troon.
Nieuwe automob.e.staxingen in Arnertka.

I

!
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BIJS1.ADEN

Het Derde Brad: Het vergelijk van d~
oslo-teten, door Villanus. - Al.erle! uit. Ne- ,
c.erland: err net Buitenland. - 'Kort verhaal.
I _ Voor <lien Zondag. - Kerkd':er:den. - Dl,}
stad, derzelver geneugten en de .ve:~d<l1lUlS,
, door Ke.:s van Bruggen. - Scheepsoenc!lten,
1- Indiscll Nieuws. - Sport. - Pe...scnalia. -\ Magueetj€~.
Het Vier-de Blad: Het Euchar~sEsch con'~res. - volxsraad. -- Hardel en Nijver'heic ,
- Radio-pi'Ogr-alllma's.
Het VijfrJe Bla.ct: Indie in het verleden :.
vreemdeungen ill! e.gen land, door V. E. -- '
E.genwijze Liedjes. - Zate'fldagsche Acoustiek : D~ eindelijke rust, dcor Abr. Exodl~'::.
Glsteravond gaf de heel' Sandkuyl, ~oofdverte'genwoordiger del' B. P. M., tel' e~re van d~n. beer De }{ok, directeu,r- - Bridge- en SChaakrubriek. - Letterraadset
- PerS<l11a!ia. - Jur:dische Vragenous.
gencraaJ, een diner, waaraal1 zooals men ziet, vele bek~nde figllrell deelnamen. Lmks de pres~~ent del' Javasche BanK
Het Zesde BIad: Da Renbode en do,
mr. dr. Van Bllttingha Wichers, de..heer V.d. Bllssche, V'icepresident van den Raad van Indle, de heer -De Kok; aan
den overkant Schollt-bij-nacht Ferwerda, mr. Sandkuyl, de heel' Kunemall, lid van den Raad van Indie, de heer I{i- KindeTcourant.
veron, jllg. secretaris, de heer Delprat, directelll' der "Nederland" en de heer Niellwenhllis,
verfegenwoordiger
del'
Knilm.

I

I

Wij wlllen er van onze kant nog bijvoegen, dat dit voornamelijk een gevolg
was vah het feit dat de regeerlng zich
niet aan haar eigen woorden hiE!ld. Zij
wenschte voor bepaalde categorteen een
bezoldlglng naar levensomstandigheden
De in dienst zijnde ambtenaren ontin bepaald.e st~eken,. en zij maakte ervan I komen in zooverre aan dit noodlot......
€en ~alarleermg dIe noch met locale dat, naar wij vermoeden, deze slachtomst~ndigheden, noch met het over- offers die !het werkwoord aanpassen
plaatsingscriterium m.eer dan oppervlak- In u op aIle wijzen hebben vervoegd,
het verschil zullen moeten "inloo- ..,
kig 'Verband hield'.
Dit echter terzijde : , waar bet op aan pen", volgens het bekende systeem:
komt ).s, dat regeeringen, omdat zij nu voor deze menschen een volmaakt' uiteenmaal altijd gelljk hebben, zich slechts zichtlooze toekomst van' armoe en ge:;
.
:
met vee I omhaal van woorden kunnen brek. Deze landsdienaren komen' van de
uiten. Met het gevolg dat voor een ellende' der "overgangsbezoldiging" nlet
Juist voor kleinste groeIlcll van gerillgstc beteekellis
mensch met· normale herse'ns de f 'e 1- meer af ve6r zij zijn overgegaan in een
t e I·ij k e strekking van aIlerlei mede- anderen staat des levens : ' die van penMr. Westerouei1 van Meeteren heeft tusschen een zaak van 1937 geworden
deelingen verloren gaat lin noo~elooze sioenlijder.
gisteren in zijn antwoord op de opmer- en hat is dus niet onmogelijk dat de
franje die bestemd is de kloof tusschen. Wij hebben bij dit alles een troost: kingen van den Volksraad betreffende hoogere groepen geen duurtetoeslag
den dtiurtetoeslag geen bepaalde aan- zullen Q1'l"tvangen; Voor lie salal'issen
het oude en het nieuwe standpunt te er komt naar onze innige overtuiging dacht geschonken aan de v.raag van van pI. m. / 500.- beweegtde stijging
bedekken. Het was 'dan ook weer het van di'~ plan ~iets. Ambtelijk w~rk eischt den heel' Kerstens, waarOlU de grens zich thans om en nabij de 2% procent.
oUde liedje: 'de heer Van Meeteren deed v66r aIles tijd. Niet zelden trouwens is nu precies bij f 30(}~- moest Uggen en Voor de inkomens die dicht boven de
eenige mededeelingen in watten van ca'- "tijd" het' voornaamste' dat aan een waar·om de hooger bezoldigde ambtena- gl'ens van / 300.-:---:-..,llggen, is zij natunrmouflage verpakt over het salarisvraag- vo-orstel, is gespendeerd. Teg,en het ren niets krijgen.
lijk hooger.
",
'
st k d V lk
d
ddt
bIlk 'd t d
h
. i
d
Het is echter niet zoo moeUij~" het
Inmiddels kan nlemand voorsp~llen,
u, e 0 sraa reageex: e flarop me oagen
, a
eze erzl,en ng aan e antwoord zelf te construeeren::.
'rJt.'~ hoe het precies zal loopen enot de 10%
verbazing, ergernis, geprikkelde opmer- orde komt zijn wij' minstens een jaar
' "
,',
.n.og v66r 1938 worden bereikt.
,
.
.
Volgens de laatstverschenen prijsstijekingen, verontwaardlge uitroepen, scher- verder. Ver,moedeHJk langer.' De on1- gingsstatistiek .van het C. K. S. was 'de ' In 1938 zullen de prijsstijginsen verpe critiek...... en daarop verklaal'de de ,~tandigheden zullen zich dan geheel an- st.ijging van 17 December jI. voor de in'" werkt zijn in de st1nd?laatst-:Jelagen en
H.A.A.Z. (hoofdambtenaar voor algemee- ders aftee'kenen: de taestand zal min korrens van pI. m. f 30.-- per maand dan heeft de kwestle del' duurtetoesiane ambtenaarszaken is zoo'n mondvol!) of meer zijn geconsolideerd, en dit zal 5%%, voor pl. m: / 100.- p. rnnd.. 3Y2%, gen afgedaan.
I
t
ht
'j h bt .. ( k I h dt d
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I
voor pI. m. f 220.- per mnd. rUlm 2%
Dat de duurtetoeslag naar de thans
zooa s was e verwac en: gl e mlJ 00 a
ou
e P,o se mge we va arts- en voor pI. m. f 500.- p.m. 1%%.
geldende basis een "ruw" middel is, zal
verkeerd begrepen. Het eeuwige excuus I golf waarvan wij nu getulge zijn niet
D
t
.. .
t
l"k weI niemand willen ontkennen.
'
Ik ' h
f1'
•
• .
e percenages zlJn. nu na uul' IJ
De Vo sl'aad ad de reoeermg weer eens aan) m ieder geval geschleden op een reeds hooger, maar el' blijkt toch,'wel
Tel'wiil in de allerlaagste salal'issen
niet be~repen.
peil dat ligt boven da t van de bitterste c~uidelijk uit dat het zeker niet onver- de marge het kleJnst is, zuBen de becrisisdagen toen i n d e r d a a d de s.ntwoord is, de grens, te trekken bij de trokkenen in die groep moeten wachten
l n t ussc h en, on td aan van a IIe f ran je
,geweitigd
'
. k omens van f' 300.- per maan d , a I
'.
..
.
,vI\.1.ag
was: wat moet er, n 111
s t0t d e S t..IJgi ng d e vo IIe 10 procent b e,
voor zoover mogehjk, bhJft er nlet veel
"
l\ men slechts bedenkt dat deze t.oeslag reikt heeft en dan ontvangen zij 5%,
over dat de ambtenaren tot opgewekt- nog gebeuren om het pell van de mt- wordt toegekend, zoodra de stijging maar zij die / 250.'--:" a / 275.- hebben,
heid zal stemmen. Integendeel: m~n gaven te drukken?
voor de I a a g s t e g r 0 ~ p i n- eell inkomen met, een grootere marge,'
vraagt zich na lezing der beide redek 0 men s de 10% heeft berelkt.
zullen reeds een toeslag ontvangen van
voeringen van den heer 'Van Meeteren
De ambtenaren hebben in die periode
De stijging ~oor de inkomens van 5%, zoodra voor hen de stijging 6 a,7%
.
.
veel gedragen: zij hebben het in het pI. m. f 225.- a f 275.- zal dan wel- is.
m de eerste plaats, met ontsteltems en algemeen gedaan met grootbesef voor licht nog slechts 6 it 7% zijn.
De laagste groepen krijgen dus een
ergernis, af:
de realiteit, met ware burgerzin. Indte
Wat nu de vraag betreft, wa,nneer de toeslag tot de helft van de stijging en
ho-oger bezoldigde ambtenaren aan de moe ten daarop langer wachten, de midHoe het ter wereld mogelijk is, paste zich aall, en het is daaryoor ge- beurt zijn, wij vernamen daal'omtl'ent del-groepen krijgen eerder een toeslag,
dat eenlge re.geering in een tijd- huldigd in alle toonaardell. Indie voelde nog dat de regeering zich voor hen die dan bijna zoo groot i., als de stijYak van stijgende conjunctuur en zich, als mr. Smith nit The Economist, dezelfde gedragslijn 'had vlJorgesteld: ging zelve.
oploopende kosten van levensonder- een heele kraan, dat het z66veel lof e e n toe s 1 a g van 5 % d u s
Nu ':Ie duurtetoeslag aan het einde
houd oak nog maar de sugge3tie van verdiende. Maar Indie heeft, evenals zoo d r a d e s t ij g i ng v 0 0 r van dit jaar anoopt, is hij echter een
een herziening in belledenwaartsche
d e h 0 0 g ere g roe pen 1 0 % kwestle van het tweede plan geworden,
die aIleen van belang, wordt,indien dit
, richting van de s~larissen van haat m),'. Smith, 'toch weinig neiging om 'zich bel 0 0 p t.
knollen voor citroenen te laten ver.I~h de aankondigidg van de nieuwe jaar plotseling groote 'prijsstijgingen
dienaren ~urflt overwegen?
koopen.
salarisregeling is de. duurtetoeslag in- zouden optreden.
WiJ ~oeten ons bij de volgende samen.. j-:':=':'~ . - .
vatting het recht op vergissingen ten
volle voorbehouden: het is haast niet
Ilct Rubber-uitvoerrecht
mogelijk dat iemand, buiten den 'kring
,
del' Wal'e-Salaris-geloovigen, precies er
Het regeeringsvoorst~l tot verlaging
De ontwerp-ordonnintie in zake de
achter komt wat de regeering nu voor
instelliflg. van ..groepsgemeeRschappen van het, rubber-uitvoerrecht is hedenoogen staat. Onder dit voorbehoud koals eerste phase van de bestuurshervor- morgen in den Volksraad met 24 tegen
16 stemmen aangenomen.
men wij dan tot de volgende posten:
ming in de buitengewesten is heden' in
Tegen stemden o.a. het I. E. V., de
den Volksl'aad met 29 tegen 11 stemmen Regenten}j.opd en de Nationale frac~ie.
aangenomen.

De tijdelijke duurtetoeslog
~
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Tegen stemden de Vaderlandsche
Club, de Economische Gfoep en de
heeren Coolhaas, Sosrohadikoesoemo,
Van Kesteren, Sosrodiprodjo,' Soerianataatmadja en Van Baalen.
Het oorspronkelijke ontwerp. is evenwei door diverse amendementen, gewijzigd, o.a. door een amendement-.Moelia,
waarbij de instelling van colleges 'van
gecommitteerden in degl'oepsgemeenschappen imperatief wordt voorgeschl'eYen.

___,

o-«~_._---

RADIODIENST DER K. L.l\I.

De Suil{eroogst 1938
De Tinfusie

Naar wij ve~nemen is in sulkerkringen
thans van gedachten gewisseld over de
noodzaak van 'verhooging van het voar
1938 toegestane oogstkwant.um van 1.2
mllUoen tons, met het oog ,op de opleving ter sulkermarkt.
Maandag a.s. wordt te SoerabaH\ een
hoofdbestuursvergaderlng der Nivas gehouden, waarin het advies aan deregeering wordt vastgesteld.
groote meerderheid der aangeslotenen Is voor oogstvermeerdering en
men verwacht dat ' aan de regeering
,geadviseerd zal worden, het cijfer tot
'J,4'mi~lloeri . t<)n~ .ie :verhoogen..

,Men acht het in goed ge'informeerde
kringen niet waarschijnlijk dat de mlnister na het vo-tum van den Volksraad,
die met overstelpende meerderheid de
tinfusie afwees, de behandeling van het
wetsontwerp in de Tweede Kamer nog
v66r de verkiezingen zal doorzetten. Dit
ial practisch weI beteekenen dat het
nooit het staatsblad zal bereiken : het is
algemeen bekend d'at eigenlijk aIleen de
heel' Colljn (en de Billiton) voor de
'{usie waren. En als minister van Kolonlen keert de heer Colijn en ieder g..e,!al.
niet terug.
Intusschen kan dit, na de aanbevelIn regeeringskringen heeft men totl:ng cHe de Volksl'aad heaft gedaan om dusve~ een afwaohtende houding aangetot zelfstandigmaking 'van het Banka- noil1en; men verwacht echter, dat aan
bedrijf over te gaan niet het einde zijn.'de w'enschen tegemoet gekomen zal
van de Banka-historie, of schoon voor word~ri, al staat nog geenszins vast dat
de hand ligt dat, wanneer de minister het oogstcijfer met de volle 200.000 tons,
de fusie laat liggen, hij ook inzake dit die verlangd worden, zal worden verpunt de besUssing zal laten aan zljn hoogd.
opvolger.
en

De,

•

AAN BOORD OVERLEDEN

De SC.}leepvaartwet

Het Nederlandsche stoomschip nCa...
Iypso", toebehoorende aan de KoninklUoeilijkhedell bij toepassillg
Hjke Nederlandsche Stoomboot Maa1tschappij, arriveerde gisteren met de vlag
De nieuwe scheepyaartwet, waarbij het halfstok tel' reede van Lissabon, aldus
schepen onder vreemde vlag verboden seint. H.avas uit Lissabon.
is om kustvaart te beoefenen. is nog
g'2en twintig dagen in werking en 'thans
De geza-gvoerder van het schip, de
reeds zijn in de practijk moeilijkheden
heel' Van del' Ve-er, was gedurende de
gerezen, waarin niet is voorzien.
rels van Valencia naar Lissa-bon plotseWij vern-emen, dat de betrokken ree- ling overleden.
derijen de resp~cti'2ve consulaire dienDaar het schip op weg is naar Amstersten hebben ingeschakeld, om een bUdam werd' het stoffelijk overschot van
lijke oplossing te bewerkstellig'2n.
Een voorbeeld, dat de aandacht van den 'gezagvoerder in een der ruimen
het Hoofdkantoor voor de Scheepvaart opgebaard.
he,eft, is het volgende. Het is in de practijk onvermijdelijk dat een schip, komende van het buitenland met lading ,"oor
II. NIEUWENHUIS VERTROKKEN
verschiUend.e havens in Nederland&chlndie, in qe eene haven te wdnig of teHedenmorgen om kWilrt over zes is
veellost. Om nt} de goederen uiteindelijk de heer H. Nieuwenhuis, vertegenwoortoch te bestemder plaatse te kunnen be- diger van de K,N.I.L,M. met het DoUzorgen, moet nu de K.P.M. of de 8.S. glastoestel van Tjililitan naar Balikpaworden ingeschakeld en dat beteekenti pan vertrokken, vanwaar hij, ZOOl!s nit'n
dat de helft tot tW2e derde van den weet, met de boot naar Manila gaat.
door de bu,itenlandsche reeders ge·colpor,
teerden vrachtprijs aan een dier lichaBij het vertrek hedenmorgen waren
men moet worden afgestaan.
' zeer vele belangstellenden vooral van de
h
ft
I b ' zijde del' K.N.I.L.:\{. te3enwoordig, w.o. de
.Te Ma k assar:.ee
men, zoo; s. ,ee- heer Versteeg; ~hef, vliegdienst, met zijn
kend, een groot b.. kort aan opslaonnmt echt'J(,llGote en vele anderen met hun
voor coprah. Tot voor kort verhielpen de dam~'
buitenlandsche
maatschappijen zulks,
.:>.
door het product naar andere Indische
havens tebrengen) waar wcl ruimte was
DE'POSTVLUCIITEN
in hun goedangs in afwachting dan van
het schip yan dezelfde maatschappij, dat
Uitreis
de copl'ah naar het bu.itenland yen oe-;
l'en rou. Dit is thans utt den aard d2r
De "Kievit" is gisteren te Basra aanzaak niet meer toegestaan.
gekomen.

I

De "Edelvalk" is 'gisteren te Rangoon
gearriveerd en kan eerst morgen op
Tjililit~n worden verwacht.

Thllisreis

Wij zullen op dit oogenblik over de
kwestie der duurtetoeslagen zWijgen. Wij
wlllen verder gaan, om vooral de schaarsche llchtziJden niet te vergeten, onze

De "Nachtegaal" is gisteren te Jodhpur
aangekomen.
De "Rietvink" is hedenmorgen half
elf v'an Tjllllitan vertrokken, met 167 kg.
post. 2 kg. pakketpost en 67 kg-vracht
aan boord, benevens een vier tal passaglers '~oor Amsterdam. Er zij~ zeven
passages geboekt voor verschillende tusschentrajecten, terwijl zes aanvragen
nioe~ten worden gewel~erd.
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Op tlen Uitlcijk

H·e't

Vii den Volksralul

nieerendeel van ,Nederland en geziEm den

0" v'er be'·v-' 0'Ik n~'

Fa t u m de'r

Personolio

v~n

irivlo.cd
ell
het ratatlsme het
van Mohammedanlsrne
de Inheemschen ntet
•
behoeven te denken. D.aar gelaten ~f die
: .;
propaganda gemakkelljker zou vallen
Op verzoek me't in,~a:ng 'van 31 Maart i937
Tfufusle ~ver,vorpell ! :',
, ,
, d a n die voor de emlgratle." , .
eervol uit .'5 L~~~.g .dlenst ont,sIagen. onder
De geschledeuls uati 'den
voor dtJC.door
hem aan
den
Groote meerderheld tegen.
,In het geheele Javaansche denken dankbetulging
Lande bewezendlensten
R. Tip,
hoofdarmband
komt het woord en begrtp "emlgratie" arnbtenaar metbuitenlandsch verlof Iaatste_ lUerkwaardige samensretIlng-der minderheid. - Ook
.9'
nlet voor. Onder net; [onge yolk komt lijk inspecteur bij den Dienst van het Bosch)ng~e
was destijds eenlgzlns verbaasd
n 10'tl·e'-Jansseri Vl·ll'dt· 'geen 'Joe tie gehechthelil aan den geboortegrond te ooerioinnen
een kle! "percent g'e' 'vo r
wezen,
te vernemen dat het een' armband had
n
a
0
van avonBenoemd tot -im:pe-eteur van ~irt,anc1en Iste
genade, - Volksraad wenscht
turiers, dIe ultzwermen : In miUtairen klasse, hoofd der Inspectle Weltevreden J.
geschonken aan het kroonprinselijk
zelfstalidigmaking van bet
DE INDRUK L"l BA.l.VJOE~JAS
zakelljkheld van emlgratle, ook als de of marine-dienst, in dienst van stoom- M. L. a k ~ ..m a n, waarnemendJ Inspecteur
paar : het had erop gerekend dat het
tinbedrijf
.
nood ni.et direct dringt. Maar het kan vaartmaatsC,happije~, de fre~,. naar de tVeavn;.D~lenna.nclen 1ste klasse der Inspectle weiIndisch geschenk een waarlijk Indisch
' siiectaten medeioerker)
.....'\J.
(Van een
natuurhjk ook aangeprate speculatle groo t e s t.a~, <:Ie. ~~ntr,actarbelders voor
Benoernd
tot inspecteur van Pinanclen tste
karakter zou d~agen. Vel~ inzenders hebHet is met het wetsontwerp inzake
Zijn op iets, dat nooit verwezenhjkt kan Dell en Surmame enz. enz. Maar het kan klasse W. P. A, Gel ens, p. R. Vee n
ben In de bruldsdagen m stukken aan II
.
f I
,,'
I m
mocht
'
.. t· 'dlt' I
i
worden......
verwaarloosd worden. De Javaan 'zit ge- en rnr. J. L-.H. V 10 sse, n.a a I.!,.. allen
de krant hun teleurstelltnz 'over de de tm us e gega~n ZOOa S en
"Het zwakke pun in
P an s onI'aa n me d
te
F
1t
keus geopenbaard. Wi] hebb~n die "in- ver~achten: het IS met groote meerder- getwijfeld....... de Javaan zelf...... dfe
Eli .dat er onder de autoriteiten en klonken aan zijn lapje grond, hoe arm- ~la~e'2 n inspec ur van ,l1:anclen oS e
gezondens" gedeponeerd : het leek ons held van ongunstlg advles voorzlen',olef - eerst in ultersten nood bereid is zijn autorlteltjes 'pesslmlsten zijn, kan men zal!g, ~oe klein, hoe dor. ook. Hij ruilt
;\ret ingang van d~n .~ag in de ,maand
niet klesch daarover toen veel te zeg- schoon dit een zUive~ Indische aange - geboortegrond te' verlaten ...... De r'egee- niet ontkennen. Het behoeft trouwens I1c met voor lets grooters en betel'S MaaI:,t 1~37 waarop hlJ Zljn betrekklllg ?al
g.enheld . is k,an Ind,ie slechts als raad- ring' zal niidaele'n moeten. vinden o,m, ook niet te verwonderen.
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gever optreden: over ontwerpen van als haa't opzet materleel kans van sla- heel e~nvoudig wll zeggen : "Er valt nlet s. ~r er an IJ ge ~ongen wor . n k e r k van Rut h, ambtenaar van b\tiwet heeft niet de Indische doch de Ne- gen biedt, de uitv6erlng ervan niet me- te euugreeren tegen de vruchtbaarheld Zljn oo&tersche, mystIeke kar.SJ.ktertrek- t€nlan~sC? verlof t;rug verwacht.,
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Indie gaf dus een geschenk dat met derlan'ctsi:me wetgever - minlst'E~r en dewerking der bevolking te verzeke- van het Javaansche volk" Het is nlet k~n maken deze lammeren tot" verscheu~,anwerkzaam
mt. A. J.,pA.
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overdreyen te zeggen dat het in, Ban- 1
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e s er ere ta~ie is,8 ma,8tCd'en. \'!CrIof naar EUfQpa verhet uit groote en kleinc Indische bijdra- st'aten-Oeneraal
sGhen m:a'g mEm toch weI- aanneinen, dat '
joeina's, in het armste gewest, grim- m1aoht,' die hem dwmgt tot heengaan, ~~end met bepaling, dat hij zijn betr~kkii1g
gen~ vol
lietde ges~llonken, werd be- 4it. ,c;>ordeel uit II\~H~ niet z66 maar aal~
Aldus san'leIYge'vat de petoratfe yan melt van de klndereh. Van kinderen een menschelijke macht Is. Vandaar dat zal neerIe,ggen ?p eell nader ~ bepa:ell dilg
taald. En, naar wij meenden, van Zuld- Holland zal voorbijgaan. Er heeft een h~t hoofdartikei':· jIet .Groote Pro- van nul tot twa~1f, dertien jaren. Het het. meest voor de ~andliggende ml~- ~~ri~J,hen 16 Me'r 1938 en 1 JUlll daaraan volAfrlkaansche diamanten in Nederland
gerticht geloopell da~ de ml- bl'eem'" in Het Bat. Nw'sbl: van 15 Fe'- is min of meer beangstigend, die aan- ~~l.. "gedwongen em~~ratie.en kolol1l- '. Bence.l.nd ,~ot referendaris bij de Gel~€ralo
werd gemaakt. Maar dat is ook niet hardnekklgriist'e'r ze'l{ groote belangste1l111g had voor bruart
I ' was ~n terwijl men zlch In andere lan- satle van hoogerhand niet m aanmer- 1:t..~sallne blJ het Pepartemen~ van ,f'1l1allwaar. De Locomotief onthult nu het .' "
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ciaris bij d~. Gene'rale 'The-.::aul'ie bij het Devolgende:
geloovell\ dtt gaa'rne, maar z()uden. da~r.:. zifte'tt'" Waali cie emigratIe al heel duide'- name, den terugloop van het geboorten- ,En <ius zal er niet anders overbliJvel1 patr1ement van; Finl:1nc~~n. ,
,
Het ,ges<:henk van Indie aan Pr:nses Ju- aall tach- nlet graag de hoop verbiridell Ujk' h~t eeilig i'lange\yezen inldclel is, om aantal, is er op Java meer reden zlch VOOi' liet G"otivernement om het vee I ge- ,R a. den W i <t j 0 j 0 dis. e n 0,. pi.
liana was 'E>;:n diam?nten, armband. Het dat' de heer CoUJ'n zich ook h'ld'erdaad te" olltkom'e'n' a'an' nieuw'e'n' n··ood. wa'n~_ vetontnist te gevoelen over een bevol- smade Deli-matjam van' de premles in t.lh yap lw:t r~g~ntschap Prooolmg'.5 0',lS Dp
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blijkt nu, dat dit huwelijksgesclle.nk .It eeryol uit '8 Lands dienst ontslagen, oride'r
men weet, dat valL de irli Indie -ing'2zamel- aan 11et· Jndlsch' oordeel z~l s t <> r e ri. neer' d'e welv'aart'szon, nag zoo schti9 h:' kmgstoename, welke als zij In dlt tem- t~ voeren, hoe onme ~ IJk vee ge
de f 130.:>G<) aan. den al'lnbal~d f 80.000 tats anders is het met de Kamer, die tel"' d~ woikel} schijnei1d, we~r schull po voortgaat, de bevolking van Java in ~ok zal .kO&tet,l, wanneer het een emt- ~ap~betuLging voor d,e door hen:I aan (l.:n
, werd b2ste€d- bij €elll juweliersfil'ma in tegeh6ve'r deze zaak vrij en on6evange'n ga·.. . t, hebben wit de slots6m varl de be- dertig v'eertig jaren tijds zal verdubbe- gratie \,wil bewerkstel11gen, in overeen- Lande beweze'11. langdurige dien:sten'.
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stemm'ng' met hetgeen Java behoeft
R ad en K 0 e 51 0 mob rot 0 patill
Parijs gemakt is.
staat.. Zij is' hl geen ~l\kel opzlcht ge- . s'cl'iO'uwingen, in bQvenbedoeld ho6fdat- len, wanneer men de emigratie voor- .
"
. van lW,t reg'2nt.schap Ngandjoek. is
vel'Deze juweli~r, meldt de Matin. "heeft bonderi z66als de minIster, dfe iich z66 tikel 'onderworpen aan het o'ordeel van stelt als een zeer noodzakelijke uittocht Men zal daartoe over moe ten gaan z6ek met- ir.gang, van 26 Maa'rt 1931 €€rvol I
e'en krachttoer verricht <loor het klei'l1ood, po'sitler he'eft ultgesprok'enl dat hij,' met enkefe. autot!teIwn, Nederlandsche zoo'- ollldat In tijden van armoede, oogstq1is- want intellectueele ove~reding, overh~- Ui~ :8. Lands di~nst ontslagen, onder dankbewaarvan het maken vier maaoocl1i lOU
moe-ten dUreI1-, in zeventit~n dage.n kant g'6'ed polit'iek fatsoen, eigenlijk nret meer weI als Inhtemtchd, en ntin gev'raagd, lukkii1g, ecqn6mische tegenslag, de nood I ~n!,:rate~~~ nog fe~~s pr~teitab~~ ~~ ~~~~~n~~d~~i~~ie~;~n.aan den Lande
ter~g kan.
wat zij dachteN van de maellijkheden, nlet te lenigen valt onder zoo'n dlchte; ~.n v,an e en 0
ms, aa
IJ.
R a den. Pan <it j i' T j 0 11> d r 0 a d ien kl~ar te maken",
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"Om deze prestatie mogelijk te maken".
. .
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'waarvoo'r men thans en in de toekomst bevollting, dan zegt men toch eigenlijk volk, dat verzot is op praten en argu- n.t n g r a: t, patlh van h~t reg~2ntschar>
zegt de Matin, ,,losten de ambachts)ie~en
W,at 0,h.'s w.el n,looO'elijk l,iJ'kt is, d, a,' t .G~al' sitaa'.n. l>.I'j'
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sl~g~n: ,onder dankbetuigtng vcior de dooi.'
, ~f. 'Zij Sli1:!pell na~\\i~lijks en I~am~.~ ZOO~ de. ill 1 n 1 s t e r t h a, n s h e t beteld net eigen ert op .lava te verlaten emlgratie n1.. is noodig, Is geboden, is n. n
noo<itg het vlie-gtmg Parijs -, Amste r4a rp. o ,n t ,w e r ~ 1 a, a t, 1 I g g ~,n . en voor grond op Sumatra en de mi.dd~le!l onvermijdelijk: 0 p d a t d e m e n- men bereiken moet.
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r.~m aan den Lar.de beweze11. ilangdurige
om een. steen te gaan aanpa.ssen. Dank Zlj de behandeling ervan nlet v66r ~e ve~:- om dIe moeilijkheden op te heffen, Pas S c h e 'n z i c h 'i n nab ij e t 0 eHet
gouvernement
zal
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bUlte.ndlelli3ten.
deze toewijding del' Fransche juwelie~~
bIefiqna ep..; ar,tisans kOll: het sieraad! op tljd kle.zingen doorze~ ~n een zoo belan~rijk~ warineer men' met. deze menschen k 0 ms t n i t z u II e n v e r 'ct r 1 n _ gewesten o~ groote sc~aal ledige ge
kwestie tege~' ee'p ZO? p')siUef afwijz~~d spreekt komt men tot een begin van be- g e n 0 p d i t e i I and. En dan moet den m~t goeden ~rond open moetc:l
g~re'2d kornen".
Zoo meldt het Parijsche blad.
.
Wat oris vreemd lijkt, is de vraag waar- In~U~che advl~s i,n te pagen. v~~· ,e~n ~~:- grip iniake ,het gewe:dige probleem, dat men nlet de schouders ophalen en zeg- go~l~~ en ve~kav~len en kant. en kla~.I,
om bet sieraad eig~nlijk zoo hals over kop m~sslOnaire Kamer eer'l beshssmg t~ ver- wir edligratle en kO..loI\isatle kunnen gen: "Kom', kom, 't 'zal zoo'n yaart niet v?~r oo~uwmg Jer~ed, gratIsI muet~n
•
, gereed mO€st. Heeft men z66 lang met knjgen, zou inderdaad eep experIment noemen. Waarbij komt dat er geens- loopen!" Maar men meet er over naden- UI gegev In, aal~ e avan.en p u.s vr e
een decls:e g~wacht? Kon men niet e~r zijn met heel onplezierige en prlkkellge zins eenheid van gevoelen bestaa.t on- ken, dat in dertig; veertig jaren tijds de o~~rto~ht ~n ~W'entueele we~kvoorschot- "Tuimlorp ~ialal1g"
det 112slissen? Mcest daar<loor h~t In,- kanten.
der hen, dIe te maken hebben met dit bevolking van Java verdubbelt en dat ~en. En hiepnee eten
zal men van gouverdi~he .geschenk aUeenl dal1Jk zij die presta~
nementswege mg
gaan werven; beNa~r Aneta. uit Malang seint, heeft
ties ,van €oen Franoche firma klaarkomen?
prob:eem. En deze eenheid van gevoe- er dus per Jaar een toename aan men- tei- nag, d()elbewuster, overtuigender, jhr. Baud gisterenavond het tuindorp
~
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weinig landen mog(~lijk zijn, dat 'eel} nade A: M., v.~.' .ofhcleel, 9~~rJ~e,~ragAn
Wanneer men zlch ~an . daartegenover V. E. D. A. werven. Evenals de platen van ~~~
tip'r.a"al ~eschenk, hct hul<1ielijk van eel1 tallkwesties (de moUe-Ardenne tot ves- lets wll berelken.
aan de nleuwe stlchting "Tuindorp MaI geheel rijksci'ier, bij €elle bu1tenlandsche
tlgittg v'an den' zetel del' Venit in Indle
af~raagt, wat de emIgra.tIe baat op een MarIne- en Legerwerving tot In de klein- lang",'
\ firma, met 'bu-itenlan<cche materialen ~n is aangenQmen) kwam dan het ontwerp
De propaganda in de desa sc.n~al. van ..... ~ 26.000 ,Zlelen over ~en sie" desa,'s verspreid WOrdell zulle)i de
'gl:on-9stoffen en door buitenla:no3Che in stemming-: zij leverde 43' stem'men
.
tlJdperk van d r i e. jar e n, dacrn krljg~ \verlo~kelij'ke, sugge'sUeve ,reclaine-plakUl~starbei~ers g-emaakt worodt.........
tegen:, en 7' Y'09'r op. De sa~enst,ell~ng
Het Is heel moellijk te zeggeri ~at de ~en een inzlcht m de ondoororonde- ten van'de stukken land, welke in de OlJderscheiding
la~pongs en overal elders gratis te
De' heer G. vOll Glahn, se~retaris van
Ach, laat er oilS verder niets van y~li d~ ~~nd~~held is. aller·zonde~l1ng~t.: uitwerking Is van de propagal1da van 1,l)ke zwartheld van dit probleem,
ieggl!n:. D~, c'om'mentaar 'van onze Se- Daar vonden zlch, voo't het eerst en voor I de loerah's in hun desa's. Men kr1jgt
krijgen zijn, tot in de verst afgelegen de 'Stichtlng tds18werk der Art1stetdam-'
lIet probleem maakt geen de~a's moe ten d~rdringen. Men zal een ~che Maatschappij' voor Jongemannen
l\hlrangsche collega is werkelijk al dui- het laatst in hun leven, de he~r.en daar geen hoogte van. Zelfs de regen- ",
delijk genoeg .... :. En dit mocht n u z~ Soangkoepon en Sandkuyl, Jahj~ en: ten kO'men niet geregeld in ,aanraking
indruk
propaganda moeten voeren, die achter in Nederlandsch-Indie, is benoemd tot
zlct..l
heeft het biJ'belsche woord: Rldd,er
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ker toch weI eens gezegd worden. Te St~aate~l1el~r, Van Baalen .en Abdul, ,met het desa-volk. Men moet voor e e
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In de Orde van Oranje Nassau.
n nu IS e ~e en , a. eze kij op 1 "Dwingt ze om in te gaan!" Men zal
Uleer omdat wij zeker meenen te weten ~a~jid bijee!1...... met den heer Groenen-I goed deel maar vertrouwen, wat deze
<fit de keus oak het comite in Neder- ber~ . als ~even4~ man. Zel?en is ~et ,loerah's 'vertellen ,van hun propaganda. het probleem l11e~ den mmsten, indrl;lk tegenov~r h~t z~~r ef.f~~lente Nederland- 50 Jaar in Jndie
land dat het geschenk aanbood een te- heilige getal meer geprofaneerd dan En aldus mdet men dan ook maar ge- ll?-aakt, zelfs niet op de hooger ontwil<- sehe pacifisme, dat van Java een vredesdoor ~eze' onheillge combinatie van con- laovlg aannemen, dat zij die emigreeren, kelde ~avanen. Bij de tani's en de_de~a- paradijs l1eeft gemaakt; tegenover het
De heer. L. M. Sarkies, directeurl~urstelling is geweest.
s~rvatieve on~ernemers met rad~cale n.~- f werkelijk gaan op g~ond van teiten over bevolk~~g b~hoeft men daar natuurhjk r even efflciente werk van den DIenst del' eigenaar vim het oranje-irotel, h.er~lOnal~sten. ,In, onze stoutst~ f~,Q,ta~J~e~ ~ de kolonisatie en niet op grond van ~~el~maal met mee .aan te k,omen, en Volksgezondh~id, dat JaVa tot een pa- d(,~kt heden, d~il dag waarop hij vijftig
11et dllbbele ((llllgez;clzt
hebben wij dit nooit kunne~ dro.Qmen"j goedbedoelde maar te s~hoo~e voorspl~- t oo~ onder de European~n zijn er, dl~ radij~ van gezondheid gem~akt: heeft. jaaf "geleden' In' Indie voor het eeist
\vii' 'zijn niet zoO! dol OlP de .Groene Me~l kreeg bij het .debat uit de s~eech geUngen. Men kan daar nlemand eetL hlervan niets ~illen hooren. Die ~e en nog altijd naar ve~~eteringen streeft; voet aan wal zette.
van den heer .Soangkoepon een Indru~ verwijt van mak~n, noch de loerah's, h~melsche zeg~n .ongebreldeld aanvaar- tegenover ~e dienste~. dIe voo.rko~en,
I
A'Ibsterdalnmer: 'de oude dame is' op 'van hetgeen m sommige gev~lIen ,de waimeer zij aldus hun portie gezinnen d~n en een mtkomst van boven ver- dat ergeris OP' Jav.a. voedselgebrek gele- Jubl'lee~ell(1 Proefstatl'o',n
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clEm wordt, een, ininstens even e f f IClente
it~., .~oh?;ende kwasi-ad,vertent.le vi,nden ~OOr~lge.rs ,~~heerscht : . zijn. s:tan~punt t hooger~n als zij n~e~ te 'Yeten komen of f Dezulken \1ferken er rusteloos ~an~ dat ·propaganda moeten stellen ?m dit pa- . Ult 'Mgla~g se'int Arieta, dat daar
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' was ong~veer dat van,4en man, d~e om- <1e voorsplegeUngen,ri:lisschien te schoon alle natuurlljke remedies of wII men, radijs te ontvluchten en lets ooters, glstel'enaVbnd in verband met het zlIvewi . toch weI een zeer te waardeeren dat. ~e, keuken he~ niet aanstdat, zijh' zijn geweest: Ret feit echt~r, ::tat er bij a~le irigrijpen ,van boven, Iangzanl€l':l:lnd l m~oler~, groote~s e!l nog v~r,schi1lende ren jubileum',' van het Proefstation een
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heele hUis laat afbreken. '. ~
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de thans ver€rokkeri emigniriten bezit- Ultgeschakeld' worden.
te-gemdetkomingen en premIes Op dell gedenksteen is onthuld-, welke is aan, Hoe dit zij, wanneer nu aIleen de 011'- ters' van' grond W~lren (~ij' het : kle1r~e " lIl,er ~ijn de ,drie geesels VOor ~e be- koop ~e, te' beko~en.
.
geboden door de Landbou\v-v,er'eenlginKameleons, verkleur€ll terwij1 u er or
Pas wanneer aldus dit werk voar de gen van Malang, Kediri en Besoeki.
wacht: rood-rcse-oranje. Voor bru:lofti.=Yl dernemers vaal' viaren geweest en aIle lapjes) zou er op kunnen wijzen, dat er I vojI,kmgstoenanie: oorlog, zlekte,n en
andere leden tegen, was er ove,r deze fen begIn van inzlch~ komt In de nood- Il~al).gersn60d. En het voortreffel1jk Ne- emigratie van het· overvolle Java naar
€ll: andere partijen. Br. motto "A:ltijd maar
draa-:en," Amsterdam.
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ae,rlandsche gezag he~f: hen, ~ndailks ~~ ye~~al. ledlge buitenge'Nestery. wOl'dt Het .wapen.feest ~e Bandoeng
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MA~ANGSCIIE LANDBOUW- VER.
welke een zeer bedenkelijke referentie zelfsta·ndige bedr1jvEm van het'land hee- schene;i. De mocrelijkheid \zou dus niet ~~an ~ ge tOfor d,en w l °Inged aor 1 dun
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~n ~oo zlet men d~t er~ ~n ~e regeer~n~ mottes waren aangenomen, hetgeen, permanente zlekte, bestrijden wi} op
J.J. de Stoppelaar VOOlZl er.,
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van N~derIa.n~sc~-~n,~~e,~~~ en c:m~e~l-. dunkt ons, een hoogst verward beeld, doeltreffende wiJ·ze.
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Nadat in' het najaar 1936 de voorzitReeds een dader gepakt
a~r a S Z iJ. s, ~o~ 11jakns 1jvne e ' nuatu,cdes z~~ dhebbenlkg~gevd~l~ v~n . de wel?skc enI
Dlt klinkt allemaal gew~ldig mate- ter der Malangsche Landbouw Vereeni"..... : Wij ill! l'elatie staaIlll1et, hr2t p~rt
w
SOlleel der "afdeeling uitgifte mijrl:rechten." v~n. m~en ng m??e
Z"
an.,~ Ya;n. e~l Vo ~r~a,' r."r IS. na ,~ur IJ we l'1allstisch en cynisch maar men zal het, ging, de heer' Celosse, den wensch te
van' den luijn:bouW,dlen~t va~l Pat Pepar- h,~e~ yan H~eft~n, r~gee~ln~$ge!"a~htl~- ecn ~~dac!ltel~g~n~.te b~denken waarh~ \viI men Qver de nqodza:lk yan emlgra- k'e llnen gegeven had, af te ti'eden als , 'Het was de leiding van het pandhuis
, t:~1fr.t ~~n~~lk~1~/~el~1~~rs :i~~;elri~~ de ll1, .d.e tm~k:vest.l.e, gel,ooft Jnamens b~~de'Jmotl;~, V~~s~ll:, .~e~ ka~ ,zeggen, tie denken en spreken, toch onder de vo6rzitter werden naar' diverse zijden ~~n de~ Grooten Postweg- Wes~ t~ Ban-'
waar alle mijnbouwzaken worden b'chan- ~e re~ee,ri~~}. ~I~t aa.~ ~~ eff~clen~r ~an Wl~ Z,IJ.l1: ~~t den, .~1P~st~~ o~~J,'tuIgd dat oogen' moeten zien. Emigratle is niet een voelhorEm~ uitg'estoken 'terieinde fn deze doeng opgeyall~n, dat d~ beambte, I"
~i~~i"~ns aUe mOg€lijke hulp ten dien5t-e la.l;1.d~b~d~fJven.' e~ .~e ,lieer, ,H~r~~ re~e~- d~ zaak met kan bhjven .Z,oo~ls zij is, stokpaardje van een paar economen. vacature te Yoorzien. GemakkeIijk was die als los verkaoper in dienst was, niet
rings&"emachti~.d~~~r ~onolllische Za- Wlj meenen dat de oplo~sing llgt In een Emigratie Is niet een middeltje, dat men het geen$~ins o~ te slag~~ i~ de bez~t- was, binnepgekomen' en ook t!,\uis niet
ke!l, ~eet z~~er. (.x:amens ~e re.?eer1~g), zelfstandig maken van B.anka, a 1 S 'toe kan passellt maar ook kan nalaten ting der vdorzittersfunctle, aangezien'de bleek te w'eze:ll: Toen oo~ ,'£lan ~et', l'icnt
wu vermoeden dat 't Hoofd: van den d~~
kwam, dat ziJn administrafi'e n.'fet·, in
~J th~,t k'Ye\t~~~ '... . . t kken d a t n i e t k a n zijn wij bereld Emigratle Is de eenige manler om de vlce-voorzittei, de he'er J.J. de stoppe- oltde
Df~i'lst
den.. Mijnbouw weinig in'geWas en er' parid'e'u v'ebnist wel~cie'n,
z1j het
andere ~oorwaarden dan bevolking voor zelf-verstikking te be- laar, niede bIijk gegeven had van zijn
nomen zal zijn met het bovenstaande, bl ,: ,a ,~ !~,. a~p tf~Si ~~ge.,ro
ward de politie' "an een en ander in
,e"
ell:
,~~
hn~g
.wJe,e
,mo
,e~,.
ndl.even~
d'
e
die
werden
aangeboden
_
een
fusie
noghoud~n.
Men
kent
het
onsmakeIijk
voornemen
tot
aftreden
als
bestuursv06ral w'aar er in' den laatste'n tijd nogKennis g~s~eld, dIe ~r In' slaagde den
van den eer anssen en e van en
l
•
'
,
.
,"
woord dat aan Douwes Dekker wordt
al" geklaa'gd wordt over bedenkeIijke u' 'V' .' .J 'I dl .. '
" . I'd'
".. ihaals
te overwegeif.
Maar'
dat is toch
. ; .. , '
m~n r~ O~djoen~broe~g~ te a~·res.teet:e~.
e aar
.'
1"
'
,
-"..
,
toegeschreven
dat wanneer ledere In- lid .
.u eer an tie s ngen. bb" dl SCUSS
',~Iekken" bij dien Dienst, iuist op het o 'e had I ats v6ar d . 'stemm' ing over weI een lellwat gewrongen redeneering. '
,,'
be heer De Stoppelaar is thans op dit I:I,ii plee~, v~~r, o~weyeer ~50 g~l~den, ~~:
) ., p ~ "
b" .e, ;.. , .' " Een onzulvere stemming 'Is g'elukkig heemsche ~n ~ndie ,?P hetzelfde' ~getlpunt van aahvragen en dergelijke, h":'etr .~n~werp,.
d,e . eslissIplS Jntusschen
" ' , .. ,' .'-,."
b1ik zau spuwen er genoeg vocht ZOtl ko- voornemen teruggekomen 6n ver~raar- fraudeerd te hebben en is iniuiddels h'l
welke ill den regel zeer gehehn worden ~erst daa~na... D~ ~~rste b~oogde 'prinel- vJ?OrkOme~~jdOqrIde wijZite, wala~olP de heer men om alle Europeanen in te v'erdrin- de' zich, bereid, den voorzittersstoel te arrest gesteld, nieldt onze Balldoengbehandeld. Hetgeen trouwens ook is pleel~ i l} s t, e' ~ m ~ !l ~. ~l.t te spre- anssep. ZI ~ e ~~n ru.en nw erp~
sche correspondent.
ken. Er Is iets- veel ver;;chrikkeIij kers beklee'c!en·. '
v~rseschreven.
~e!1 met <,Ie .rusl~, ,do~h V{ens~nt~ t~ru~Hoe dlt zlj: de motte-Van Helsdingen dan dat op komst op Java (e~ op sn~lIe 'De heer De stoppelaar behoort ook
jUi~t ~p liet mome'nt, da~ twee recherneming va~ d 1.,~. we~,~911twe~1? en. e~~ kwam het eerst fn stemming en z1j werd k9mst) nt wanneer de Javanen zeit x:eeds tot de ouderen onder de planters cll'eurs' blj het pandnuis op wacnt gIn'",
~ehe~~ ~!euwen opz~~,. m~~r i~. ove~een- aangenomen met 3~-14. ffegenstemmers n~et de riOodzakeIiJkhei~ i~zi,e~ ledig.e in Zuld-Malang. Hij kwam In 1912 op gen staan, zagen zij, dat· ,een ,ander
D'RA1"i\ TE TELOKBET'ONG
s.temmlng met . d~ ~elan~e~ des lan~s. waren behalve de leden dIe v66r het gebleden op ~e zoeken, Zlj zlcnxelf door Java en trad 'In dienst van een 'znster- beambte een pak aan een Inlander oui~e ~weede,"di?' v~n '.den h~e~ y~n. ~e~~- fuste-ontwerp hadden gestemd,' de V.C., de ?n~eb~eldelde be~olki~gstoe~ame, ifl land \tail de ondet'nemlrig ;,Kali Bakar", ten 'overhan~ig~e.. z~f ,nam~i:l het ,i?~k !~~
Onze correspondent schrijf~ ons:
din~en, ~~es ~e fusl~ ~!llpli~l~t I ~~ e.h de Chlneesche leden Kan en Loa, en de de oceaan, zUI~en drmgen. En wanne?r waarvan hij th-ans admihisti'ateu'r Is', beslag en ~e i.nl1oud bestond ult ecn
~erzo<;~t de ~e~eering ~vet t~ g~an t?~ "wilden" Van KesterEm en ,Coolh~tts, de bevolking van ~ava ~acht met dlt m en weI "SOeka'ranie", 1 Ja'nuari 191'4 went aarital ihig'en. lie\; veriri6eaeri~ is ge\vetDe Chinees Lim Hie, te Telokbetong, de reqrg~<o~lsa~i~ ya~ Banka ~ot. zelfs~a.~- Plus de' heer Prawoto, maar'zijn ;,tegen" te zie? tot de desa s van nu hun dubbele de heer 'DB, ~toppelaar tot' adm'inlstn~ tigd, dat deze beambte een handeltje oIl
wIens Inl. huishondster ontrouw Is ge- di~ .1~!1d~~~drij~, : en. beva~ ,vo?rt~.,aa,~ was een zoo klaarblijkelijke vergissirtg, bevolK,mg hebben ge}<regen zond~r een teur 'van ,:Soekarame" aangesteld, en in eigen houtje dreef, tarwijl verder nog
worden en overgegaan naar een ande- met Biiuton c6ntact ~e zo~ken vo?r de dat men 'wior' de' gen"oemde stemmen- verduobeld grondoppe~vlak, dan l~ het Maart 1920 van "KaU Kenipit". Na het yermpeden' bes.taat,: dat, goederen.
t~ laat om nog met de emigratie te 00- ee·tllge jaren' volgde een' overplaatsfug pi)voorbeelcl' goiIde'ti sienlderi, we'r<:l~l\
ren' landgenoot, stak in den nacht van vormil.1g van een ~erkooP$Organlsa~ie. cijfers elgenlljk nioet lezen 33--..-i-13. '
16 Feb. het huls van den nieuwen echtHet komt ons voor dat het. jUister ware " (. '. ' '. ',' ,. ,.,
,.
ginnen want dan zou zelfs beraamde en naar "Lebakredjo", sedert 1927 voert 1)ij v~rwisseld\ voor soO'rtgelijke, echter nlet
vail' edelmetaal vervaardigd.
'
genoot Vall zIjn geWezen gade in brand. geweest eerst over de mot1e..Jan&sep· te ~'~e~ is ~ns· ni~t ~ul~~li)lr" ~~~ ~ut qP gedwongen massa-emigratie de ramp bet, beheer van "Kal,i B~kar".
'
Terwijl het huis brandde en de inwo- stemmell en daarna over die 'van den heer dlt t1jdstip' de ~o~te"Jan~sen n<:,g ~on nift meer kunnen inhalen en voork?~ . Mede door zijn proefnemingen op we- j I1et onderzoek geschh~dt dOor den inners,' vier in getal, bm hulp vroegen, Van Helsdingen. Maar van veel belang . ~ebben.; B~ter. w~re, z~ ,toen maar .1l1- men. Nu. kunrien de bedjes nag gespreld ~en~~happelij~e basis gefundeerd, kreeg specteur van den pandhuisdienst llit
stond Lim Hie kalm voor het huis te
dat p . 'tt h' let ~"ee t ij'
g,e~ro~ke~, Dat, g~schloo~e, eC,hter nl~t I worden 111 de streken, waar geen bevol- de' heer De Stoppehiar naam op cul- BatavIa, den hear Van Kestereu, die
\vachten en gaf aIle vier, die het huis zou
I r~c sc
g w s t ~ n ~at Nu werd zij .very{orp,e,n. Om he~ s~atis- king Is. Maar dan z~1 meu: lu~raak gaan t'uur-techniscn gebled, en vele ' malen tQevaUYg te l3andoeng vertoefde, en door'
verlleten met een vliJ'mscherp steekwapen demaa ree~ s van e vor~n vas s on
a tiekje te completeeren: met 37 tegen 10 trekken aIleen afgaande op de bevol"
de veer de meerderheid in den Raad
.
,
droeg hij bij tOt de leerzame debatten de recherche.
ieder een paar porre~l. Daarop verwij.".-.' ,
,.'
"
stemmen: V66r st'emd,en nu de v.C., de kingsdunheid in zekere streken.
'
derde hij zich en niet vel' van den brand nie.~ .~?-.n ziJn .zijde zou krijgen ....... VOO!- ~cqnolniscne groep, en, de heeren Kan,
" i n ' ver'gaderingen met den wetenschapVast staat, 'dat geen beleeners zijn bC'in een' donker hookje trachtte hij zelf- namehj~ aIs ge.vq~~ ~an het f~it ~~t 4e Loa, Van Baalen, Coolhaas en Van KesEel~ wonder nO,o(li~ p~lijken staf van h,et Proefstation, ter- nadeeld ell' OOK, dat I" die een spoedig
mcord te plegen. De politie en de te hulp voorstelle~ in zijn v~r4e4~~in,~ he~. ~c- teren.
"
wijI versch1llende' voordrachten door ontdekken van zijn fraude zag aankomen, om deze reden was gevlucht.
'Sclfietende kampongbawoners vonden bij cept \yel ,~~e,r ~terk gelegd ~e~ft op d~
,
."... "
, '
,'.
,H~t was onge~wijfeL1 hierop, ~at ~e hem werden gehouden.
den' bran'l' eerst de vier zwaar g~won- V 0 0 r.? eel f3 11- val~ fus~e in h~t ~l;
zqo is dan de. t1n,f}1s~~ v~rwor~en. M~ar ,slotzin van het meergenoemde hoofdar•
. d~n. en daarna den zelf moordenaar, die ~~m~en,: In~.1aats val) op ~~ )~~WaFen ~,ij 'is ~~e,t v~11 de o~an", ove.t: h~~ vodr:- I ti~el duidde:. "Bij d~zen o~lt~~glij~~n .?edenmo~gen' k\y.a~ . de Malan~sc.h~
:hoew~l zwaar g3wond nog in staat was te~el~ <:i eze f~s~e" in hedt ~1~ond~r ...:pit loopl.g resuttl;la~ v~r~~ug:~n wlj .Qns~ o~ qrOO1d heeft zij (cte Regeering) behoefte Landbo~w vereenigl~~g'll1 eer'l druk be,~
}~i~Clrl;"~~~I~EN OP S~l\IJ\TRA ,de door de politle gestelde vragen te 1~~p~~ \~r ~~,n,:o~l<,. al a~el~~ ~o~ ,d~t rede~en, die hler lliet ~~g, ~ens. behOe~er'l1 aan .'3 hemels biz-ondere zegen". Zon:' I zochte vergadering blJeen. AfsCheld werd
.•
be.antwoorden. Onmlddellijk werden alIe e~~. d~~ .o~~~r~,ee~en~a~s, ~i hee~ ~er~:- toe w:ot4e~1 n'eerge~chr~v~n .. It,idle 'moet der een wonder bijna zal de Regeer'ing I genomen van den heer Yli~rboom; den
Naar d~' Deli' Crt. vernau1: zal de' Atj"eh
yijf gewon4el1 naar h~t hospitaal te ~ens, z~n J:1andteeke~~ng ,t~rugnt.ln\. d~:. d~~ p~ach:ti~ be~i~ rile~ ultl.handen ge.ve,n. er lll~t in slaRen de JJtvaarische b~vol- I nestor van de ~alangsc~e planters" die TrtltU met ingang van' 1 ~eptember a.s-.
Tandjoengkarang get~ansporteerd, wa~~ zien de reactie fn de zaal was het ,l~t Oe Volksr~ad 'heeft ,g~daa.~ ~at ,hiJ. k~~ king te overtuigen van de bittere nood- I t~ans na 44 jaar heengaat. De af€reden- : nac~tt~e~n~n laten 100pel) op het trace zelfmoordenaar na aankomst overleed'l van de motte daarmee bezegel~.
om duidehjk te maken dat men dlt In zaak van emigratie. Want die andere de voorzitter, de heer Celosse, Is ver- ject Lho Seumaweh - Besitant, waarIntusschen werd de brand, die slechts
Wij zljn daar niet rouwlg om, want Indle ook niet wenscht, Moge het elnde mogeIijkheid, propaganda voor geboor-I vangen ,door den heer De Stoppelaar. door de duur van de reis Medan - Koegeringe schade aanrlchtte, met eigen tljdens de discussle bleek dat bljvoor- den strijd kronen!
tebeperking, daaraan zal men, gezien De overlge bestuursleden werden her- taradja van twee etmalcn tot 26 uur
nliddelen gebluscht.
b,eeld de heer Van Helsdingen eige'nlijk
R.
de overtuiging en pl'incipes van het: kozen.
wordt verkort.'
v ,
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Inheemsche Cultuur

MEN SCIIRI]FT ONS:
De Waranen van Komodo

.

,

':

~.

•

Aan het [aarverslag over 1936 van de
Nederlandsch-Indische Vereeniging tot
Beschermlng van Dleren te Batavia ontleenen wij het volgende :

':;-r

. '

Agenda

De Dierenbescherming

Arabieren onder elkccr

TWEEDE VOORDRACUT VAN DR.
IIIDDING

/

Van schuldkioestle tot veltislclg

_J

B~Ti\VJA

Bioscopen hedenavond
Naar aanleldlng van het verhaal van
Olsteravond hield dr. K. A. H. Hidding,
den heer P. W. 'de Willigen over "De hoofd van het kantoor voor de volksHedenmorgen zette de landraad te . zoover zij ontsnapten aan het practiHet [aar 1936 onderscheidde zich in , 0 lob e : "De Man, die Wonderen ken
Waranen van Komodo", voorkomende in lectuur, voor de leden van de Volks- Batavia onder vooraltterschap van mr, sche en strenge ingrijpen van mr. de
bijna
geen enkel opzlcht van de vorige doen",
Maagd
van
1ste blad van het Bat. Nieuwsblad universiteit in :de Re<:htshoogeschool I. C. de Regt de behandellng voort van Regt Rex - The ate r: "De
grooten omhaal van woorverslagperlode.
Inhet algemeen kan Nieuw Guinea".
van 16 dezer, wU ik U gaarne een en zijn tweede voordracht over "De hoofd- de Arablsche mlshandellngszaak, die de den ontkenden, dat zij schuldlg waren.
Dec a - P a r k : "De Weg naar Roern",
ander mededeelen van hetgeen ik ± 44 lijnen der Inheemsche cultuur en men- mishandeling door een drletal Arabie- .Integendeel, had volgens hen Oesman worden gezegd, dat het ledental nog
C i n e ma : "De Kleine Lord".
terugloopend
is.
Er
mag
echter
worden
ren van een rasgenoot betrof. wegens de vljandelijkheden geopend,
[aar geleden persoonlijk op het eiland taliteit".
•
Cap ito 1: "The Case against Mrs.
geconstateerd, dat, rekening houdende AIl1J2S".
H'
.
. ....
Komodo heb mogen ervaren.
De cultuur, zoo begon spr., Is alleen ontstentents van een lid moest, gelijk
M a x i m : "The King steps uit".
wiJ meldden, de landraad de voortgezet- r
iema werd .als eerste getuige voor- met de inkomsten, de activltelt der at; Ais parelvisscher was ik in het ,jaar vanuit de natuur te verstaan,en de te beha'ndeltng eenige malen ultstellen. geroepen de mlshandelde Arabie~ Oes- deelingen groot is geweest.'
C e IT t r a le B i 0 S coo p: "The T'2xas
.
,Ranlgefs"
1893 met' een gedeelte van mijn vloot, ordening der natuur is in de cultuur Hedenmorgen. nam, een ander lid zitting man. Deze deed eerst omstandig het
De verhoudlng tot de afdeelingen was '
.
1)..1. 7 loggers (elk van 15 ton tnhoud) terug te vinden. ,Zoo is ook de wezen- en de raad zette na summlere herbe- v~rhaal van de sehuld e~ de tenslotte in het verslagjaar gunstlg. Nieuwe at\VAT IN DEN AETIIER IS
in de huurt van genoemd elland, toen lijke beteekenis van allerlei cultuur- handellng de zaak voort,
.
mlslukte pogingen. om deze te e1f~er deellngeri werden gevormd te Besoekl en
een opkomende storm mij noodzaakte verschijnselen aIleen te be'grij pen als
ZATERDAO, 20 FEBRUARI
.
.
ure te voldoen. Toen "after all" getulge Pekalongan, Banjoemas en Magelang,
om een velllge ankerplaats te zoeken. men weet waarln het wezenlijke der naMr. de Regt begon dan .onder groote standvastig bleer en zeide dat het geld terwljl poglngen worden gedaan om te N i r 0 ill 20.10 Boekbespreking :
"WcIk- liet daarom de loggers bij Komodo tuur gelegen is. Dat is die verborgen belang stelling, voornamelijk van Arabi- niet meer bij hem gestort kon worden Bodjonegoro en Patl een op te richten.
reldcorlog".
Rad~Q\toon€el "Pengliankeren en b aaf mij, vergezeld van orde waarin alle tegenstellingen zijn op- sche zijde met het verhoor van de drie i kwamen de wandelstokken en het stuk
Qp het eind van verslagjaar telde de V o r;o (Mam ~~.O() boer
hati".
(wee met beau~lOntgeWeren gewapende genomen, het is dat goddelijke .level~ beklaagden Said Aloei bin Salam Alatas, I' iJzer voor den dag.
vereeniging 23' afdeelingen.
ZONDAG, 21 FEBRVARI
matro2;en a' n wal waar wij eenige man- waarin dood en leven, goed en kwaad, Salam bin M.:lchfoed en Awab bin Mach-/ . M t
Het noofdbestuur heeft gedurende het
h
.
. e de omp ijzer kreeg getulge een verslagj aar getracht verbetering te bren- N i rom 20,15 Vi'OoIrecital.
rienafkomstig va~ Laboean Badjo aan- etc.een zijn en dat..de Qorsprong i.~·van foed.
tIk van voren en klaarblijokelijk om het
froffen, die met het verzamelen van al het· verganke.I.IJke. De rnaglsche . .
20.()Q "The jazz ':glovel's".
.
Beklaa,gden sta~n terecht omdat zij evenwiciht te he'rstellen bewe~kten twee gen in het lot der trekdieren. Zij heeft . ~.
(Mal.) 8.00 Toe:spraak van den
schildpadschalen (een bijzonder kost- kra~ht en de ;VIJsheld hooren daar
zich te dien aanzien met een tweetal
So€osoehoenan, en den
tiare soort) op de kust van dit eiland thUls, want .de Wljsheid is de macht, die een rasgenoot, ~esman bin Badjened, der beklaagden den man van achteren circulaJres gewend tot de Regenten .en
gcuv'.:./rn~ur van Solo.
~et
wandelstokken
en
.
een
stuk
ijzer
met
hun
wandelstokken.
Hij
is
onder
een midde\ van bestaan hadden.
I zich in de ordening en in het evenwicht
de voorzitters der Gemeenteraden op Ja- Z i€ e s 'eUl 17.15 Oudi3 held'enlie-d2ren,.
dermate
hebben
t,nlshandeld
dat
de
man
den
let,terlijkenindrwk
van
het
geval
, . , D" '. B dj'
"
d'
1 del' tegenstel11ngen oRenbaart.
'" eze" a onee~en woon en In paa - I
.
' ..
ernstige verwondmgen opl1ep en bewus- bewuste100s ineengezegen en kon dus va en Madoera en tevens over deze aanwoningen, welke zij op ± 2 meter in . In allerlel cultuurverschlJnselen ~ordt
teloas neerzeeg.
niet meer verhalen wat hierna is voor- gelegenheid den Procureur-Generaal een ~ ~ ~ ,
~ee hebben opg~steld om zich, zooals zij nie~mede het contact gezocht en m ..de
schrijven doen toekomen.
Said Aloei had n.1. een schuld van gevallen.
mij vertelden, tegen de lastige "boeaja k~nst tra~ht mel~ op een verhulde WIJze
Het resultaat van deze acte mag zeer
'J7 eerbericllt
f 200 bij een Arabier in Buitenwrg. Daar
Hierna kwam Siti, de b~u.~vrollw, als bevredigend worden genoemd. Van vele
darat" ("I~ndkrokod11len") te bescher- 11ueraan Ultdrukkmg te geven. In
hij niet betaalde. was de zaak in handen getuige gehoord, vertellen hoe zij In het regenten en enkele burgemeesters werd
men, die door hun groote roofzucht en .
Van Zaterdag 20 Februari 1937
kwa'adaardigheid het geheele eiland on-l
de my the gesteld van mr. F., die reeds een aan- g~vec~t gemengd werd, zij het danook antwoord ontvangen, dat bedoelde aanget'egenheid de volle aandacht had niet
Het Centrum vall' het gebied van 1100veilig en onbewoonbaar hadden ge- 'wordt hiervan gesproken en in de ma- yang had gemaakt met maatregelen zljdehngs.
Zij hoord€' het gevecht en de slagen aHeen, maar dat ook met· de gegeven gen druk is uit Oost-China Oastwaarts
maakt. Waar de krokodil volgens het gie en de cultus zoekt men er verbln- veor gijzeling van den schuldenaar en.
geloof van vele PolynesH~rs, zooals be- ding mede. De my the is een hell1g ver- de desbetreffende kosten reeds had ge- en kwam toegeschoten. Ontsteld riep suggesties rekening zou worden gehou- i gel~open en be,vin~tzich nabij ,Kioesjioe
ze uit "Oesman maoe mati'! !' .
Rend is' tot de, "heilige dieren" wordt haal, dat bepaalde instellingen garan- stort.
den.
. .'
.
.
(Nagasaki 768,2 mm), Naha 767,7 mm,
Bovendien werd het vervoer van dfe- Koshi 767,5 mm). In Centraal Westg,erekend (de "boeaj~H wordt in ver- d'eert, daar 'zij in wezen het door godOp een goeden dag. echter kWam Said
Op haa~ geschr~euw kw~in .Hadji
sch1llende streken van den Archipel als delijke wljsheid geschonkene herhaalt. Aloei met zijn twee kamerade'n, Salam Tabra~li bin SarmBi toesnelleri. Deze ren per scheepsgelegenheid aan de orde I China ontwikkelde zich een depressie
"orang toea", d.w.z .. v66rvader vereerd) Als voorbeeld moge de Soendaneesche en' Awab bin Machfoed, bil bes'mim bin kwam onve1'vaard tusschenb'elde, orit- geste~d. Door bemiddeling van het (Chungking 759,0, rom>. Een tweede deen deze "landkrokod1llen" van komodo; iijstmythe dienen, waarin de rijst e'n Badjened, den gemachtfgct'e van den wapende de vechters ~n beeindigde hier- p.oofdbestuursl1d dr. C. Kunst; hoofd van pressie ontstond Noordoost van Japan
den Surgerlijken Veeartsenijkundigen (Nemuro 755,0 mm). ill Noord-China en
naar een oude my the oorspronkelijk de haar bedreigende plagen als zuster schu1delscher om alsriog de verschul- mede het treffen.
,
menschen, d.w.z .. eigenlijk de eerste oe- . en broers afkomstig zijn van een' va- digde som te betalen.
Na het verho:Qr van hadji Tabrani, Dienst,' werd.. de daarvoor h~ a. ~nmertdng Maritsjeerije is de druk opnieu.w gestewoners van het eiland zouden zijn ge-: del', den slangengod. Door het ingrijpen
Deze verwees hen echter naar mr,.. F., dat dit expose bevestigde, kwam Satia, komende . dlerenartsen opdracht v~r- gen (Tslngtao 765,8 mm, Moekde.~ 771,0
weest, die op· een kwaden da,g wegens van de hoogste godheid ontstaat· de die de zaak immern reeds in handen de vrouw van den mishandelden Ara- strekt voor uitwas~en te waken en zoo- ' mm,. Kirin 767,5 mm). In Zui4",Chin~,is
veel mogelijk medewerking te verleenen de druk weI gedaald maar nog relatief
hun .zonden door een machtige "nitoe" rijst en leeren de menschen de voor- had genomen. Toen de drie beklaagden bier voor de groene tafe!.·
(booze geest) in de gedaante yah een t I::chriften 'kennen voor den rijstbouw, zich tot DU. F. wendden slaagden zij
Nadat na eenige oogenblikken pauze voar een zaakkundig en humaan trans- . hoog (Hongkong 764,3 mm). 'In Iildo,
.
Ohina en d~ ,Philip~ijnen w~ren de
j,boeaja" werden veranderd, ls het weI waardoor de rijstbouw en e¢n geregelde even;min. Deze deelde hun n.1. mede dat voorts mr. F. in wlens handeilt de schuld... p o r t . '
Subsidies werden verleend aan de af- ,drukveranderll1gen klem (PflUllen 764,7
begrijpen dat deze dleren door de' samenleving op aarde mog~lijk wordt. reedsdegiJzellngskost.en. gestort waren. vord.ering was gesteld, gehoord was,
primitleve eilandbewoners in het bizonDit zijn magische practijken, waarln Qnverrichterzake keerde het trio dus zonder dat hiei'dOor een nleinv licht deeling~~n Pekalongan,. Madom'a, Besoe- film, Saigon 760,5 mm, M~nilla 761,1 mm,
del' werden gevreesd.
meer dan menschelijke wljshei~ zich terug en begaf zich wederom naar Oes- op de zaak werd geworpen ging de ki en Madioen en aan het Paardenfonds, . Surlgao 759,7 mm). Ook m Malakka, Su, '.
\
openbaart, zoodat hierdoor de mensch man, aan wien zij het geld alsnog wil- landraad in raadskamer teileinde te respeetfevelijk voor den bouw van een matr~ en Java 1?leef de druk stationair
Dlt \y~s, d~~l o?k de r~den waarom nie- op een effectieve wiJze deel kan nemen
dierenasyl en voor oprichting van een (sa~ang 757,4 mm, Medan. 758,0 mm,
mand Zl?h In de b~sschen waagde, waar aan den eeuwigen strijd in de natuur den overdragen. Deze trachtte het drie- be~USsen over een verzoek van den ver- poliklinlek te Soemenep, oprichtingskos- Singapa:ore 757,7 mm, BatavIa 75~,1
tal
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om
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drie
genoemc.e beesten m groo~~ igeta~~ jacht tusschen machten van opgang en verhij in dit vergevorderd stadium dit niet beldaagden, wann~er de zaak he:den niet ten, in stand houden; toezicht op dieren- I mm). In. het Noorden ·en. Oosten v~n
maa~ten.. 0I?, h~rten en wII~~ zWIJnen..
nietiging.
meerkon 'doen en lilj deze gelegenhei:d zou worden afgehandeld, op vrlje voeten mishandel1ng en afkoop van paarden.: den Archlpel daalde d,ruk. Celebes hgt
~; Om mlJ hlervan te overtUlgen, trok lk
.
BU in het Centrum van een vlak miniontstand de vech,tpartiJ, waarbij. de drie te, .Mellen.
" .....
met mijn~ Manillaneesche matrozen het
Ook
mUlp (Bandjermasin 757,3 nUll, Anlbon
beklaagden
Oesman
behoorlijk
toeta'kel<9it
verioek
wereI'
ten
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loii£ar' palmen en tamarinde boode wajallg
,
757,2 mm', Koepang 758,7 mm). In Auden.
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beklaagde
toegemen begroeid~ b6'~ch in' en he~ dllurde getuigt hiervan; hiervan gaat, cen maKRINGRIJEENKOl\lST DER V.C.
stral1€ onderging de druk weil~ig vera~Allereerst werden gehoord de drie staan. Hierna stelcte mr. De Regt de
niet lang of ik ,hool'de een geritsel tus- gische versterkinguit, maar dit spel
. ' .
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25
dezer.
De kr1l1g Bu'tavHl, der V.C. heeft glS- 7554 mm Alice-Springs 757;1 mm).
schen het struikgewas, waaruit plotse- heeft ook eeil ethische en mystieke beteravond een zeer geslaag,de en goed be-I'
'.
.
.
l~p~ .9H .i ~ {uefer afstand van ons, een teekenls. Op het scherm, het tooneel del'
zochte bijeenkomst. gehouden. .
. '
. H 0 o,g t e WI? d e ,n. Deze wal~~en
teusachtig beest met opengesperden muil goddelijke totaUteit, speelt zich het spel
Er werden enkele uitmuntende films n;eest ult Oostehj,ke tot No.ordo~~.~e iJ~e
~e. voorschijn kwam, gereed om ons aan del' goddeli}ke vo~rouders af, zoodat de
.;
vertocnd van de ondertrouw van het nchting..~lechts 111 he~ ZUldoosten van
~~ . vallen .. Na het monster met eenig.e· foeschouwers opgenoriien worden in een
ShJgende Critnillalite'it
, . ~,OnI)eschofl"
..,
. .
'.
.
Ned. Im,lIe heerscht nog. We/:1tmoesson.
schoten te hebben neergeveld, waarblj andere wereld. Dit laatste wordt steeds
,
'11:'
VorstehJK p.aa.r, het ver~~erde HaagJl\ Manllla 'krachtlg Oo'st. Aior $.ta: r .matig
1J.et no?, kans he~f~, ge~i~t.: o.I}~ ,!r,et,.z!i? 'ge~~CI;1~ ... Zoo min ais i.t,l ~e natuur het
De criminal1teit in de hoofdstad is il'\ :d1:teekenaar s. heeft in een der kam- van de ~u\\ehjksfeesten 111 Holland en ONO. Singapore matig NO. Batavia en
~weldIg~n staart }~11l{~ ,en, ~,e,c~t,~ kIap: uiletlijke en veranderhJke het, ware en ide laatste weken aanzienlijk stijg,ende; porg~"van Batavia een vr~emde erva- te Bata~~a."
. .
Semarang matig' ONO. Soerabaja en
~en uit te deelen W~,ard~,o~.ee,n ,~~n ~ijt;l ·1;qQr.·r;la:~mste is, ZQO min is dit b~j den ep v~9r ~.en gO€~, deel zijn de gep~eeg- ring' opgedaan met de. bewaarders va~l
?eze fIlms, dl€ In Holl~nd door ~~- Bandjermasin matig Oost. t<oepang en
,
menschen tegen del}. ,?r~~~. s~o,e~'. ,bl~.~~ menSe? ~elf het gevaI. Ook hier IS eel~ de nuSdflJve,n "dlefstal door in~luipl11g". l'ust en ,orde aldaar, drle zoogenaaamde mlll~ van den heer H. ? Brouwer zlJn Darwin matig West.
het een op een leg~aan gelijkend dler sttlkte analogie', zoodat het ware van Men doet goedzljn woning secuur at. te :kampongwakers..
opgenomen, en. te BataVIa door hemzelf,. V 'e\'r wac h tin g: Westh~lft van
te zijn van ± 4 Hi. ieHgfe, '-ii60'1:zien van deli' 'mensch, dat ook na, zljn dood' in' sluiten als men .sHtpengaat of uit wil en ":','
.. .,
.'
geven een Ul'tmUl~tend b€~ld .van de l~Ned. Jndie 'kentering met winden, lll t
yervaarlijke scherpe klauw~n aan de anderen staat blijft voort~even, corre~- voOral zich er' van te vergewisseri, of h ~~ patroUl.lled zou h~m f aai~fehouden feesten ~n een v~rdlenste enn IS ~oor-: bostelijke tot Noordoostelijke richting..
~orte doch sterke pooten, waarm.ede het . pondeert met het ware, het veroorgene 'raam en deur van buitenaf niet, zonder . ~. ,en, enem e, ~em .e . ou eeren en aI, dat ZIJ de, sfeer zoo aardig aandUld~:r:t.. In net Zuidoosten zwakke Westmoes~ch vrijsnel kan voortbewe~en.
t yal1 het cosmische leven, dat onverg,at;l: ai te groote moeite opengemorreld kun- to~n ,Jou" d~., ,teekenaar "onbeschoft 'op- D~ heer VerJJ<>om hield een korte rede 'son '.
over ",koloniale pli~hten",' waaiin hij'l .' .. :-, ., -~: Bij het opensnijden van de maag kelijk en machtig is. Dit wezenl~jke,en nen worden. Uit de lang,e lijsten door ge,~e. en zIJn.,.
"
~leek, dat dit bee~t .kort te voren een yerpor~e!1~ openbaart zlch .in v'elerl~i de politie van dergelijke diefst~llen op- .<}~~~rom zou li;t drIetal. hem gelee~·d ~:~~e~~~t~el wel,ke onze kOloniale.~o~·-.~~~~~:r~~
••w,~~
)Vild zWijl1l,. ~~d ve~~'rb.erd. Het ~e's~tjdS extati~c~e toestanden, ;vaarbij h.et nor- gemaakt,' waarbij fi~tsen, meubelstuk- he~.fjen, wat beLefdheid IS en rem m
bij mij opgekomen plan om op'deze die'- male leven verdwen~n IS, en de mensch ken , linnengoed, juweelen, con1tanten, he,t, gezich.~ en op ,den rug geslagen heb- I De ko~oniale Nederlander. dien.t. te
.HEN OCTROOI-PROCES
. .',
ten terwille v.an :de huid' jacht te maken, aan een ander, mtenser leven deel etc. l werden buit verklaard, memoreeren ben, terwIJI hem een kwartje en zijn werken aan en ideeele taak: de ontwiktep ik eC,hter iJn yer~and met mijn b~- krijgt. ' .
wij de volgende feiten.
schoenen werden afgenomen.
k~~lng van het Groo~ Ne~erlaridsc~e I'n 1932 is Philipstegen den grootsten
RIJk, zoo was de strekkmg van het be-, importeur hier te lande va~l Japansche
larigrijk pareivisschersbedrijf laten vaDoor het gewone leven at t~ sterven
In de Benedenstad kwam een dief
De politie onderzoekt het geval.
to.og van den heer' Verboom, dat met! gloeilampen, de N.V. Peter P:;lno~nden 'te.
ten om eerst later,. d.w:~. ongeveer 10 komt men tot het a:r;ldere, gaat men op langs een ij'zeren telefoon-paal door het
"
sem'arang, e'en actie begonllen. Deie w~s
IUld applausbeloond werd.
Ja~,r g~led,E1l:1~. t~; vernemen dat deze ~.g. !n het goddelijke leven dat zich in ~en raam een woning binnen en sloeg daar
.
.'
Cpo,1~ja. p~!a~ . d~ ,wet~l?sch.appel1Jke d?Od het dlepst ope!1baart. ~n daar ook zijn slag.: de bewoner is voor bijna
DR. l\IAAS VE~T.R~KKf;N
, : i
in hoofdzaak gegrond op de beschuldiaa
"varanus .komoo()enslS:" heert ge~ \;mdt men de cosmlsche wIJsheid, d.w.z. f 800 b'enadeeld. .
I .
, .. "
", "
,
",
,.
PURiSTEN. BEWEGING IN CHINA
glng~ dat de ctoarPeter P3110enden gerep'eri ... Achteo:raf bescho'uwq, moet ik de waarheid van het cosmische leven"
,
'.
.' .
!~edenmorgen om acht uut IS met het
.
.
importe,erd-e lam,pen hlbreuk zouden mae~~nri~h, dat h~~mi) weI spijt'dat mijn cat in den dood zijn wezenlijke macfit~ . Op ~of:no~ng-Sahane arres~er~en K.N.~.L.M.-vliegtuig van Tjililitan naar
Men verzoekt ons te wille'n ~elden ken op twe~ octrooien, waarop Philips
zooloiHsthEi' kennis van 40 J'aar tefug' die del' herrijzimis openbaart.
twtede recn~rch urs een Inltander dl~, zl~h Medan vertrokken, dr. J. G; J. A. Maas, dat ,de heer Joseph C.D: Sing, general! rechthebbende is. Om trent een dez~r oc~'. t t '. . ' k .. 'd""
.
"
zlende
Cao
tchouc -be
Ule
. tQerei en ' was om III het door' .
lUIJ
In zang dans J:itus tracht
men de- on ekt
.
' twee ac entasschen
. , In 8.dviseur van's Land
, ' S
. U
. - secretary van de Y. M. C. te Apioy, die' ~ troaien hand~lende over de z.g. gesplniaes'tiJds ail het· efland Kombdo aange- zen staat 'te bei~iken 'en hierin krijgen° de kah had geworpe~. De man reageer- drijf, die met ingang van h~den de?e met 7 ande're Chh1ees~he ChristeI1 l~~~ II'iseerd~' gloeldraad,. hetwelk op na.am
·hotnm· exemplaar de nu
beroemd GO'ekb'eils 'prie;ster'e~Se:ll
en del'. hun de op een waarsch~wlI~~Sschot~oor een func~ie ~eeft ne~rgeleg'd en in. Medan gers op ee~ onlang~ te Mysore, Br.-.Indle, .staat
'de neutsc'he' Patent Tf\c~han1
*ewofcten
varanus komodoensis" te ~penbari;lP'en in rlit licht is de
~er rechercheurs Ult ZIJn revoly~r afge-, als hoofd-administtateur ' van de Deli- gf'hOuden mternat~?nale conferentl~ d~~ i Ge'sellscha'f~, e~n p.~tent-tr~~r v,a:~" ,b~
l}er~~~ii,~llt:~ant,danzbu .ik zeer. zeker
0
•
vuul~d, sleeht-g ~oor er Q'met no~. groo- Batavia Rubber Maatschappij ,zal op- y. M. A., de gehJknamige ~rgamsat~~,langhebbenden bij .de gloeilampenll1dq~
*ls ;1e oritdekker van deze zeldzame verbeteekenis van de slaap, tere vaart vandaor te 'oaan. HIJ werd j treden.
, , '.. .
.' . .
m Chma h~ef~ vertegenwOo~dlgd en dle trie, waarva:n Philips deel uitlll'aakt; heeft,
tegenwoordiger der praeihistorische dieechter tenslotte gegrepen e~l be,k~~de de
Verschillende kennissell van dr. Maas thans .op doorreis naar Chma mome.n- I het Hooggerechtshof 4 Februari jl. uit~lle·· bijzonderheden in een weten- dE) droom en de dood te verstaari.
ta.ssch~n gestolen. te hebtien Ult twee waren bij dlen~ vertrek tegenwoordig. ~eel...p,l.e~, te stede vertoeft, zal op Ult~ spraak gedaan.
~~happelijk tijdschrHt heh-ben gepubl1lliedri en in·ilii.dere b:v. door den ro~~ versch.lllende wonmgen op Goenoengnoodlgmg van de ,Chineesche Christen, II t· It f 11' ft . h vel'
ig-ende met
ceerd.
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H. DE SISO.
men deel aari' het goddelijke leyen.
. De' meisjesvakschool, waar dezer daVERKEERS-ONGEVALLEN
bouw van de Trong Hoa Kle Tok Kauw . hag~ op ver~oek van het ~Of:.Ult~e~~,~ch,~e
Duidelijk blijkt dit uit de beschrijvirig g~n een leeriinge ontinaskerd werd a l s ,
'.. .
.' .'
~======~~~~~=~- vail de functie der priesteressen bij' de dievegge, kreeg titans b.ezoek van een beEen Inlander;. dIe oP. de' spoorba~n iiwee .(Chineesche Chrisfemke Kerk) in a4Yle~, ~eshst, dat door P,et~f.p'ai~o~*,dt:n
"',
Toradja's, die dr. Adriani veelvuldig roepsdief, die een klo~ gapte uit het lliep tUSSlchen fl.'jik~,ran?-Lam~l1aba~g, dE, Prinsenlaal} No. 38. De heer Sing zal ,geen moreuk op het OCtloOl IS g~~aak~.
. DE SLAKKENPLAAG
behandeld heeft. Zij kunnen o.a. oOk de l{antoor. De dief pleek,te zijn een zwager ,I \~erd door den .. tr~InUlt poe.l'Wakarta iijri toesp'raak in het Mandarij'n Chi- I Het vonnis van d~n Raad van Justitie ~e
:' .
liorrilale taal nlet gebruiken. maar 1se- van d~n kebon ~ beiden zijn ;aangehou- aangere~en e~. Ugt thans me~, zware nee'sch houden hetwelk naar het Ma- Semarang, waarblj' de. e!sch van de Paleisch zal worden vertaald.
tent Treuhand GesellschaH was wegeJ/~~,~~; a~~leidi~g ,van ~eye~sc~i1le~- zlgen· een' gestyleerde. Ditzelfde' ver- den, de klok is teruggevonden.
vfrwondmgen In j d~\ C. a.~. al~ler.
' w e z e n werd ve.rnietigd. De Patent Treuqe oenchten, welke . WIJ . ~~eds ~Ub~l:' ~chijnsel uit zich. in de t.g. taalsoorten
. In de Binnen::~lEn~w1lO9rtstI:aat werd
---~--hand 'Gesellschaft werd in a:le p:roces~~~.rqert!?v~: d~ sla~~en~laag, di~ . op I b.v. in het Javaansch. Op een a~del'
een Inlandsche ;Xrou\y, (!1~, ep de tr3ym~
I. E. V. V. O.-BAZAAR,
kosten veroordeeld.
~et oogenblIk' Batavia telstert, br:~ng~ i plan vindt men dit 90~ bi} de Panto~ri~
IIET ANU'-JOURNJ1:Jit
ba~n l1ep en ni~t tijdfg uitWleek toen Qe
Het· proces 'over het andere octroolis '
W~~" o,n~er; o~.~e. f1a.nd,ac~t, op w~lke. en andere soorten yan ?inspeling~n. Dat
electri.s~he tram. naderde,aangereden,
be I. E. V. V. O.-Afdeeling MeesterwiJze deze plaag het doeltreffendst kan het verhulde het wezenlijke ~s, blijkt ook
Het weekjournaal va'n "Anif", in tenge'volge waaI:,van:hnar arm verbrij- Cornel1s verzoekt ons mede te deelen, nog bij het Hooggerechtshof a~nhangig.
worden bestreden.
. ' ....,~ l uit de. b,eteekenis die de raadsels heb- "Rex" en "Globe" vertoorid, bevat weer zeld w e r d . , \ ·
dab zfj ten bate van haar~ soCiaai werk
.4.J?~,. m~~este, ll1en~ch~:n ~90l~n, d~ sl~k- ben, o.a. in, ve~ba!1d met, de landbollw. ,,'eel actueels en interessants. In de
Een andere in'landsch~yro4W over- ,:Armenzorg" 6 Maart' a.s. des namid:-o
'BRIDG~N IN DES INDES
~~t1l1U1zen stUk. in de ~er~)ll~~~~~ellin~ poor deze op ~ ,lo~en, toont men i~: ,hoofdstad waren de voornaamste ge- kwam iets dergeIijks .oP den' :viersprong dags 5 uui eeh bazaar van nuttige en
~Mpped,~ he~, ~lIer \~e doa,dep. ~ehsw.aar z~cht h~. het verborgene e'n, krijgt dee! beurtenissen de komst van twee hyper- Menteng-Prapattan-Kebon Sirlh.
f. r:~a(e himdwerken zal ope.~en.'·,:
DQ·nd.e.'l:."da'g 25 Februarizal er in het
wo dt . op . deze wIJzee slak .gedood.. aan de macht daarya.l1 , die dit leven Ian modefne iakenUeden, die het' p'e r ei-ge.n
Het meisje bekwaqi een bult en eenig
t I d b
'
'
T,0 .9 uur n:!ll' .~.a e..r. VO?~ e ezoe-' Ho'tel 'des Jndes weer een g,root bridge,,'p"'aar de ewren leven nog en dUlZendel"
~:
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. het I van
onzen bridge-medewerker, den heer
.:: .llet, Qest,e is een ot. meer t.opnen: met vlticht van Ide'n mensch, die hem helpen
. e, e~l Ba a, e sc o~net?-komng'
. heeft een ~anrijdirig plaats g,ep'ad t~~... Or~~st-Oud-Bata.via, dat voor dlt doel, G. M. J. Schaub.
creoline k~aar te 'zettel,l en l1a . . een. in-' kan.:,. ~Oodat., l,1ij hiermede. in .vrede e.li . Het yolken~.ondscongres m Bandoengscheneen motorrij,wlel, bes1)uurd door geheel belangeloos medewerkt.·
..
.. ."
.
ten~e raZZla op de dleren ~.l1e slakt<en harmonie moet blijven.
.,
was een tweede dankbaar o?lect;. de den. heer P. B. en dewielrijd'ster meJ. '~Aan versterking van den' inwendigen '--"~"""''''''''~'~~~~~
.. '.... -,~~
dadelijk in de tonnen te werpen. .
be vera' nde'rin'gen in -dit homogene (;x~,~rsies, door de deelnem~rs tn de om- . R; iI. v. A., waard'Oor d~e laatste 'kwa,m . mensch 'zal het niet 6ntbreken, want
,
Men die~t te waarschu\Ven teg~n ~et Jt geheel., ~n~erl i~yloed yah den moder": gevmg va;t die ~tad; gretIg benut om .tevalle.n ~n aan. haar lirikerpo~seli lklra:oSk{-egtOjeres,ngd"l'vSear~eeksalan:tbJ.iensgeU1l1Ze.tzluolnletnonegr'
S)·~ (2, *.i·e":" 'p:; s;~ tj,'( '~e"
'f':l~ t·r"e:·'; n\
"verdelgen der sl~kken ~oor, ze .tn ,ge- nen bjd ontstaan, zullen in de laatste meteen fhtsen van het pr/acht1g~ 1001- rechtertlijibeen werd g~wOlld'. De sch,ul~
woon wa~er te gOOlen. Hlerdoor verme- lezinO' behandeld worden.
sche ~e,rglandschap ~p het cellulo~d vast lag bijden motorrij!der. Het rljwiel L~ zijn.
nigvulcUgeh de dieren zich n.1. nog ster0
.
te J:~g~~. Indische instellingen was cte- ernstig besrchad1lg'd.
-.-,-. ~--;-,ker .
DOODSLAG
, Voorts doet men goed de. kebon in.
zen keerhet opvoedingsgesticht voor de
DE HAVEN VAN 'I:G'.-PRIOK
sttuetie' te ge,V€hi,:de el~veri'l.uters,t sC'hOOll
REGISTRATIE VUUIt\VAPENEN
jeugd te Tange~arig aan de beurt.
'
' '.
ile't vonnis Y3;n' de'n krijgsraad t~ PaJAVA - N~W XO~~ ;
d,hlg waarbij <,fe fus'~l1er .a.T., 11) gami, A.angekomen, '20 Feb.ruari '
te Ihouden. Vooral de pa,pa,j'aboomen,
'~.
.
.',
. .
.
'S'.. kI't'
'k' .'
Weggegooid ,koolblad', oojaim 'en al1.erIei
D~ term!Jn, ~OOI. d~. regIstratie , van
In ons bericht betref(ende den ver- wen te Nleuw-. mg e, .,er z~ e . Vl:\l~:
S'ee 1 " ;
0 "th' ,
~achte ,bladen heh-ben specia1e aantrek-I v~Ul~apen~nell1dlgt 1 Maart a.s. en
EEN JACliTONGELUK
srield~~ vrachtd1enst, tusscneif"
;,doodslag", v~r~()r4eeld, wer~., t.ot .10 Ja~~~nNO~:~, v~~n ~~~~baLa en
ki'ngskra,cht Iv,oor de slakken.
.'
met III Mel, zooals eerder is gemeld.
, '. , '
',.
.
New York, fil.ons btad van gisteren, is re~\ g~van~'el1l~~traf. eri on:tslag .Ult den mar'~l1g... '." : ,
.
Hiertoe dient men dus de erven schoon
'
..' ' .
"
',_
H?:vonn~?, va,~ ,den pohtierec~te,~~e e~l1. ve~gi~sin? geslopen : de verandering mIhtauen qienst z~nde~. ont~e.ttl11g,.,v.anI ::~U~~'~~g ~~n~\~l:~a~f~~apDre.
"
en ook het gras kort te houden.
VOOR KLEIN' E 'NIJVERIIEIO <?heIi.OOl1, waar'~IJ G. ,ch. Ide L., zon~er va.n. een 1.4- In een 12-daagsche afvaart de
bevoegd.heid om ?IJ de gewapende I "Kangaroo", van Fremantl:e 'en ls,c,era1>aia.
f'ONDS
,
.. ,
beroep, wonen:de aldaar, ter zake van: gelut voor de· "Oceaan"-schepen, een macht te dl€nen" is III hooger. b~f'oep
"Pensylvan:a"', van South Shield en
'.
'
.
"het aan zijn schuld 'te wljten hebben" odderdeel dus van de .Java-New York" I door het HQog Mili'tair Gerechtshof ver- . Ka,irns.."
....
..
..Op M'aalldag 22 dezer zal hi besloten' dat· eeh and~r zwaar lichamelijk letsel. L i j n '
.
beterd· beklaaQ'de werd tel' zake van:
"Chung Ta.. ' van Osakael~ KarachI. ,
DR. WORMSER .
t~ 11 a ti e' p I'"aatsvIhden
.~
'. t'; (" htonge Iu k
. , l. 'is', de dienst
..
d t enge- .tmal~.'oekan
. Ste,el Mall';nel''', val', Baltll110re en pa,..
,
kring' de i nsa.
van b'';;
e~om' .' Jac
), .'veroor d ee ld
'\Vat de. j . N. L.. betr~ft"
"zweJ,re nus 'han ~d\el'mg, d en d
00
.
. Met het Hollaild-vliegtlii'g is' heden- 'het bestul1i.' der Stichtii1g "Fonds voor ~t}l''d tot .f 15 Mete s~lj31d~air 5 dageii ge'feldelijk aan re'eds in een wekelijk- vol'ge hehbende",' tveroorde9ld tot 5 f
irlotgen van Tjililitan vertrokken dr.' de kleine Nijverheid".·
"
I hechtenis, is in rev,isie door het Hof ver- : sche versneld. Desondanks' komt' men, j'al'en gevangeni~straf, met behoud van
Vedrokken~ 20 Februiui
.
De installatie zal geschieden door den beterd; ceklaagde werd veroordeeld tot' nog ruimte tekort en daarom is er een de bijkomende straf van ontslag uit' den
Lael":~es'" nIJar Belawan-Deli Oo!omba
\Vol'mser, directeur van het Algemeen,
Indisch dagblad de Preangerbode.
. Directeur van Economische· Zaken.
1f 30., boete subsidiair 1 week hechtenis·l En,gel~ch schip ge'ihartel·d.
1militairen dienst.
• suez, Amst~rda.m, Lomien en Hainburg.
'
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EERSTE

I

ARE YOU LOOKING FOR:

Diokiasche Kunstarbeid

nu ook in BAT A V I A. . . Postweg Noord 15
Tel. VII. 4792
Gebruikt Dr. WEBER'S" PAS ONTVANGEN een bijzonder moole collectle DJOCJA ZILVER;
I NFL U E NZ A . . . LNDO-CHINA ZILVER en KANTWERK.
3604

,..,

. ,

TAB LET IT E N

o
•

e

Qualified & Experienced,
Chemists
& Druggists
Rijswijl<straat 22
Tel. WIt. 27 - 47 en 67
3631

:
..
_

-

a

GRAND HOTEL LEMBANG

Zuinige 4-cylinder ;
MODEL 1935.
In schitterende conditie. ',:
P R IJ S B ILL IJ K.

20 min. from Bandoer g.

117z

~uchs en'

OPENBARE VERKOOP ING

--

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

Ad v e r t e n t i e n
D~ Heer en Mevrouw

W. ROEST -Stolk
geven met blijdschop kennis van
de 'geboorte van hun dochter

.

Ben te keop
stel iedereen tevree
neem mij in Uw huis mec
Geeft U nieuwe meed

KONG SOEN lOENG
._---

_~__

--~-,

.. -

1 "A E U BEL M A I( E.R IJ
........_ ~ ~ ~
......!'r ..........i ! 2 " . _ .

W. E. ALLARD

I

en

H. LAPIDOTH
Batavia-C., 20 Februari 1937.
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her
U
bekend
dot

oeen ontoansaaa.

"
anton

~i~.,9f~t?rieven

rlOz
Verloofd :'

N. R. WAPSTRA

Botovlo-Ci, Alaydroeslaan 74
c.o. Iboe-Radjo
Cult. Mij. Waringin
Dampit
. ,
18 Februari 1937.

ARTS
Kebon Birih 121 - Telef. W-l. 550
Ingang. Kebon Birih Park.
118z

3632

Gezondheld is dl ~rootste sehat.1 K~IAE hD~L§eSJr~.~ ~,t
Gegarandrerde vlugge genezing' van der-, Zoutwater- en Stoombaden-

atle zlekten zonder operatie

door

A S. KARADIN TABIB"
•
,
,l\Iolenvliet O. 41 Batavia.-C.,
Telf. 1629 Bt.
.
$pec. Aambei-en, Asthma,Sulkerzh~kt~,

Geheime Zlekten enz. enz. Kru:de~l·
gen€eswijze niet schadelijk.
Vele attestel1l ter ,inzage.
Spreekuur: 8-12 v.m. 4-8 n.m.

=-r.

J. . .-

•

,
•

¥¥

Telefoon WI. 4444
Bulten kantoortijd WI, 3425.

·11

II

.'-.

58 Parapattan Koningsplein Oost

VEN,D UTI E
TJIKINI No. 6
Oompl. KANTOOR- en SLAAPKAMER-AMEUBLEMENTEN (Lits
jumeanx), PRACHTIGE' KRONEN, groote tapijten, KLANK·
VOLLE !"ORSTgR 'PIANO, electro GRAM. met Pick-Up, FRAAI
JAP. SCHERM, olieverf schilderijen, gr. partij corsages, gespen
e~ cclliers, gr. kniptafel, prachtige VITRINE en uitstalkasten,
fans, COMPL. z.g.a.n. ELECTRISCHE PLISEERMACHINE met
dampkast,FESTONNEER-, BORDUUR-, KETrINGS'fEE'K- en
OPENZOOMMAcHINE,' SINGER TRAPNAAIMACHINE8, eta...
lagepoppen, MANNEQUINS, modebladen, KNOOPSOATEN·
APPARAAT, GEYSER met BADKUIP, SENKING FORNUIS,
enz" enz.
Demonstratie van, speciale machines I en pliseermachine
op den KIJKDAG.
)
3637 1Ii
.m.RIBIiHmn_a

..'

DE INDISCHMAN

I

e

Spccificatie :

Magneetjes
.Trekken. .
WJ?-J.--_......_ -.....

ii ..

W"

3645

MODEATELIER "DIE DAME"

Dr. A.. K. J. KOUMANS
van Heutszplein 5

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

Volledige woninggids gratis op
aanvrage,

.A.a.!. de TyssoIJsk-Lesser

Heer

\'fuinzitjes, tapijten, TRi\PLOOPER (Axminster), OLIEVER~l
SCHILDERIJEN en
ETSEN, div. electro ~'ANS,
CLUBFAUTEUILS (met echt
L'EDER bekleed), STAANDE
KLOK, mooie 'SLAAP- en
KINDERKAMERS, uitneembare KLAMBOEKAMER, uitstekend ~'OTO-TOESTEL 9
X 12 met tO€behooren, KERO
LEDIKANT, gras-snijmachine, SENKINO'fornuis, ELEC. TRISCHE KOELKAST (Gen.
Electric),
servies,
GLASWERI$i, enz., enz. AUTO Graham PAIGE.
ANTIEK:
~'raai CHINEESCH meubilair,
GEGARANDEERD
ECHTE
RAFFLES STOELEN en TAFEL, BANKEN, KRISTAL, LEN en bronzen KAARSENKRONEN, kasten, STAARTKLOKKEN, schemerJampen,
Izeer mooie SECRETAIRE,
URNEN
(SUNG),
Oud-,
HOLLANDSCHE dcek, Q.
Anne spiegel, Madoereesch
HOUTSNIJWERK ameublement, muurkleeden, enz., enz.
3649

-

Noordwijk.

. op Maandag 22 Februari o.s.
Kijkdag : Zondag 21 Febniari 0.5. van 9-12 en 5-8 u. n.m.
ten huize van Mevrouw

j

PASSAGE: -WI. 383. Bt. 612. Tpk. 323
VRACHT : Bt. 611 - Tpk. 321
INLICHTINOEN: Weltevreden No. 1800,
toestel 54.
3630
........_ _. . . ._ _•

~_

W"¢A4

over heel de wereId is onie mailcourant
',~

FEBRUARI 1937
Zoo 21-12 M. Semarang
Gen. van Geen
Zoo 21- 4 N. Semarang el) Soerabaja; overscheep aldaa'r naar
Oost-Borneo, Bali en Lombok
Plallcius
Ma.22-12 M. Cheribon, Semarang en ,Soerabaja
Palopo
Ma.22- 5 N. Oosthaven en Merak
Speelman
Di. 23- 9 V. Pontianak
Benkoelen
01. 23-12 M. WaikelQ, Waingapoe, Bima en Soembawa-Besar
De Klerk
DI. 23- 4 N. Sema'r'ang, Soerabaja, Boeleleng en Makasser;
overscheep aldaar naar '\V. en N. Celebes, 'fominibq-cht, Sangir-eilanden en de Molukken
Melchior 'freilb
Wo.2'1-- 8 V. van Pasar-Ikan (4 N. van Tg.-Priok) naar KaHanda, Oosthaven en Kota-Agoellg
lUajang
Wo.24- 8 V. Tandjong,-Pandan en Pontianak
Tosari
Wo.24--12 M. Java's Noordkust, Soemenep, Bandjermasin, Panaroekan en Probolinggo
Bengkalis
00.,25- 8 V. Palembang enPladj'oe
Ophir
Do. 25- 9 V. Kroe, Benkoelen, Indrapoera, Padang en Bintoehan; overscheep Padang naar Noordelijker gelegen havens
Sloet v.d.Beele
Do. 25- 5 N. Oosthaven en 'Merak
Van Goens
Yr. 26- 9 V. Tandjong-Pandan, Dabo, Riouw en Singappre
I
Siberg
Za. 27- 9 V. Pemangkat, Singkawang en Pontianak.
Blinjoe
Za. 27-12 M. ToboaU, Munt{)k, Palembang en Sei-Gerong;
overscheep Palembang naar Moeara-Saba, Ojambi
en Koeala Toengkal
Gen. van Geell
Za. 27- 4 N. Muntok, Singapore en Belawan-Deli
Plancius

~

KaU Besar OOst 8, Batavia,.,
Tel. Bat. No. 96.
3626

Voorhanden

)

~-

•

verzorgd door de Silverl<ings
3617

Eenig i.n %ijn soort

.._............. .

Pakhuisruimten

Tondjonq-Priok, Benedenstad en

Matinee Oansanta

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

3619

Rijswijkstraat 13.

Morgen, londag,

Afd. Huizenbeheer,

Tel. 851 en 872 Welt.
3636

VENDUTIE
op Maandag en Dinsdag
22 en 23 Februari
.Kijkdag Zondag 9-' 12 en
5-8 uur
ten huize v/d WeIEdZee-r-aci.

WINKELPANDEN
Kantoor-" en

Tel. 428 M. C.

Djamboelaan 12
,
Lombokweg ~6
I Djati Petamboeran 49
.
~e bevragen : REYNST & VINJU,

/ /'

KO~~~!:R~!!eV~~~~~v~!tschappii

{

Iwem~8~ Manggarai

P a vtlj o e ns

is het aangen<iam en rustlg
loge'eren, gecombineetd met
een voortreffelijke keu1<e.n

C. Hamelink

r

EZEKIEL het

I

ten huize van den WelEdO. Heer

TELEFOONNUM.
MERS VOOR:

zegt, dat

Leomelaan 2 en 6.
Oud Gondangdia J
Lombokweg 18
Pegangsaan 29.

gelegen in gro'oten fraai~n tui'"
aan ,
KONINGSPLEIN
ZUIO'Z'iJDE

3610

VENDUTIE

N.Y.

HET PUO'llEK

EZEKIEL

•

_----~

MAAR ~" ~~:;~~t;:~g~~l. 33.

IN HOTEL KONIf'JCSPLEIN

. ZONDAG KIJKAVOND
MAANDAG

..._...._..

1 1 1,1

lIIlIIIIIlDMli~:lIII&iIld

HOOPER

~

~

filET 'WIJ

Kadj1e2~f-36 en 39
Djaga Monjet 45 en 53
het GOEDKOOPSTE I\DRES Pasar Baroe 123
IHfT ALGfMffM eOUW-IN WlhlIMSaUp.£AU
_ voor Uw OOGE N is. _ Pasar Senen 182
~PARAPATTAM 5 - rn., 5255 \If.
Gang Kenanga 32 en 46
_1IIII_·'A
_•
_• ~&!J$:iW
~ Gaat dus naar
Rijswijk 7B
~
NOORDWIJK 35
Oang Tengah 6
Ba,t..C . - Telf. Welt. 4598 Gang Zecha 66.
3616 . ,,628'
_ _ _ _ _•
- ........
_...-;0"1""-_ _,,"'"'
__'_..-.,,
Konhi.gsplein West 11
_--.;;._ _==~:....;.;;:;.;..._~,;..;-.;;.;;
..--;,;;;.-_-_-~~-.-;;.;--.;;;-~--. _ _ .
-.J.. __ ~ ,_.. __
Djatl Petamboeran 49
Berendrechtslaan 26.
Senen 189,
IF.DililZo1ll__....__

"e ENT RAU

NIEUWE WEO
BATAVIA-C.
Djati zitjes, tapijten, b~kenkast,
ventilator, schrijftafel, draaisto.el,
baby-tafel, toilettafel, ingebouwde
naalmachine Junker, slaap-, eetkamer-ameublement, dames· en
heerenfletsen, radio Telefunken.
3635

r____

BETROUWBAARSTE en tevens Gang

,

3613

Vendu-Kantoor

_

C0~h
~J/

Fangebehandeling
voor
l\Iaag·,
Darm-, Hart-, Bloedvaten-, Lever-,
qal-. Jicht-. Rheumatlek-, Ontvettlngskuren, Gevclgen van 'I'ropend:::kten. 'I'oezendlng prospect! door
het Ned. Ind. Touristenbureau,
Bata.via.-C.
r
r«,

_

.

Privaat klinlek voorVerloskunde
ALGEMEENE PRAKTIJK

I

Domus Park 6, o; llA, 12 en 17
Kebajoranweg 4
131z Gang Geweermakerschool 7 ens
Kerkstraat 63 en '11

lnllchtinqen
Bat.

~~;foon

i\ANLUJ\AK VOLGENS TEEKENlNG

lENA CHAVANNES .
en
E. WASSING

lei U U R

TE

de Ind. Lloyd
de I a a 9 s t e
cutoverzeke-

Kebon Slrih- No. 13
, Tet.. No. 1290 W;h.
3633

I

Huixenbeheee
hee(t o.m.

On%e Afdeeling

vraagt vrijbl ijvende demonstratie
Batavia-C.
Noordwijk21
Soercbo]« - Djocja ~ Malang
Kediri~· ~Aogelang -- Djember
3638 '

~~~~~~1!'~~f'!!.~~

**£OL~

CO~

RIJSWIJK 18.
Belast zich met:
Directies en Comm;ssariaten
Inrichten van Boekhoudingen
..Sijhouden van Boekhoudingen
Opmaken van Balansen.
Uitbrengen van Rapporten
Arbitrages
Schadercgelingen

Telefoon WI. 2770,

~~~~ l s '

Verloofd:

o

RADIO GOLDBERG

..

"

-r

...,."".....,

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

_-..,-~_

K L 'A A 5 E N &

voor slechts f 5.85 per maand
het ideale Bobytoestel met het
'glasheldere geluid in Uw bezit.

De verkooping vindt plaats ter fine van scheiding en dee- MEUBElMAKER.
ling krachtens bevel van den Raad van Justitie te Batavia.
Nodere inl ichtingen worden gaarne aan gegadigden ten
GIJSBERTHA
kontore van ondergeteekende verstrekt.
laan Holle, Hoek Kebon Sirih
Batavia-C.
De gemachtigde :
Telcfoon 6031 Welt.
- - - - - , 20 Febr. 1937.
Mr.
J.
G.
KRljGER.
AANMAAK
VOLGENS TEEKENINQ
3634
Gr isseeweg 31
«:
Advocaat
116r
...
.......
...
3609
Batavia.
~J.'¥~
In plaats van kaarten .

N,V. ADM1NISTRATIEKANTOOR

wont, wat GOLDBERG doet is
'al tijd goed.

3621

ReDS

Tanah 'Abang West ,14
Batavia-Centrum.
Tel. WI. 477.
3601

ZEi DE ~~OOT

zt Februari 1937, 10 uur v.m., ten overstaan
en in het lokaal van het Vendukantoor te Batavia van een perceel recht van eigendom, gelegen te Batavia aan de Malokkashaat nos. 25, 25A, 25B, 25C, 25E, 25F, en Djembatan Schout/
Orpa Pembamboean nos. 343/1, 1A t /rn F, 36 t /m 48; Verp.
no. 7781; acte van eiqendom dd. 12 Februari 1924 No. 175 ; bebouwd met 11 steenen pakhuizen en een aantal steenen petaks,
welke tendeele verhuurd zijn.
Het perceel staat ten name van wijlen Oen Hoei Khouw, in
leven koopman te Batavia, en Lim Yan San, kooprrron, wonende
te Batavia.
..
•

,

WOlSELEY "NINE SeDAN"

..
•
4
.., op Zatcrdag

8«188_8

TE KOOP
VIe stl9ply

Extra 'comfort 'at Lower Rates 1
both at our well krtown Hot~1.

8 - - - - - - - - - - - - - - -.. . . . ~-;..-tt
Uitsluitend
ZiJhe~n.
bl] :
•8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~±~)~"~M~~~.~.~
=
IRMSCHER & Co...

CS

BLAIl

F A ILL ISS f ME N TEN

~~,--...,----~------------,-..,---riA
7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
'fiN , • •a18. . . . . . . . . R aad van Justitia: Batavia.'

GROOT DAGBLAD OP JA. VA
vra,agt tegen 1 JUlI a.S

,

ERVAREN 'REDACTEUR
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 1127
Reclamebureau' de laMar, Bata'lia·C.

'Mev..

~e

3657

-mr=z

...

II

'Curatrice : Weeskamer 8atavia.

,

UI'fGESPROKEN bij- vonnis 19 Febr. '37 (R. Os. Mr. W. Andree Wiltens)
Tjoa Tjiat 1m, koopman, Tjitjalengka, ,Oa-wet.
Said Hassim bin Ali Almasawa, koopman Palembang thans vOQrt~
vluchtig.
Tjoe Soek Phen, handeldrijvende old firmabenaming "Tjoe Yoeng
Tjl1ong", Soengeiliat (Banka).
N.V. J.Jsfabriek Djati Baroe, Batavia. ,
Vennootschap van Koophandel old firma "Pharmasanta" in Uquidatle
en hare ven'Hooten Y. Fuld. en 8. Waas, Bandoeng.
Hardhan' Ray merk The Lucky Sports, destijds Batavia-C. thans
voortvluchtig.
INDIENINO SCHULDVORDERINGEN uiterlijk op:
6 Maart 1937 Loe Ho Hong merk Toko Loe~ Bando~ng.
10
1937 L. Guilonard, handelende Q/d namen '0 &M en ook
weI G. S. magazijn Buitenzorg.
10 "
1937 Vrouwe Oey Hoen Hiang, Cheribon.
10 "
193'1' Liauw Kim Toa, Soekaboemi.
10
1937 Tan Tiam Koei, Bandoeng.
10
1937 J. W. Blom, Batavia-C.

~~~~~~~, .. ~.
~ ~I'

~'~~?::'(l(lll

want

Dr. West's

tdna(ln6otJ/(l/

OWORDl NIET SLAP IN WATER'
alS

VOlMAAKT

STERIEl

915 VERPAKT IN EEN GLAlEN TUBE

0's DOOR

eEN TANDARTS ONTWORPEN

VERKRIJGSAAR IN ALLE APOTHEKEN EN DROGISTERlJEN TEGEN

PRIJZEN VAN VOOR-DE-DEVALUATIE
GEDURENDE SLECHTS ENKELE WEKEN
$DI, /)is/rihvIDI':

KI ..... GW.....

VERIFICATIE VEROADERINO 9 u. ·v.m. ge'bouw R. v. J. Batavia ddo.
11 Augs. 193'1 instede van 17 Febr. '37 Nal. -v/wl. Ke Tjiang Lauw,
Batavia.
3 Maal't 1937' instede van 17 Febr. '37 N.V. Norris Chemical Works,
Bandoeng. '
.
17 "
1937 instede van 17 Febr. '37 B. J. F. Klauwers; Mr. Cornelis,
24 "
1937 Loe Ho Hong, merk Toko Loe vd.
31
1937 L. OuHonard yd.
31
1937 Vrouwe Oey Hoen Hiang Yd.
31
1937 . Liauw Kim Toa vd.
31
1937 . Tan Tiam Koei v~. :
31
1937 J. W. Blom vd.
aR~INDIGIN(}· door hetverbindend worden der slotultdeellngsl1jst,
dd. 9 Febr. '37 Vrouwe S. J"ohannes 'geb. Peter~, Batavia-Centrum.
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llA'J:AVIAAS1?II NIEuwsnt~\Ii

van 'Z,der<lng '20~ Februar]

1931 ..

TWEEDE

Hernieuwde aanvallen del" netionalisten tJrj Madrid
pfessle OJ) den w~g Madritl~ Vale'litis houdt steeds aan I", "..
,j

. ,

Her-orienteering Brltsche

Hevig luchtg'evecHf .Jjov~n 1i6of4stcig

• j

~

. .

o,

. : \' . ': : ~

t. :

iersc~'e

~ ~ ..,

.'

jJoliiiek

De Vrijwilligers'

'Tlilrilke vrijlvilligers trekke,i Eransche greiltJ i)'vefi

S a I· a m a n c

19 Febr.. :(Tronsocecnlv De re..

,H

geeringstroepen, leden z.war~~ .y~rlieze~., ;~,e~ .Orgi.ya~
sector en in de provincie.. Molaga .. Her . aantal roode
deserteurs rieernt vcortdurerrdfoe. Vol:ger:i~s, e~ri ·9.nde.~
uit Salamanca orifvqrigerl bericht nemen fhans ,120.0QO
rrkin nationalistische tr6ep~H;.; die vriI zijn gekoii"ien
door' ,den val van Maldgd, deel aan den strijd rondom
Madrid. \
-'."":. '.
/1111l viii ~ IJ il~(~r(1110Slt

Maatregelen

L 0 n d e n, is Febr. (Reuter). Het
\veisoriHverp~ d~t ~ naar reeds werd se-

meld - glsteren door de regeerlng van
den Ierschen Vrijstaa~, bi} ,d~n Dan E~
rean werd Ingedlend en waarvan heden
d~ behandeHng in -. tweeden terrnijn
plaatsheeft, voorzlet hi ultgebrelde be~
voegdheden voor de regeering om het i
vertrek van burgers van den Ierschen
Vi'1jstaat ri:iar Spanje ,regen te gaan.
Ze)f~ :£al contr6le, ~oi"deQi uitgeo~terid
I
I
'
o;\> deil, verkopJ>. va,n ~eisbilje;tt~n; te~wijl
Ge pQIlUe genulchtigd zal zijn oni zon~
(let. bevel tot Inhechrepisnemiilg tot de
arfesta,tid van verdachten over gaan.
, VOQrgesteld Wordt beide ziJden hl' den
Mad r i .d,
Febr. :(l19 va s ) .: Gistermi.ddqg ,om burgeroorlog als belllgerenten te erken3 uur vielen de 'YVitteri d~ r,eQee~it:"l.~spositie~" te:~Mq~ nen.
Het Roode Kruis aJsmede de Irish
ranosa aan, nada.t. zij , 10.099
y~rsterki,,09 ~it Christian Front Movement, welke laatste
den laatsten tijd vrijwllligers naar het
Sevilla en Badajoz hadden ~)ekregen. Een· groot, ,d.~e~ leger van generaal Franco heeflt gezonder v~rsterkingenl bestond ,uit!,Duit~chers. Q~.adnY,al den, 'zullen bij de regeering vergunning
moeten aanvtageh voor het zen den van
duurde 3 uren. 21 Driemotorige bommenwerp'ers
ambulances naar Spanje.
, Over.tredingen der wet zul.len .worden
OYer het stagvetd,· ·verge~~r.~ v,Q'n. jagers.
Nci.tio.. bestraft
met cen boete' van ten hoogste
nalistisch€t en. 4 regeeringsV,liegtuig~n werden neerge~ 500. pond st~rling en/of twee jaar geschoten.. Dank iij de activiteit
de dinami.fefos vangenlsstraf.

Tokio, 19 Febr. tDomei), Sensatie 'wei'd »ertcekt 'door den Lon', densc1~en .' correspbndertt Van d~
Yotniur; Shimbu'n, die meldt, dat
het nieuwe Britscne 'defe1iSieplan
de volgeltde rtcntuineii volgt :

i.

.

te

van

..
.
IIET FRANSCHE

i3(6ageJe'rl de regeeringstroepeH er, it1 den aanval fe
.~~

,

• ..J

,.

, i
,

RE(#itRiNGSCO~L11UNiQiJ~
.

I·.

','

.Persbureau Aneta).

.'

in

5. Enyclaltd. ~treejt naar. een
gemeefi~chappelijke Britsch~Ame-
rikaansche dctie' in den PaCt/fa
fitgeval 'ei:' e'en .crisis fn het verre
Oosten} mocht :uitbreken.

VERBOD

-,

\ , ! '.

.,'

. . .

. ,

'i.P a r ij s, 18 . Febr. (Havas). OnI'~an~s.· .de, o~hci~~ie ' (i~l11:eni~s ,. melden
"Ie l\'lathl", de "EchlG de Paris" en "Ie
Journal" liat ~eoll Bium blnnenkort cell
belangrijke redevoering zal houden, welke het begin zal vormen van een nleuw
l tij~~~r~ hi '. d,e bhl~~nlail~sclle,': pO.litie~.
Volgells "te l\Iatm'" zal Blum l~ zjjn
redevderiilg het volgende aankondlgen :
stopietting van h~t
der ultgiveii~ de 'l1ahdhavirig vail den franc
blnnen de .grenzen, vaSi'gesteid
de
FhiliscI1': Ej1g~ISclt -A1rtetndlartscite mone-

de

REIZEN NA/\R SPANJE
Den H a. ag, 19 Februari. .N~al'l·
de regeertngspersdlenst .. meldt, " moot
Iedere naar Spanje relzende Neqerla,n..
der met ingarig van 20 Februa,.d een
spectate aanteekerilng op zijn paspOOrb
laten plaatsen : "Goe1.gl€keurd voor rei..
zen naar spanje", welke aanteekening
alleen wordt verleend als aannemelllk
word] gemaakt, dat .. men . niet voor
dlenstname naar Spanje gaat.

oi>V)oeren

GOUD IN SURINAl\1E

'.

.D e Ii H a a go, 19, Februari. jnt
Paramaribo wordt gerneld, dat op een
placer aan den bov~J)loop van. ~9: ~~ra..
macca .een stukertS:, is gevonden, met
. bijn~ ~ kk.., goud-. Op dezel~q~. plaa~
wei-let hi 1930 een steen met bijria 8 kg:
goud gcvorldeh.

tatr~ overeenkoil1st en liet herstel van
de vrlJe, ci..ctii~He ~~h l\e't goud~
it~i 61~d voegt. ltteraan toe, dat dit
eel1 terugkeer zod beteekcllen V~ll het
.
getonde vers~~rid ~titot d~ g~dl1~ij re7

geteu .e~ner

final1cieele techniek; dh~ het
gevoi g w~ van langdilfige practische

DE

"iiEIiTOG iiENDRIK"

~tY~Hiigei1.

.. "
.
b e it H a a g, 19 Febrtiart. He\
. Ellkele i>iaden,
de ;,Echo. de rillnlsterle van Defensie ontving b~r1cht,
PaBs" erl. "i'ohtte"; spt~keii zeirs \tdn. dit d~ ;,UertQg iIendrik" te Athene is
een aalistaaiide r~rgai1isatie van het a:ahg~konten.
kabWet, \vaafbij Vincent Auttol ZQU afHelie.. aIS riilbtstet vitn Fihaiicien en
PANGERAN SOERJobtLOGO
~oiiworden opgevol~d ~r Abei
Den \II a a g, 19 Febrtiari. PangeA
of caut~Ux •."
_
. ran Sd~.tjodi1ogo, oiidste z6pn v~n ~ij
"Le Populaire" verklaart echter, dat len Pakoe Alam ,VII, is naar de resiI
al ~ez~. ~eruc~~el\, van ~~ken _~rC?~~ out.. dent,ie teruggekeetd'.
bloOt ZIJn ell schrijft : "De bedoehng van
DE "KOTA INTEN" :
deze manoeuvre is te· duideli)k. Zil zal
mislukkeri, evenalS aIfe andere. vincent
~~r~ol".~~I. })p z.iJ~. p~.t b~ijve~ e~ ~ijn . Den H a a g, . 19 Febrliarl. De
t3ak blajven vervuIten in volle overeen.. NederIandsch-Amerikaansehe Stoomboot
slemniiiig iiiet ollieti oiibet\~isterl ieider". Mij. charterue de' "Kota mteh van den
Rotte'rdamsche'u Lloyd voor ee,n tats v~n
de Gol! van Mexico na'ar Europa.
STAKING IN PEUGEOT-Fl\BRIEK

zooals

.

Gardey

'te

aan

(Telqrammen van het AIr. Ned. tnd.

WIJZIGINp TE VEa\VACIITEN?

.

4. Engeldnd 'ueejt .de traditioneele :vriendschap 'met 'Japan pifjs
en houdt daarom ten volle rekening .met aUe daaruit voortvloeien.:,
1viootpToblenien; ten eincie.' de
Britsche 'vldot in staat
'steUen
QP ajdoende iofjze het lioo/(j;' te
iJieden;
'een' eberitueel~, vfJdh~
dtg~ actie van :Jdpan
lief VerTe
Oosten ,~
.

de

I

door

3. Engeland ,bevordert ,een toenadering tot Rusland, welk lanet
bij een. nieuu;en Europeeschen. qorlog png.~tw.ijfet,d t~t het :Eng~lsch:'
Fratl~cne bondgenootschap zal toetreden;
.
I

,,19"

1

hypothett~

»oornaamsteti

.,

De fihancidele polltlek

sluiten van een pactvoor wederzijdschen 1nilitairen :.,s.teuiJ,. n,zet
Frankrijk, hetgeen 'gelijk staat met.
een of- en dejensief verbond;.

n:1,Qr

ge'h

Dltitschldnd lcordt als inge-

lands

19.,

.

·Neaerland

-,

I

sctier: . vijalzd beschouivd;
.2. Engelcmd streeit naar het

(.,

stu.~·ten.

. I

Frllnkrijk

.

,.

DIAD

tnt Parijs wordt gemeid, dalt het. ka ..
bihet heden €en aantal maatregelen
h:eeft goedgekeura ter vo()ikoiriirig van
~e' aariwetvihg van vrij\vllllgers en van
19 Febr. (Tran~o~ean). hun vertrek of hun doorrcls naar S p a n . . , p a: r .. ij'

j

,

,

'.

l\la r. s e i l l e, 19 Febr. ('lTansocean). ilet conununique· van de Defensiejunta ,vart· 'Don'derdagavond m~ldt:
D~ Iiiiiie-tvt~uget van de regeerh1.gsttoeperi in d~i~ Jahiilla-sector' VO,tdetde ,3
kiiometer, ii~~ centrum 800 nieter
reciiiervle'ugel 2 kilomet«·. De na,tio~a.~
listische f(!genaanvallen werlten !fgesla-~
gell: De sUijd duurt met ~oei1eifteiitJ.e
he'IUg'hetd
~oort~ doch veri~OPt
f~h juri)
t·
;,
ste van de regeeringstroepen.

R a bat,

~eg vail

is

t'

··n·

S,

,18 ~ebr.· (Transocean).

~~i~,a~n;txa'~.e i~h~.~Xpete~o,:io:~~~~;

ra

voigens Rddio-Sevllla
de
lena Pralische . "tl\lCh,triiacht
zal eell
H"'e'.
Co,''0' t,'
I'e'.;. p< I:a<'n':
isSo'
Ma<.ifid naar Valencia no.g. steed~ afge- '1" .', .".' ,
'j,"
,
.
'"
'(
. .'
,
st'rEnige ~oiltr61e ui oe.lenen op alIe vers.takir1g uitgebroken naar aanleiding van
sneden, zoodat de h90fdS'tad nlet. in trekkeride VUegtuigen 1evenais op de
de overplaatsing' v,an. een arbeider naar
.. a rid.,._. e' j; Ods~
D1·-t
u8 · sc
staat. is haar gebrulkelijke versterkingen ha.yen$, en de grenSstattohs.
Enge.~~c~~Po~tug,~es~he l cen, andere werkplaats.
, ; ·tenrijl<
uit ValenCIa en Catalonlij te ontvallgeli.
Spcctal~ . pqlitie-rlJeambten. zullen me~
d.ritl.erHandelihg" Eh; I
IUj· deze shikiiig zijn bngeveer 14.000
Oo~ de secundaire wegen staan onder dereizen iri de trehlcn, welke in de richarbeiders . betrokkEm~ De fab'rieR werd
,~
,. , . ::: ,. ting van Spanje rijden; terwijl aan om'.
. ',,:,
Par ij 5, 19' Febr; (Havas).
vuur van de natlonallstlsche art1l1erie. roepstations zal worden verboden cen
Lon d e 'n
18 Febr. (Transoeean). door desttikers' uezet.
Madame Tabouis meldt in
,,
' .'
d
'j
.. mr bnd~.tpre!ect va:n M():ntb~liai"d
oproep te doen om vrijwllllg.ers.
De onderhandehngen, wel,ke gaan e Zl n 1';;' -d' 'e- .... ~. 1" •. d 'do "d' h: d'
' GE'STELD"E E'N' G'E'LSCIIEN
L'o.euvre: IIDuitschland heeft
. 'h'
:.. "
t ' · · h S a~g e r·, na ang ur1 6 e on er an eTELEUR
Ook zal eell strellgere cont "'o"'le wor
.'~
~ t~.,sc. en d~ En,gel~" he en Por u~e..esc e 1,ingen. ,in d.e vr.ij.l.atin.g te v,er'krH.D'en v.an
dd)r tusschenkbmst van de Duit. ' ,'.
' d e n uitgeoefend op de paspoorten.
tId
tb t I l
t
"\19.
,T'aJ a ve..ra de la ~~100, 1,9 rr~Qr.
Een sp'echi:il beshiit verhiedt den ver.. r~geeri~g,en e~ ~anz e~ va,n .e ~l re ~ Id~ e~en ,der d.irec .l~; d~e door de al'beische dmbassadeurs Von ~ibb~n,~
(~ransoc~~n). 3~" gevan-gen . geno~en: koop van plaatsbewijzen voor Spanje din~ der, cob,ttole tot .~e, spaansc~- (dei'ts 111 h~~ .'ka~tbbren ~are~ op~~sl?ten,:
tropen Von Hass'~1 cidri L<>nd,eq
LUCIITGEVECHT BOVEN l\IAJjItlD
a!it~en, be.ho9rend~ !t;.ot ~e,t naar ~ijlen door dS spoOi'weg-, scheepvaa1'lt- 'en Portuge,e,scl1e grens, boekten volgens i Yljf~On,d~~d a~. eiders d~r A;nZln-iniJ~
en
Romemedegedeeld, dot haf
!
het communlstlsche lid van het Bntsche htqhtva:art-maa.tscha,p,pijen.', . teo ~zij . "d.. welingeliC.,h, t~ ~,r, in,gen alhier, cen bene-l nen te DEmain ZlJn In stak~ng gegaan In
," ...•~
\.
,.,.....:, '... Lag"erhuis. Saklatva,la ..g
..en.'nenide batal..
t
d
1
r,} •
afwachting van de inwilliging van hun
gereed
is aile stappen .te a1.emen,
'f
paspooi" e~ er aal~Vi"agers een specIAA dlgenden~ vooruitgang. .
h'
15'Cf I
hi'
.
: i\ v 1 I a"
~9 Febr. (Reu~,e!)!.,V~ 0I ,~ns jon~' 'ziJn' We.r aangt?kom~n;Zij
verkla.. stempel dragen~ dat. alleen W'ordt ver~ , .
"
..
e sc om,~" /~, .oon~y~r ~o~, l1;g. ,
die noodig zouden zijn om een
nationaJlstisch conUnunlque, hadden ren,· ~at hun: hataljon tlJdens den, na- strekt aart diplbniaten en journallsten
'H t i d t th
be .. h d
.. dt- . i\angezlen de stakers voor het meerenherstel van de Habsbufg~rs te
den· 18del1 d~iet twee luchtgevecl.llen tldn~listise~en aanv~l, bij Rio Jar,ania
Al deze besluiten zullen. binnerikott houdt 1t~atstafl~~~n :~n
Brf~~h~
,d~~~ t-o,t ,h~~,'. pe,ts~ne~l v~n denmij,ni
bel~tten".
werd·gededmeerd.ZiJwarennaar,Srulndo'o"r' .. Pre'sldeht. Le'pr'u':n .•.VV.
. .,o··r·de'1...i
ond'e'r
. 'b"
'~ t' Li'ssa'bo'n d'e oon t·1'0. . l·e, op \.'
:s~rWegbehoot~n
,;
' ''·' '\ l\'I'd"··d·
b oven
a rl p"I'i)"at's. I n ht
e eers,·te d:·
aar..
, '.
. I
"
.1:'' ' '
11.
. - am assal,ole ,·e
f '. 1 \,,'
. ' '1
" moest de geheele
van vociiteil 40 jagers op 4000 ntete·f. Je gel~kt o~n-: daar tegen een w~e14PQn teekend en 'zuIteil 20 dezer Iil werkIpg Portu~ai's landgrenzen zouden overne.. rn jn Vlorden ges ot~n.
De Hum.Q11ite' verk.i.~art, dot
• ~
.'
:'., q
\!
Oil.':
t"
•
va~ 6 popdste!li~g als .landboll~ar,b.~.l7 treden.
men
"~
~ <,~ J',: ( .
' ..
Duitschland voornemens is. een
hqo~te. ~ewe~r~~v6rdF~ d~t.9 :r~~~~ringt: ders,t~ w~rken, doch werden ged}V:<;mgel}
•
DUl'rscItLANl>S KOLON'IALE EISCIiEN
g'eheel leger hoar Odstehrij~t,e
Vliegtlligeil ,bflnden~' neeJ;~tortten.;,;~ri de w~pens: <>p te nemen en naar het
'VAT RUSL/\ND DOET
Daar eenter de huidige stat van de
,,'.\ ',' " ,
;, i.'.,
:, ' , .
,
den: naniiddag werden 2 reg~erings'llieg~ front te g~an.
"
.
"
.
ilritstlie ambassade in Llssa,bono~vQl- P 4, r, lj s, td .~eb~~ ~'J;'r~~s~~ean>. ..
. dirigeeren, \yann~er ,de Hobs~
iulg-en neergeschoten; fer\vljl vooH's nog
:"~
,,~ransocean meldt mt Moskou, datdoende is voor deze taak, dfa vanzelt- ,~,~~J?r9ql~~~ 1~Z;ak~ de verdeellng <ler
burgers op den Oostenrij~scf~¢n
5 vernie~J ~~~den: tijdens een i)ombarVRIJGESPROKEN
SovJet-Rusland evenee~s, maatr~gelenIsprekend een gtoot personeel zal MoO' $~on~s~ft~n,~ &ez~~n In he~ .licht, va!l
troon hersteld zouden worden.
"
,
t.
. . ' .
.
.•, .
zal treffen ter voorkommg van de aan- schert, Is thans voorgesteld, dat het ~l;lJts~hl~nd:s,. k~1~ni~1.~, ~is?h~I1' ~o~n~t
dement ~an 1ie.t vliegveld van Tai'djen~ M: a d r j: d,
19 ·FcQ.r. (Reuter)~ Het werving van ~l?s~ische burgers voor den ,centrale controle-bureatt ill Londen het onderwerp van een grondIg~n,derteo IIet c,,~i~m~nlque verze~er~, dat B.een volkstrlbunaal heft 84 natlonaUsUsche dienst in Spanje..
wordt gevest~gd ~n dat dit buleau dan; ,~~~ '~oor de handelscommi:sie uit den
enkel
U<lUonalistisch vliegtuig .w.eld soldatEm . vrijgesprokeru, die den 19den
?et yerl:UJ~Y,., dat de, m~u.w:e \yet nlet door .een niet-EngelSche delegatie der S~n.a~~., . . • :'..,
.
,
ne~tg~hoten. Cuenca, dat een gro()t~ Januarl blj. Cerrorojo werdell' gevangen v~n t.~,~ug,wer:k~nde.krac,ht zal ,zijn, .doc~ non-in1tetventle-commtsle te beilOerrien, Senator ~e~~ Bo~chl~ ,beJastmet ~et
. . "
' i d'·
'" Ii' genomen.· Na de uitspraak verkla,arde de ~lj ~,al. ,vo9r~len
bepaald.e. .s~!af(en, waarnemers naar Portugal zendt
,.opmaken van een rapport over deze '.
i,'
ba~~ft der te~eeringstroepe"; ~?l ~. ;a,c ,- otfl~ier van jusUtle: "De wettlge rege~'" ~opal~. gevang,enis~trat .en verlies van
.
kwestle.
'Zltitl-/ljriku
ter~~e linies is gewlt;)rden; wei'd geboUl~ ring van'· h~t. repubUkeinsche . ~panje h~t. burgerrecht in geval van overtre- De geheele orgall1satle en het. secre...
ba~deerd.:
eert ,u door u toe te staan in de gele~ dmgen. .
tarlaat del- controle zal waarsehijnlijk
TEGE-N PRIJSOPDRIJVING
De IUadriIeellsche defellsie' junta meldt deren' der rep~b1ikeinen meete strijde~
j'l ;
r:biLil\i\NScitE VERBOD
echter· on~ei' op~rtoezicht van een
'O'uitsche
l
, Pa r i1~, 18 Febr~ (Tran~ocean). Het
echter, dat tijde'ns. de 6peratieS van gls- Vd:Orde ona~hankelijkheid van uw land
lIET
E~g,elschman staan.
ell de vrijheld van de wereld".
we'tsOntwerp .tot . he~ . tegengaan van
teren aan het IUadrid-front 6 nationalisRom
i9 Febr. '(Reuter>. Het Ita- Er W'ordt in LOnden nog op gewezen~ overmatlge wiristen, dat heden. door den
tische vliegtuigen en 1 JUllkersbonunenliaansche verbod. tot het dienstnemen dat de organisatie van de' controle en Ministerraadt werd goedgekeurd, bepaalt I(~iiCiITIG~ E~GEt~CHH CONTRAAl\mASSADES
aI,S vrijwimger in Sp~nje krachtens het de benoeming van het groote dal1tal dat alle verhoogingen v-an prijzen voor
werller werde~ neergeschoten, terwijl
PllOPAGANDA
besluit
van de Londensche Non-inter~ waarnemers dat vooi een: doeltrefferide goederen, levensmiddelen en diensten
tijden~. den., slag .slecht.~ ~~~gee~ing~... S a I a.m an c a,
19 Febr. (Havas).
ventie-conimissie is' offlcieel afgekon~
vlie~tuig verloren gillg. Verklaard wordt, Franco lleeft de le~atieS' te· Serlijn en digd. Het verbod treedt morgen in wer- controle .der grenzen noodlg zal zijl1; boven het op 1 Juli ~936 geldende prijst· 9 n <J ~ i}, l~ ,Fepr... (H~~~,s) ... P~
natuurlijk niet iil een paar dagen tijds t peil ongerecht,vaardlgd zullen worden ~ritiSh ~Broad~ast ,CorPOffltlQl'\, is, ~hal).~,
dat·
de
r~geering'stroepen
.
de
doo.r
~e
Rome
to~
a:m'baSsad~s
vetheven.
king.
d
. . ,..
, .
mogelijk zal zijn.
I:1es~h.ouwd ~n, strafba:at zullen \Vorden: bezlg' l'l1aa
'tiegelen te .tre~f~J;l 0l;l.l de
Duit'schers verdedigde nationalistische
gesteld, tenzij de prijsverhooging een Duitsche propaganda
in Afrika te be..
l\USLUKTE
STA!ATS,GREEP
DE
VREEMDE
ELEMENTEN
IN
SPi\NJE
posilie~ in' S;l~·~Jt'{ de Tajiilii-seCtor be..
'-':.
,.
,. !
'
\
~ , ' ..".,
gevo!g, Is. van een stijging der grond- alltwoorden.
~
~
..
Duitschlan'd en Franc.o \ stoffenp.rijzen. of va~. hoogere uitgaven Zonder ,d'at kosteri worden' .gespaard
st(ohnden.
V rt 1 e)l, C \ a; : 19 ~ehr .. (1'rans~ :, L.6 n den ' 18 Febr. (Transocean).
voor soclale doeleinden.
ocea#);. .p', e, ,: ~ ~ ~ t & ~ e i; : '( a; ~ ;V()lgens.
·correspondent van . de
word;~.~. th~p.s" kr~el,1,~i?ie . .ze~~~!~, ~ei'n ..
Par ij s, 19 Febr. (iIavas). 1\1: g;_. Het verloop,lder prijzen tal worden stalleetd,
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door nuitsche omroepzendcts.
' ..
,1
e"
<\
~
n
v,
a
n
h
e
t
dat
aIle
bultenlandsche
~lementen
uit
o p'rn a r s c h d e r rt a t ion a D u its chI and h e eft g e... J?e ~ngerechtvaardLgde verhoogIng
R
oo,q.,
~
.
1,
get
;
Z.
ij
n,;.
g
~
~
sp{inj~
zOi,tderi
wotq~li
ve~wijder~,
.met
Pe. ,Duiltsch~. u'ltzendingen ,'. Worde!}.
_ val) prlJzen kan worden bestraft nwt
. . 'lIt
I i ~ ten' I a, n g' s .d e n w e' g
e 0 .~~ ~. ~ IF ~ .in~~gtii> van. ~e .1~den,vall het ·Tercio de s lot e nt' w a arb ij D U
3 Ch
boete
,art te hoo'gste 100.00(} francs 11auwk.e.urig ~.waal<t· doo.r de ~ng~lscl).a
M ,3; d r 1 d' - Val e n cia' .' 1 s r e 1, t,.e e t ~>. n~.' 4..
I
and
'
bel
0 0 f t
F
ran
c
o
,
n
v
..,
,
III .
.
c;0.11l p 1 0 ~ltstra:pje~o~ ,ell. de MO:o~~c~e Itrpepen" die 1 5 0 0 S; S." 1 i e den
e e n I gen. : t ij d tot s It I 1.. kin rf ,; v ~ l~l'" . e,e
z u I.. en, g~v:angenlsstraffen varleerend 'Ian autoriteiten. die. tot dl,lsverre ec1)ter. n9~
ge.eQ aa,nlelding hebben gevonden tot
s t it n d g e k 0 men, . ten e In .. o m'd.~, ro .~d ~;, ~ e, g,;e.. e rIng volgens henl ook als buitenlitndsche vtij- 1 e n
at·s
t
a
a
n
v
0
0 r
.d' e 1 maand: tot 3 jaar.
t e w e r pen.
'\villiger&' moeteri. wohlert . beschouwd.
protesten.
d e' d e t roe pen· t e' 1 a, t e. n o m v· e t
•
;:' " , .
,,~ "
' : , ,yerkla"atd ",ardt dat ,de Fransche .re.. vormin'g .van ean spa..
r u s t e n en voorberelUit Kaapstad \\TOrat gemeId., dat de re..
c. i a l e , p <> lit·ie, ,Vi a r t
dEtBKi~~sbii
tAN
ALFONS()
geerlng
h~erop
~Q\l
hebben
,medegedeeld
d i iJ. g e n ' t e ' t r e r f· en' v ().' <> r
geerfng' va'u ere trnia' iah' Zuid-Atrika:
g;
n o. v e r
F ran c 0
Z I .c.h Ro~r;,~;~i~'
dit
standpuilt
niet
te
deelen.
e e it u I t g e' b ,r e 1 d e 0 per a ..
eell procla'm'attie zal ttitgeven.
het"
v e r bIn d t ,0 m to C· t e t r e ..
S a: ~; ~ ~.P ¢ a~ i~ ~ebf; (~,ava&),;
,
.
tie', waarVart het eln:d ..
d<,el de natlol1'aaf"Sociallstlsche prop a.":
den
tot
h·
e
t
,J
a
p
a.
n
.3
q
h
..
BESPREI{ING vAN DETAILS
doe 1 de: lUI1ame van Ma .. Generaal : :frart¢l~~Q .F,r:ancQ, hee(t van
ganda in ZUid'-West-Alrika te rerrhnelt
Dultsche antl .. Komln.·
c ,
,
den
,t~·
R:pm~:
vett¢~vebderi
e~-Rotiihg
d rid
a I' 'z ij n.
'
t
er
n
p
a.c.·t
.
e.n
~p
~
\
0
0
f·
d
.
Het
Begrafenisincident
Alfdh~~ eeh ·~tegra~,ontv~ngeri;~a:at~ 'L 0 n den, 19 rebr.~ ,(Reuter). 'De
in d~~ .d~ri g~ner~ii,~ in~ elithousil;tSte Q,e': Non-intefventie-commiss!~, t 'kwam he- 11 e eft 0 n m 1 d d· e, 1 1 ij·k ,n· a
t .i
CORDtltJt GE,~01\;B~in~¥ERt>
-;.'1 III'I Ie
wook~~hg~,h ~~l~~~nscht rilet
ver~ dena-yond, gedur~nde, 2~. uur bijeen. z tj n o v e r wI nn 1 n g, Spa n-. STANDPUNT DE~ WILIIELJ.'ISTRASSE B~~r /'tsc",11"
A t fr
,.
M
'.'
~~~i' veduidt,
:~sprekeh . Engeland en je ult denVolkenb-ond
,,'
Cor d ova; 19 FeBr.:,(Havas); Ile- ov~rl)3?:yan:. ,(I agJ\.....,'~ < '. ' . .'
::11 t, 1 ij .n~, 18' F~hf. (Transocean),..
GehehHH
Fr{inc?>. 'bed.~nkte. OR .h~rte,:, fortugal n.og st.eeds de ,details van het t e d 0 e 11 t red. e n.
geedngsvliegLuigen hebben de stdd,
Na:ara~hletdl.ngva~ net b¢zoek vah dell
"
Hjke wijie ~oor
gelu}{wensclie·ri.
l?la~, voIgen~ h~twelk Brltsche waarnebombardeerd~' . waardoor . 25. personen
Rooriieensehen
geiant
te'
~rlijn Ni~ola's'
BRITSCIIE
.COLONNE
BESCIIOTEN
.:.\ !,~.,\. f
•
, · m e I : s . i:rl .Portugai zouderi worden geGOED~ VOORUITGANG
werden gedood en 20 gewond.
co'milen' op Ii.e~ Dtil,t§'che mfriisterlE~ vail'
~
,
GEDitiNG
DE GRENS
·plaat-st.. Na de bespte,Ringen over het
Lon, d e H, 18 Febr. (Transocean). tl'uit'enhindsche Z'aken, tijaerts hetwel'k
New. Del h I, IS: Febr~ (Reuter)'.;'
vraagstuk inzake de zOnes voor de rna. I{RAC,HTIGE PRESSIE
,p e r pig n a 11, 19 Febr. (Reuter). riliepatrouilles werden de onderhande.. Desub-commissie van de nQn-lnterven.. hlj' de aandacht vesthtde op den be~ Een Britsche colonne,.die op marsch vias'
tiecommissie besp'rak' de Po'rtug"eesche weerden Inbreuk oP. d.e diplomatieke, ge- ten Westen van Wana (Waz\rstan)' nabij
iiet ieit, dat de Spaallsche grens luor- lingen geschorst t.ot 20 dezer.
t hee n, :Ital1aan. - de grens vail Afglhinlst:ill; werd door
B, a rc e 1 on a, 19. Febr. (Tram~
bezyva.r.en te,gen h.e t controleplan el1-d,e ',: bp.~ ik~n d.oor d e 0~l!~
selie
gezanten
te.
Boekarest
toen ziJ de een groep leden van den Kharotl-stam
24
mir
d~!i!litier.
geslotell
zal
AANDEEL
DER
RUSSISCIIE
VLOOT
geli
olli
ocean). De Catalaa'nsche minist~( va~
kwestles, V~Q~tsi>ruitt~'rid uit h~t door' ,."
... '" t . : .. ' ! . : , . ' .
.
',<
onder bevel' vall de-tl bekendeh tooV'er
Detensie geeft toe,. dat et een krachtige \vorden, had ~ell gevolge een groote
Portugal tijdens' de zittlng van DOh4er~ .·begr(lfe~!g va~ twee., In, Sp~t:l1e ~~speu:- Guljan _ dle'teeds larlg' eett g'eleg·"ehheld.!
pressie door de nationallsten wordt tIit .. toename van bet aantal naar Spanje
M 0 s k 0 u,
18 Febr. (Transocean). dagmiddag aan de Britsche regee;r1n:g" ~~1d,~ l~~.erl der ,IJzeren, Oarae bijW~~.~.
geoefend aan het Aragonfront, waar de vertrekkellde vrijwilIigers. AIle naUo- I De "Pravda'; verklaal,t heden in een uit- geda~e voors~et u~t he~ debat' bl~ekt r<l~~' Werd. ihal}S ~~~, Wilhelmstrasse he eft- gezocht om den~ doo<l' ,van 2iht
broe~er te wreken - aangevan~n ..
Witten groote hoeveelheden vlle~tulgen.
rt·t
tr kken heden over de grens voerig ar.tik~l, waarin zij de invoering dat in de onderhandellngen op verschll~ .een, v~r~larl11:g U1tg.e~even.
'.
. ' der non-mterventie bespreekt, dat van IEHide punten goede vooruitgang; we,rd ,. Yoigeng' dez.·e ve.rk.la'ri pg is de bijWO.-,
tanks, cavalerie en tercios gebtulken. na I el el~ 0
Een Btitsche en' ~e~. nritsc·h.-ip~is~i\t\
Hij. verklaart echter, dat de regeerings.. doch Blltsche, Fransche· ~n DUltsche een .controle. c;>p de scheepvaart langs de bereikt.
.
ning van een begrafenis, door bp,ite'ij" s,~W.aa,t wer~~n . g'~doqd,. ,terwijl ~~11·
troepen er in slaagden stand te houden. recruten vOfm(len' het meereltdeel van Spaa,.nsclle kust zonder dcelname van
",'
,....
..' f~~p,d.S~h~_q!pl.o~~t~nYol,k6nH~n: wettig ell B,rit~clj,' .oHi.;iet, e.en BrJ-tsCl:le. eU .lilf
de vrijwilligers.. l\'torgen \vorden 110g de Sovjet~yI6.bt geen sprake, kan zijil.
De sUb-commis~Ie ging vervolgel1s !tot l'l~ot}llt . d~ze. · :.g.ee~1.:1.n.,·. mell.gin.g in' d~ .b.in.- B\,itsch-Indischa soldaten gewond wer..
i\FGETREDEN
n€p'Hlh<;isch~ pplith~k ya'n Roemenie.
den. .
'
.
grootere contingenten verwacht ten geHet blad voegt hieraan toe. dat de Vr'ijdagmictdag uiteen.
,"
'
.'.'
.
.
Sovjet-Russische admiraUreit reeds alIe
,V'oor.tjj wordt· eropgewezen, dat· d~ di-, '. .De .vlle~~~ig~n, di~ de cplo.nie ~.v;ig~;+
1\1: a d rid, 19 Febr. (Havas). De volge van de verScherpte propaganda. voorbereidingen heert getroffen vo.oreen OfiCieele kringeil ve'rttouwen, dat een ,ptoin\ite't\ hi6e 'tegenwoordig zijn g~wee'st zelden, boHde~ <;l~n str,ijd;, aan I)t'~~ ge
vice-miriist.el~· van
ooriog, ,generaal d.O\O.\" v(,)o,.... he,t Frel~t~ fopular vrijwHli~ daadwerkelijkc deelnairie vtii1 de, SOv.. voor· Portugal acceptabele n10dtis zai 'bij de politieke demonstratie, welke Iil aanvallers, die zij vQrllezen to~brach ...
AsensiQn~ is afgetreden.
gers aanwervellde organisaties,
jet-vloQt aan alIe controle-maatregelen. worden gevonden.
verband met de begrafenis plaatsvond. ten.
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B:ATAVIAASCH NIEUWSBUD . vall

b. s. S. R.

·Engeland

De Defensieleeninq ,

Z~'tel'da~~ 2Q Februari

JIer, Staten

Japan

"Het Kabinet Hayashi

Delegatie ,naar ;Krqningsplechtigheid

Hendel en Nijverheid

Nieuwe Stakingen

Paslr Nangka
Continental on
34
331J1/ 1.
1
I
Comm.
Amer.
Smelting
67
/ 18
611/ 1.
S lot k 0 e r sen (Elgen Dienst)
T 0 k I 0, 18 Febr. (Domel). Tijde'ns'
Chrysler Corp.
99
98Y2
de zlttlng van het Lagerhulskreeg het
Bengkalls ,ExpI. Mij. ,
134y:! 132~
L 0 l~ dell, 18 Febr. (Reuter).
kabtnet-Hayashl hedenmlddag den zegen
\V auk ega n,
(Illlnois), 19 Febr,
19 Feblr.
Corp. Tr. (mod. dlstr.
Bij de hervatttng van het debat invan de vertegenwoordigers van den (Reuter). Het succes der stay-in stakers
ty''pe)
Natlonalen Bond en de Tohokal-partij,' der peneral lUot1>rs Corp, die het'rech- ,Cert. Ne'derI. Hande~-MiJ.
205% Union Pacific (cert.
zake de Defensle-Ieeulng verklaarde
Ned.
Ind.
HandelSb,ank
16981
twee reactlonnalre groepen. I
.
terIijk bevel trotseerden, veroorzaakte
de minister voor de 'Codrdinatle van
gewone aandeelen)
101
lot
Ned. Ind. Escompto:"MiJ.
121
Selg.o
Suzuki
sprak
narnens
den
Naeen
golf
van
sit-down
staklngen
in
het
de Detensie dat het ten slotte de
Jasuml]
67
67
Handelsverg. Amsterdam
502
Ce'rt. 6% CIties Service, 3815/ 1& 39'/1' .
taak is van elke regeering, die de
Hierbij zij opgemerkt, dat indten d1t be.. ttonalen Bond de hoop utt, dat het ka- geheele district. Zes personen werden Kolonlafe ,Banik
\77
.
' ..
i'icht juist Is - genoemd blad ,is over het binet-Hayashi zich zal ontwikkelen tot
cert. !Hudson Car.
17¥.t
i61J1/ 18
naam van regeertng waardig wil zijn,
167
algemeen zeer goed gelnforrneerd en onder- eenkrachtlge . regeertns, terwtjl Selgo gewond blJ een ~evecht tusschen 85 sit- A''ms.te,rd~msche Bank
Malabar
353
te verzekercn dat geen enkelen bul- -Iioudt nauwe relattes met het Foreign Of- Nakano van de Tohokai-partiJ de mee- down stakers, die de fabriek "Fansteel Konmkl~~ke Petroleum Mlj.
. I 443
flice - ajtegeruchten omcrent de gevangenne- ning uitsprak, dat Hayashi in zijn op- lUet<illurgical Corp." bezet hlelden en 100 • Konlnklijke Paketvaart Mij.
177
tenlandschen vijalld de overwlnnlng
millg van Tuschachewskt eru het in ongenade
Afg.edane. t ra n a a e t t e s
120t,4
Igevallen
deputy-sheriffs die voor de eerste maal l Nederl. SCheepvaart ,Unie
zijn van Litwin-of! gchee'l ongegrond dracht zal slagen.
lOP Engelaurl ZOtl klinnen behalen.
"
.
Java;
China,
Japan.
L"
97%
zijn. Ret is llU cenrnaat een Russi-sche ge~
86*)
Nakano wees o;a. op den gespannen een 'rechterlljk bevel om de stakers te I Dell Spoorweg Mlj. IJn,
Spreker verklaarde, dat Engewoonte om alle buitenlandsche berlchten over
. 123y:! N. .1. S.
123~*)t
Deli Spoor
situatie in de U.s.s,R. niet te bevestigen toesta~d aan de grens tusschen Man- arresteerqn, ,trachtten ten uitvoer te I Ned. Ind. Spoorweg Mlj
87
land's onaantastbaar credict een 'de
noch tegen te spreken, Deze :tactiek heeft chukuo (!n de soviet-Unle, welke vol- hrengen,
sem. Cher. Tt:
.
Philips I .
•
342 Sem. Joana. Tr.
het Kremlin steeds gevolgd, zoodat het feit,
waardevol iets is.
371Ji. )
37t,4~)
Rubber C It ,M'j A t d
da,t er geen off1oieele demen-tis werden uit- gens. hem een aanvulllng der bewape301%
ning noodig maakt..
u.
1.
ms er am
230.... ) 230'y,.·)l'
Gasmij. Nat. '
De minister kwam op tegen de zinspe- gegeven oV'er wat i.n buitenlandsche pers
New Y 0 r k, 19 Febr. (Reuter). IntematiQ,
,
205% Aniem
over het lot van. den chef va,n: den gen.eralen
278*)
177
De automobielstaking te St. Louis is 18 1,Lin'deteves Stok:vis
'
lingen der oppositle op de politiek der staf en den volkscommissar1s van Buite'll530·")1
Tarakan.
530"*)
Spreker
veroordeelde
de
buitendezer ~etHndigd. AIle arbeiders hebben MijnbouwMij. Redjang Leb9ng 200Yi
Dominions en wees erop, dat dit jaar landsche Za:ken verteld werd'! .ni.et mocht
SOerowinangoen
reen conferenUe zal plaatshebben met de worden opgevatals ~en bev~stlgmg .hiervan. Jall4sche p'olitiek van verzoenillg en
heden het werk hervat, doch thans zijn I
148*)
148*) ,
BasHam
vertegenwoordigers der Dominions.
lonze
lez.ers
zullen
z'lch
hermr..e,re'll,
'<!at wij • concessies, welke hij lllooipraterij
230 arbeiders van de General Motors
in €'en buitenlandsch ovea-zicht reeds 'twijfel
S 1-0 t k 0 e r s e '11 (Aneta)
Redjang
2001A*)
200111·)
Corp. te Oshawa. (Ontario) in staking
Naar aanleidIl1'g van de meening, wel- IJaddeni uitges~roken .aan. de 'ju1sthe,ld van
noemde, terwijl hij wees op' de beDe markt was vIij Ivasb gestemd.
gegaall.
Zij verklaardell, dat zij zullen
ke door een der leden der oPPosl·tie we r d o.e
g:emel~eberlc~te~
11l verband met de op·
18lt'ebr. 19lt~ebr.
weerde botsillg tusschen Japallsche
v'a,ttmgen van LltWlll'off en reuschakewskl.
blijven
staken
Itotdat
hun'
looneischen
uitgesproken, dat aan Engeland zou zijn : die, de rea in <h~ leidhlg der buitel1~andsche
en Ellgelsche belallgen ill China,
zuBen zijn illgewilligd.
*)
gedaan.
verzocht de kosten van de verdediging' poHtiek, de ,ar..dere in het Leg<er, Zich Juist
3 % Indle 1937
95~
9511. 18
Nederlalldsch-ll,1dH~,
Britsch-IndH~,
U)
nomlnaal.
der Dominions te betalen verklaarde overtuLgde aanhangers van het ~ta:lilllsme
4% fudle 1934
100%
100%
S.
1
."
'.
hebben betoond. Wannteer, nu ll1derdaad Zuid-Afrika en Egypte.
• **) bledkoers.
4% Indie 1934'a
100% 100%
Ir T lomas. ,,\VIJ wenschen dat dlt land I Tusehachewski en Litwinoff, idee! zullen
....) laa tkoers.
5%% :Young (1m. verkI.> 27%
zal betalen voor de' kolonH~n en onder-I' uHm~ken van de Russische delegatie naar de
28%
Wat de Sovjet-Unle aangaat' zeide Na- Liti'lluen
hoorigheden in die deelen van het Rijk kronmg van .George VI, dan is d'eze keuze
Arnsterd'am Bank ,
164% 166
.
..
' wellicht l1'iet zoo heel toovalUg en heeft men kano dat het sluiten van den ·modus
Javasche ,Bank
waarvoor wiJ ~e verantwoordehJkheld hierin: blijkbaar teZiien te ~nspraak met
Koloniale Bank "
75%
dragen en· van welke wij in sterke mate een. daad van de velebeweriilgen, die een vivendi ten aarizlen van de vlsscheriJ in
76%
Beurs te Batavia
JAGOROFFS BEZOEK
afhankelijk zijn voor onze grondstoffen. Ilaatste~ tijd Qm~rent de'le tW€'e manneu in de ~oordelijke wateren~ welke slecht.s
Ned. Bank ,Cert.
191% .195%
een jaar van kracht'Is, beteekeht dat de
De Dominions zijn ~ch bewust van: de 'het bmtenland lll. omloQP waren.
N. Y. IEscompto Mij. .
120% 120%
(Offlci~ele koersen, nadruk verboden)
Her I ij n, 18 Febr. (Transocean). Hand'elsbank
crisis tusschen Jap~n en Sovjet-Rus169% 169
waarde van hun banden met Engeland.
"Der
Angriff"
vemeemt
,van
haar
corland
meteen
jaar
Is
uitgesteld.•
.Petroleum
Op'
Sachalin
N. H. J\-L
207
Zij treffen voor eigen rekening voorbe205
Nabeurs
68%
Premier Hayashi er,kende cen buiten- respondent te ,Mosk6u, dat maarschalk A. K. ,U.
reidingen voor hun eigen defensie.
70
NIEUW OLIEVEW ON'fDEKT
HU1;dsche politiek van verwening en Jagoroff, die moment€el te Kowno ver- Calve"ICert.
95%
95
19 Febr. slot·
3351,4 341
concessies te voeren, doch wees met na,- toeft, .den Lithauschen mInister van Bui- Philips "
De regeerillg is ervan overtuigd,
M
0 s k 0 u,
18
Fepr.
(Transocean).
1705;'a 171%
druk
de beschuldiging van mooi-praterij tenlandscne Zaken Lozoraitis het ont- Unllevel"
dat de versterking van leger, vloot
werp heeft voorgelegd voor een nieuw Cities Service
De' Sovjet-~ussische mln(\raalolle-trust terug..
2(}5Yl-2Q5~
1137/ 18
en luchtmacht een onontbeerlijk
• 311u Cert. Hanldel Mlj.
Sovjet-Russlsch-Lithausch
verdrag,
dat
9
"Sachalingeft"
is
thans
druk
bezig
met
169
/
11)
Shell
Ul110n
24
,middel is om haar 'doel te bereiken,
.25% JIlandelsbank
Met
de
behandellng
van,
devragen
erin voorziet dat Sovjet-Rusland Ll- Shell jUnion Com. pre!.
de voorbereidlng van het explolteeren
763,4-77 'Ii
77~
dat nog steeds is door middel van
77"/1s Kot jBal1'k
del" ol1evelden op het elland SachaUn, van Nakano heert het Lagerhuis d~ in- thauel1 in geval van oorlog munitle zal U. S. Steel'
Escompto
. 119%-119*
79%
onderhandelingen eell EUfOpeesche
81
t~rpellaties Inzake de algemeene poll- leveren,
waartegenover Lithauen zlch A:'nacon'da
volgens hier verscheuen persberlchten. ,
-j,- i! 200
119%regelil1g te verkrijgen en de autori437/1" ,453/ 1s
Tot dusver werden slechts de ~hinkl tiek del' regeering afgewerkt.' Thans is verpl1cht Sovjet-Russische milltaire in- Bethlehem· Steel
3
u/ u H. V. A.
500~
~
/ 18
65
teit van den Volkenbond te verster66
olleterreinen. geexploiteerd, die in 1936 overgegaan tot de bespreklp~ van.· de structeurs In dienst te nemen voor zijn Montgomery Ward
A'd3Jm Ru}Jber
3Q.3. ,
48' '
ken.
47%
verschlllende
wetsontwerpen,
welke
zljn
luchtmacht en voor de gemechaniseerde Inter. Nfckel
3.008.000 ltons opbrachten. Iedere boring
331%-332% "-+-,..:
49%
51% Philips·
in,g,ediend.
eenhedenvan het Llthausche leger.
Wlj zijn }Jereid samen te werken aan leverde per dag gemiddeld 5 a 6 ton,
,Vorstenl.
40t,4-40Y21 4()~ ..41
45·
General \ElectrLc
44t,4
Volgens bedoelden· correspondent be- Standard Brands
Interna tlQ
2()2;f2-203
de gemeenschappelijke taak welke be-' meestentijds zware olie OPt
12
11%
vat het ontwerp-verdnig ook een zin- General ,Motors
, 180 '
staat uit het verkrijgen van polltieke' Einde 1936 werd een rijk olleveld re
51~
50% Llndeteve~
"Loat
sterY~,n'"
spelhlg
op het Memel-vraagstuk.
15
rust en economische salnenwerking". Echabi, dat groote hoeveelheden petro3!l
118';4-118Y2 ·1~8Ya'
'Kehneicott
Copper
46
47
/ t O Unle
.:',:;'i
Japanlijn
94%-95 '
, (L u i de toe j u I chi n g e n).
leum opleverde" ontdekt.
BOl"sumlji
213
216,
POGINGEN O~l, IIARA loRI TE
De "Sachalingeft" trust heert terrelN.
T.
~poor
84%,
Ilnternatlo
\
203%
205
,
PLEGEN
nen tot haar qeschlkking, waarop veerDell Spoor
124';4
. LABOURSTEM~IEN
Lindefeves' '3. 300 nom. ·180
176
tig tot vljftig boortorens kunnen worden
Sem. ,Cher. Tr. '
473A
183~'
Alg. 'Exploratle
183~
T 0 k I 0, 17 Febr. (Domel). Groote
opgesteld.
Sera,joedal
Tr.
:
3'6~
LOll dell, 18 Febr. (Reuter).
545
BilUton Ie rubrlek
536
De pijpleiding Echabi-Ocha bestaat sensatle werd hedenmorgen verwekt
36311
Wedgwood verklaarde dat wanneer
442% Sem. ,Joana ITr.
toen
vijf
mannellj,ke
leden
van
den
DE
ALGE~IEENE
AlUNESTIE
Konlnk1ijke
~Ue'
436t,4
reeds en wordt al gebruikt. Zij heeft een
Malang
Tr.
het land in gevaar is dit gevaar vall
97t,4
Java-China-Japan-Lljn
95Y2
lengte van tien k.m. en dient om ol1e "Laat ons sterven'~-Bond gelijktljdig op .!
765
de zijde van Duitschland komt, zooverschlllende plaa't.sen in d~ hoofdstad
1t 0 m e, 18 Febr. (Transocean). Als Korl. Paketvaart Mij.
174% 176% Si,mau a f 100
van
Echabl
naar
de
reservoIrs
van
Ocha
Emni
'172-172Y.
112
dat Engeland rekening zal m:oeten
h a r a k I r i trachttel\ ,Je plegen.. Z§r Olg van de algemeene amnestie ter SCheepvaart .unle
119% 120
te verpotppen...
Ai'm~m
,j
180,181.182
houdel\ met het feit, dat het FrankEen
der
m'annen
bta~ht
'~lCh
ver~
g~
~genheid,
van
de~ebO<?'r~,
van.
<;len
.semi
~toomlboot
&
Pro
270
I
. 179311-180
119~
rijk en Ruslaml tot bondgenootel1
40% ZUld Bantam,
39,
WQndingen in de buik toe voor het f>,~Ing van Napels ..zljri than~ 20.QOO ge- Oult~ Mil·' Vorstenl.
LITWINOFFS VERLOF
Kon.
OUe
433%~434
'
moet hebben.
502'
Hoofdbureau van poIltle, een ander vangen~n in Italie op vrije voeten' ge- H. V. A.
501
A:'lg.
Expl.
181~-182
435
Arendsb'urg
439Y2
Spreker verklaarde, dat de regeering 'M 0 s k 0 u, 18 Febr. (Transocean). voor het Rijksd~ggebouw, .een derde steld:
.Clties Service
• $ .3%-3.1/ 18 $ 3'/1'
293~
voor de woning van den Premier, de . ;Dlt beteekent dat aan ongeveer 50% DeIl Bat. T~lbak
297
waarnemers zou mooten hebbel1 bij bei- Het verzoek van den voIkscommissaris
Shell
Union
$ 25-25~
343
'.
344
de partijen in Spanje, ten elnde kennis van Buitenl'andsche Zaken Maxim Lit- vlerde op het plein voor het keizerlijke vtln aIle gedetineerden in de Itallaan- Deli Mij.
U.
S.Steel
(R.
II)
$
80%-8(}%
86
86~
palels en de laatste op een andere ,sche g~vangenissen' de vrijheld is ge- Oost'kust
te nemen van de laatst.e oiltwikkeIin- winoff aan de Sovjet-regeering en de plaats.
Beth. Steel (R. II) ,,66';4-66%
geven.
Sene'mbah
353Y2 351
gen der oorlogsmethoden waardoor de Centrale Executleve Commissle orh zljn
Gen. Motors (\\. II)
$ 51
$ 51·
Michiels Arnold'
versp1lling van eell groot deel der be- verlof in het buitenland te mogen door: u 47'4 ,,47Yi
De verwondingen van geen hunner
Aimsterda,m Rubber
303
301% Kennecott (R. Xl])
wapeningsuitgaven zou ,kunnell worden brengen is afgewezen.
Int. Nickel (R. In
" 5Oy,.
waren ernstig.
01li,uI,
1Ba,ndar Rubber
280
282
vermeden.
Lltwinoff had op grond vanzijn zwak..
Anacon'da (R. :In '$ 44%-44Yi
278
289
Gemeld wordt slat 28 leden~ van den
Sumatra Rubber
Wedgwood deelde medl?) dat de La- kegezondheld verzocht vrI} langen, tijd
$ 17Ys
75
75 'Ii Hudson (R.Il>"
u
bond, onder wie vele' melsjes, zijn overMalanlg Tram
bour-partij gekant is tegen de uHgaven in een buitenlandsch "Kurort te mogen
Solo Elec.
152~
35
eengekomen zelfmoord tc plegen ten'
CIlIi\NG I{AI-SIIEK
Sera.joedal Tram
voor ode bewapening, niet omdat zij niet doo~.brengen.
.
I Strooh. ,Veem
83-83%
224
einde te demonstreeren' tegen de corrup- "i
Besoeki Taba,k
bereid is het land, de democratie en de
ZlJl1 verz~ek om verlof Is ingewilligd, te godsdienstige en polltleke kringen.
BasHam
. 144
169% 170
,'N a n k I, n g~ 19 Febr. (Reuter). Nisu'
arbeldersklassen in de geheele wereid te doch hi} zal dit moeten doorbrengen In
t90
10(1/16 Gedeh .
IOOIA
De leden van den bond, die fanatieke Chiang Kai-shek heeft opnieuw de ver- 4% Nederland
verdedigen, doch omdatzij: twijfelt aan den Kaukasus of op den Krlm.
177,
98% Pa,sir Sa1a'm ,
98%
aanhangers zljn van de Nichiren-secte a~twoordelijkheid. van de Slan-revolte 1 3% Nederland 1936 t
het gebruik dat de regeering zou maken
1~
143% Radjamarldala
143
van het Boeddhisme, werden ervan be- op zich genomen. Hij diende bij het Robaver
.
OUDSJONIKIDZE t
van dit werktuig, dat ter verzekering
. I
145
'123% 121% Soemadra
schuldigd in Augustus 1933een ernstlge Ce,ntraal executieve comite van de Kuo:. rnca.ssobank
van den vrede dient te worden gebruikt.
N. H. In de ochtendcall alsnog ge227
229
samenzwerin,g: op touw te hebben ge·zet. mintang zijn ontslag in uit aIle door Javasche Cultuur
Sir Stafford Cripps verklaarde bereid
M 0 s k 0 u, 19 Febr. (Transocean).
diaan:, ' . 247,
245
Men beschuldlgde hen ervande B<>ed-* h~m bekleede offlcieele poste·n, doch dit Wals'Umatra
te zijn voor het oogenblik de noodza-' De VolkscommissarLs' voor de zware In- dhistlsche bedehuizen te willen verbran- w~rd' unaniem geweigerd. Dit is Chiangs VicQ (
4% Gem. Soerabala. 103
257
250Y:!
kelijkheid van Pewapening te erkennell. dustrie Ordsjonikidze Is glstermlddag den, alsmede prins Saionji, den laatsten derde ontslagaanvrage sedert zijn terug- GandasoU
1831,4
183
e'
"De Labour-partij beschouwt het natlo- aan hartverlanuning overleden.
174
Genro en den lultenant-generaal Vama- ke~r ,uit Sian-fu.
Pangheotan
•
naal-soclallsme als een gemeenschapsmuro van het Japansche Leger des Hells
vijand ,Nr. 1, doch het yolk van EngeLa
Ed
te willen vermoorden.
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land zal slechts ,besche:rming krijgen Egypte
Deze beschuldigingen konden echter
-.
~._• •
IIi
•
• _ _III
. . . . . g_• •
IIIi''''.M• •
&.2• • •
iiii• • • •iII!
tegen !bet fascisme als de leiding van
niet worden bewezen en de Iedenvan
Engeland's . buitenlaridsche politiek' en
den bond werden weder op, vrije voeten
dan
rijden
Eerst de
weermacht wordt toevertrouwd aan een 'fOE'IREDING TO'r DEN 'VOLKENBOND gesteld.
.,
arbeidersregeering.
Een door den bond versprel~ manIfest
De selectieve automatische •
Lon den, 18 Febr. (Transocean). verklaavt dat artlkel 28 van de keizerschakel ing van de Hudson
Het
verzoek
van
ggypte
om
toegelaten
grondwet, waa!bij gew~tensvrijheid
Het koloni91e ,vraagstuk te worden als lid van dell Volkenbond li}ke
en de Terraplane is een van·
wordt verleend, zelfs d·odr den dOOct
de groote ontwikkel ingen
is
thans
officieel
Ingedlend.
Uloet worden gewaarborgd. i:'
S'fANDPUN'r DER REGEERING
op automobielg~bied in
Het verzQek is geQaseerd op avtikel 1
1937. .
i l \!, I
van het Volkenbondshandvest.
Zij
maakt
het
autorijden
De Engelsche regeering", welke over- Plliestillu
gemakkelijker, veiliger en
eenkomst.lg de bepallngeuvan het Envooral prettiger dan ooit.
gelsch-Egyptische verdrag het verzoek
tevoren.
De bestuurder
van Egypte ondersteunt, heeft voorgeONGEREGELDHEDEN
schakelt over met behulp
steld dat een buitengewone zittfng van
van een vinger aan :de
de Assembleezal worden blje~ngeroepen,
Deze zitting zal waarschijnlijk elnde. Mei
"electric hand".
plaatshebb'en.
.
.,
Men verwissel t van tand~
Tegelijkertijd heeft Engeland aan de
. wiel, door de voet van het
Dominions en verschlllende andere mogospedaal of te nemen,
gendheden verzocht het verzoek van
waarop alles zichvan zelf
Egypte te ondersteunen.

Engelands onaantastbaar
crediet
.

Lon den, 19 Febr. (Transoc~n).
Volgens de Daily 'l~elegraph zai de delegatle van de U.S. S. R. bij de kroning
van Koning George VI hestaan uit Litwinofl, maarschalk Tuschachewskl en
de Russische ambassadeur te Londen,
lUaisky.

De bultenlendsehe politiek
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A:P L A N~E

en

t

regel t. De werking van de
koppeling geschiedt auto~
matisch, en het is dus, bij ,
het rijden niet verder noo';
dig de linker voet te gebruikel1.
:',
De droom van den eigenaar-chauffeur 'is verwe·
zenlijkt.

~l(llldsjoekoeo

I

GESPANNEN VERHOUDING
GEBREK t\AN RUW UZER
Lon d' e n, 18 Febr. (Transocean).
Lon den,
18 Febr. (Transocean). De Vereeniging van Brltsche IJ'Zer- en
Ret erllstige tekort aan ruw ijzer in En- Staal-fabrikanten en die· van Staal-fagelandj, dat reeds heeft geleid tot de brikanten en Handelaren in Oud IJzer
slUl~ing van
verscheidene hoogovens, hebben een overeenkomst geslot.en voor
vormt thans een onderwerp van bespre- de levering aan de staal-industrie van
kingen der regeerlng.
aIle beschikbare voorraden aan aud
De huidige situa!tle is een gevolg van ijzer tegen "redelijke prijzen".
je groote vraag in geheel Europa naar I Gehoopt wordt, dat door deze over:ljzer en staal ten gevolge van de reus- leenkomst de voorraden zuBen vrijkorlchtlge bewapenlngsprogramma's en de: men, welke in afwachtlng van een be~
buitenlandsche koopers bieden meer dan llangrij.ke pl'ijsstijging werden vastgehoude )3rit-~ch~ ind~~tri~ele.n,
l «en,
'
I

,

M 0 s k 0 u, 18 Febr. (Transocean).
De betrekkingen' tusschen Buiten-Mongolie en Manchukuo blijven volgens de
MoskoU'sche pers nog steeds gespannen.
De uitwisseling van nota's tusschen
Buiten-MongoUe en Manchukuo ill' verband met het binnendrlngen van Man;.
chukuosche 'troepen in het gebied ten
Zuid-Oosten van het Buinor-mee,r Is tot
dusverre zonder resultaat gebleven.
Ais gevolg hiervan heeft de Mongoolsche regeering thans een nieuw protest
gezont,ien.

\,
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U weel niet, wal er op automobialgebied te koop is, alvorens mel de
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1937'- TWEEDE lJLAIJ'

vall .Zaterdag 20, Fehl'ua':i'i

I

20 Febr. 5% ObI.pr~H:O~r·'" '.",
6% ObI. Hot. Homann -.....
6% ObI. DjocJa Hotel'
gedaan:
: ~
5% ObI. Java Hote\
,6% ObI. Plantentmn
4% obI. O.-Java
280
Tagal ~r. Veer
Vergde Pr. Veer
Sem. 8tb. Pro Veer
Ind. BI. Vr. Veem '115
"295
Java Veem
205 2051/ . Batavia veem
1683/ t 169
strorooeden Veem
83
1
77 12 78
Woning Mij.
16~
mcassobank 2e rubr, i25 1/ . -:
,

~ t

Javasche Bank
Cert. N. 11. Mij.
Handelsbank
Kol. Bank
Arrtst. Bank
Rott. Bank
~ompto aand,

H. V. A.
Arnst. Rubber
Cult. Mij. Vorswnl.
Irttematlo
Lindeteves
Band. Kinine
Unle
J~panlijn

411/ 2 41 3

ArdlQena
148
Artana
Bodjong DatarGew.
Plet. BOOJ. DatAl
Basllam
'
144
Dajeuh Manggoeng
Gedeh
Juliana
"
Pret,
Kertasari

t

209 1/ 2 1801/ 71821/ 2
120

'J6I h

1203/ .

,-

Mandallng
Papandaj~tn pret.
Pasir Salam
Pangheotan
Pasir Randoe
Radjamandala
Rautja Bolan~
Sum. Rubber
Sltiardja
Soemad,ra
Soerowinangoen
Tjisaroenl
rjlmonteh
Taloen
Wana-sooka
Boemikasso
N,I.s.U. rubriek

'3Q

" "

" a.

500
ObI. Irtd. L.
,
"31
5% ObI. Ind. L.
'34
4~ %

" "
"

Slmau

.. a 500
" a. 100

JI

"

a 100

"

a 100

"

a 100

~.

-.

.-'

18.. /.1813/. -

121

180

IJI

1801/~-

-=

a 100

Alg. Expl. Mij.
18t1/. )8~
'" ',. t\ 100
'Ph1l1ps
'3388/i 339
Gities service
3' Ite 3)/2
Cities service prets. 39
Shell Union $ , .
Shell Unlon pret.
.Corpor.. Trust Sh.
a10,sh. $ distr.
Corp Trust Sll.
,3 10 SIl. $ ace.
COrpor. Trust Sh.
. a 100 sh .. $
~ethleh. St. Corp.
681/ . 683/ .
Montg. Ward en Co. _
Int. Nickel CY.·· .
52
52 11.
~n. Motors COTP.
5031.- Gen. Electr. Cy.
Anac<:,nda C. M.
Standard Brands
Kenne~ott Copper

40

,t'

•

u

,.

••

230

240

225

230

58

60

18

20

'U6
~7

a500

a 100

t% ObI. Ind. L.
"

u

.,

'34 (3e)
100

a

3% % obI. I. L. '35
.. ..
.. A \)VO
3' % obI. Ind. L '31
'.,

"

u

.'

u

"

5% Obi. Gebeo

a
a

Wllh 102

95

000
100

6% 6em. Chr. 'rr.
50/. Obi. Bd. Kinine

102

f.'1. u 80losehe ·El.
6% ObI. B'mas Eltr.
l) /0 ObI. 'Rembal13 .
.
Elect.r.
6% . u t3um. Electr.
'* I~ Obi., Volltshu18vesting Soer.
i'h % Bat. Verk.
14

~

66

169

MIJ·

'5' % Java Hyp.
Bank
5%% Obi: Java Hyp.
Bank
6% ObI. Java Hyp.
, Bank
5% Obl. 'N.!. Hyp.
.
Bank
4% ObI. N.I. Hyp.
Bank
4i'2 % ObI. N.I. Hyp.
Bank
5% Obi. N.!. Hyp.
Bank
6% ObI. N.I. Hyp.
Bank
4% % ObI. Gem. Cr.
Bank
4% ObI. Gem. Cr.
.,
.•'. Bank
5% ObI. p. Randoe .
'1% ObI. P.:Randoo
6% ObI. Carumby
G% ObI. Soewama
6% ObI. MandaUng
6% ObI. Dajeuh
.
Manggoeng
6% ObI. MOeara
,Laboeh
6% ObI. Bodj. Datar .
6% Obi. Juliana
6% ObI. Boekit
Labbassa
3% % ObJ. Gem. Bat.
5% ObI. Gem. Bat.
6% Obi. ~m. Mr.
Comelis
6% % ObI. Gem. Bul·
tenzorg
4% ObI. G. Band.
5% ObI. G. Band.
4% ObI. Gem. 8em. 1023/ ••
5 % ObI. Gem. Sern.
4%% Obi. Gem. Boer. 5% ObI. Gem.Boer.
5%% Obi. G. P'bang
5%% ObI. Gem. 't.en
Pekalongan
6% ObI. Hotel de"

Inde"

140

150

'.
290
- ' 225
..., ,105

270
3":0
-'

270

-.
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0

e

i3Q
17~

l'

s·e n .
uur)

I

295
'169'
'i73,4-78~

413A-42 ,

.

120'-12Q3A
302~4

120%
911%
114%
48

p.~.

~m:nl
Malan~
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-

105 175
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100%-100%
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1@%
17f
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yoor aandeelen ·Konlnklljke, wetke, bij
glsteren vergeleken, 7 punten monteerden.
Andere soorten waren 'PTijshoudend.
SuJkers legden rneer animo .aan den
dag en notee'rden hooge,r, hoewel de
verschil1en hier ifractioneel bleven.
Rubbers lagan. nauwelijks 'priJshoudepct in de mark't.
Philips baald'e Iheli verlles "van gi'steren .wederom g~heel in. In vergelijkin er
met h'et f1auweslot ,van gister'm1d'dag
bedlroergt he,t koersavans 7 punten.' '
tPnllever. .stelde ,zich op 171% - 172.
Voorts Iwerden handelsvennootsdhappe'n gezoc'ht, hetgeen in het bij'zonder
bij Intematio het geval was.
, Ook; Lindeteves werd' tegen oploopMde koetsen uit de markt genomen. .
De sc'heeI1v(\artrubriek was Qver het
algemeen betel' 'gedisponeerd.
Sporen 'Waren iets 'vaster -van toon
voor N. I.S. en 13. C. S.
Bankwaard~n stelden zlch op 'vorlg
ni'Veau.
De mijnbouwrq,briek lx>od slechts weinLg 'koersverschll. Voor Aimem en Zll1ld
Bantam oiltwikkelde, zichl slechts ma.tige belangstellLng.
1
t
I
Leenlngen noteerden na~wellji}{s priJsh()udend ,en llepen tegen 'het slot lets
terug.
, Amsterdam,btedt oon opge. \V,ekt a"pect '

A 1m ,s t e r dam, 19 Feb'r. (Aneta).
Driemaands dollars deden,Yll ct. agio, en
1~1 v.a
dUo Londen 3Act. dis~i<?
5.0311 De Ameri'kaanscl1e markt lag meeren: 46,
dee13 ,w1ll,ig, waal.1biJ ,zlch een opgewekte
1~
handel ontwlkkelde. Arbitrageanten en
441
hetpubliek kochten. Londen kocht in
-,,- ,a :100
44Q~ gtoote posten koperfondsen, hetgeen
Irit. Nlcltels
, 52~
verband houdt met de sterk stijgende
Dajeuh ;Man~oeng /
2821,4 tendiens
van het ,meta.al. I
Gandasoll
.
1~5
Verder
boden I ollewaarden, sporen,
Pref. iP3J)andaJ an,
~
Publlc
Utilities
en Shell Union een zeer
J1>asirSalam
180
lev,endlgen aanbllk.
170
'
N. I. ~. IU,
De locale lll1arkt ,was' vast ,va.,niool},
Soem'ad'ra.
146.% en.lbezat een optimistische tendens. ,.
,Tjisampol1<1.
.175
AkUi lag levendig in de markt. Arnerikaalli5che Enka was kalm gedispo(Na 13.175 u'u r)
neer'd. ,
.
(
"
Unie
119% Phi1ips opende 'vast en monteercte. Het
.
&un!·,
fl.i 3A fonds sloot willig.
Wlarrants en dollarobUgatles I{oninkZd....Bant.am
119
lij ke. waren wllilg gestemd en boden
,Tjlmonteh
26Q
'een lZeer le'Jendlgaspect.
Aandeelen Koninklljke openden vast,
waren kalm gedispone'erd, monteerdeit
Heurs teNew~York
en'lbezaten tegen het slot een levendig
en ,willig! ;aanzien.
(Van Aneta-Reuter).
Rublbers lagen eveneens kalm in de
mavkt. En'kele incourante soorten wa.18 Fe,br. 19 Febr. ren goedl prij-shoudend. And:ere soorten
noteerd'en lager. Nm.sterdam Rubber
Cities Service
4'11
43;3 open/de priJshoU'dend, doch brokkelde
Shell Union
34
34% daama, aft
.
Ul. S. lSteel
107
113 '
. De scheepvaartrubriek hood een vasAnaconda
58%
6PA ten' aanblik;. Aandeelen NederlandschBethlehmn
88Ys
92% Indische scheepvaartlijnen warenkalm
Corp. Tr. (Mondlf. 511'>· 3.82 , 3.84
gestem:d en noteerdelll iets hooger.
71'" .
Internatipnal Nickel'
, 68%
N. A. S. M. bood een zeer leven'dig
UnIon Pacific
132Y:z
131% aspect ,en liep omhoog.
.
61General Electric
'60 Yll
K. N. S. M. wist llaatbeurs in fUnke
Standardl Brands '
' '153;3 " 15% ll\ate te monteeren.
General Motors
67
66%
Suikers deden zich kallm'Voor. H.V.A.
Montgomery 'Ward
63Y:z
63% opende .va&t en la~ opgewekt in de
640/a' . rnarkt.
Kenne'Cott
•
63Yll
\
Standard 011
74%
743A
Z2
Hudson Motor Cars
' 22
Stemming: Onregelmatlg.
T.T.·Arnoy
De beurs I.s 22 dezer gt?\Sloten.
T. T. Shanghai $
;, T.
T. Foochow
1',
T. T. Swatow
T. T. 8hfgapore
1041/ 2 .r
tOt5/ 8
Wisselkoersen
(9.Relsl~s
f 9.per 100
per 100
. Batavia,\ 20 It~ebr. Haiderabad
673 •
F'ac- EscoJPp·: Hand.elstC?rtJ
toMij. bank

102

koersavans,
Ollewaarden waren zeer vast gestemd

T.T. A;dam
ZichtA'dam
3 mid A'dam
8 mid A'dam
4 mid A'dam
5 mid Al'dam
T. T. Londen
. 8.92
Zicht· Londen
8,92
30 d/z Londen
3 m/z Londen
'1'. T. Austral1e
1.14
Zicht AustraIH!
7.H
1
T. T. Amerika
L8~1/.
Z{cht Amerlkii
,1.$2 1/«
T. T. Frankrijk
85/ .
Zicht Frankrtjk
'8:'/~
Zicht neigH! (Belga)3Q1/.
T. T. Duitschland 7331.
Zlcht Duitschland .13'Af.
Reismarken
Registermarken N.P.46'/2
Zicht Praag ..' 6.6/ 8
Zicht Zwitserland 411/8
We-enen
341/ .
Ztcht ItaW!
9~/.
Ztcht Stockholm 463/8
Ztcht Oslo
451/ 8
Zicht Kopenh.
401/ 8
Zicht Saigon
.
T. T. Br.-Indie
67 1/ 2
T. T. Colombo
q7)/2
T. T. Japan
521/ .
Zicht Japan
521/t<.
Zicht Manlla.
92
T. T. Hong koll3
'55VJ

8.92
8.9l

8.91
8.91

afdeeling

De Ameruciarisehe
yast van toon;

75.%

rrram

Aimem
Gen. Motors
Anaconda.
Z'd.-Bantaim
Kon./OUe

'34 A
"

500

177 1/ .

I,Vorsteil1landen~

ES:C'OOllpto
!l\:'dam Rubber
Unle
Japan jLijln:
K.P.M.

36

66
2411/ .

Leening 1934A
,
"
1934 '500

U. a. s;;·
GilS Mlj.

.,

3jl/3

JaN. Bank
N. I. HClIndelsban'k I
XoI. :Bank

fJ·

-.

G~ Mij. Nat. bez.
. Aniem
Apiem Nat. bez.
~lo Electr. Mij.
Oeboo
Ilapjoemas Electr.
SUql. Eleetr., MlJ.
BaH en L. Electr.
Rembang EleGtr.
Hudson Motor CY.
4% ObI. Ind. L.

147

B .a. t av 1 a, 20 Feb'r. (Eigen dlenst).
Hoewel d~ .Amerlkaansche afdeellng rijkelijk hooger I'ag', viel het koersnlveau
niet mee doordat rutme winstnemlngen op den voorgron'd traden.
'
staar-, koper- ten nlkkelwaarden
boekten in sympathie met New York

285
195

185

\

Batavia sluit zeer optimistisch

40

Ban gl k 0 k ; 'Ketan no. 1 e.k,
Batavia aanbod f 6.25 p.p, of / 10'.12
per 100 kg;
,
Java Ketan e.k. :Batavia aanbod / 5.50
5
Later bezat het fonds een lustelooze p.p, of / 8.90 per 100 kg.
tendens.
K r a wan g: fr. wagon KrawangDe tabaksafdeeling deed zich lets luter Iijn (naar gelang V. kwaHteit en plaats
voor. Van pwblleke zijde en van de zljde v. levering) . .
der arbltrageanten traden winstneminp. p. of p. 100 kg.
gen op den voorgrond.
petj ah K. Boeloeh
Febr. aanb. ' ' f 3.15/3.20 f 5.10 /5.18
. Aandeelen Nederlandsche Ford·tabrieken 'waren prljshoudend, De divl- Lolosan Boeloeh
" 3.40/3.45 ,,5.5(1/5.585
Febr. aanb.
dendverhooglng is bij voorbaat reeds
Huller
Boeloeh
verdlsconteerd.
,,3.65/3.'10 ,,5.91 /5.99
Febr. aanb.
De 3%'s Nederlandsch-Indische leeBoeloeh
nlng 1937 was zwakvan toon. Andere Slljp
Febr, aanb. I
,,3.90/3.95 ,,6.3P/6.395
soorten noteerden prljshoudend',
PetJah K. Tjeree
Febr. aanb. '
,,2.95/3.- ,,4.775/4.855
Sporadlsehe aan- en verkoo-. Lolosan Tjeree
pen te Lo}ld.en
Febr. aanb.;
,,3.20/3.25 ,,5.18/5.265
TJlandJoer:
Lon d' e n, 19 Febr,. (Aneta). De
&poradLsche aan- en verkoopen heblben Cr. wagon 'rjIande Londensche .stock exchange een zeer djoer:
Beras Machine
onregelmatlgel1 aanbllk verleend.
S. L. R. Febl'.
Koperwaarden echter boden een zeer
aanb.
11 7 .61
" 4.70
vast en levendig aspect, hetgeen een
Beras Machine
ge.volgi is van d~ opvallende stijging van
S. P. A. Febr.
den prij.s .van he't 'metaal.
.... 8.0ge
,,5.aanb.
Van de zijde van het Europeesche BerasKepala
continent en uit Londen zelf trad flinke
V. F. K. Febr.
v'raag naar voren. vaor aandeelen dia,,5.aanb.
'" 8.091
malntgroeven, oliefondsen en tinwaarBoemiajoe:
den.
fr. wagon BoemlVoor sommige ieidende industrleele ajoe:
~aarden, welke glsteren zijn il1gezakt, SHjp Boe10eh H.
brad thans ten deele herstel in.
,,6.61
Febr. aanb.
" 4.10
Slijp Boeloeh KeOp de prqductenmarkt waren aile'
pala H. G.
m:etalen zeervast geMemd : eell ge,,4.50
Febr. aanb.
Menir A.
volg van delevelldige halldelsaall-,
Febr. aanb.
,,3.20
" 5.18
k~pen van de zijde del'. specuJanPoerwokerto:
ten, hetgeen verband houdt met de
fro wagon Poerwoverwachting .van reusachtige aan·
kerto:
vragen der .reg-eering ten behoeve
SHjp Boelbeh H.
van de herbe\v,apenillg.
,,3.85
,,6.235
Febr. aan,b.

.Beumpeningsknorts beinjluenceert Lotuleusche
stock I excluutge

,40

t8~200
165
278 282

,('loot -13.15

251

Blllitoft 2e rubriek
, Tarakan
Kon.OUe
u

14fl
30

765

,

125

210

230

~.

8 lot k

MQeara Sipongi
a 100
.,.. "
Bllliton B.
Almem
Ilengkalis
Zutd-Bantam

-

- ' 210 215

80

ze

Redj. Le bong
Emnl

Rijsfnoteerlngen van 19 Febr,
's mlddags

230

246 3/ t

(Wesselink &- Dl.jkhufs).

leo

u u r s u r e s.

Rott. Lloyd
t74~/t 175
K.P. M.
,
St. Mij. Nederland
N~ I. Spoor
85112 853/ .
pell Spoor
124
Bern. Chert Tr.
48
481/ .
SElin. Joana Tr.
Kedlrl Tr.
'
. SeraJoodal Tr.
Bat.Verk. Mij.
Malang Tr.
• 75. 75]/2
Oost Java Tr:
4~ % Obi. Ind. L.

/

Beurs-Overziclueti

J.'

1201/ 2121
501'/2502
3023/ . -

DE l\IARKT TE SOERABAJ& "1)

DE RIJSTMARKT

Pa.rijs

6 1/ 2

9.75

112

46

45 1/ .

40'/8
671/ 2 '
\ 676/3
5~

52
92
551/ ,

was

O'l~re,g.elmf\.tig

,.Berlijn ie;ts levendig.er
19 'Fe,br. (Trans<lcean).

de aandeelenmarkt ,beod een lets leven-

qltrf ,en,' 'Vast~r· as.pect,

. ' i
o.uitsche obll1faties ontmoetten wed~fom goede vraag en
waren vaster
vantoon.
,De 'bultenlandsche soorten lagen
flauwer in de markt.
CaUmoney deed 2v.a tot 2%.
\VaJls,tree,t willig
: fie w Yo r k, 19 Febr. (Aneta). De
New Yorksche, benrs Ibood een 'Vast aspect.
.
I
U. ~. Steel is 3 dollar en Bethlehem
Steel 3% ptmt opgelbopen..
'.SP9,ren ontmoetten vraag.
International NickeLs monteerden 1%
punt.
'Aandeelen der automobiellndustrie
waren stH van toon .
Na in lichte mate 1'n reactle te, zijn
getreden bezat 'midda:gbeurs eveneens
een vast :aanzien.
U.. S. Steel boekte in totaal 6 dollar,
Bethlehem Steel 4 .punten en Anaconda
2Y2 punt winst. '
De markt sloot :zeer vast met winst
voor genoemde fondsen en American
S'meltings.
{
De omrzet bellep 2.720.000 shares.

Pal e mba. n g Rob.
k 0 f fIe (pe~ picoU
E.k. Bat., Ready:
Febr.
Febr./Mrt.
Fob. Palemb. Ready:· .
Febr.
Zwarte Lamp.
Pep e>r (per plcoU
E.k. Bat.. Ready:

lIet

rqqrganisa;treVl'J'Ol~tel

Den H 'a a g, 19 Febr.. (Aneta).
Het voorstel tot reorgunlsatle der N. V.
Oultuur Mij. ,/fjirang'gon" ornvat het

volgende :
De ,bijzondere rechteu del' cumulatlef-pref'erente I aandeelen worden, teniet gedaan tegen 'betaling van f 212.~
per aandeel;
eell bedta,gvan f 100.-- wordt afgeschreven per gewoon aandeel 'Van
,f 600.-;
ten ge tale van 250 ,worden gewone
f\andeelen a f 400.- tegen den koers
van uitgifte van 1n5 uitgegeven, met
,rechlt van .Yoor'keur Voor houders"ian
gewone. aandeelen;
deomwisseling van preferente aandeelen in 1 aandeel van f 400.- plus
1 onderaandeel ivan 'f 100.-.

Japan's ,jschecpsbou\v

Fe~r.

,Tusschen

.l~panen

AustraJie

14.50n. 14.50!l.

" To, k 1 0, 18 ,Febr. (DomeD. Ret Ver- '
luidt dat binnenkort onde11handelingen
;tullen worden aangevangen Itusschen
~apalU en Ausijralie voor het sluiten ,van
ee,n handels- en sc'heepvaartverdrag.
De nieuwe Japanscile consul-genera,a.1 te Sy'd'ney, rr'orao Waka'matsu, dIe
12. ...,..n. dezer dagen op zijn 'l1ieuwe standpl~ts
12.
n.is gearriveerd, zal ondethandelingen
12.25 n. plet de Atts\tralische regeering openen.
11.60 I 1.85 .voor Ihet sluiten van een han'delsver11.60 11.85 d'ra:g, tel' 'Vloorziening in eenmeestbe11.70 11.90 g'lHlstigings-behandeling, laa,n welk ve~d'ra.g de: onlanrg's gesloten overeenkoms.t
voor het ruilen van AustraliSiche W'P1
tegen Japansche ka:toenen en kunst: 1 n.
ziJden manufac:turen .zarl worden to~ge",
21 n.
21 n.
floeg'd.
I

Febr.jMrt.
Maart
E.k. T. Betong Ready: , Febr.
Febr./Mrt.
Maart
WltteMuntok
Pep e t (per plco))
E.k. Bat.. Ready:
Febr.
Febr./Mrt.
Mrt.
; ? I
o 1 t ron ell a-o 1 1 •
(per K.O. tncl. drum)
lAndeD
Contr. A. Ready:
1.32 5
,1.32;)
Febr.
13::?;,
Febr,fMrt.
(ReIJ~r..Ea.!tern)
April/Jwll
1.325
18 F~ebr.
19 Febr.
1.32~
Ju11/Dec.
Febr.lDec.
1.325
'ft. Parijs
105".13
105.13
Contract
C.
1
1
Tt. Berlijn
1'2.16 h 12.10 / 2
I<~ebruarl
'ft. Amsterdam
8.0!)
8.96 1,' 2
R tl b be r (per J~
Tt. New-York
4.897/ 16 ,. 891116
K.O'>
19 Febr.
MarktPTlJs ten 1:J.l5 n.m.
Java std.
(BatavJa (Aneta) 19 Febr. 20 Febr. Londen/Shangha'i
1 sh. 2% d.
Sheets
Londen/Bonibay!
1 sh. 65/ 83 d.
Java Std.
laatk Londen/Hongkong
biedk.
laatk.
1 sh. 3 d.
Cr~De
Londen/Singapore
2 sh. 41/ 33 d.
rt. ~at.f1)ingapore
ILonden/Japan
1 8h. 21/ M d.
ct. Bat.lLond~n
DE
~iARKT
TE BATAVIA
rt. Bat./N.-York
Slottoer.

•

I

.DE PRIJSS'rIJGING '1'1'1 '£OlHO
1.35

1.35

'r (),

k i 0,

18~'e!br.

(DomeD. Volgens

1.35 de cijfers, gepubliceetd door de Bank
1.35 of ,Japan, iSi de stijg,ende. te'ridens del'
1.35 plrij'Zen te Tokio blij'k'baar tot s'tilstand
1.35

ge'komen.
Het index-cijfer del' krle.in'handelprljzen 0914:c= 100> bc;d'roe:g' in Januari
1'10,7, hetgeen sle,chts p,5 hooger iSi dan
tn Decemb€r 1936, terwijl in ,het,laatste
kwartaal 'Vall 1936 'de I indexcijfers
maandelijks. 7% stegen.
I

fRIJSVERHOOGING

N 'eW Y or k, 19 ,Febr. (Reuter).
Overwogen wordt de prijzen Ider ban..
(Reuter-:-Ea.1tem)
Bat a, rv Ita, 20 Febr. (Eigen dlen!StL den opnieuw een .weinig te ver'hoogen
Palembang Robusta Febr./Apr. f 114.- tel' conllpensatie. van de jO,ngste 100nsI
18 Febr.
19 Febr.
Clom.
Lampong Robusta Febr.!Apr. verhoogingen.
Amsterdam
Tt. New- York/Londen
4.8911/ 31 4.891o/ :{2 / 13.50 N'r., I ,13.85 aanhod.
Tt. New-York/Parijs4.655/ a 46 9/ 18
PRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN
Witte Muntok peper Febr./Mrt. f.o.b.
Slotkoersen
Tt. New- Yorkl Amsterdam 54.70
54.71
)lanka f 20.50 nom.
. L,o n den, 19 Febr. (Aneta). Reden
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e,k. Ba- 181.3. Gisteren 180.1. 4 Weken geleden
.73.50-73.55
Mark
tavia) / 12.25 Inom. (e.k. Telok Betong) 178.5. 52 ,Weken geleden 141.8.
894%-8.943,4
Pound sterlln~
SLOTDIVIDEND
, 1.823,4-1.82%
,Fe,br./Mrt. / 11.65 vraag, J 11.85 aanb.
Dollar
(Zie verder Vierde Blad).
Citronell~ Feor./Mrtl. f 1.30 vraag.'
8.51·8.51
v.a
Franc
A 'm st e r dam, 19 Febr; (Aneta).
6.35-6.40
Praag
De Ncd'erlan'dsche Fordfa!brieken zijn
os
Weenen,
32.50-3.3.00
voornemens een .slo~dLv1dend van 7%
Vrije ,&hillln'g
34~& uit te keeren.
"
j Me,n heeft reeds een interim-dividend
19 Febr.
(Aneta)
18 Febr.
van 3% uitgekeerd.
Prolongatlerente '
Koers
DE TOERISTEN-LIRES
A:mst.-B'vla
100 1/ 3
a. idem
IOO~/8
.De Italiaansche Regeerlng heeft, 'Van
b idem
IW/ a
at 22 Feb ,1' U. ~ l' 1 1 9 3,7 'de koers
Amst. Londen
8.95
JI,an de, toe,rtsten LirE~ ,verlaagd van neu
New·York
1.821/ >1.
3629· '
gen gulden per hQnde'rdr Lire tot / 3.75
8.5i 1/ 2,
" Parijs
per hO,nderd Lire.
" BerllJo
73.60

--------

411/0

,,'fjiranggoll"

'r 0 k i 0, 18 Febr. (DomeD. Volgens
de cijfers, gepu:bliceeid door de ,Ja,panBehe Reedersvereenigingt zij'n thans in
totaal 141 sdhepel1 van meer dan 1000
ton in aanbouw, of worden de plannen.
voor den bouw opge,maakt.
, ~ze, nieuwb10uw bedrStagt in totaal
883.200 fonl waar'Van 104 ,vrachtS'chepen
met eell gezeme~lijke tonnagC\ van
613.400 ton., 20 tankSchepen 'met een
gejzamenlijke tonnage' van 158.850 ton,
, Kleirthandelsprijzep v~n rijst' 8 walviscrlvaarder-'moederschepen (to, te' Batavia
I
taal 69.250 ton) en 9 passagiersS'chepen
met een ge,zamenlijke tonnage, 'Van
f 10.525
/6.50
Ketan Bangkok
~1.700 /ton.
I
•
,,5.75
II
9.31
Ketan Java
Slijp Boeloeh
,,4.40
Krawang
De TabaksveHing'
Huller Boeloeh
It 6.64
,,4.10
Krawang
A 'm s t e r d .a fi, 19 Febr. (Aneta,).
Beras Kepala'
Op
de hier tel' stede gehouden vellinll
,,5.Tjiandjoer
" 9.7P
van J~va-ta.bak ",verden 1282 pakiken
Beras Machine ;
aangeboden. Gedurende deze week heeft
Tjiandjoer
,,5.75
" 8.50
men ..2470pakken reeds 'van 'te 'Voren
(Nadruk verbodenJ
verkocht.
De meeste. partijen izijn opgehouden.
OFF. NOTEERINOEN TB DATA Vlll.
hetgeen, moet 'wordell toegesehreven
aan de Iimiteering boven ta,xatie. De
9pgave van de producten-noteertn· rest \v.er!d voornamelijk aanbinnen~en der Handelsvereeniging
"Batavia" lan'dsclle handelaren v'erkocht en weI
ender Ned.-Indlsche Vert voor den Rub':' tegen hligere prijzen dan tij'dens de vo·
berhandel, loopende van 19 Febr. 1937 rige, veiling het geval is Igeweest. '
12 uur n.m. tot 20 Febr. 1937 12 uur n.m.
Afgedaan
laatste
gtsteren heden vraag aanb. Nieuwe luuuleisovereenkollls',

:p a r lj s, 19 Feb'r.(Ha,vas). De aandeel:en'markt bezat een onregelmatige
tendens.
I
fransche 8taatsfond'sen zijn ingezakt.
De geldmarkt bleef o~veranderd.

,B e r 1 ij it,

S o .e r a b ru j a, 20 Febr.(Aneta)'..
De tweedehands sulkerrnarkt bleef on..
veranderd en stll.
I
De N.I.V.A.S. verkocht voor con..
sumptle 1173 tons superieur en 100 tons
browns, en voor export 'met onbekende
bestemrnlng 5100 tons Ibrowns.
.
Rubbersheets 38.- vraag.
Crepe, ,41.- vraag.
De markt was stll.
Koffie f 18:- vraag.
De markt was stil.
Nieuwe oogst f 17.50 nom.

I

1

I

i

,,,r'

.

/

,

nATAVmS~n

II~
•

_~

•

met

, M, e u bel m a k

I

i.

CAPITOL

H'EDEN- en VOLGENDE AVONDEN

Paramount-film

d e b 0 ei end e

MADELEINE CARROll, GEORGE BRf~T, Al'N MOWBRAY, BEUlAH BONDI

Subllem suel van Madeleine Carroll en George Brent (N.v.d.D,)
va'arl en spannlnq ••• Iorsche .vitaliteit in het sp~1 (Bat. Nbl.j
..
Madefein~ Carroll fiee(t zldizelve' overtrotten .•. haai onqewO'ne charme en nit!! gering'e schoonheld ••• een Him die een
.onvermenqd genoegen vers chaf] (Java Bode)
Vooraf het nleuwe Fox nleuws o.a, HITLER'S rede In den Rijksd,a'g
,
(Niet voor ktridereri)'
Matinee's: Zaterdag en' Zondag 5 uur n.m.

e

SIN TJONGFAT &Do.

,"

',',

'

/'

MATIUEE'S:

Dagelijks worden maandkear- .
'ten uitgegev~n,

Century.. Fox

20th

massale

HUWE'lIJKSNACLIT'
r "

Ion d

a 9 m 0 r 9 e n to uur
voorstelling voor Jong en Oud "

:.

;:.,;, .. ,

A.NN~ STEN

met GARY COOPER, en

THE~ TH'

"

(Nlet voor klndar en)
met BUCK
JONES

RILL HUNTER"

_.

.'.

ty~'e !8......-

Popula,i rei ontvanger
t53 A. model t931

Prijs f 89.50 contant.

M· e trois
..

.

over w eldiqende

' ":';'

OJ)

- ..- -..

"

afbetaling f 5.85 per maand.

I

met' .

Afrika-film

)OH~NY

WEISMULLER
MAUREEN O"SULLIV AN

Spoedig in

; J,'

!

GLOBE ~

mB--..

~ ~I:BIiI:I'IBfI. . .-

CB1iDR1limz-DGli. .

Fa. "TJd'NG s CO~'i

, AANVANG -. 8.30

Hb'OFDKANTOOR:: Sawah-Besar No, 13.15
Telefoon 390 WI.
FllIAlEN
36)
Kr arnat, Tq.Prlok, Buitenzorg, Bandoeng

in

,tv\1\···

n.m.,

a IitharmahtsH~,
A ccitiJDO,j£
fil,rn'-t~iOinf

haar

v,roolijkste

t

I

DJRIlCU1IIJ

(Aile Jeehijden.)·
MA TI~H~E'S Zaterdag en Zondag 5.30; n.m.

-

',:"

alVB

,''''

DIiIUGHTlER

JIN 10[[[8
Ma~[e'u met' AHUv ON'URA
.,
.
:;'.
'-:- . (alteHteeJtijden.)

:-'1;

INI

P. G. Wodehouse fun. Is on
the screen ... with 7 great :.,
laugh stars! You'll roll
in the aisles!

~.

~

I·. H[1 IN 08 J EP8,,'0 UT
FRANCHOT TONE
HERMAN -BIN'a
-\.'

>k'~_

Ili!ll!B'I!II.II!iMI~&I . . .- -. .~
?

..

.

~ . '"

, ,

ro'
'0)

~"liaIriIlIIBaiDi1lE"--.J

(TjiklnJ - Dlerentuln)
.
Heden- en vo.lg~nde avonden

VRAAGT DEMONSTRATIE I

·3fl{4...

,

-----~----------.-:~--~-----------..:....oo:_JlM~...,.....~""7'~--.-.~--.-:-O:-----...----'_:__---..--"~~~~':'-'_"""

'H
" ';JIPSl J
P L

film

Heden en morgen 4.45 n.m,

" DE'

Zondags

----.-I..
MAXIM THEA rER

-,

in

E'Jl1 h rr lr o er end e ro n.in c ~ achter d e foopgraven. l.ional BarrY'110re als
een vechtjas uit 1870. voo« wien de mod erne krijg ean bazo eklnq workt.
. (Niet, voor .kinderen)
EE~J FILM, WELKE NIEf OP UW WEEK·END PROGRAMMA MAG ONTBREKEN

lWEMOAo TJJKINJ

TARZAN ESCAPE
;..

I

a von den

(I HER 0 A D TOG L O' R Y)

Wordt lid van h~\

'.

s Ie c h t sen k e Ie

g

DE . WEG NAAR ROEM

Matine'e Dan~~nte
Teleloon . We(tevreden 1668

"

~J 0

\.

"VARNER BAXTER - FREDRIC MARCH
JUNE LANG - LIONEL BARRYMORE

------~~~~

KEBON SIRIH No. 11

.

••••..• f

DECA PARK

AANMAAK OP TEEKENING.
UIT VOORRAAD LEVERB~AR.

"IGH .LIEBE ALlE FRAUEN" mat JAM KIEPU.RA~
II

.

-

r. ij

'iwemme-n geett krachf
,
en ge~ondh~td

_

.

~

19-31· - TWEEDE 'BIAD

138z

THE CASE AGAINST MRS. AMES'

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

van Zatel~(lag_20 I Februurl
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Kindervoorslellingen
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"UNDER THE PAMPAS MOON" met WARN'ER BAXTER
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U zult rusti~ in Uw stoel in de bioscoop
gaao' zitten, 'en deoken: het is toch niet echt I .
Maar U zult U nlet kunnen onttrekken aan de
huiverlngwekkende, fatale bekorlng van hat
spal van Gloria Holden, de vrouwelllke v.impler

DF1ACULA'S DOCl-iTE~
Vanal Donderdaq a.s. kunt U Uw geest~rachl beprneven In
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Mat I nee's ~orgen 10.15 en 4.30 uur ~ .
, .
RENDEZ-VOUS (De Geheim~ Code) met William Powell
en Rosalind Russell. Niet voor kinderen.3t 52

['m'
i

,.

eft

de film, welke door geen enkelen Vader, Moeder of kind
gemist mcq 'Norden:

liD E'

..

·w

Voor abonnementen, kIachten om.
trent de bezorglng van het Bata-

vtaasch Nleuwsblad geneve men
~"'ch te wenden tot den Agent, ,den

J.

?aterdag- Zoriddgmiddag 4.30 en Zondagochtend 10 uur

Kindervoorst~lIingen:
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Tiangkol ~5
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,;net Robert Donat en Elissa Landi
Vonof Moorldag :
I
I
"D E G E H ElM Z INN I G EGO U D M IJ N"
met Richard Arlen, Madge Evans, Ralph Bellamy.
Een realistische, opwekkende en mod.erne film.
.

'Ekl"
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'\ ' ."

." t
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,,,DE GEHEIME AGENT"
met het suggestieve spel van

Peter Lone - Robart· Young' - Madeline Caroll
VRAAG GEEN GENADE
BETOON GEEN GENADE
tal ook U' als toeschouwer menigmai3t het
koudzweet doen uitbreken

Spoedig
.In

'

N TEe R 1ST

.'

Lsd

\

"TH E SECR ET AGENT"
Met ingehouden adem zult ge de snel op elkaar
volgenda handelingen beleven.
Want het motto der spionnen in oorlogstijd: was:

Naar het bekende boek, va':1 Frances Hodgson Burnett,
Toegdnkel'ijk voor tdle le~ftijden.

C~" 8. L q"K

r~l,efQ.~rt. 108 -

K LEI N E LOR D"

(LITTLE LORD FAUNTLEROY)
met
F RED DIE' B 'A R THO L ,0 ,M 'E IW

C HER I BON.

:

PALAC~

Nag sleehts HEDEN· en MORGENAVOND,

, Priis I 1.50

~ LMPu ~Hi C;Ue~O"'-W~;Kmo~~;~~~ift I.. . . . . . "
(OE MAN" DIE WONDEREN KON DOEN)
. irie~ R 0 I arid You n 9 en, J o'a f1 Gar d n e'r
Een United Artists film naar H.G. WELLS' uiterst boe.. .
lende en vermakeliJke fantasle.
I x t r ~: , H e t
n leU VI $ teA. NIF . . J0 urn a a I. Ook voor klnderen.
Spoedlg: PIC ( A. D ILL L Y J I _~ ,..:
.~
filet Roberl M(HUgomery, M~dge E"vans, Billie 8urke~

0" vergeb;ed. .; CINEMA
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Huiveririgwekkend ;. rriysterieus - s~nsati(;)rH~el! DOROTHY
LAMOUR, fascineerende' exotische beauty, spoecHg in

:M' ".

RE'5.. ~,Is ,tv1Jlay,a: SuiRn,g le~gebledster

i n~ ;.:

"'"

)

J

DATAVIAASCH ,NIEU\VSBLAD

~

van Zaterdug 20 Ec;:Juoual'i

1937 - DERDE

BLAD

--

~

Drama van hebzucht ell
ouwetendheid

Het vergelijk van .de Oslo-ieten

2S~_.

..._____~
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Wonderlijl<e redding

:Moeder en 7:°.011 bleven jaren achtereen geschelden

Dertig meter

dOOI'

locomotle] meegesleurd.

In eel1 huls vol bloemen is een dertlen[artge jongen voor het eerst van zijn
Een wlelrijder, die op een onbewaak- onder de machine zittende, werd hij •
leven zijn moeder om den hals gevlo- ten overweg door een treln gegrepen, 'voortgeduwd en over de baan meege:..
gen. Jarenlang had zij tevergeefs naar vijf en dertLg meter meegesleurd wordt sleund. Op de locomotieven van de lijn
dit oogenblik uitgezien en zij schreids
van vreugde. toen zij haar kind einde- en er 'zoo geed afkomt, dat hij ons een Gouda -;- Scihoonhoven staat maar een
Dit laatste is niet zoo onmogeltlk als lijk terug had. Duizenden hebben me- paar uur later in zijn woning rustig zijn man en ziJn plaats fs [uist aan den anhet lijkt. Als onze afzet in het buiten- degewerkt om den kleinen Pierre en zijn avont'uur kan vertellen : dit wonderltjk deren kant vanwaar :de fietser kwam,
land verschrompelt, dan worden wij moeder bij elkaar te brengen na een goed afgeioopen ongeluk 1.9 den sen de- zoodat de machinist niets van het onsche tendentie, waarvan de Belgische dt- van zelf tot autarkie gedwongen, Zijn wreede
schetdlng, zer op d e Kamemelksloot te Gouda ge 1u k bemerkte. Het roepen van persomeldt deenTel.onrechtvaardige
dd, 9 dezer,
plomaten feitelijk sedert 1921 reeds geen wij al niet ver gekomen op dezen weg, , Een boerin, Ijie Pierre als baby In den gebeurd, meldt de "Tel.".
nen, die voor den' overweg lwachtten,
gehelm maakten. Tenminste niet in ge- d 001' onze mvoer
.
beper klnz
In de 1"1jll ;G ou d a-S coon
h
h oven ll g t maa kte h em er opmer k zaam op en t cen
mg '.? An d ere kost gekregen had, omdat zijn moeder
sprekken. Hun openbare politiek volgde landen, zooals Denemurkcn, zijn nog den geheslen dag uit werken moest, op zeshonderd meter van het station had hi] den trein, mede in verband met
nog de lijnen, waaruit zij zlch, ook om heel veel verder : Zij zien zlch tot sterke had al die jaren het kind vastgehouden Gouda. de halte Karnemelksloot, in de de geringe snelheld, spoedlg tot stilstand
binnenlandsche geschlllen; niet konden besnoeiing van hun invoer gedwongen als onderpand voor wat achterstallig onmiddellljke nabijheid van Ide gelijk- gebracht.
bevrijden.
d d
b
devi
kostgeld. Eerst was alles geed gegaan,
.
t
t
o r ge rek aan eviezen t De Deen maar toen raakte de moeder door' zl'ek- namige s raa . De Karnemelksloot heeft
Het slachtoffer was over viji en derMen heeH te Geneve menigmaal sa- moet zich weI geen noodzakelijke din- te zonder werk en kon niet meer beta- twee zijden, door een gracht gescheiden.
t!g meter meegesleurd. Het bleek, dat de
menwerking gezien tusschen de Oslosta- gen, gelijk vet en vleesch, ontzeggen, en len. Zij vroeg toen het kind terug, om, De beide straten wore': n nabij de halte
ten. Zij handelden echter niet zoo krach- zijn regeering ziet zich nlet tot het In- nlet steeds meer achter . te raken, en: met elkaar verbondcn door een spoor- fiets het verst onder de machine zat.' De
tens die, nog slechts in een naam voort- voeren van broodkaarten genoopt. Daar bood aan, d;- kleine ~chuld. in gedeelten' brug welke 'ook v ~ Jr' voetgangers e berijder was met zijn rechterbeen om
levende overeenkomst. Het was hun ge- is de constructie val} het land niet naar. at te doen. 'De, boerm wel'gerde echter
n het rijwiel ,bekneld geraakt en ook ovemeenschappelijke opvatting, hun ge- Maar men trachte b.v. te Kopenhagen en of de moeder al smeekende prieven wlelnjders toegankelij~ is. Het is een ge- rigens zat hij aan de locomot~'ef vast. De
meenschappelijke posltie en hun van na- (en citroen te koopen voor een glas schreet, het baatte niet, en zoo groeide wone ophaalbug, waarm de ralls van de
machine werd acht 7ruitgezet, waardoor
ture oVereenko-mstig belang, da then heete kwast, in deze griepdagen. Dan de schuld van maand tot maand. E.en enkelsporige baan liggen.' Gelljk', aIle het sla-chtoffer weI €Cnigszins
los kwam,
daarwe dreet. Soms deden anderen mee~ zal men merkwaardige ervaringen op- ,I?aal' j-aar later hertrouwde Pierre's mo~. overw~.gen in de Jijn Gouda-SChoonhozwitsel'1and, en ook weI Spanje. Dat ver- doen. De Deen houdt van allerlci aange- aer, waarop haar man de gendarmenc yen ZlJn de'twee overgangen aan de' maar zijn jbeen bleef bekneld zitten. Men
heett daarop de fiets losgezaagd en de
hinderde niet, dat men van Oslostaten name en krachtige dranken, die nu een- in den arm nam, die hem echter met een Karnemelksloot onbewaakt, doch er be- machine opgevijzeld en zoo gelukte het
sprak.
Jl.1aal niet hun oorsprong in zijn land kluitje in het rlet stuurde. Niet w2ten- staan goede veiligheidsvoorschriften.
na twintig minuten het slachtoffer te
vinden. Ofschoon het hem heelemaal de, dat de wet voor geen enkele schuld
'
De brugwacht~: tevens overwegwach- ,bevrijden en de geheel verwrongen flets
Nu echter krijgt de naam meer reali- nfet slecht gaat, ziet hij zich beperkt in een dergelijk pand toestaat en dat de
-teit. Men gaat, zich de overeenkomst het genot van deze dingen, dIe voor hem boerin zich aan een ernstig strafbaar ter~ m.oet zich ~lJ' het naderen van een te verwijderen;
herinnerende, terug tot het oorspronke- llU eenmaal tot de eischen hooren, die feit schuldig maakte, be1'ustten hij en trem 111 het mIdden van een del' twee
Inmicdels was de auto van den G, G. D.
lijk denkbeeld : Een kern te vormen voor hij aan een aangenaam. leven stelt.
zijn vrouw, in stH verdriet.
. . . . strat~n opstellen en met een vlag
vrijer handelsverkeer. Men kan elkaar
.
.
' z w a a 1 e n om pet verkeer opmerkzaam te gearriveerd, ,die den fietser, wiens kleeDe Deen zou tot dit alles niet gedwon- ,
D
k
h t
II
maken de locomotief moet nuiten en de
bevoordeelen bij goeden wil en goede
.. h"
. k en,
e zaa aan e ro en trein mag niet harder dan vijf kilo~eter l'en geheel vernield waren, naar de \Vijkorganisatle, zonder dat anderen daaraan gen ZlJn,
1J zou k was t k un~en d r~~
verpleging vervoerd'e. De trein kreeg
aanstoot kunnen nemen. Willen anderen o! Ukeuren van BoIs of WhISky, h1J ZOU \ E2n campagne van een groot da-gblad rijden. Dit alles gebeurde op d,en bewus- l'uim twint1g minuten vertraging. Gedumeedoen, zooveel te betel' nag. Maar er zljn vrouw en dochters, die nu eemnaal ·tegen kindermishand.eling deed weer. ten morgen omstreeks kwart over acht rende dien tijd was ,'ook het verkeer over
moet een begin zijn, Thans ruikt men gaarne goed gek.leed gaa~l, de kleerEl,n llieuwe hoop rijzen, Een onbeholpen lOOk, toen uit Schoonhoven tramtrein 634, de Karnemelksloot gestremd daar de
voorjaarslucht in de interna'tionale, oe- kunnen ~erschaffen die h1j hun gaarne briefje aan de redactie, en de zaak was die om 8.18 te .Gouda moet aankomen, rijtuigen over de beide overgangen ~tonconomische atmosfeer. Ergens moet men gunt; h1J zou weer onbeperkt Neder- aan het 1'ollen, om niet meer tot stH- naderde. De trein was reeds tot aan den den.
I
beginnen te ploegen en te zaaien, niet landsche radioto~stellen, en andere ~e- stand te komen v66r het onrecht uit. overweg gekomen, 'toen uit de richting
meer in een klein, afgesloten, particulier derlandsc~e fabnkaten kunnen koopen, de wereId was. De jOurnalist, die de cam- IJselIaan, een wielrijder kwam, die
In jde Wijkverpleging kwam men tot
hoekje, maar op groote schaal en in ge-, als h~t bUltenland hem maar veroorloof- pagne leidde, sehreef een artikel ovel.· rechtuit moest, en aldus de trambaan de ontdekking, dat de jongeman er buimeenschap. En nu heeft men een be- de, zlJn eigen producten daa.r ~el' markt het gebeurde en '--vrceg zijn lezers het had te kruisen. De lietser, de 23-jarige tengewoon goed ,was afg~koinen. Hij had
schei?en, maar toch niet onbelangrijk I te brengen. i1len de autarklstlsche mo- stuk, uit te kni~pen en het met naam ongehuwde electriclen H, den 'lAdel, lette een wonde aan zijn voorhoofd, een knie- '
terrem, waar velen kunnen samenwerken. gendheden~ met op grond van onvermo- en adres, bij Wij1:2: van protest naar den niet voldoende op en zag den trein pas, blessure en voorts tal van schaafwonHet is 'te Oslo indertijd afgepaald. Men gen, dat blj samenwerking te'verhelpen minister van Justitie te zenden,
toen de locomotief den overweg opreed. den en ontvellingen aan de rechterzijde
"
Hij remde, maar het ongeluk wilde dat van zijn lichaam. Het letsel was evenwi! probeeren, daarop in, voorloopig be~ of te ver1ichten is,' maar op grond van
perkte; gemeenschap te beginnen.
tascistische en milit.aire overwegingen,
Een .week la.\1g, waren. er extra-~s~- hij, doordat de straat ten gevolge'van weI van lichten aard en zoo kon de
Itet wordt daarvoor ook hoog tijd. De die hen zeUs hulp doet nfwijzen, van on- be.stelllngen aan .het, ~Uls van mimst':r den regen nat was, slipte en met zijn betrokkene na een uurtje weer naar huis
autarki~ van bepaalde" groote landen ze productel~, van opzen handel en trans-, R.~cart om de o':l~ndU1zenden, proteste~ fiets tusschen de rails viel.
gezonden worden, Hij moet een dag rust
dwingt daartoe. Als deze niet meer willen portwezen luets meer weten, dan nlOeten b1J pakken te~~hJk. te bezo~g~n" He:
Nauwelijks was hi
evallen of de 10- houden en dan hoopti hij weer geheel
eigen klandizie
gunnen aan sta- succes d
bleef "
lllet Ult.
g fiets en al. Half fit te zijn. ,
koopen , dan hetgeen zij strikt noodig wij onze
,
.
d De
't nUlllst-el'
t
t gat comotief greep hem jmet
<'
hebben; als deze nog' slechts zullen le- ten, dIe gaa~ne ook ons weer beVOOrdee., c~n <>1' er aan zlJn epa! emen en oe~l
veren met behulp van dumpiilgmetho- len, als hun verhoogde uitvoer hen daal'- dlt te la,l:gzaam bleek te gaan, zond h1j
den, omdat anders hun producten te duur toe in staat stelt. Hoe grooter de kring. persoo.nhJk een bevel naal' het desbetrefzouden zijn, en zij toch het een en an- des te betel', want des te meer gaa1t het f'€llde ,Parket. ..
..
.
del' moeten verkoopen om de dino-en uit lijken op een hers tel van den wereldhanPreCIes op ZlJn dt.:rtlenden verJaal'dag
del
kwamen de gendarmes Pierre weghalen
het buitenland te .kriJgen, dIe ZlJ nu een.
,.
van de boerderij. De moeder wacll~~e
maal heelemaal n:1et kunnen ontberen. U
thuis VOl spanning en er was dien dag
dan. wordt het hjd da't de landen m e t ,
; ,
.,
".',~
I kki' . 0is onder de staten van Oslo
.11 heel Flan,kllJk g.:en ge u
gel oegez.ond e h an'de Is beg i nse1en'. d e h an den' Oaarom
.
' .' An'(-'
'
ineen slaan; Als groote'. buren uitdruk- ~U1st .JNederland aange.wezen v?or het
.
t~}':
kelijk te. kennen geven, onze diensten ~niti~tief. Want, kunnen de klel11~ sta..
"_ __ _
._.. '. "
>/:
niet langer meer te zullen gebruiken dan _en m Eu~opa al nlet zonder Ultvoel',
,
W'
zij die strikt noodig hebben, dan moeten l:Og v~el mmder kun~en het de produc- J gebloeid in tijden, toen 011S achterland ~~
wij niet afwacbten, tot wij, als uitgedien- ~legeb~~~e.~ v-az:t troplsche voortbrengse- : nog geen groote beteekenis had. En on- ~:
den, in den stee,k worden gelaten. Niet len. ZlJ ~lJn er immel'S voor ~e wereld. ze havens moeten begrijpen, dat men '. '
dat wij gelooven aan· de duurzaamheld TX ach t dIe wereld m~t synthetische p~:o- hun in Duitschland toch niets zal laten
van deze leer maar men kan zich toch ducten, hoe duur dIe ook mo~en ZIJ11, van heto-een men hun ontnemen kan.
niet inrichtel; alsof de schipbreuk ervan zich zelf te helpen, zuBen de landen, die Daarop ;01;den de Duitsche haven-. wabinnen korten :tijd reeds vaststond.
zulks pl'obeeren, straks, om a~n wat terwegen- en spoorwegpolitiek steeds
Wiil men er stelsel van maken de han- vr:emd g~ld te k~men: die ~Ioduct~n ingericht. Duitschland zal, juist omda1t
del~betrekkingen met Qns zooveel moge- m
behu p van aumpmg WIllen ~It- het in de eerste plaats in tennen van I ;
lijk Ite beperken, daarbij alleen met de vo" en, ?an ontstaat een verdraalde oorlogstoestand denkt, zich weI weer
uiterste zelfzucht te rade gaande; dan we- dtoeestmaleldt Ill
:l"'f.ekreld, dwaatrv~n alv~dst gaan herinneren, hoe' weinig nuttig de I,
n a tde
k d t h t
"
UUI 1J pro uc gezegen e · ts
h
h I
tt' d M'
t en W,l'j 00,
a
e geen er voor ons af- landen het slachtoffer worden. Nederche, en oe ee ..erg nu Ig . e ""evalt, ~n~ niet .kan ontgaan, en dat het land heeft in dezen een defensieve taak, aerlandsche havens ZlJn geweest .In den I
een mmllnum IS dat ~en ons moet gun- juist ook tel' wille van Indie.
oorlog. En Rotterdam .kan ook m. deze I
nell, Dan hebben W1J naar dien kant
'
dagen nog bespeuren, .hoezeer Dmtsch- I
niets meer te ontzien. En dan blijft er
.
land die Ihaven, al!> voedingsbasls voor l .:'
nog slechts een ec~nomisch beleid voor )
*~.,.
zi~n h~Ogov~ns in het westeli}ke indUS-I' f,f~:}:::
ons o~eF'~ ~at tweeeriei pogen inhoudt:
Eenige moed is daarvoor noodig. Zou- tnegebled, ~llet kan ontberen.
W>;·
H~~ U.lterste .te do~n o~ te zorgen dat den ~ij een handelspolitiek van solidaEl' is niet de minste reden tot vijan- '..
W.1J met nog met d~n opbouw van het riteit met gelijkgezinde landen gaan voe- dige gezindheid of tegenwer,king van
llleuwe moeten .begmnen als het oude ren, dan 'zal dit in de autarkische landen ·'onzen kant. Maar er is weI reden om te De Anl'erikaansche l'egeering heeft vool' het overstroomde gebied een hulpvel'~
ons ~ntvallen IS,; en het onze er- verontwaardiging wekken. Dan Zlll men latt.en zicn, dat wij ons zeIt desnoods leening op groote schaal georganiseerd, zoowel wat betreft voedselvoorziening
to~ b1J te ~r~gen, dat door deze verder- Oll'ze havens/weer dl'eigen. En onze ha- kunnen helpen. Daarom is Nederland nu als de evacuatie van de bewoners. Op l)latte spoorwagons werden uit aIle
deelell van bet lanel sloepen en andere vaartuigen vervoerd, waarmee de
fehjke leer lllet nog andere landen wor- yens ~ijn - begrijpelijk genoeg - doods- zoo 'krachtig 0310'iet.
gei'soleerde bewoners aan hun huizen werden afgehaald. De aankomst van
den meegesleept.
bang voor dergelijke dreigementen. De
,
zoo'n sloepentrei.ll.
*~)
scheep~aart van Nederland heeft echter
/Nadrltk verboden).

Gemeenschappelijke strijd tegen Autarkie
Duitschland kan Rotterdam niet ontberen
Oslo-staten komen hijeen

•
POLITIEKE BESCIIOUWINGEN,

van
VILLANUS

Onze regeering heeft de staten "vall
Oslo" uitgenoodigd tot eell oec.onomlsche conferentie iiI ded Haag. Op het
oogenblik is dit nog nlet bekend gf.
maakt, maar het zal reeds bekend
zijn, als deze brief den lezer oml;er
oogen komt. lid '!()Ude verdrag 'van
Oslo, dat het meest platonische on<ler
aIle platonische ~erdragel1 is geweest,
zal men trachten te materialiseeren.

Zoo zIet men, dat niets verloren gaat
in deze wereld. De "samenwerking der
Oslo-staten" was, niet meer d~ een
naam, Js nooit iets andel's' geweest, geen
oogenblik, Maar die naam was' ontstaan
door' een overeenkomst, welke weer uitdrukking gaf aan een reaiiteit: Dat er
in Europa. allerlei staten waren, die een
ongeveer gelijke positie innamen tegenover d~ politieke groepeeringen, waarvan
ons werelddeel wemel,t. Het waren staten, die in geen vazal-achtige betrekkingen stonden tot eenige groote mogendheid. Dat Zwitserland er niet toe hoorde, was ondanks de neutraliteit van dat
land, 11iet' zoo verwonderlijk. Ten eel'ste
niet om de Helvetische handelspolitiek.
En dan, omdat de gewaarborgde neutraliteit van dat land te dood", te weinig
persoonlijk is. Gewaarborgde neutraliteit
berooft een staa,t te zeer ran zijn vrij,heid van handelen. Daarom zal ¥ederland die llooit aanvaarden,' en daarom
wi! Belgie er niet naar terug.
Belgie hoorde wei' tot Ide Oslo-staten,
ondanks zijn banden met Frankrijk en
zijn lidmaatschap van Locarno. Maar
Belgie wenscht~ a.ansluitillg bij die groep,
juist omdat het uit zijn politieke banden
wenschte los te komen. Het was, naar
den geest, toen reeds Osiolet. Vroe~er
hebben wij reeds gewezen op deze Belgi-
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De nieuwe Lord

•
Lady Ken ton had zoo'n manier, om
schuchterheid ite verdrijven; en, met
een tact, die zeer goed I onderscheidde,
met welke natuur zij te doen had. slaaglie ze er in, om het theedrinken enkel
te laten dienen als een Saort hernieuwing
van kennismaking met Frederica en een
voorstelling aan sir' Edward, waarna
Mary werd meegenomen naal' de leer-,
kamer en voorgesteld werd aan de gouvernante, een vri'endelijke, verstandige
vrouw, die, zooals overeengekomen was,
haar domein altijd beschikbaar stelde
voor de gast.
De luxueuse inrichting ,van de salon
maakte', dat Mary zich weer heel klein
voelde, en ze zou liever met een dozijn
lastige schoolmeisjes hebben te doen gehad dan dat ze den arm van Sir Edward'
'aanvaardde, die haar aan tafel leL1de.
Toch had de gastvl'OUW besloten, dat
het maar heel kalm en eenvoudig zou
,toegaan, om haar "leerling" geen schrik
te bezorgen en er was overeerigekomen,
dat ze zich niet gepasseerd hoefde te
achten, tot ze zich wat meer op ;haar
gemak zou voelen. Het duurde niet lang,
of een tinteling in de zachte, bruine
oogen bewees, dat Mary genoegen yond
in en belangstelling voelde VOQr het
ge,sprek aan ,tafe!.
'j

.

t

Het was waar,· dat Lady Kenton had
gezegd, dat zij' nfets hoefde af te leeren,
dat ze enk:el \Vat zelfvertrouwen en ge·
makkelijkheid in den omgang noodlg Ifad
en met 'zulk een vriendelijke, zachte, b~
schaafde natuur als de hare kon het 'aannemen van deze eigenschappen niet lelden tot pijnlijke ervaringen.
Na dezen eersten dag, ~aarop alIes
natuurlijk nog nieuw vool' haar was; ze
de jongelui uit elkaar moest leeren
kennen; ze haar weg moest leeren in
huis, ~oodat' ze bi) vool'beeld geen verkeerde deuren opffildeed, en toen ze had
begrepen, waar en wanneer ze welkom
en 'ZeUs van eenlgen dienst kon zijn, be·
gon ze al aardlg· den smaak te krijgen
van ,<lit gemakkelijki leven, zoo oml'ingd
door schoonheid en beschaving.
Met de gouvernante sloot ze een hartelijke, met Freda een zusterlijke vriendschap; aan de jongere kinderen leerde
ze nieuwe spelIetjes, met sir Edward wist
ze al een soort gesprek te voeren ; [VOOl'
George had ze niet meer dat schuchtel'
ontzag, en met den dag ging zij meet'
genegenheid voelen voor lady Kenton.
De boeken, dIe ze op tatel yond liggen,
boden haar een waar genoegen, toen ze
tot Ide ontdekkilng kwam,. dat het niet
ongemanierp was, om op den voormidd,ag te zit ten lezen; en de bespreking
daarvan "leerde haar praten", zooals
Freda het uitdrukte.
Langzaplerhand bleef ze er ook bij, als
er bezoek kwam ; eerst dat van een paar
l1eeren di~ niets van haar wisten, mls'schien meenden, dat IZij de gouvernante
was en enkel voor haar bogen. Er deed
zich maar waarlijk een' benauwend 00~enblik voor, toen enkele gasten, die nOi'"

I

al een eind uit ,de ,buurt woonden, er
kwaruen theedrinken en vol nieuwsglerigheid spraken over lord Northmooz:
W~ het waar, dat hij k~k was op een
zaa}{waarnemerskantoor? En ~ing hij
niet trot1wen metl'iemand van.fzeer geringe afkomst?
"Zeker niet", antwoordde 'lady Kenton,
"hij is verloofd met mijn vriendin, miss
Marshall".
Mary zorgde voor de suiker in de kopjes, terwijl Freda thee schonk. Zij was
vQorgesteld, toen de dames binnentraden
en bij dit antwoord kreeg zij een erge
kleur, t.erwijl de bezoeksters verlegen
zeiden: ,,0, 'neem mij niet kwalijk. Ik
zie dat ik mij vergist heb".
"Och, met praten worden er zooveel
vergissingen gemaakt. - Zeg, Mary,
lieve, je hebt vergeten mij' suiker te
geven".
.
Het was voor het eerst, dat haar ladyschap haar bij den voornaam noemde,
maar dit de,ed zij natuurlijk met opzet
om het intleme van den omgang duidelijk te maken,
Inderdaad wist Mary zlch betel' te, gedragen dan de bezoeksters, verzekerde
haar ladyschap haar, toen er in den
haH nog een onderdrukt gelach wel'd gehoo;:'.d, waar. ze vertelden, ho~ ze. geschnkt waren van haar onhand1gheld en
van Freda te hooren kregen, dat miss
Marshall onderwijzeres was geweest.
"Maar zij is geheel een dame", voegde
het jOllge meisje er bij, "en wij houden
allen veel van haar".
Het toonde, hoezeer zij al gevorderd
was, dat zelfs deze sahi)k haal' niet vel'del' weife~en deed en toen lo'rd North-

I

moor den volgenden dag kwam, keken ze
beiden z66 stralend, dat dit een duide'lijk bewijs was, hoe ze aI'les voor elkaar
waren,
Mary ging zelfs zoover, dat zij vroeg,
of ze lady Kenton ook later 'eventueel
eens mocht raadplegen betreffende haar
plichten als huisvr'ouw, en inplaats dat
de schrik haal' om het hart sloeg, toen
ze hoorde, dat €,l' een groote tuinpartij
en een diner zouden zijn op Coles Kenton, profiteerde zij van hetgeen ze te
hooren kOll krijgen van de regeling van
deze beide feestelijkheden.
.
Ze had haal'. lot dus aanvaard en toen
men het. tweetal tusschen de iandadelaristocratie zag, maakten ze daar volstrekt geen kwade (iguur.
Zooals George en Freda het onder elkaar zeel' juist opmerkten, hoorden zij
tot de soort menschen, die e.igenlijk niemand ooit ziet, behalve dan, wanneer er
bijzonder de aandacht op hen wordt gevestigd.·
Als ~r over het huwelijk werd gesproken, bracht Mary nog weI even in het
midden, dat het verstandiger zou zijn
v.oor Frank, om nog een jaar te wachten, wanneer hij zijn eerste uitgaven te
boven zou zijn en zich ook betel' thuis
zou voelen in zijn positie, maar hij wllde
er niets van hoo1'en, dat zij weer gewoon aan 'het werk 'zou gaan, en wist
e1' haar zoo van te overtuigen, hoe droevig;.verlaten hij het dan ~ou hebben, dat
zij er weI in 'moest toestemmen, dat het
huwelijk zoo gauw mogelijk voltrokken
zou worden.:,
\
Zijzelven zouden de lplechtigheid
graag in aIle stilte hebben gevierd,
maar nun goede vrienden waren van

I

meening, dat het noodig was hierbij
eenige praal ten toon te spreiden, en
stonden er op, ,dat het huwelijk zou
plaats hebben vanuit Coles Kenton.
waar Mary geheel beschouwd werd als
een nichtje, ivandaar dati haar ladyschap .haal' dan ook met raad en daad
bijstond, wat (betreft . .h aar uitzet. Het
spaarpotje, dat zij had gemaakt gedurende de lange jaren' van haar engagement was voldoende om haar toch een
eigen' uitrl1titing te bezorgen en lady
Kenton ~ing met haar naar Londen, om
de besprekingen voor dien trousseau"
te leiden.
' "

"Zeker, dan moeten zij genoodigd
wovjen. lk zou het al ~erder voorge-,
steld hebben, 'als ik niet had gedacht
aan de scene". I
I
"Oat is 't niet", zei l\fary, "maar ik
blijf mij nog altijd afvragen, of het in verband met de 500rt menschen betel' zou zijn het toch zoo te schikken,
dat u althans geen last van hen hadt."

I

"Maak je daal' Jniet ongerust over.
Bij ';mlke ~~legenheden. hoeven wij nooit
bang te ZlJn, dat ~e ;lICh andel'S zulIen
gedragen dan de rest van de gasten. Er
zijn immel'S dochters? Dan moe ten die
bruidsmeisjes wezen".
'
"Wie zouden jull1e graag fgenoodigd
..,.
hebben voor het huwelijk?" vroeg haar . neze ware vnendehJkheid overwon
ladyschap en noemde zelve de Langs en mderda.ad vele ,gewetensbezwaren en
de Bul'fords. ,.Natuurlijk", voegde ze er natuurl.1jk waren d~ 'Mortons nu meer
glimlachend pij, "zullen Freda en. Ali- dan oOlt ?ene!gd ~lSS Marshall veel te
ce het heerlijk vinden, om je bruids- vergeven m dlen tnomf 'van heel. we~t
meisjes te mogen ~ijn. Is er misschien have~ .te kunnen vertellen. van d~~ Ult.:
nog een' van je ,'oudleerlingen, die je nOodlgmg, ..om tegenW~?rdig te zlJn b1J
graag vragen wilde?"
het huwehJk van "m1Jn 'zwager, lord
Northmoor", ten huize van den baronet,
"lk geloof", antwoordde Mary aarze- sir Edward Kenton.
lend, "dat een van;de redenen, waarom
.
.
Fr~nk gaf \je Jurken voor de brUld~wij voor lUW vrien.delijkheid van hier uit
huis te trouwen, eigenlijk hadden moe- meisJes, wit en cerise, zooals ~1'eda dlt
ten bedanken was - om zijn relaties!" gekozen had, en niet aIleen dIe maar
Lady Kenton had haar volle vrijheid ook het chocoladekleurig moire toilet,
gegeven om ,.hen"l" Frank te noemen, dat even mrs. Mbrton ,~eed denken, hoe:
als zij in intlemen kl'ing waren, maar "die sluwe, kleine kat het zeker opzetMal"y ISchrikte daar noO' altijd eenigszins telijk zoo gekozen h~d, om haar te overt
troeven, tot allen, dIe er over oordeelen
vool' erug.
. konden _ in de eerste plaats mr. Roll'Ilk zou er natuurlijk in Ihet geheel 'stone en dan ,een dameskleermaakster
niet aan getwijfeld hebben ze te'vragen onder, haar kennissen - hadden verals 't. niet ,~va.'), na hetgeen er ,gepas-I klaard, dat zij in geen ,enkele andere
seerd IS......
kleedij .er zoo geheel "als een lady" zou
"Oat is alles vergeten", zei Mary I hebben uitgezien.
zacht. "Ik heb sindsdien al weer een I
heel aardigen brief gehad."
1"
(Wordt vervolgd).
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Maar aanstonds zwegen ze toen mr,
W1llmot zijn vreemde donkere oogen op
hen rlchtte en voortging:
"...... en de toovenaars spreken natuurlijk zelf niet over hun gaven".
,.Hebt u het we' eens meegemaakt.,; 1"
vroeg Lady Brooks met triHende stem.
,iNiet van een tijger", zeide hij, "wel
van een python
"
"EEm python
" herhaalde Lady
Brooks, en met 'een instinctief gebaar.
trok zijl haar rokken nauwer om haar
beenen, .atsor ze vreesde dat zulk een
griezel1g dier aanstonds blnnen zou
glljden om een toevlucht onder hare
kleeren te zoeken.
Mrs. Haynes rlep nu dat dit zeer In,teressant was, en dat men dlt avontuur
,moest vernemen.:
Maar ook ditmaal bleef het opwlndend verhaal ult,
Het scheen alsot de lngenleur er omheen wilde praten.
"Er is stelliI!' niets bovennatuurlijks
in", zelde hij, "dat een mensch. door
concentratle vari al zijn wllskracht zijn
wn oplegt aan een ander...... mensch
of dier. Als ik mij nlet vergis heeft de
moderne wetenschap reeds bewezen, dat ,
de hersens electrische energle uttzen'den. 'ZOO ongeveer al; radlo-zenders, Is
het dan zoo vreemd dat organlsmen
eveneens werken als ontvangers?
Wanneer een python op Ide jutste
wljze wordt aangepakt is hij zoo gedwee
als eeil lam. Hij verhett. zlch recht op
zijn staart en laat zlch door zijn toovenaar .tde Franschen spreken van een
"charmeur de serpents") over het hoofd
strijken. Daarna kan men hem gewoon
wegdragen. Dat heb ik inderdaad gezien. $Ommige Inlanders leeren die
kunst van hun vade'r, en ze vidden er
zelf niets bijzonder aan".
Het was nu stH, en' toen zelde mrs.

Doorden monddringen vele zieklekiemen het lichaaO} bi~nen~
y./anneer men er slechts veer zorgt. dat ztch In den mond geen
schadelljke oacterlen kunnen ontwtkkelen, voorkomt men zlekten.

I

~

Hel beroemde OdOI .. mondwate'r

!S

hierveor een ononfbe erlijke hulp.
OOOL bevat een antlseptlcum, dat zlch als een dunne beschermende laag over tanden en slijmvllezen legt en urenlang zljn
'desrnrecteerende w~rtdn'g ultoefene.
c
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Tell Stadhuize van Schiedam zijl1 de genen gehuldlgd, die" ztch verdlenstelljk hebben gemaakt biJ het reddlngswerk
na de vrecselijke ontploffingsramp 01) het Grfeksche 8.S. "PetraItis- Nomlkos" in OctoberIl: Geueraal van MUllllckrede
spreekt, namens het Roode Kruls, de redders toe; naast hem zitte~d de burge me ester van :Schied.hp, tnt. Van Haaren.

I

gen, ten slotte nlet ,meer met kogels
atgemaakt werden, doch vail de hooge
rotsen in zee werden geworpen.

verhrtctl'

De groote afstand maakt het echter
Telepathic :
men hler met slachtoff~rs van' dlt soort executles te doen
door.
heert: orooter Is de mogelijkheld, dat
M~LIS STOKE
alch een drama heeft atgespeeld op een
der vel~ Spaansche schepen, die de laat4
ste maanden vOor de Vendeekust gel
krulst hebben ,en vaak in st. Nazaire
De menschen die op de ZOndagmidbinnengeloopen zijn.
dag-cocktalls bij nirs. Haynes kamen,
kennen elkander allemaaI. Ze kennen
Om ·wat tabak ook elkanders. gehelmen, inboedel eli
verdere omstandlgheden. Niet ongestraft
komt
men eens in de veertien :d.agen bij
Op een daatv'an, de ,;Alona Nendl",
mrs. Hayrles bijeen. De conversatlestot
Is,te st. Nazair~" rtaar, de "ParIs SOir" VOor de eeile groep wordt' geleverd door
ve,rneemt,' een hoogloopende twist over de andere groep en 'Zij ~ie Olltbr~ken,
, eenlge. pakjes tabak ontstaan tusschen kunnen er zeker van zijn dat ziJ de" be~
de matrozen· en een ti'ental gewapel1'de langrijkste onderwerpen van gesprek
le\l'ere11'.
mannen del' t60de m1l1Ue, die aan boord
waren. Tijderis het verblijf van het s~hip I Maar d'e cocktalls zijn goed en Bumin de haven waren de wapens in be- bury Hills en omgevhlg 'leveren nu eenwaring bij de Fransche douane zoodat de maal niet !Veel geIegenheldi tot ver
matrozen door hun aantal I'd
. _ maak op, het jaa'r1ijk~che terinistQer
. ' . n e meer nooi, het golfk~mpioenschap en dde 61
derheld waren. Het Is ntogelijk, dat de vIer l1efdadlgheidsbazars pet wInter 'dari
miliclenS na' het uitvaren van de "Alona uitgesloten. Olen Zondag was er een
'Nimdl" ~een afschuw'elljke wraakoefe- vtee-mdellrig In het ge~lsehap.
nlng gehouden- hebben en de vertrekIeder die' binnenkwa~ ontwaarde hem
datum, van het schip, 15 October, stemt aanstonds, want hij was een opval!ende
ongeveer overeen met de schattlngen verschijning· met zijn breede schoudc'rsj
der, doktoren.
gebruind gelaat en koolzwarte cogen.
~wijfelaCihtig, of

'De ontploffing op ·de II/Petrakis

.

Slechtoffers 'van
f .,
~ e·xecu les·,.

Nomlek,asII

Ilecd:s

Olldet8clteidingell voo.. de l'cddcrs '
.tie burgemeester van Schledam, mr.
dr.· F. L. J. van Haaren en luitenal'ltgeneraal P.· J. van Munnekrede, hoofdcomml.ssarls van het Nederlandsche
Roode Kruis, hebben in een bijeenkomst
ten stadhuize he·n. die bij het reddingswerk aan, boord van het Grieksche
stoomschlp "petrakis Nomikos" bijzon
der: hebben ultgeblonken, in waardee"
rende woorden teegesproken.

ze~

Iijkell 'aullgespoeld

Uit st. Nazalre werd. ',dd. 6 Februarl
aan de Tel gemeld:
'
Sinds een weel( is de Fransche 'Vendeekust opgeschrlkt door den weerslag
van een der ve:e vel'srhrikklngeh, die

damsche colonne. f).' was op dien dag
cen collecte ten blte van het Roode
Kl'uls. DJor de cntlJloffingsramp, moest
de~e gestaakt worden.. Een week later
collecteerde het Roode Kruls weer en er
\verd veel opgehaald. Daarvoor dankte
sprekelo de Schiedamsche burgeriJ.

,

I

Hayn,es:
,
.
"Zooals u het vertelt moeten we het
'wei' gelOoven".
"Misschien koint dat doorda~ mr. .
I
WllImot
ons zijn wll oplegt", glste 'Lady,
I
Brooks.
d~n Spaanschen burgerkriJ,g, begeleitlen.
De ihgenieur haalde de schouders Ope
Dag na dag heb};~n de golven er doode
"Ik beb u gewoon mijn ervaring verteld..Er Is geen hocus pocus bij. Apropos,
Vervolgens ging generaal Van Mun- l1chamen aal1: het strand .i~ewolopen,'welmrs." Haynes, wat een grapplg beestJe, is
nekrede over tot de ultrelklng van het ke, ofschoon onherkenbaar door den in4
'dat i"
kruis van verdlenste, da t werd toege.
Hij was opgestaan en had van een
Naar men, zleh zal herlnrteten ont... kend aan de verb~lndmeesters Slulssen vloed van het zeewater, ,kenrtelijk van
tafeltje een klein, opgezet pelsdier geplofte op' 31 October van het afgeloopen en M.QlkenbOer en aan de leden der Spanjaarden zijn, die dOPf moordenomen, en' bekeek' het. . , .
.
jaar een ketel aan bqord van de "Pe- transportcolonne van het. Hood~ Kruts: naarshand het leven lleten.
"Hef, is een Atistrallsch dwergbeertje",
trakis N6mikos" op de werJ. Fijenoord, A. v. d. Berg, W. van dordt, J. 'Dressers',
.;
zeide ze...... Willmot streelde de llehteen tamp" die veertien menschenlev~ns J. de Gelder, D.· v. d. Ho€ven en J. L.
Een der laatste dagen van Jallu'al'l
kostte en waarbij meer dan twlntig per... v. d, Laan.
bruine .vacht. •
spoelde het eerste lijk aan op het strand
sonen verwondlngen opllepen.
"Inder'daad", zeide hij. "Ik heb er wei
B€,halve ean kruis van verdienste ont- I van het dorpje' La Guerinlere. Het parvan gehoord. Merkwaar'dig. De naam
II ket werd gewaarschuwd, want de op dert
" Een aantal redders en hun famllle- vihg ieder een oorkonde.
van die beestjes'is nUj ontschoten. Maar
leden waren in de raadszaal van het
rug gebonden handen van het· slachtofnet weRt herIiuieringen bij' me' op". '
stadhuis bijeen. Ook waren hier aanweOok chef-veroanumeester Stuyt en de fer lleten, geen twijfel aan misdaad bePlotSellng keek hij de gastvrouw do'orzig behalve de burgemeester en gene- heer 'Van del' Jagt, niet' behoorende to~ i staan. Ieder kenteeken ontbrak zoodrlngend nan.
..
.
f'lat"Van Munnekrede, de heeren W. het Roode Kruls,' hetgeen echter aan;
Telkens werd hij vo'otgesteld . ::ian
V
. d"" ze'ide h'j
.
. '
De tijd zal tusschen de twee veron4
"reem
1 , ,het
, . l'S zeer
Wiltpn," directeur, en Kalkman, secre- de waardeerlng van het hoofdbestuur i dat de justitle de zaak opgeven' moest, :derstelllngen besllssen. Wanneer de exe nieuwe ,gasten. Hij hecHe WiHmot en vreemd, maar wanneer lk over dit
tarts, Vlln de directle van Wllton-Fijen- :piets. afdeed, verzekerde generaal Van na vastgesteld te hebben, dat er .In .de pcutles In 'Astur~e deze lugubere vond- was ingenieur.
vachtje strijk, dan ts het ,6f er 'elect~J~.,
cord, dr. Van. der Oriend, geneesheel' Munnekrede, ontvingen een, kl'uis van omgeving nlemand vermtst werd.
, sten' vero()rzaken, Is het te verwachten,
sclie vonkjes af sprlngen, zooals bij ee~','
"Spreek
met
hem",
flulsterde
mrs,
van deze werf, de commandant in het verdienste en een oorkonde" voor hetdat nog meer slachtoffers
langs d~
poes".
vier,de ,district van de Rijksveldwacht, geen zij' in dienst van de reddingsploeg
Enkele dagen la ter spoelde op 15 K. M. F.tansche kust zuBen aanspoelen. Zoo Hayries haar gasten om beurte'n toe.
"MI'. WilImot", rlep iemand, "mis"Hij
is
zoo
Interessant.
Denk
eers,
hi~
de heel', F. H. A., H. Tielens, de Griek- van Wilton Fijenoord OP 31 October ge- van het dorpje een tweede llchaam aan, nlet, dan moet hler aan een scheepsschlen kunt u dan als .ontvangtoestel
Is
;Vijf
jare'n
In
·-.Jndle
geweest
en
hij
sehe vice-consul te Rotterdam, de heer' daan hebben.
den volgenden dag nog een en in totaal .drama gedacht worden, doch onder de kan geweldig vertellen van tijgers en ·werKeh...... ?" Lady Brooks scnee'n zee~
B. Neophytos, het bestuur van de afopgewonden.
'
heeft de·zee tot dusver vijf dooden terug- wanorde en beroering van den Spaan-, fakirs en al dergelijke dingen". '
G~e1ing SChledam van het Roode Kruis,
In opdracht van. het. Carnegie- Hel- gegeven, allen op dezelfde wijze gebon- schen krijg zal de ware toedl'acht wei
"Ja, toe mr. Wlllmot, werkt u als ontde commissaris, van politie en de com- ~enfonds huldigde de burgemeester nog den en verminkt. Sommigen hadden immer verborgen blijven.
Het scheen echter wel,alsol rilr. wHI-' vangtoestel", smeekte ze. Hij aarzelde
malidant- van de brandweer.
ete brandwachten A. van Eyk en B. Fre- nag flarden van kleedingstukken 'aan
~
mot al zijn stof over tijgels, fakirs en even, en zelde toen nadEmkend: ,,Het
,
derlks wien hiJ een medaille uitrelkte. welke merken droegen als "El Aguila":
--........._ - Indle reeds had verwerkt, of wei 'dat hij is natuurlijk de vraag of dit electricltelt
-Burgemeester Van Haaren zeide, na
terwijl er een de uniform van offlcler
de fakIrs beloofd had niets van hun Is, die inhaerent Is aan het'leven van
SONJA
HENlE
een woord van welkom tot de aanwezl-'
Deze woorden waren ook gerlcht tot del' koopvaardij gedragen had.
geheimen te verklappe,n. want, l10ewel dlt beestje. Ma,~r ,~acht eens".
gen, dat. nlet allen, die op 31 October kapelaan . Hazelaar, die echter wegens
hij beleefd was, antwoordde hij OP. alle
·"Mrs. Haynes, zelde hij. "Kent u een
j.l. gevoe1eris van naastenllefde getoond ongesteldheid nlet aanwezig kon zijn.
Dit Is gebleken blj het onderzoek,
Sonja Henie; de klelne knappe blonde tot hem gerl~hte vragen op een korte farm te?:en e~n berghelling? In de
hebben, beloond konden w~rden en dat
' t erstond op uitgebrelde schaal be ... wereldkamploene sohaatsriJ' den, die kor- manIer, en met een sprankje van lrQnle. buurt Z1Jn houten afschuttingen en
Na nog enkele woorden van dank in d "'t
C\
oOk vele anderen, hier niet aanwezlg,
het
algemeen
te
pebben
gespl'oken,
sloot
gonnen
was, daar de bevolklng in een geleden een langdurlg cOl~tract teeken
I h t . k Tjk
. d t I dl' t schapen...... En dan is er een' oude man,
na de ol).tplOfflng van groote offerva'ar"s e we.r e 1 waal a
n s~ 1e met I nge Itte lokken ...... twee melsJes
de burgemeester deze bijeenkomst.
paniekstemmlng begon te geraken on 4 de met de 20th <:;entury Fox Film Cor- toovenaars
hjgers kunnen verlammen
a
w
..
digheld bezteld zijn geweest.
, ,del' den indruk del' voortdurende sinls- ,poration, vertoeft op het oogenbllk in door hun' bIlk ...... 1" vroegs mrs.' Hay-' ,van zeventien en veertlen Jaar. Grace...
de andere heet Mary
belden don,lIet was hem een bijzonder groot ge- ~DJI~';'~, 'tere vondsten. Een zesde llchaam, dat 'New York, bij haar ouders thuls, voor nes, di e zic·h veran t woor d.~I"1J k gevoe ld e en
kerblond, en ver'der een Jongeman van
----:
~ .•.-_--_.... ~"---~- aanspoelde,' bleek van een dien <tag ver- "een echte vacantle". Bovendien heeft
noegen den majDar van de Rijksveld"
dronken streekbewoner te zljn'
ze In New ,York een speciale ,voorstel.. voor ,het aanzien van haa1: gast, en hem even dertig jaar, of nee"il, die i,s er niet
wacht te Schledam, den heer H. Mulder,
aldus de gelegebheid witde schenken
Hij 1
eO'
voor zaken een
ling bijgewoond van haar ecrste groote he.t gezelschap'te VerbaZEm.
meer." s w 0 · . . . . •
,
mededee1ing te kunnen doen, dat het de
.
erfenis......
b
'6
,Behalve de Spaansche' kl~eding der film, "T'~e Oirl In a MUllon," dIe w"erKoningin ,behaagd heeft hem een onIn gespa'nnen ,verwachtlng keken alderschelding t03 te kennen. Onder luid die zich OD de rucht.maileditie von .sl~cl~toff~rs. en d~.· o~omsto<>telijke be- keUjk een enOrDt succeg Is gef\vorden. len hem aan, ,ell de oude Lady Brooks
De gastvrouw was, aschgrauw geworhet
Bot.
Nieuwsblod
l1eb9cn
geabonw1jzen.
van.
'll1isdflJf,
dat.
veel
yan
een
Verslaggevers
vroegen
,aan
Sonja
wat
ze
al?pl~u's speldde de heel' Tlelens den
kneep
haar
b"uurm'an
op
de
sofa
in
den
den.
.
ma100r de medaille voor menschlievend neerd, z€'1 d e n ons ongevrdagd de executle weg had, Is omtrent. de toe-' van plan ,was te, doen in haar vacantie. arm en ultte een lichten· krEet van oP~
"Oa verder", riep ze 'ademloos.
hoogste loftuitingen..
dracht ,van het afschuweUjke gebeu- 'Sonja zel, dat· ze niets anders van plan WindIng. Mr. Willmot keek zeer ernstig..
httlpbe'toon ~p de' barst~,
"Als lk er unlet mede hinder?" aar. ren niets met zekerheid te zeggen.
was, dan eens echt heerlijk ult te ruszelde hij. Maar nu dronge'n allen aan.
Generaal Van 1'!unnekrede herdacht
Aantrekkelijk
ten, huewel ze natuurlijk haar geregel"Voor zoover ik weet", zeide hij, "heeft
"Zonderling", prevelde de ingenie'ur,
Twee hypothesen doen zlch voor. Het de schaats-oefenlngen weI doen zal, om nog nln;,mer een tijger het tegengespro "maar dIe zaken zijn niet gemakkelijk.
de s!achtoffers van deze ramp: schepellngen el.1 redders. Namens het Roode Abonnementen f 3.- per kwartoat is bekend dat op de· kust .van Asturle In vorm te blijven, maar dat 1s voor ken......
. ' 'Er Is veel geld ge\veest, zeer veel, maar
de ,fascistell en die daarvoor doorgin- SQnja, g€en inspannlng. integendeel!
Kruis huldigde hij de leden der SChle- (buitenlond j 4.--)"
'
Een paar jongelu1 lacl1ten hard.
wat een ve!liezen, wat een vel1.iezen!
be
ouae man mag bIlj zijn, dat hij zij11
_J __ ...-_
farm nlet heeft verkocht. Australia is
beter en de melsJes zullen er trouwen.
•
Nu speelt· Grace piano, aller.llefst,· ze Is
ieer muzikaal. En toch i13 Mary aantrekkeIljker. Ze zal spOedlg trouwen.
Jammer, dat de oude man zoo aan zijn
maag sukkelt. Het bederrt zijn hu..
,HA,."U. G\ve us PI:.E.N1"Y OP
we'Re G'ONN~ CARRV
,au" AS t.o~G A?> MICKe-Y'S '
NO'BOOY"\.\.. \(NOW W~:ve.
Iheur....... hil......"
-rIMe \0 Ge,. AWAY WliH \H'GUN
\,",Ese
i3l.UE.PRINTS
W\,H
A\..\'I~" 1 A\t(, ,.t\~\N' NO
Vt:5SRtED 6U-r ~I' GuYS
Er klonk een kreet.
r'LANS~"cuz: we'\..\.. as
,/
US'FROM Now
CHAHCE.p! I'M ,GONNA
WE -rAKE! A~ON6! AN'DEAO
"Houd op...... zeg het niet", rlep mrs.
Ref'OR,.eD K\\.\..ED W\TH -rH' {~ ---.,;...."'-"""J?:'1I
ON!
F=\)< H'M R\GH,
MeN' poN', NE.VE.R.
"Haynes, "hij is mijn bro<ir....... lk ......
Res, or: -rH' PA~,"Y !
'\\
I
NOW~
-rei\.. NOaOOy
'gQeie heinel, mr. WUlm6t, ik wilde dati
\OA'
NUt'Hn(! .
·we het u niet gevraagd hadde"n ......" .
'...~
Toen b"egon zij links en rechts te 'y'er-:I,
telIen, dat de beschrijvlii.g geheel klopte
lriet het gezin van ha::t'r broar in AustraI
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Eet~ afLgsttg

Oogenblik

He.

,iHij' r~ \een tooven1lar"J riE~p ze .'telkeris
en hield de hand vaor de oogen. De oude
kolonel sir James Brooks was o"P' Wlllm.6t afgekomen.
"U wut toch niet zegg'en dat U' oat
alleina~t1 ult dat beest haalt 1" vro'ego
lilj.

,',
; I

"In het kart komt ons plan dus hierop neer",
resumeer!; sergeant Donderko'p, "we" gaan er
dus met z'n vieren op uit; ik, jij, MickeY en
nog eel1tje ...... ik kies weI z'oo'n doodbldd,er uit
die toch geel'~ cent waard Is.' Z!jn we in· de
butut van de oase v'an Jozef Aaipeer, dan lat.en we die twee· anderen In de steek, konten
met 'Joz-ef en z'n mannetjes terug en schieten
z-e do'Od. Dan hebben we tljd te Qver om 'm
op ons ~gemak te smeren met de plannen,
want, hier In het kamp 'Zullen ze vast. denken
dat ook, 'wij tweeen Zijll doodge~hoten I
Voor hen zijn we een eervoHen dood gestorl·eve
! !"

"Nie'nmnd weet dus waar we zijn,
belialve Mickey e"n dat andere
kriaapje......... maa'l' d()~le menschen spreken ,nlet!! Ha ha ha
haaaaaaa! I!" Sergeant Donderkop lacht hierbij zoo vreeslijJt en
!Zoo gemeen en oovendien schudt
hij zoo 'op z'n krib dat MIckey in
doods~ngst zit dat straks het 1>00
in mekaar zal storten en dan is-Ie
zuur I I \Vant dan wordt hlj 011tdekt en sergeant iDonderkop 1acht
zoo Ingegemeen...... hi! v~rmoordt
'm vast!

•

En ,,'t Pootje" blijft maar lachen en Mickey
blijft maar hibberen
maar ope ens, daar
staat sergeant Donderkop met een ruk op
die het bed doet kraken in zijn vo.egen.
"Haaaa!" grauwt (lij, "en de 101 over het
. elndelijk uit'dit ellendige leger zijn haalt nog
niet' bi} de proet die lk hebben zal als die
snertmuis een kogel' door z'n ribbekast
krijgt! Want zoo lang Mickey ,vrij is, is die
enveloppe met blauwdrukken In gevaar!
Daarom zal ik 'm non maar pikken ! !"

(
,,0, wee! Nou ben ik zuur ! !" denkt Mickey,

ontzet want ongetwijfeld bedoelt sergeant Donde:'kop met dat ,,'m" hem! Daar tilt ,,'t
Po'otje" de matras van z'n krib op en grijpt. I.....
naar de blauwdrukken die hij in ~'n .jas steekt
met de woorden. "AlIeen hler zijn ze nog
maar veilig !"
Ret schaarsche licht in de kamer he'(ft _gelukkig gemaakt dat sergeant Donderkop Mickey nlet gezien heert en Mickey wiens hart
reeds stil stond zakt slap in mekaar Die e1110tie was te sterk. En de zucht van 'verl1chting
dIe hij uitpurt blaas~ stofwolkjes op van de
vuile vloer ! !

"Welnee", zei W11lntot doodbedaard,
"Qat hel> ik toch niet gezeg·d...... laten
we een whIsky soda drinken".
Toen' ze de glazen, ophieven~ keek hij
deh kolonel doordrlngend aan, ;iKellt u
Indi.e ?"
.
De kolonel knikte: ,,~en en twlntlg
dienstj aren".
,;En kent u de Australlan Pacific..
'Lirte ... :.. ? Ja? En ook de "Queen Bess".
dat mooie sc~ip ...... ? En de bar van dat
schlp...... ? Allright, daarin heb lk, gereisd met dlen Australler, die mrs. Haynes dat beel'tje heert gebracht. iiij vertelde me alles van zijn leven en Het mij
dat beestje zien .. :... Wij kunnen liu tenminste rustig een whisky drlnken., MEm
'heeft nu voorloopig genoeg gehoord .... ."
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VOOI· den i ZOlltlag

Ke r k

der9kkig ',' ,de ;mensch,
getitfiig vreest, !

Spreuken,

d ie n s t e n

~ Evnugelische

'die

ken onzer meest. bekende staatslieden
uttte zijn critiek op het besluit van een
Holla'ndsche Dienst.
zekere groep ongeveer in dezen vorm:
"Deze ihoudlng lljkt mij een gevolg van
Willemskerk v.m.' 9 u, 30 Ds Hof'ker.
gebrek aan meed. ' ~n gebrek aan moed (Radio).
"
'
Is een van de verdetfelijkSte elgenHaantjeskerk V.Jll1. 9 U. DS. Schaefer.
sohappen, p.ie Ik ken".
Nassaukerk n.m. 8 U. 30 Ds. Scha,efer~.

.

i.

t,

,

Zonder een ,oordeel ult te spreken over
de" bedoelde houding en over de 'julstheld van de crltiek daarop, kunnen wij
van harte iristemmen met, de meenlng,
dat gebrck aan meed een hoogst verderfelijke eigenschap, of beter mlsschlen,' houding Is, Maar ,tot juist begrIp Nan \Vat hterrnee eigenlijk gezegd
Is, zal het dan goed zij'n OM even at te
• vragen: "Wat is moed?" Niet om ons
vernuft Ite ~cherpen lop een bevredigende definitle, dooh om te' schiften. Want
de wereld davert ()P dit oogenbl1k van
mood en heldhafti~eid.en !;Zonder nog
te ,wllIen 'bew'eren' dat zlch hleronder
veelal h'olheld en angst verbergen, moeten iwij toch op z'n in1inst be'ginnen te
twijfelen of hier nu die hooge eigenschap' of houding van den moed aan
ten grondslag Ugt. Er is een Ischijn van
kracht en mood, waaionder zieh' 'zwakheld en 'lafheld verbergen. Maar ook
wanrteer die schij nmoed on tma~kerd is,
moet:-'men, tus.schen )mbed en moed on-

Maleische tnensten.
Wijkgebouw Kemajoran vim. 9 U.
Hr. ffakaleluman.
Nieuw U\Ienteng kazerne v.m, 9 U.
'Hr. Moeridoeng.
,
Willem'skerk: rr.m, 5' U. Hr.' Moendoeng.
Haantjeskerk 'n.m. 6 u, 3()' Hr. Noija.

Pastorie Roomsche Kerkweg 9
Zondag 21 Febr. Tweede Zondag van
de Vasten. Feest van de Z. 'Z. ROIbertus
Southwell en Ge'Zellen, martela1'en van
'de Soc1eteit· van Jezu..s. Om 5.45' Stille
H. Mis - .7 nUl" Kindermis - 8 uul'
Hoogmis - 9.3Q. ,Stille H. Mis - 6 uu!'
Lij'deil's!meditatie.
\

Lltu'fgis'~iie" KaI~11der

· Zondag 21 Febr. 2e Zoridag v.d. Vastem
Leerrijk hiervoor kan een eenwudlg deen Glorla 2e geb. v.d. Z. Z. Rob.
verhaaltJe 'zijn, dat wij' eenige, jaren Southwell en Gez. - Credo - pref. v.d'.
~h~d~n etgens 'terlooptl lazen en waar- vasten (paars).
van'Viij' Oils het volgende fierihneren.,
Theresiakerk
Tijfdens 'den wereldoorlog lagen; onder
J,

t'

,\

't

bedreilJing van een 'vijrandelijk vuur. op
Pastorie Soend~weg 2
den ~p van een !heuvel een Fransch
officier en een soldaat. De officier bood
Zondag' 21' Febl·Uarl. Twe'ede Zdridag
zijn mindere een cigaret aan en hield
van
de Vasten.
hem . daarna een Jaangestreken lu~ifer
De H. H. Missen zijn : om 5.45, om 7
voor, waarvan de vlam 'Voor het Vooruitge'strekte' gezicht van den 'Soldaa e uur Kindermi& en om 8.15 Hoogmis~
's Avonds OlIl 6 uur Lijdensmed~tatie.
hilde.. Deze, blijkfoaar een in den oorlog
genarae kerel, keek plotseilng zljn of'HG crefornlCe'l'de ~ Kerk
cier aan ~n vroeg~ mlsschien met lichten sPot' Irt Zijnstem. ;,Beeft tJ? U bent
toch nlet jbang?", Wa'aro'p de: ander helh
BATAVIA.
verontwaardigd' toebeet: JBang kerel?
Ais 'jij zOo barig was als lk, was. je al
'K\VUaiig 2'8
lang' weggeIdOperl 1"
'Zond~g'il'Febtliprl
Dit kan een diep woord zijn. stand
hou'den, 'ondanks vrees" die 'eeri geharden moedige 'op :de vlucht tou kunnen
jagen.
.

t
/

Hollandsche Dienst.

9:30 uur v.m. Ds. J. Ubels. iI. AVOlldmaal.
6,30 uu n.m. Ds. J. Ubels. i-Y. A.-N'aDit ~oort moed is van beteekenls,
.
want nieniand wOrdt' ~eh'ard en" ge- betr'achting. '
staaId getboren en wie ,zal zeggen van
Maleische Dienste'n.
hoe groote beteekenis in' het 'leven van
vela ,wa:a~htige heIden het ooglmblikl
7.30 uur v.m. Pandit'a', r., Siaglan.
, is geweest, dat iij tegen, eigen vrees in
net, verlangen tot vluohten on:der'dhIk- '4.30 uur n.m. Pandita I.' Siigian.
ten, stand hle1:Mh en den' weg 'van'
,BUlTENZORG
pIfcht' en roeplng kozen?
Er is moed len moed. ,En de moed,
waarin de vrees meespreekt, die door de
vrees gespallnen wordt, lijkt ons de hoogere.' Dit werpt pok een nieuw llcht op
het Iwoord, . dat wlj boven dlt' stukje
plaatsten. "Gelukkig de mensch, die gedurlg vieest'" en rilo'e1 lhoudt. Dan i~
• dus' op 'deien mensch :volstrekt lHet vah
toepasslng het, levenswiJze "Qui se fait,
brebis Ie loup Ie )nange", Vee leer moet
on's dan een w06rd van een ttallaarisch:
dicl1ter',hi herlnnellng komeri, dat.'reeds\
aan groote strijders in ;momenten van
he~ige worsteling ,be1ll0ediging schonk:
. "Chi per virtu, ohi per paurai . v'ale". (De
een Is ste'rk '/door mded, Ide and'er sterk
door Vrees).

I

"

(Loge lIospita'Alweg.)
10 llur 'v.m. Ds. M. V. d. Bosch.

.V:RiJE

KATiioLIEKE KERK

St. "'ViIlebrord~ke~kJ, '.fa-nah Abang
Oost 61
, i '

,

Zondag, 21 Februari
8 uur 30m. "l.in. Poritificate Hoog'lhis.

,Oonderdag, 25 Februarl
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'ClJiUSTiAN SCIEl'lCE SOCIETY
BATAVIA

Er is moed en moed. De voorbeelden,

ligg~n':in de :ges~hfe1enis en in de gewij~e

~'.
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t'
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~!1 profane litera,tuur voor
~et
grijpen. Wij, denken attn tie 'laatst~ ont- , 'G~regeld'e' Zonda:'gsdiensten.
moeting van W'illem van .Oranje en
HoUandscl1e Dienst '!}';J45 v~m.
Graaf van ,Egmont, z60als de historicus
ons die. beschrijft, maar ook zooals die
, Zond~ig,' 2'1 Febl'tia~i
vorm gekregen heeft in Goethe's stuk
"Egmont". Egmont vreest nlet, Oranje,
dn~erWe,ri> 'GemoE!d.
vreest. Egmont, ~s goedgeloovig en 'verG'ulden TekSt : 'Spreuken 3: 5.
trouwt, Oranje 1's volkomen nuchter en
Zondagschool 8.15 V.nl.
wantrouwt. Egmont houdt stand, OranRegular ServLces on Sunday.
je 'vlucnt. \Vie is hier de riloedige?
English 8-ervlce 11 a.m.
. BelClen zijn ino'edig'e marinen. : Maar de'
mOOd'vah den ZwiJger is eiilldeloos ~O{j"·
Sunday, Feliruary 21 I
ger'van rang. Eifmqrit heeft inood ZQi1de~
vree's. Oranj'e hee1\ vrce's, maarvindt
Subject ,: Mind.
,
'
den moed voor een leveri van die'ilst en
Gold~n Text: Prover6s 3: 5.
offer, dat zijn l~htend spoor ~n de historie
heett nagelaten~ !Gelukkig de
Wednesday, Fe,bruiary 24
mensch, die vreest!
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Maleische tnensten:

. a

Zondagmlddag 5 uur,
Dinsdagavond 6.30 uur.
Vrijdagavond 6.30 uur.
DEPOK
Gang 'tambe~tus 296

. oris !lilis, is vroohjk van belangstel- .aangetegd en hallen, 'zij houdb zoo het hangt. A,l,Ie organen zijn ontleed, her...·
hng:, De drukwerken regenen bij ons morslg ,a(vax' utt de grachten en' krijgt kend, thuts gebracht. Alle runcttes be ..
Ilolldndsche Dienst.
blnnen. -Voora1 verzekeraars, zlekenronds, gelegenheld tot
toezlcht op prijs
keken, vastgelegd, gecoordlneerd. iVoor
agenten en ondernemers .van ''ge g r a fe- kwalltelt. in den tijd toen tedereen een Iedere kwaal heeft de apotheek reme..
Zondagniol'gen 7.30 uur,
nIs.se~ hebben met vreugde kennls ge- varken slachtte had Iedereen verstand 'die, alleen behoeft niemand daar botBurrENZORG
~o,n:~~ ,v~n ?!1z~ yest,ig~ng in <1« 'st,ad, zij ~a~" ham. en spek,
thans weten de weg op uf vertrouwen. \vij: ga~n',~u'p~~.;
wedijveren In voordeellge condltles,
meesten met eens rneer dat ham van f1teeren van al~erhande mstltuten,ge. Groote' \Veg 38.
Vooral' de
'qer begrafenls-on- het varken 'komt, Jaab ~taan dat ze eeQ schapen voor oils lichamelijk, zedelijk
derrtemers k~iilken drlngend. i\reinento g,o{kre ,ham ~an leen siecht:e, kut0en Ol}~ e~n gee~te1ijk ~eil. ~r 'zij11: lan.d.ra,~ten ~,~
Maleische Dienst.
,11~bri. ;Also! '\Vij, 'Am~terdammers gewor- derschelden. Ja, van deze oilkunde ma~ waterratten, zoo ZIJn er archleven en
den, opeens nlets beters te docn zou- kell leepe winkeliers gebruik om ham, boekerijen. El' zijn tentoblistellingszaken
Dinsdagavond 6.30 uur.
,den (h~bben,'dan t~ zotgen Iv~)'or een or- w.at)~ll}ede niets bi~wnders is gebeurd, en. musea. Er is een Uidscheplein en
Vrijdagavond 6.30 uur.
dent,~lijke ter~a'tdebestellhig naar bur- dle niet ,ontbeend IS of geblikt, of tot er IS ,een Kalverstraat. Zelfs Is er de ge ..
gerlljke zede. J
'.
,
'een, rollade saalJ1gebqnden, ~en h~m ,z6q titeenteraad, het college, dat ,ons l~el:t,
Hie~aan ~ent .m~n 4et' organisme van va~.h~t be,e~t: gez(nit,e~, g~r~~t~ geko?lH hoe. men alles op de kleinste, wij'ie ka'n
~e stad. In ~e .stad,lblljf~ nief,s' to e.va ll1g. en 111 teg~nwoordrg!leI? van den, klant ~,kIJ,ke?-., .' ,
' !'", ' :
SluisbriJgsiraa~ :ile.
Fir is een'm'elkvoorziehing, 'een brOOd- , - als ware het een wonder - van het :, Neen waarl,ljk, het.?ntbreekt aan 'loot..
voorziening, een watervoorzleninp' voor- bot ge$neden, te verkoopen tegen dub.. zorg noch vertier, blJ leven en blj ster...
'Zond'ag. 21 Februari
,ziening met, gas en electrlciteit: met belen prijs.
'v¢n."
",'
,,' .. , , ,
trams, pontver~n,en ibouwrijpe, terreiD~ar~~ deed het m!~ zooveel ge,no~g~n,
9.3() uur v.m. Heiligingsdienst.
nen, en :ook de doodenvoorziening is paDe o'rganisaties, die de stadjers heb-- or het, ~~ekbCl1. van .?1!ij~, eers~e. g~lepje
7 uwr: n.m. VerI()ssingssa.menkomst. l'aat, misschien parater 'dan welke 'an- ben nlOeten maken, zijn de orgariisaties de~en wInter, dlen blJna roerel,1d betorg..
Lel'der Kalpitein K. Lippe.
d:re voorziening ~k, wijl iedere hape- van' hu'n domhe1d1.' BUlte'n recfit~treek- deh bt!ef t~ .?ntvarigen: van hen, die ziC~
rmg de schromehjkste gevolgen zou sch e bemoeilng met het product geraakt. ol1:derl~~ellJkQezC!r~er~noep1e.n. ~n s~ad
Maandag, 22 Februari
kunnen hebben.
,hebben -zij 'aHe oordeel des onderscheids weet 1)1en wat, een oyerleden iemand toerndertijd sprak Imeil iniet alleen van verIoren, zlj moeten bescheririirig 2oe': kp'nit.' ZOQve'el ,volgrlj~uigen,' ~,oov,e,M 'd't.~
4,30 uur n.m. Gezinsbondsamenkomst, den melkboer en den eierboer maar ke'n tegen ziohzelf. J,Dit geldt niet' alfeen gers. En desgewenscht de koetsen met
(voor dames>.
ook van den :vuJInlsboer e~n ind{lstrieel voor' levensriiiddelen, het geldt voor al~ palfreniers. De kist - laat ons niet al
woonachtig ,aan de stadsgr~ns, die voo~ h~s \\Tat zij noooig ,:hebben, al weten Zij te,intiem ,worden.
Dlnsdag, 23 Februarl
zijn ,klein Ivee keuken1afval.best gebrui- het '~OO ni€t. IBij' ,~e~, p.oI\~erdjflar. g~le- ; Dat alIes ,tegen zeer reeele ta.rie.ven.
ken kon en ook
d
be f h d den vergeleken zijn verhoudingen ge'zel7 nur n.m. Bij'zondere S<Jldatenmee'. ,ree s ~enig
se
a~. Jig 'omgekeerd: de ;:bOertjes' 'Vall buL- Want de (arieven zijn weI eens filh1.der
tl'
v,~n de waarde yan vUlI als, m. est., HIJ
r~eel geweest, naar h,et sChiJ·nt. Tre,uren..
ng.
,
hlelp de stadsbewone h
I i}j ken" wonen thans in de stadt, wie lust
8 uur n m. Zangrepeti'tle.
.
'.
' , , " ., ,~s un :~Ul n ~ a ~ heeft, kan ze beduvelen zooveel hij wll. de familieledeq hebben daar niet al~en ,af te ,werken, .waartoe ?IJ zich ver...
tijy.l OIl gelet. Daarom is het beter, bij'
t?on~e
m,et
een
ezelwagen
en
een
pllow
leven
en, welzijn ,deze dinge~, te v~rw~Woensdag, 24 F~bruarl
pak , , d~, \~agep.. die ovel:bleven va;n den . Nu zal ik niet zeggen, dat al het druk- gen, opdat men lat~r tevrede,n ,met' de
7 uul' n.m. Bidstond, Gg. Rijckmans vUil.t;llsdiel~~t, ,z~g me~. h,em, prope~'~~r werk 'waarm~e onze, brieven~us wordt nette bedlenfng en truins althans gertist
gekleed, met "?Oter, klp~en ep ko~iJnen overstroomd, instrument zijn ,vll in dit kan' 'zljn.
11.
f
venten. De eene hand wist niet wat de bedrogsproces. Wie ,voor !zijn zaken opDon'derda.g, 25 'Februari
, a11d~re ,tleed, maar beide werden ze komt vef<;l~ent.geen Iblaam., 'En ,w~nneer
In het hOofd dezer goede ondernem.e,rs
,..
scha-on. Met kermis en Nieuwjaar dicht- een v'er'zekeringoouderue.infng beweert~
komt
h~t nlet op, hoe weinig iemand' ,op
7 liur l1.\n. HUisbijee'nkdmst 'bij Zustel· t~· hij 'bovendlen zijn "wensch", dIe dat' 'zij, bij aIle voordeel~n die
fbiedt,
M. F.' JacobS, Gg. HOn1tlllg I No. 30.
diende voor rzeep.
de' 'laagste tarieven heeft, of aanspraak ,hun dilmsten prijs kan stelle'n. Zij 'willen
er, voor, de st~tie allen bij. Zij lat~n ~ich
,:Het 'begrlp .,bger" is aan' het' uitslij~ lleeft op ialgem~n vertrou~e~, behoeft zelts kieke'n voar het prosp'edus, da'n ,kan
Vrijd3.g, 26 Febru3.l'i
ten oJ) het pIatt~lalld en ~eker 'aan de zij Ida/arin niet te kwader trouw te zijn. de Calldfdaat-hoofdpersoon be'oordeeien
zoonien van de stad. :Nie'mand, zal het Ook . .lwle~teveranciers doc'll Aun pest, wat stoet zlj'vorme'n. Indrukwekkend zal
Hanetwerke'n voor nieisjes.
El'I{e Zondag om 8 uur v.rll. ZOllda.g- in z'n 1100fd'.krijgen, den. directeur der wijnhandelaren, en !ZeUs poll,t1eke par- h,et zijn. En iedereen aan den weg, bUjft
Stadsreiniging den ;regelrechten opvol- 'tij'en. Er lis 'blfjkbaar een 'algemeerie even staan en kijkt. Misschien benijdend,
school.
}
ger van den ,vuilnlsboer, anders dan met vreugd,e over de ' zondaren, die in de 0'm!1at hij h~t met een'kIasse mh1der zal
.
zijn Delft~hen.Utel aan te 'duiden, en stadszaUgheid zijn teruggekeerd. Men zou
moeten stellen.
~~~~!!!!~!!~~~~~~!!..~~~~~r. zelfs de overweging, dat hij ~og maar er bijn'rf een borrel op gaan 'dl'fnkeh.
, Ik, heb ,eens de, doode p1uis gevonden
'het'ihaLv~ wei}t'doet, dingt daarop niet
\Vat ik voor vandaag wilde oppikken in het v~ld
.
af. De vuilnisboer humers was een com- omte onthoh1en is dit: dat in het le, I
Maar dat was een .veldmuis.
._ _......
.-.____
pl~et ec,oh6:l~lis~h s~el~el.:;In ~iJl1 per- yen van de stad 'g~en enkel lid meer 103soon w~rd, w'owel de ,verwij'derfng van
IN NEDERLAND
he't ,si'a<Is,afv~1 ~ars d,e v~r\vei:king tot,
nieuw~' ~aard~ opge1?St. Ma:ar .er
Amsterdam eeh tijCl gew~,e'st zijn ~en men vuihils
v~el IUeeg, de boereribe'qrijfjes' ~an den
30 Jan. -:-- Geslaa.gd voor het'doct. .e'xamC!l
in de rechtsg'eleerdheid de heeren A. F. J. stadsrand konden llet' riiet riteer sto'u-'
\ven, en van toen af werd de vuilverC. Hahermehl en J. H. Ekerin~.
"
Geslaagd aan de Gem. UmV'~'rsiteit. voor wljde,rfpg eel} ,probleenl, m'et niet mintet doct.-ex. in de gen€eSkW1de de heel' J. der ,dan ingenieursgeleerdhe~1 op te
A. v.d. Hombergh.
.,',
,
1 Febr. ~ G'8s1aagd aan de Gem. Q'uiver- lesSen.
siteit vaor het calld.. ex. in de khi'Ssleke let,Na;ar dien huiselijken 'boe,:rentijq ,k,unteren mej. W. G. Welltink ,en me}. L. Roozendaal. .
"
...
' . nen .\vij niet meer terug. WiJ Ioosd'en.
Geslaagd voor het doctoraalexamen, in d.e op het land alles wat :\vij kwij t :wilden,
Economische Wet'enschappen de heel' A. van z,ijn, 'itot ,on,ie ~acant1ekin(rer~n toe, en
Volen.
.utrecht de, brave 1'Iederi daarginds wisten niet
beter of ~ij' moesten dankbaar Zijli, zij.
.' , 29 Jan. - GeslaagdJ voo1' het: DQct. ex. bakten pannekoeken bij elke, feestelijNe<i. letteren mr. M. Nijhoff; ~emHiTts-ex. ke gelegenneid en' izetten vroolijke geJ, E. Gaillard; arts-ex. 'J. G. W. La:meis'; zichten.
.","
r
theol'. tandheelk. ex. tWe'ede ged. W. J. Heu-'
Th:an's' zl'J'n ojo'k zelf's d'e m'elk'boe'r ell
kelman; doct. ex. l"echtswetenscl1ap mej. D.
Evers.
'
{'
\
'd~ gr~enteboer Ige~ndu~triaUseerd.
De
30 ~an. - Oeslaagd,o V06: hA'et doCt. ex.. man die ,Jin, ~ijn ,g~oene grot spinazie
genoest{unde e€rste ~ed ...elte. . J. Braa~, staat te wegen heeft niets meer ,van
mej. M. W. ten Brc'Ck, G. Grootenhuls, .a;.
" . '- '
,
Hiemstra, J. W. Jansen, zp,ej. H. F. C. v.d. een ,boer,. net k~n best ~ijn d'at hij nog
NieuW¢nhuizeil e~ A., ~t~v:en~;
.'
,nooit spiriazle' ,heeft lzl'en groeieil. Met
1 Febr. - Iteden promo'feerde tot, doctor 'eleren klppen 'zutvel gaat het nlet bein de gem;eskW1de op €en proefschrlft ge"'"
"
\
"
.
titeld :, ,.Het, :gebtuik .van wrbtet, ~stolu:m) te,r, "de ,han~el In deze" prooucte,n v~n
e~ laevulo.se d~'r den lljd~r ,a~n. sU~ke~.~ekt~" het allang met meer :landelljk~ land i,s' f
lTLIcj.,~. ,c. ~., Wllel~s~,. ge¥ren ~e, Vtrecllt: geen andere handel dan de handel in'
• aeslaagd vool' het Kerk~l. vcorlR'l". exa..'.
m€n : H. Jongebreul' en. C. Str,eefkel'k. Cando 100<:1. o~ IJze1'Wa~ell. men lk~pt. me,n
Wis-. ~~ Nat., L. ': J., M:el!~~,m~estel" en P. v~rk??,ptf: m.e~, ;teltent ,een piarg,~ V06 r ,
Meulemees~'.;r, K. ; A. L. Thl~rens. , "
zlJnmoeite en kla~gt over d~ last~n, die
Doct: W1S- en Nat. hoof~vak Chemie: J. 'alies weer v~rs1ind~n. 'ten behoove vah
v.d. VlIet (met lot) en TI1~ J. 00 Man.
.' ,
'd
d'
11'
' .. th' d I . ,
D~t. Ned. Letteren : mej. N. van Dis.
,dl~~ han el, ~.ll~ ,a ~n.~~, ~ro? an ~ ~3l
•
•
.r :.' ,. gewo1'den, heert de gemeente markten

en

I

z'u

I

.· h' E"
' ';,
ACO denllSC e xamens

mo.et

fe-

t LeMen

Bevorderd tOt arts mej. L. L.
,.',
,'. "
l, -,
,Geslaagd voor: Candi~,aats-examen'th-eolOgie de ne€r D. L'ekkerkerkel'; c'andidaatsexamen Nederll'\ud'Sche lette~ell de heer, J.
J. Borger..; Ca'nd£daatse~ainen ~~~tsgelee~~
heiod de heel' H. J. van Dam; doctQraal exaulen rechtsgel'c€l'dheid de heeren R. K. Wi~:;.
boldus en E. Brandes.
.' ,
.'.
~pro)uoveerd op prq3fiS'Chrift Igetiteld:
,Karak,ter en erfelij~heid", oi1de~'oek naar
bepa'alde componenteI1l ill het karaktRr hij
vier en twintig volwassen eeriei1g~ tweeling€n en een vQlwassen, e~J.1,~iLge <V;1e~ing". ct~
h€~r J. H. Verl1ave, ,gebor~m te Aml?te:r<;iaul.
30 Jail.) - Geslaagd voor het docwraalexalnen tl1eologie H" Berkhot (ctini laude).
1 Febr. - Geslaagd voor doctoraal exam?u
de heer C. H. Hanegraaff.

?9, Jan. -

~", ~

I

=s:_

Maar wij komen en .moeten fets meer
zeggen: Uit het leven van den Godmensch (Ohristus in 'iOns :opgeteekend,
dat hij gevree'sd heen ~el\ ,begeerd- om
den moellijksten weg nlet te gaan. Maar
tQ,en de Vader ,wilde, is Hij gegaan, den
weg van thet offer ten '.einde toe, waar
door den Imenschelijken .ohdergang
heen, de ove1'winning ,lag. Op !dezen weg
vraagt hij on$ te' 'volgen. En Wlj niogen
niet ,lverwachten. dat het ons licht zal
zijn; ~? ,~en ,t,we~s~r~ng ~er ;we~~n ~e
kens te doen. Ook WIJ zuUel\ telkehs terug wille\} naa;r fiet floe ken Vall eig'en
rust; veiUglteld: 'en geluk e'n viieezen om
dnze tijd geeft iic'h ove't .a'a·n heldell-' d':en smallen, ,stellen weg van onie ,godcUI~us." ~en eer'~ dell ,held, dte"nlet ,aar- d'elijke bestemming op te gaan. GelukzeIt, geen, z~yak~~ld ke~t en ge~~" y~~es. k'ig de mensch, die deze vrees nlet
De~e ve~eerm? 18 op zl~n ~e~t Jongens... vreest. maar stand hotidt ohl te kfe'zen.
acht1g. Maar ?n .wezen 'IS ,~It :heldendom I En' die dan dell 111oc'd ontvangt am vool't
bed~og va~l zlcl~zelf en den ,~~der. Kort te gaun, dwai's door gevaar, nederla:ig'
en ,'krachtIg. Dit heldendolll IS,' 'zwen- I eh mislnkking'el\ heen', zooals de Bijbel
del.,
l.,
/
zegt, "van kra'a11t tot Rracht" en met
Gelukkig I~~ mensch die vl'eest.. Wij e~n rust ~in het hart, die aHe, verstand
zagen, dat hlJ ~n goed gezelschap IS.'
te boven gaat.
(

lI

'.,#I._~"'~

,\

Kir~hmaiin.

Testimony 'meeting 6.30 p.m. '

I

-~l-~'_ .. t

zondagmorgen 10 uur.
Zondagavond 7 uur.
Donderdagavond 7 uur,
'Zondagschool 8:30 v.m.

I·

,

Vreezen Is geen lafheid. 'Moedig do ell
islafheid, de grootste lafheid. 'IAlle
groote menschen Ihebben gevreesd, ook
de sterkSten: Mozes, Ella, 'Paulus, Alle
eclite menschen I hebpen gevreesd· en
moeten vteezen, 'want aIle echt leven.
is' bmdrigd ;door groote, ernstige gevareno En piis in deze ivrees begint de echte 'moed, die vrucht draagt voor eigen
leven en dat van anderen.,
re~ler .vreest zij'n leven te verliezen.
En 'leder zal door de poort van deze
vrees 'moe ten hee'rl'g'aa'n om, )1aar de
wQl\de'riiJke \beIofte, groot, sterk en
eeu'wig le'veri l te 'vi'ilde'u , en te behouden. '

O>O'

k'reten

R. Katholieke Kerk

de'rsdi~lden.

<

"·f'

H6Uandsche tnensten:

,zollda'g, 21 re1>ru~ri

';

V~lU 'Z'ai~l'dng '20 " F1ehl'1l~~'I _4."1937...;.' D~itbE DLAIJ ,
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Geregeld openbare bijeenkomsten in
het kerkgebouw Gang Sec'ola Kramat
No.4.

B~TAVIA

.

'"f·i_·A

PINKSTER-BEWEGING

Gctlleclite

t

!:.

f

"

,,'

.... , , \

, \Vag'eningen

29 Jan. - G~slaa:id voor l1et Iugenie'.ll-sexamen Koloni'a'le Landhouw, de heeren:
H. A. van den Berg. geb. te Groningen; J.
van Duin, geb. te S{jI.;raba.ya; H. KOOrlllleef.
geb. tie A:lhsterdam; C. L. La,meris, geb. te
's~Gravenhage; J. H. W. Mertens, geb. te
Venlo; A. J. J. Y,al1, qel' ~iSt. geb. te 001'drecht; J. C. Stofberg. geb. te Batavia;
G. L. Wanrooy. geb. te I{.emp€ll'S; ,J.. C.
L. K. van Wely, geb. t'a Rotterdam en W. P.
Lenshoek, geb. te semararig. '
1 F~'br. - Geslaagd.! aan de Lal1dbouwhoogeschool alhiel' ,vool' het candi4aatS-examelt koloniale bOschbcniw de heeren: E. J.
van Alphen d'~ Vee'r ell. 'rh. A. Hartman.
2 ~eb.r. - A;m de Lai1dho~1\vhoog'eschqol
ZijJl geslaa,gd; voor bet ingenieursexamell }l;Qlvnfal'e bG~sch~ouw d~ heeren,G. C. 'J,d. Bnn)~
(niet lo{), 1.'h'- F. BUl'gers, J. del~ Dulk, K.
Ebes (met 10{)."l". A. D. Nies~ijl Jans,en, J.
F. Srnit, A. S. 1;'uinman e,n p. C. v.d. WE:erd;
V;Qor het ingenieursexamen Ned. l3<),schbouw
de ll'eeren N. J. A. V. Keulen en A. Stoffels.

, ,. , t,·

I;

Sch'eepsbericJlten

, Ned." ~l~S. ,,Sibajak", gez. 'S'10f, naar Se..
marang en. 8oerabaia.

30 Jail. ...... Gesl. vOor he't i,rig. ex. voor
bOuwk. ing. de cheer W. S.. van de Erve; voor
"R()TTERb~\l\ISCIIE LLOyD"
--'-,~---'
.
bet ing. ex. voo~; ,mijIJ,ing,. de heeren W. J.
C. Kau en G: N. de Laive.
K-ust1'eis: . . ,
'DE If:\V~N V;\N :'rG.~PRIOK
2 Febl'. Geslaagd VOQl' het' cand.-~x.
"Buitenzorg", 19 Febl'. vertr. Makasser.
voo'r llatuul'k~ ing. de hee'l'lCn A. Bierman,
lede, Brey, J. A. doe B'ruine" J. F. Klinkha;\an~eItonien, 19'Fe:br.
Thuilsre,!is:
'
me,f, mej. J. M. l,J. van der Vcort; v~-r het
"K6ta RadJa''', 19 Febr. vertr. Sing'tliX>fe.
i{lgenieUrse~. voor natuurk. iug. de heel' I.
, N.r. 5,S. "ClenJraal vim 'Ge~n", g~z. Dop.'
M. J. Valeton.
'
heide, van Palernbang en Muntok, Ag,t, K. t!.!'·!u!.!!!'!/!·!'f!!!'!!!!!~~~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!
,Nijmegen ~:~e:d. s',~. "i\~lel~~d", i,ez. ~, van S~~ ,
marang, Agt. R.L.
In,:''e"
22 Jan. - Geslaa,gd aa'n de R.-K. unh'er- '
' i
I.J
site'it alhier voor het doctQraal exainen in
Veftrokkeil 9 -Feb'r:
<\e recht-en de heeren J. v.d. Bergh en F.
J
',
"
- ' '"
, ," r'
,.. ' . ' '1:' ,
M J H
0
, a p . , .s.~~"Qheribol1f Marui., gez. Nishida. ;Verschijnt In Ne'der and' telkeris na aan..
• '23 ·Jan. ~nA:agPJ~·R.K. univer$iteit alhier ~a&~I.p~~;l~~er'.;' gei. Dle;enctonek; nanr ,,~om~t ~a~" h~,t, ~. L. M.-vilp-g'tulg, du.s'
zijn ,geshiagd ,VOOl- het candidi~ats'exanien 1'g. Pandan, Koba, Par-akal
Pil1ahg' Blinjop tweemaal per week.
O
rechten de heel' C. E. r. M. Hoogeweeg~n
j h
,~,
,
en5 m;!h/' F. 2~~1~~nR. K. ,Universitelt te DN,r~' g~~O~~ie~~ S~~~d~: g~~. H1em~{'s.
St~clltg
''
' d t 0 t d oct or m,
.' de qangbaai,
naar PamanQ'.ckan,
Pa- l
k'
i
d l' ., ,' I 4'.- t'{
N I'j megen i
~ gepromoveer
Brisbane,Sematang
Sydney,' Scerabala'
M~lboilrne en .. ~er w~Itaal n Ne er and en
n
rechtsgeleerdheid op proefschrift" getiteld Adelai'Cte.
'
.
net till'.tenhnd.
,.Rechtmatigheid van. de doodstraf" en 23
stel,ling;en, de heel' mr. W. Ch. L. van del'
Orinten.
'
8 Febr. - Geslaagd voor het doct. ex.
kla:SSi'eke taal en letterkunde, pater M.
~Iaakt tiJdE\lls va'c~{ltie' eteI1S e~lt
NieuwQ.of, (O.E.S.A). '
, ,
,
z~ereiS per
Geslaagd vOOl' het doctoraal examen klassieke '~al en l-etterkuride de eerw. pater
N. A. Nieuwhof O,E.S,A. te Venlo,
29 Jan. '- Aan de R.K. universiteit alh~el'
is ,ge.slaagd· "'001', het caiididaatsexamen
r'Cchtl~h ,de hee,r G, A. M. Vogelaar.
:]JO J~H\. Aan de R. K. Universiteit is
gesl:i,agd vooi' het candidaats-exameill ~las
sielre taa~. en ... letter~ur..de pat~r E. L. ~el_QSi,
S. j.; ,voor net candidaats-examen rechtell
3606
de heel' ir. F. L. A. ~aal1dag.
,

,
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Zuterdag 20 Fehruur!
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Je Huur Aangeboden Aanbevolen Adressen

l'

GANA voor geschenken. SluisbrugVACANTIEMAANDEN of week-end.
M 441
Gemeublleerd huts, 3 slaapkamers, mooi straat 1. Indische kunst.
uttzlcht, vrijstaand te Tjiawi. Brieven
aan Onderneming Tengek, Buitenzorg. IEDEREEN KENT ELECTION. Sedert
30 [aar in Indle het populalrste horloge.
M 450
Grand Prix kwaUteit. Het .Goud- en
pOKTERSHUIS te huur aangeboden, Zilverhuis, Citadelweg 35, telef. Welt.
~ 440
4286.
Kra~at 112. Te bevragen Makelaarskan-

•

Kost en Inwoning .

•

..0, Paps. we nebben ZOQ'n plezter. Plet laat zten. hoe
hlj heele spellen ksnrten tneens doormldden kan
scneuren."
U{umorlst).

.....
Te Koop

Aang~boden

reld) .

BIJ GEREPATRIEERDE ~AMILIE met
dochtertje, 2e klasse H.B.S. en zoont]e,
hoogste klasse L. S. bezoekende, uitstekend tehuis aangeboden voor een of
twee klnderen ; toezicht op schoolwerk.
EEN WOONHUIS aan den hoofdweg
Inllchtingen : De Vrijer, Hotel Du Pavil1011 k..u ner 37, Bat:lvia-C.
M 444 te koop gevraagd. Conditie eigendomsgrand. Bl'ieven 111et:prijs onder No. M
pegenen, die het goede willen, zijn de 427 bureau Bat. Nieuwsblad.
eeiligen, die een heldere voorstelling
De reputatie is vaak een algemeene
hebben van watzij willen. (De Zakenvergissing. (De Zakenwereld).
.. wereld):

Te Koop Gevraagd

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

--~_

..

_------

BESCHAAFD, EENVOUDIG JONGMENSCH wenscht langs dezen weg in
contact te komen met vriendelijke, eenvoudige Europeesche of Indische dame.
Geheimhouding verzekerd. Brieven, zoo
mogelljk met foto, onder No. M 455 bureau Bat. Nieuwsblad.

Het is waarschijnlijk een gevolg van
de gebreken van ons onderwljs, dat zoo
weinig menschen hun opvoeding voortzetten, als 'zij de school hebben verlaten.
(De Zakenwereld).

I'

-

Als men bij onderhandelingen absolute beglnselen wiI laten gelden, wordt
elke vrede onmogelijk. (DeZak~nwe

Personolic

NED.-IND. KYNOLOGEN VEREENIHet komt er slechts op aan gelijk te
hebben, niet gelijk te krijgen. (De Za- GING. Bezoekt de kampioenschap-hon.kenwereld) .
den-tentoanstelling op Zondag 21 Februarl a.s. in den Planten- en Dierentuin, Batavia-C. Opening 8 u. v.m.

.

VOOR HUURMEUBELS EN HUUR..
HiJ, die vraagt bij alles wat hij doet:
wat zal ik er aan hebben ?, vraagt aan BEDDEN is nog steeds het , aangewezen
't :eind vanzijn leven: wat had ik er adres : Seng & Co. Petlenonganweg 15,
Batavia-C.
M 453
aan ? (De Zakenwereld).

].;

I

toor van Genderen, Rijswijkstraat 9, te,BLOEMENHANDEL
BOGORIANA
lefoon 2181 Welt.
M 432 geeft U service in alles wat bloemen betrett, Belt 3544 WIt. OPt Sluisbrugstraat
MODERN RUIM HUIS met daktuln, in 29.
1M 443
Westerpark, te huur, Inlichtingen teleroon Welt. 784.
M 442
RESTAURANT TIbNG HOA, telefoon
Bt. 170'1 Pentjoran' NQ. 46 (Let op 't
GEMEUBILEERD PAVILJOEN, Djoc": nummer) Batavia. Heden Zaterdagavond
[aweg 11, te huur. Vrij water, gas en iets speciaals: Chtneesche Goulash per
lic~t f 35.- per maand. Te bevragen portio f 0.50. Overheerlijk, dat smaakt
aldaar na 7 uur n.m.
M 454 naar meer.
M 459

TWO-SEATER (Essex) te koop wegens
vertrek, pas geducbed en nagezlen, tegen
elk aannemelijk bod. Dajakweg 5, Prlok,
telef. Priok 58.
M 448

LEERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10-

Aanbod Personeel .

M 452

. ,
Waar het kostenniveau is verstard en
'
T
OP'
V
f
h'
d
1
t
1
niet
verder omlaag is te brengen, kan
LE
.
ana
e en ever Be'
dlendenkantoor "Fortuna", Oude Tama- slechts prijsstijging uitkomst brengen.
rlndelaan 19, telefoon 1924 weu., U H.et spook der inflatie behoeft hierbij
zon.der commtssteloort hulsbedlenden en met te worden opgeroepen; de ontzeebaboes, allen voorzlen van schltte- wrichti.ig, welke ontstaat dooreen onrende getuigschrlften naar alle wereld- natuurlijke verhouding tusschen presdeelen: Niet te verwarren met andere tatie en tegenprestatie in het economibediendenkantoren.
M 458 sche leven, is voorloopig meer reeel. (Dr .
R. Kuperus).

vtngers-systeem, voor klasslkaal onder-

Velen hopen oud te 'N,ol'den, doch
wijs en zelfstudie, door SJ, van Eck, Is vreezen den ouderdorn. (De Zakenwereld) .
verkrijgbaar in elken boekhandel.

ROTTAN BABYWIEG, zoo goed als
M 1
nleuw, met kodjang, 1 babybox met bultzak, 1 kinderwagen Indisch Verzendhuis,
KOOPJE! Door bijzondere oms tanlaatste model, te koop aangeboden. Te digheden te koop, 2 huizen, elk met
bevragen Pekalonganweg 14.
paviljoen, oJ) elgendomsgrond, centraal
gelegen
en op eersten stand, f 11.000.-,
~ 451
evelltueel hypotheek beschikbaar. Brieyen onder No. M 457 bureau Bat.
COMPLETE, MODERNE , INBOEDEL Nieuwsblad.
\Vegens vertrek tel' overname. Uitstekend ondNhouden. Europeesch fabriEell verstandig man beoordeelt het
kaat. Billijk. Lembangweg 35.
' M 445 nieuwe naal" het oude. (De Zakenwereld) .

Diversen
TENNISBANEN

VAN

DER

LAAN. Nog eenlge avondbanen

ROUT·
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hUUI

Onderwijs en Lessen
PRIV. LES Eng., HoIL, Mal., Fra., nut.
4 lessen f 5.- Boekh. Wisk. Bijw. II.
H,B.S. d. leeraa' M.O. Tev. buiten stad
of aan llUis. B~\ No. M 456
~---_.-...-_---------

tegen blllljke prljzen. Ul~tekende verHE'l' LEERBOEK VOOR STENOORA·
llchtl.ng' en prettlg te bespelen. Blj zel FIE systeem Pitman, ges<lhikt voor zeIt·
maanden specIale condltles. InUchtln- studie, door 8j. van Eck, Is verkrljgbaar
gen WI. 336.
M 447 In elken boekhandel.
M 2

__. _._--_._.--

--_._~-_.

Padi-oogst
boeien. De beste hulde aan den spreker
is weI, dat men thans reed.s weer verOfschoon gehandicapt door de voortlangend uitziet naar den volgenden vertelavond.
. durende, zware regens, is de padisnit in
deze streek zoo goed als afgeloopen. Het
beschot valt nogal me de en is in elk
Depok.
Kor/bal
geval bevredigend. Voor de kampongZuid·Ballhull
bewoners is het echter een heele toel' om
Leerlooierij gaat niet door!
de padi welke thans binnengehaald
Ir: H. Witkamp wordt, droog te krijgel1.
IIoudt Stand wijkl
Het Europeesch concern, dat het plan
had opgevat te Depok een leerlooierij
Naar wij vernemen, heeft de bekende
Zooals altijd, brengt de padioogst veel
Chung Hsioh - lIoudt Stand 5 - 1
op te rlchten, waarin tienduizend man mijnbouw-ingenieur H. Witkamp, die gebedrijvigheid en opgewektheid in de
werk zouden vinden, is in haar poging ruimen tijd de werkzaamheden heeft gekampol1g. Het is aIleen jammer, dat het
~et vOOr Houdt Stand nog vrij gunniet mogen slagen. De oorspronkelijke leid van de Zuid-Bantam MijnbouVl Mij.,
overgroote deef der bevolking, - dat zijn stige cijfers is deze ontmoeting tenslotte
prijs van J 200 per bouw moest al gauw zijn ontslag genomen. Hij zal naar Borde n i e t saw a h b e zit t e r s - afgeloqpen. De kr<.=1.chtsverhouding in
opgevoerd worden tot f. 300 en ze~fs neo gaan, ergens in de butut yap Saweer al heel spoedig door hun padivoor- het veld en de quantiteit C-Hsiohkandaarvoor was de grond n~et los. te kr!j- marinda. In welke functie, wist men
raad, hun toegemeten bij wijze van ver- sen zouden een grooter scol'everschil
gen. Vele inheemschen lleten het met ons nog niet mede te deelen, doch het
richt werkloon, heen zullen zijn.
rechtvaardigen. De gastheeren, heeren
eellS t~t een bod komen~ doch sneden is ons bekend dat de heer W. daar vroeen dames, toonden zich deze middaO'o
dJrect ledere onderhandel1ng af door te gel' belangen had.
volkomen de meerdere van ,hun .tegenzeggen: tlda maoe djoeal. Zoowel het
In elk geval zal deze uiterst bekwame
DE AMATEUll' FOTOGR1\FEN
staTnders.
. .
Inlandsche als het Europeesche B. B.
....
.
weI spoedlg een voor hem
·t e aangew end deze hard - mlJn-lllgemeur
ernauwernood
waren
de vijf minu,
ee
a
e
moel
..
Il
ft
h
Clubavolld in Maison Versteeg
hoofdlgen tot een ander inzlcht te geeigend emplool vinden.
ten gepa~seerd of C-Hsioh had door een
goed" gencht schot de leiding 1-0.
brengell. En als men bedenkt, dat in
Donderdag' had de maandelijksche
De gelijkmaker uit de hand van mej.
Wegen-aanleg
1936 dezelfde menschen, die thans rusClubavond
van
de
Bataviasche
Amateur
Hartman
kwam onverwacht.
tig: tlda maoe zeggen, bij, den AssisEindelijk zal er· dan met kracht worVakverwissellng" gaf een gelijk speltent-Wedana moesten komen, omdat ze den begonnen aall. een weg, welke de Ii'otografen in Maison Versteeg plaats.
Even over negenen opende de Voor- beeld:. Een groote C-H-meerderheid,
geen eten. meer hadden, dan wordt de
houding van deze kampoengbewoners Zuid-Bantam-mijn VOOr het zoo hoog zitter dezen avond met de droeve me- waarmee gepaard ging een legio aantal
noodige transport 'zal openleggen.
dedeeling, dat een der leden, de heel' kansen.
I.
.
geheel onverklaarbaar. Hoe 'het zij, het
Wij vernemen, d3t er 400 Javanen zijn L. J. Quix, de Club door den dood ontEen algemeene verwarring tengevolge
Europeesche concern, dat de bekende
van een misver$tand der H-Standers,
firma Bat a blijkt te zijn, heeft den aangeworven, omdat er in die streken vallen is.
opende een gelegenheid die onmogelijk
moed 'opgegeven en tracht thans elders geen goed en vo1:i9€nde ,werkvolk is te
haar geluk te beproeven. Voor Depok krijgen.
Nadat nog enkele bestuursmededee- gemist kon worden (2-1).
De achterstand prikkelde de H-Stap·"
Het bestaande trace zal hier en daar lingen werden gedaan, wek\e de Vooris en blijft het een tegenvaller, die niet
l1cht vergeten zaI worden. Wellicht zal eenige wijziging ondergaan.
zitter de clubleden op tot deelname aan del'S tot meerder vel'weer.
Lailgzaam maar zeker namen ze de
Men hoopt in dile maanden met het 'de a.s. fotosalon, die onder auspicien
ook het Gemeentebestuur nog weI eens
spijt krijgen, dat men" daarvoor geen werk gereed te zijp.
van den Kunstkring te Bandoeng ill teugels in handen. Het aanvalsquartet
gronden beschikbaar heeft willen stelvereeniging met de P. A. F. V. van 24 kreeg handen vol werk.
Bij hervatting ,bleef H-Stand domilen.
Juli tot 1 ~ugustus gehouden zal wor:..
~eeren, het werd 3-2. ,
.
den.
De" vreugde hierover was evenwel van
Hierna werd besloten a.s. Maandag':
.De rampokkers van Tjibinong
zeer korten duur, vanafde" uitworp werd
Dysenteriegevallcll' avond om 7 uur in Maison Versteeg een het leder na enkele omzwervingen en
werkavond
te
houden,
waarop.
o.a
..
zal
Tjibinong, centl'aaI punt van een
schijnbewegingen regelrecht in de korf
rampokkersbende, zal naar alle waarWij hebben indertijd al eens gemeld, worden getoond, hoe een salonfoto op- gedeponeerd 4-2.
schijnlijkheid toch worden gezuiverd. dat er in de kampongs nog al veel in- gezet en afgewerkt wordt.·
Sie flong plaatste tell slotte voor
Politie en marechaussee hebben thans gewandziekten voorkomen, doch' thans
Dan volgde de vertooning van een C. H. een afstandstreffer.
de hand kl.lnnen leggen op een vij ftal vernemen wij ook van een geval van
Even een opflikkering van H. St.-zijhoofddaders, die ook betrokken zijn ge- b a c i l l a i r e d y sen t e r 1e bij zeer interessante film betreffende de
vervaardiging van lenzen in de Agfa- de, een maximumdruk werd op de C. H.weest bij. den moord op den plantrie- een Europeesche familie alhier.
verdedigillg 'uitgeoefend. Tjong Het zich
fabrieken.
politie. In de eerste plaats werd geknipt
Na de pauze werden de Iiims van de verschalke'n waarvan V. d. Harst danBagol, een der hoofddaders ; op de grens
Waar het onderling contact bij de Euvan Tjibaroesa kreeg men Sanib te pak- ropeesche ingezetenen hier, uit den aard' Olympische spelen te Berlijn vertoond. ba"ar gebruik maakte de stand VOOr zijn
Het door Rie Mastenbroek behaalde re- vereenlging op een gunstiger peil te
ken, terwijl Boni te Tjikarang hetzelfde
de~ zaak, betrekkelijk groot is, wiI het
cord was op frappante wijze in zijn ge- brengen '5-3.
lot onderging. Te Tjimanggis werden
Circa tien minuten restten ~og, deze
nog twee medeplichtigen opgepakt, zoo- ons voorkomen, dat het raadzaam zou heel te volgen.
wezen, om in g~vallen van besmettelijke
waren niet voldoende de volledige achdat het eerste deel der bende thans in
danwel contagIeuze zlekten, daarvan
terstand in te halen. WeI slaagde mej.
handen van de politie is. Bagol legde
lIartman er in door een keul'ig schot
, Chineesche Christen ·Conferentie
reeds een gedeeltelijke bekentenis. af, mlddels plakaten aapkondiging te doen
I 5~4 te maken.
"
terwijl Boni, wegens een nog niet gene- aan de straat-zijde.
,
De jaarlijksche conferentie van de
zen hoofdwond in het ziekenhuis moest
--Ook-hebben wij er vroeger al eens de Tiong Hoa Kie . Tok Kauw Hwee
DE BATAVIASCIIE COl\lPETITIE
worder~ opgenomen:
aandacht op gevestigd dat langs den (Chineesche Christelijke Kerk) zal dit
Competitiestand
Zelldingsavond w'eg wordt gevent met "ijs-lilin", de be- jaar gedurende de Paaschdagen n.l.1
kende versnapering in groote thermos- ,van 26 Maart tot 28 Maal't ;s avonds te
'
Eerste klasse:
.
De Hulpprediker van D€pok, de heel' flesschen, omdat wij hler niet het voor- Poerworedjo worden' .gehouden. Behalve
13 12 1 24 61 27 1.85
A. A. van Dalen, heeft Woensd~gavond deel genieten van een bron-waterleiding, de synodale vergadering op 27 Maart Pams
12 8 4 16 49 20 1.33
ccn vertelavond over de zending gehou- zoodat alle mogelijke water voor de be- welke uit~luitend door de officieele af- D. V. B.
13 8 5 16 41 30 1.23
den. Daar'de heer Van Dalen j:uen lang reiding van het ijs-HUn kan worden aan- gevaardigden del' verschillende aange- Vios
'
~]oten gemeenten mag worden bijgeV: C.
14 8 1 5 17 56 32 1.22
in de rimboe heeft gewerkt, waarbij hij gewend.
~et dien ijs-verkoop gaat het nu weer Vloond, zuBen de andere samenkom.sten Hercules
10 5 1 4 11 35 30 1.10
zeUs menigmaal genoodzaakt was zich
evangelisatie,' getuigenis- T. O. V. O.
12 5 3 4 13 44 40 1.08
aan allerlei Heidensche gebruiken te een flink gangetje, nadat men een tijd (bidstond,
ollderwerpen om aanknoopingspunten lang, vermoedelijk wegens een politie- en heiligavondmaal)toegankelijk zijn Chung Hsioh 12 4 1 7 9' 23 33 0.75
2 10 2 10 55 0.17
te verkrijgen, was het voor hem slechts verbod terzake, geen venters meer met VOO1' iedereen,ook voor Chi'istenen niet Houdt Stand 12 Caveo
10 - - 10 0 9 61 0.een. geringe moeite de. menschen to de lekkernij zag leuren langs denweg. tehoorende tot de T. H. K. 'r. K. H.

Uit de, Provi.lcie

Sport en Spel

•

•

I

I

Wedstrijdprogramma
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.

Eel'ste klasse :

Afd. Veteranen:

Zondag 21 Februari
Caveo - P." A. M. S.
T. O.
O. - D.,v. B.

B. P.

I

~.

-

Justitie

4-1

Tweede klasse:.

v..

statistiek -

Maandag 22 Februari
Vios - Hercules

Financien II

2-1

"
lwemlnen.

Eerstgenoemde ontmoeting zal"hoogstwaarschijnlijk in een kleine C. Hsiohoverwfnning eindigen. HUll" meerdere
snelheid en enthousiasme ZUllHl hier
weI den dOOl'slag geven.

I

\Vedslrijdcll Ie Oslo

Anetaverneemt uit Oslo de volgende
uitslagen van de aldaar gehouden interDaartegeqover staat dat "Houdt nation ale zwemwedstrijden.
stan<;l" door deze eventueele winstpunten bijna definitief de bezettinO'o del'
200 meter rugslag : 1. Ragnhild Hvegel'
laatste plaats aan "Caveo" kan overla- 2 min. 42,1 ,sec. 2. Nida Senff 2 min. 46,5
ten, welke belooning zeer zeker het vech- sec.
ten waard is.
Dat
Ca.veo" Zondaa' as voo een
100 meter schoolslag: 1. Jopie Waal, ."
'~ '.. . .. r
~errassmg zou zorgen IS moelh]k aan berg 1 min." 26,4 sec. 2. Chri~tensen 1
e nemen.
min. 26,5 sec.
De belangstelling zal dien dag dan
50 ,meter borstcrawl: 1. Nida Senff
00~. grootendeels uitgaan naar de wed- 31,8 sec. 2. Christensen 32,1 sec. 3. Tini
stnJd ,aan den Soendaweg, wa~r een Wagner 32,5 sec. 4. Ragnhild Hveger
spannende strijd ~alt te aanschouwen. 32,6 sec.
Aan een voorspelhng om trent den uitslag zullel; w~ ons niet wagen ;, de laatste overwmmng der !l'ovo-club is daarvoor te weinig overtuigend geweest, lla!lockey
terwijl de verrichtingen van beiden
daarna even hoog moe ten wo~den aan-'
IIET W~RELDKAi\lPIO.ENSCH1\P
geslagen.

I

---,.--
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KANTOOR VOETBAL BOND

JIoetbal
De ocfenwcdslrijd
Samenstelling Nederlandsch team

De ,wedstrijden \ om het wereldkampioenschap ijshockey zullen in 1938 in
Tsjechoslowakye, en weI in Praag worden gehouden. Die .voor 1939 zullen in
stockholm plaatsvinden, seint Transocean uit Londen.
«

A

Aneta-Haag seint, dat de samenstelHng van het Nederlandsch elftal voor
den oefenwedstl'ijd op 24 dezer tegen
Crystal Pal'<.=1.ce als voIgt is vastgesteld.
Halle
Web€l,'
Caldel1hove
Bas Paauwe Andriessen Van ,Heel
We]s VanSpaendonckBakhuys Smit
Van Nellen
;SCIIOOL VOE'IBALTOURNOOI

Donderdag zijn de wedstrijden van het
s,choolvoetbalto!urnooi voor,tgezet..

I

Op het terrein Deca-Park ontmoetten elkaar de ,K. W. S. ,II en de Bij'tond ere Mu I0 Ba t avia. De Muloers wonnen
met f-3.
I

I

P. H. S. ~p€elde hierna, te{~en K. W. ~II
en :dolf met 1~2 het Qn'del~voit. '
Hiermede is de eerste l;ond~ van het
E,choolvoetbaltournooi ,afgeloopen. De
twee.de ronde val1gt Maandag a.s. aan, •
en wOl~dt Dins'da.g en 'Donderdag voortl)atttV;dU,stJ)
,gezet. I I
:
I , .. ',. ' • • ~ __ \l_: ~~.t~
,

~

Nieu\tl.s~lad,

-~

BATAvws-cn

-

-

;RIEUWsntAIJ

....

Rand het; Eucharistisch Congres
Vuurtoren voor het Oosten"

"De

bulten hen - vreemd, hier In de open
lucht is er nog een "buiten" - daar,
waar de toren van de expositie brutaal
tegell de lucht staat te schitteren, kermlsltlanten hun gejengel mceten slln..
geren tot over dlt veld van het aan de
wereld oritstegen yolk;
Daar staat de vcid~r del' Phlllppijnell' cJ~ primaat, de aartsblsschop. Hij
spreekt hen toe, met de wijsheld yah
den prlester en dlens overredende goedheid.
Hacvelen waren er? De geschatte
cljters IOOPCll nogal uiteen.
AI.') men echter weet, dat alleen tweehonderddulzend vrouwen de -ochtendbljeenkomst hebben bezocht, mag men

JjEerste stcppen van 'onufhunkelijken stout"
Iv

De gewijde redenaar wees Hi deii aanvaiig van zljn maglstrale toesJ.>iaak ,oP
OP.ENINGSPJ..lECII'fIGHEDEN
het feit, dat de II. Vader rioolt grooter
zegen aan het Ph.ilippijnsche volk had
(Van onzcn specialeti verslaggever)
kunnen doen deelachtig worden dan
door het verleenen van zijn tcestem,De lucht vloelt paars hoven de wljde mlng tot het houden van dit congres.
vla~~e van het Lunetapark. De ~root? ' De geweldige
vermeerdering van gc~
verkeerswegen verwerken den stroorn IIGof, het terugkeeren van dulzenden v~n aut~·s, buesen, ~'ijt~ligjes en voetgan- waaronder president Quezoli - tdh. de
gers n~et .meer. Dulzenden en nog mceuerkerk, de algemeene opleving het getal gerust verdubbelen.
~,~ns ~Ulzenden komen '(an aIle kan-I van het .godsdlenstlg leven zijn de
ten dezer ~tad
; van alle kanten de-I vrucht van een Intense Eucharistische
tic bisschop van Namen
~er katholleke natle .. ~ ... van alle kan- actie in de twee [aren van
voorberelten del' geheele katholleke wereld in ding. Men mag gerust zeggen, dat de
De t31'ij;:e wereldrelzlger heett de cond~~en koelen avori~ naar dit altaar, In plaatselljke en diocesane EllChal'istische gresslsten eerst in het Engelsch, vervol\vIJden paarsen kring ,tre.kken de bls- oefeningen en congressen, het yolk gens in het Spaansch tocgesproken.
schoppen langs het yolk van veertlg zich bewust hebben doen worden VHn Vauzelfsprekend hebben al deze redenatles, ctat hen zwijgend, geknleld, ga- ~ zijn geloof.
voeringen punten van overeenkomst.
deslaat, Htt treft me telkens opnieuw,
Nu ik met opzet de eerste toespraak
deze stnle, vrome aandacht van het . Vervolgens zette de aartsblsschop de ultvccrlger heb behandeld, wil ik volandere zoo luidruchtige Philippijnsche groote beteekenis van het ambt van staan met enkele citaten, waaruit de
vclk,
•
i Legaa~ uiteen, lic~ltte ~1et vele voorbeel- groote beminlijkheld van dezen VIa amCp het eigEmlijkd terrein VUOl' de del~. Ult. de ~,esclue~en~s de verantwoor- ::chen bi::'schop duidelijk naal',
voren
plechtighe~Iel1 staat het altaa'r 00 eell dehJkh.eld en ,ara~~ktacht tOO,i ~n .?CA, tt'eedt.
, h o'
nadrukte, dat het ook nu dog nlets yaH
vet 00
waalOmheen teIra~gewljze ,"
" . k l'''k' ti ~ 'II '
'i
';
De vool'zitter v~tn het Penn~nente
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"Onze lieve Heel' zclf heeft dit COllZ8 verhooY'iwf rijzen drip. ?u;len zonder
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ell ~100. e 1 vrlelld del'
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Philippijnen deli geleerde
\Va':tf wiji~ gles 111 ~:n allcl vllCl.lde.lJ .,:te omgeeemge vel'.':: erulg vIJfeudertig me er 111
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~ ving
gelJlaatst. De PhilippiJ'nen ziJ'n
dC'l inkt ,.,. , rtpn'
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1 t f.h( n e verga er ngen Cler bis.::cl1oo,
"t', '·d: ,.. c, - avon 1'" '" a . oven Ie ,1~€1l immer ons tot steun en voorl1ch- I cen vail de ~l€est aantrekkelijke lanI
1
a a1r t agen ze een J€ ...C 1elden afge- ; t' 0' di d"
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i"'-;) l't E'
om de waardiae voetenbank te worden I
Nu de lampen allerwege hun rechteli (J e 110n 3 e' '~eti ~I '.'
hen1eme n, st a
atl I
l.
(1 1...
Jll S3.onar SSE'h u
<:>
et . monumen·t·11
er 1
A
lk~ ,, ...... - ik
'd'turo~"
voor de vooten
van Onzen Li-even I
al zijn e~nvoUd kuisch en soner.
pa en ll1~r, <1.. v,o?r zlJn,.vo ~,WO,l
?"'"
I
,
daan. HiJ. fio9pte, ddt hun geest . van I Heer .
,
~e proce'::43ie . van ongeveer. duizen:l I offervaarqlgh~id, ;vai~ ,li~~de. en ~elfve~~ "_ 'd,' , , ' < 1 ' r, _I
. pnesters en monniken Is inmiddels OIl zaking ook mocht vaard1.g worden ov~r
De II Va eo~ h3.d e~~lteI ~'-.l1.. bi~~,()n I
het verhdog aangekomen. Het V . zijn eigen prlesters, zoodat €erlang de dere bedoeJn:;" taen h1J de Phil~PPIJi1eI1
Creator wQrdt ingezet ,door het k~~l~ Ph11lppijnei1 vall katlioliekeii staat hi ~evoerrechtt~. (:>nze ~a.us hoopt ell
del' seminaristen en spoedig door het het·' Oosten zoudell groelell tDt centrum I ver~acht, ?~t deze, eil~nden de .vuurmeerendeel del' aanwezlgen, overgeno- van kathoUeke missioneerlng in het toren mogen ~orde.n, yan: waarUlt het lichtte de passage toe i!l ,den Pauselijmen.
(
.
hun omgavende heidendom.
Licht del' Waal"11eld zal U1tst~alen oyer ken brief betreffende den innigen sahet hun onigevertde heictendorri. Dit menhang tusschen het werk del' missle
Zich vervolgens we11dend tot limy zal voor deze landen eert gewetd!ge en de H. :eucharistie. ZiJ die in de
Persoonlijke Legaat.
dear brethren" vatte Mgr. O'Doherty openbaring worden. Zij zullen verrte- schaduwen van den dood en de verAls \ de fotografel1 hun onoosehel- de beteekenis van dit Eucharistlsch men en beseffen, dat het katholieke schrlkkingen van het ongeloot dwalen,
denhedell uitgevlerd hebben - men Congres samen in de volgende woor- geloof berust op de onaantastbare een- maakt Zij rechtstreeksch declachtlg
staat wijdbeens met den rug 11aai' het den: ..aij aijt allen van aile windstre~ heid van Jezus Woord, zooals het be- aan de Ooddelijke natuur en broeders
altaar: men klimt op hooge ladders ken del' aarde hierheen genomel1 oM waard wordt door de Kathol1eke Kerk, in den grooten band van geloot en Hefen verschrikt de aanwezlgen met knal- te deelen in de wereldomvattertde hul- onder de opperste Leiding van den de.
lende bliksemflitsen, men werkt hin- de aan den Menschgeworden God, die onfeilbarel1 Plaatsbekleeder van OhrisGod has ,sent 110 angels to
derlijk met verbl1n<\ende schijnwerpers op den Calvarleberg zijn leven heeft tus. Zij zullen tevells ervaren, dat dleconvert you,
I
ell monsterachtlge geluldsopnametoe- gegeven om ons te redden: OiJ zIJt nIt zelfde Kathol1eke Kerk, welke tot hen
steIlen - als deze grove "showprodu- de verste boeken samengestroomd om komt, tot de annen, de ongeletterden,
Missionarissen zijn maar gewone
eel's" eenlgszins tot bedaren zijn geko- een daad van lnnige saamhoorigheld te de uitgestootenen, de misvormden, de
menschen,
aIs leder van U. Zij komen
lepralelders,
de
Kerk
is
van
vorsten,
men ,komt over de honderdduizenden stellen, getulgend van uw geloof in de
aanwezigen de eerbiedlge sUIte en kun- godheld van Jezus Chl'1stus in wiens geleerden, de Kerk van aartsblsschop- naar gebleden, waarvan zij nlet eens
nen we duidelijk de stem volgen, die he1ligen naam alleen redding kan wor- pen en kardinalen, de Kerk van den taal en gewoonten kennen. Hun grootste bekoring is de volslagen eenzaamPaus.
den PauseIijken brief voorleest, waarin den verkregen".
held.
Waar dikwljIs alle menschelijke
Juist
nu
het
Philippijnsche
Yolk,
onK a r din a a I D 0 ugh e r t y offlHelder en overtuigend, blijkbaar een. cieet wordt verzocht en gemachtlgd den voudlg doch in feite pellend naar de der leiding van zijn katholleken pre.sl- opbeuring ontbreekt, zoeken ,ziJ hun
H. Vader als Legaat op dit congres te dlepste waarden van de katholleke leer dent, alle krachten inspant om tot een toevlucht in de H. Eucharlstie. Bldt
veeI voor goede missionarissen en bidt
vertegenwoordlgen.
ontwikkelde de spreker de gedachte, volkomen onafhankelijkheid te komen,
altijd voor de werkzaam zijnde misslokrijgt
dit
congres
de
waarde
van
een
De Legaat was gezeten in een ouden hoe WiJ allen het reddlngswerk van zlchtbaar teekell' van Jezus liefde; Je- narissen. Moge als vrucht van dit conceremonle-zetel ult het jaar 1654 toen Chrlstus kunnen en moeten doorzet- zus Christus zegent door dlt congres gres, dat alIa belofte van welslagell in
wonderlijk staal van vakmanschap en ten, de llefde, izeUverzaking, offervaar- de eerste stappen van den onafhanke-. zich draagt, een algemeene herople..
digheld, zooals Christus 011S die bracht
verslerlngskunst.
'
door zijn komst, zijn H. Lijden, de H. lijken staat. De Philippijnen zuHen op ving ontstaan voor de H. Eucharistla
hun beurt hun onafhankelijkheid, hun onder de misslonarlssell en priestel's
Indrukwekkende toespra:ak Eucharistie. Tegenover het geweld van vrijheld, alles wat zij bezitten, hun 11ef- van de PhUippijnen "a.ls de bron en den
het communisme, stellen wiJ het H.
de, hun leven voortaan toewijden aap stenn voor hun glorierijk apostolaat
De groote rede van den aartsbisschop Mlsoffer, waarin wij de kracht zuBen en steIlen onder de bescherming van tot behoud en verspreiding van het.
vinden
tot
deze
drievoudige
navolvan i ManUa, Mgr. O'Doherty .duurde
Jezus :Christus, zooals zij Hem uu 'op Heilig Geloot!
~n vol uur.
Ik kan e1' onmogelijk in ging.
onvergetelijke wijze komen huldigen in
het J:>estek van deze brleven een korten
In een lang en warm applaus ont- de H. Eucharlstie.
Zegen met het allerheiligste
Inhoud van geven. Laat miJ volstaan laadt zlch de spanning, waarmede de
de hootdgedachten van den eminenten aanwezigen naar dit priesterlijk woord
De l<ardillaal-Iegaat
Terwijl Mgr. Caruana van Cuba zich
spreker, naar wiens diepgaand betoog hebben geluisterd. Zoo groot Vjas die
gereed maakt om den eersten zegen
en rnstig doceerende stell). allen in spannIng, dat ze nlet eens afgelefd werStaande hoordel~~ aIle aanwezlgen met het AlIerheiligste te geven zingt
doodsche sUIte bleven luisteren, aan de den door het hinderlijk geronk vafl een kar~Unaal Dougherty aan f die, eenlgs- het koor 0 salutarls Hostla en later
hand van de ons verstrekte volledige vl1egtuIg: Zoo innlg was hun lulsteren, zins verkoude'n, zljn toespraak tot en- Tantum Ergo, dat wederom door aHe
teks'l'. h1er weer te geven.
dat ze nlet eens bemerkt hebben, hoe kele minuten beperkte. De kardinaal aanwezigen wordt overgenomen.
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Jlet lllajestueuze Altaar
,
Dan houdt de officiant de H. Euchadstie, gevat 'n een kostbaren gouden
remonstrans, ter aanblddlng en zegening hoog, boven de geloovlgen.
Ken biddende stad
In de nachtelijke uren dwaal ik van
kerk naar kerk. Daar bfdt een stad.
Daar stijgt het latijn der monnlken
naast het bescheiden gebed van het
yolk naar den ter aanblddlng uitgestalden Llefde-God. Daar knlelen overaI, bij biechtstoelen, bij de vele priesters,
die eellvoutUg op een ,stool of bank
zijn gezeten, de vrouwen neer, die morgen Jezus Chrlstus zuIlen ontvangen
tijdens de groote algemeene H, Communie.
TerwijI ik door de volkswijken van
Intra Muros naar mijn oUd-Spaansch
hotel terugwandel, peins Ik wat na
over de verzuchting van den KoningProfeet:
Dirigatur oratle mea slcut incensum
in conspectu tuo, elevatlo
manuum
mearum ~acrlficlUln vespertinum: Heer
laat mijn gebed tot U opstijgen als
wierook, mogen mijn handen. ~ich het·
fen als eell avondoffer",,,.

Het geschenk van den II. Vader
Een ~roote ontroering maakte zlch
meester van de Phlllppijnsche bevolking, toen het via de k1'anten vernam,
dat kardinaal Dougherty in het aartsbisschoppelijk palels tijdens een korte
plechtigheid aal1 den aartsblsschop
van de Philippijnen, Mgr. O'Doherty,
een even kostbare als kunstzinnige
gouden clborium had overgedragen, ala

een persoonlijk geschenk van den H
Vader aan zijn kinderen van de Phllip~
pijllen. (Een clborium Is een gouqen
dOds, waarin de geconsacreel'de H. Hos ..
ties in de tabeinakelkast, ingemet&eld
in 'het altaar worden bewaard. Zlj heeft
meestal den vorm van een kelk met
torenvormig deksel). In zijn toespraak
bel1chte kardinaal Dougherty de izeel'
bijzondere omstandigheden waarondeJ;'
de Paus hem op zijn zlekbed de cibo...
rium had overhandIgd. In zIjn begelei..
dend schriJven wees. de H. Vader op dt)
groote geestelijke waarden van zijn ge..
schenk, die de artistieke verre qvertref..
fen. Deze zijn echter geenszins te on...
derschatten. De clborlum 1s een mees..
terwerk van traditloneele ItallaanschQ
goudsmeedkunst.
t

'

Een gJas water

De gemoedelijke Pope's man heeft het
l:ongres verrij~t met cen kostelijke anecdote. '1"oen het doorluchtig gezelschap
in het paleis van den president was
aangekoman, waren kardinaal's eerste
woorden: kan Ik hier ook een glas water
kl;1jgen? Ik wist niet, dat het nog altijd
zoo warm was in Manila I

Amerikaansch zonder weerga
Maandagmorgen een uur na aankomst
in de gastvrije woning, werd kardinaal
Dougherty "even" opgebeld door zIjn
gastheer vanult...... Tokio. De heer
Quezon wenschte zlch persoonlijk op de
hoogte te stellen of zijn gast het In het
Malacanan Palels naar wensch had. De
kardinaal toonde zlch uiterst erkentelijk
voor deze attentle en verklaarde: "I
was glad to hear his voice".
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blijkt, dat zijn fractie in wezen aanstuurt
op een' tuste, is het voor spr. echter onmogeIijk er thans voor te stemmen,
De heer T ham r 1 n heeft bezwaar
tegen de motie-Janssen, omdat zij ultgaat van de gedachte, dat een tuste
noodzakelijk is, terwijl de Volksraad
De Regeerlngsgemachtigde, I) de heer zich neg niet uitgesproken heeft. Spr.
Van H a eft e n, verklaart, dat de blijft de voorkeur geven aan een zelfRegeering Haar voorstel handhaaft.
standigmaking van het Bangkabedrijf.
De heer Leu n l sse n verdedigt (bl]
De heer K e r s ten s verklaart na
afwezigheid van den heer Van Arden- de toelichting van den heer Janssen gene) de motte, o.m. wljzend op het zeer noodzaakt te zijn, zijn handteekenlng
overwegend belang van Ned.-Indle In terug te nemen.
de Venit.
, De heer San d k u y I bestrijdt gedeDe heer C. C. Van II e 1s din g en tailleerd de argumenten en cijfers, door
steunt den vorigen spreker. Hij blijft den heer Janssen in zijnnadere toehet mogelijk achten, dat de belangen in lichting aangevoerd.
Europa voldoende kunnen worden beT.av. de motte-van Helsdlngen merkt
hartlgd door een vertegenwoordlger met spr. op, dat indien het mogelijk zou
rulme voimacht.
zijn het Bangkabedrljf geheel zelfstan.
.
dig te maken een toestand zou worden
•
MoUe Van Helsdlngen verkregen, welke voor het Land gunstlger zou zijn dan thans. Of dit mogelijk
Een korte beraadslaglng voIgt over. zal zijn, betwijfelt spr. echter. Hlj geeft
ten aantal mottes van de heeren Van dan ook de voorkeur aan het fusle-plan
Helsdingen c.s., o.tn. beoogend het
De heer De H 0 0 g acht de prlmaire
zwaartepunt der control.~bevoegdheid kwestl)e, welke beantwoord zou moet~n
over te brengen paar lndie en om aan worden, deze: of men v6ar of tegen d~
.de algemeene vergadering van aandeel- fusle is.
houders de bevoegdheid te geven een
.
extern accountants-toezlcht in te stelSpr. zel! blijft de meeni?g toegedaan,
'en
dat een zelfstandlgmakmg van het
1
•
Bangkabedrijf weI mogelijk is.
Motie Janssen
De heer K a n verklaart de motleJanssen te zullen steunen, wijl het hem
het beste lijkt, dat de Regeprlng nteuwe
Tegelijkertijd wordt vervolgens beraad- onderhandelingen opent met de O. M. B.
slaagd over een moUe van de heeren
Spr. zal tegen de motie-Van He1.3Janssen C.S. en een moUe van de heeren
dingen stemmen.
C. C. van Helsdlngen C.s.
De Regeeringsgemachtigde, de heer
In de eerste wordt aangedrongen op
het indienen van een nieuw voorstel, in Van H a eft e n, verklaart, dat het
de tweede om het Bangkabedrljf te re- stand punt der Regeering voldoende bekend Js. Hij ziet derhalve van het woord
organiseeren en met de O..B. onderhan- af.
.
del1ngen aan te knoopen om te komen
tot een gemeenschappelijke tinverkoopSTElUl\lINGEN
organisatie. ·
Hierna woldt overgegaan tot stem·
. De heel' Jan sse n
geef,t een
nadere ultvoerige toel1chting op zijn mlng over de motie- Van Ardenne InYoorstel. Spr. wijst er aan het slot op, zake vestlglng vall den zetel in Indie
dat .zijn fractie voorstander Is vai\ een met een aantal moUes van den heer
fusie, alle voordeelen inziende. van een Van Helsd1ngen, van gelijke strekking.
Deze mottes worden met 40 tegen 9
bedriJf, los Jan elke landsbegrooting.
De mogeHjkheid, geopperd in de motte stemmen a an g e nom e n (Tegen:
van Helsdingen, acht spr. nlet ultgeslo- De Econ. Oroep, de Vad Club en de
heeren Coolhaas en Van Kesteren).
ten, maar haar verwezenlijking zou nog
jaren tljds vorderen. De thans vQorgestelNadat enkele leden vall de gelede oplossing daarentegen kan dadelijk
genheid
gebruik hebben gemaakt om
berelkt wm:den. Als hij dan oak voorstelt
hun stem. te motiveeren wordt het
het voorstel voorlooplg terug te nemen,
dan Is dat om voor het Land betere voorontwerp zelf in stemming gebracht
waarden te kunnen verkrijgen.
en met 43 te~en 7 stemmen verworHet voorstel- Van Helsdingen zou pas
pen.
in aanmerklng komen, wanneer de He·
geering en de O,M.B. niet wt overeen(VOOI': Soangkoepon, Groenenbel'g,
stemming komen.
Jahja, Straatemeyer, Abdulrasjid, SandDe heer C. C. Van H e I s dIn- kuyl en Van Baalen).
De motie- Van Helsdingen inzake
g e n wijst erop, dat het zijn bedoeling
is aan het Bal1gkabedrijf de grootst mo- zelfstandigmaklng van het Bangkatinbedrijf etc. wordt met 32 tegen H
gelljke vrijheid. te geven.
stemmen a a n g e nom e n.
Aanvankelijk was sprekers fracUe van
De moUe-Janssen, waarin de Re·
meening, dat zij, indlen sprekers motte
niet aanvaard werd, dan weI voor de geerlng wordt uitgenoodlgd een nleuw
motie-Janssen zou kunnen stemmen. Na voorstel In te dlenen wordt met 37 te·
het betoog van dien spreker, waarult gon 10 stemmen v e r w 0 r p e 11.

Tinfusie· met 43 tegen 7 stemmen verworpen
Volksraad wenscht zelfstondig tinbedrijf
Repliek der regeerlng bracht geeu toetuuleriug
Na goedkeurlng van de Donderdag In

in ,Siam en Nigeria werkende tlnmaat-

ons blad vermelde nleuwe suppletoire schappljen wordt de leiding grootenbegrootlng van Marine was de regee- deels uit het bultenland, n1. Londen
rlngsgemachtlgde voor Vel'keer en Wa- gevoerd.
terstaat Vrijdagmol'gen in de Volksraad
In verband met de sam enstelling van
~ijn dupllek in zake den

aan het woord voor
de tlntusle.

Rand van Beheer
Spr. komt op tegen het verwijt van
den heer Van Ardenne, dat .de Regeering het elgen bedrijf .zou' kleineeren en
verkeerde handellngen van de BlllitonMij zou vergoelijken. Ook het door genoemden spreker gebruikte cijfermaterlaa} Is 'op verschlllende punten aanvechtbaar..
InzaKe eventueele restltutle aan Indie van het aan gemeentelijke opcenten
verschuldigde bedrag der dlvidendbelasting Is nog geen besllsslng gevallen. Bij
het door den Minister van KolonH~n met
zijn ambtgenoot van Financlen geopend
overleg bleek, dat in deze aangelegenheid ook de Minister van Binnenlandsche Zaken en de Commlssie voor de
financieele verhoudlng tus3cheri den
staat en de Oemeenten geraadpleegd
dienen te worden.

I

Naar aanleldlng van de opmerkingen
van de heeren Van Ardenne en Janssen,
dat het· tlnverbrulk In of door de oorlogsindustrie zou zijn toegenomen, heeft
spr. ter aanvulling van de reeds verstrekte gegevens een overzicht doen opmaken
van het tlnverbrulk in Frankrljk en
Duitschland over de laatste zeven jaren.
Uit dit overzicht blijkt, dat het verbruik
van tin in deze landen waar de in vloed
van de algemeene bewapenlngswedloop
wei zeer sterk op den voorgrond Is getreden, sedert 1930 nlet is toegenomen.
Het stellen van bepaalde regelen voor
de productiepolitiek komt der Regeering
overbodlg voor, te meer daar door middel van den Raad van Beheer aan de
productiepolitlek lelding zal worden gegeven. Voor de vrees. dat aan deze lelding slechts theoretfsche beteekeniskan
.worden toegekend, bestaat geen enkele
grond.
Aan de verlangens van de
,

I

moUe-Janssen

Kan de Regeering niet voldoen, aangezlen Zij ervan overtuigd is, dat met het
voorliggende wetsontwerp de belangen
van het land voldoende tot hun recht
komen. 'Het is tot stand gekomen na
langdurlge onderhandel1ngen met de
BUilton Maatschappij, die gebaseerd waren op objectieve gegevens, door een
gemengde commissie verzameld en nader
besohouwd door een der voonlaamste
accountantskantoren in Nederland. Der
Regeering heeft bij die onderhandelingen
uiteraard steeds een zoo goed mogelijke
en zakelljke behartiging der Landsbelangen voor oogen gestaan. Waar bovendlen de Billiton-Maatschappij slechts bij
een aandeel van 10% in de nieuwe maatschappij bereld was aan de fusle me de
te werken, kan aan het in deze moUe
tofuitdrukking komende verlangen geen
gevolg worden gegeven. Een andere basis is voor de Billiton Maatschappij nlet
aanvaardbaar.

merkt spr, op, dat het nlet in de bedoel1ng heeft gelegen, om voor de benoemlng van een Inheernsch lid In genoemden Raad, den elsch te stellen van
speciale deskundlgheid op het gebied
van de tinwinnlng. Nlet alle leden van
den Raad van Beheer behoeven tinspeclallsten te zijn; weI zal geelscht moeten worden dat beschlkt wordt over
grondige kennls op economtsch en commerc1eel .gebeid.
'
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Spr. merkt op, dat zulks nlet uitgesloten is.
Naal" aanleidlng van' de vraag van
den heer Van Helsdlngen of het niet
noodig Is door een extern accountantscnderzoek te doen nagaan of door de
Directie de instructies van den Raad
van Beheer zijn opgevolgd, kan de Regeering mededeel'in, dat het inderdaad
in de bedoeling Ugt een dergelijk onderzoek te doen verrichten, zooals ook
.nu reeds bij de! O. M. B. jaatlijks geschledt, n.1. voor wat· betreft hare adminlstratie in Holland door het accountantskantoor Moret en Starke en voor
hare Indlsche baekhouding door den
Gouvernements Accountantsdlenst. Inschakeling van de Rekenkamer is onnoodlg, en met het oog op het partlcullere karakter van het bedrijf, ook
niet gewenscht.
Den heer Thamrin. wijst Bpr. erop,
dat hiJ ten onrechte in de meenlng verkeert, dat het voordeel van het land zou
moeten voortvloeien uit de verhouding
der winstverdeeling 90 :10. ott ~ uiteraard geenszlns het geval, daar dIe ver'houding zoodanlg dient te ziJn dat deze ~annemeUjk is voor beide partijell,
dus geen bepaald voordeel kan Inhouden voor een van de partijen, Het voordeel .voor het Land .zal moeten voortvloelen uit de verwachte meer efficiente technlsche en commercleele bedrijfsvoerlng. zou deze verwachting niet
bestaan, dan zou er voor het Land
geen aanleiding zijn om tot fuslonee·
ring op basIs 90 :10 over het te gaan.
Ultvoerig gaat spr. hienla in ·op de
inzake behoud van het
Landsbedrljf in gewijzigden vorm. If.a.v.
het

I

'sug~st.Jes

plal1-Staargaard

was blijkbaar bedoeld te ovenvegen of
het plan staargaard pasklaar zou kunnen worden gemaakt voor Bangka. Dan
echter zou dlt plan zoodanlg dienen te
worden omgewerkt dat de gebondenheid
aan de Landsadministratie, welke bij
dit plan nog was aangehouden, zou
worden opgeheven.

De besteding del' 25 1l1illioen
Zes der negen llnlelulelnenten ((angellonlen
Vrijdagmorgen kwamen de nagen
amendementen, welke op, de voorstellen van de regeerlng In zake de bestedIng van de 25 mlllioen werden ingedlend, In den Volksraad aan de orde.
In de eerste plaats het door den heer

Hiel'door zou eell element van controIe, hetwelk een van de' bestanddee- Thamrln ingediende amendement beoo-'
De factoren, waarmede naar de
len van dlt plan vonnde, komen te ver- gend de oprlchting van een Kunstnljvermeening van de voorstellers der movallen, en zou op andere wljze moeten heidsschool te DjQkjakarta door of vantie niet voldoende rekenlng is geworden voorzlen in de noodige controle wege het Java-Instltuut.
houden, zijn naar de meening der
op de
bedrijf&voering.' Een ontwerp
De heer T ham rill leidt de beveor cen staatsbedrijf in bedoelden
Regeerlng nlet van dien aard, dat
sprekingen in met een uitvoerlge toein
1933
opgemaakt
door
den
geest,
is
zij tot een wijziging van de eenmaal
Dir. van G.B. den heer d~ longh. Dlt lichting, o.m. er op wijzend wat In anvastgestelde verhouding aanleidlng
voorntel is door de verschillende Regee- dere landen in de door hem bedoelde
dienen te geven.
ringsadviseurs ollderzocht, waarbij als richting wordt gedaan.
De heer II 0 e d 0 j a acht de opaigemeen bezwaar naar 'voren is gekoZeer uitvoerlg gaat spr. verder in op men dat tegenover de te·recht nan de 'richting der gevraagde school inderdaad
de door de voorstellers aangevoerde ar- bedrijfsltlding verleellde .groote bewe- van onmlsbaar belang voor de goede ontgumenten om te concludeeren, dat de gingsvrijheid, onvoldoende garantle was vv'lkkeling der kunstnijverheid.
Regeerlng de motle niet kan ovememen. gesteld veor de juiste behartlging van de
De heer C C. .Van II e 1 s dInLandsbelangen.
g e n heeft weI bezwaar tegen de geDe llirectiezetel
heele combinatle van amendementenSprekers conclusie Is, dat voor een
Thamrin.
Voor dit amendement op zichMet betrekking tot de kwestie van den rlskante proefneming door het klezen zeIt kan spr. echter weI voelen. Hij zal
zetel der op te richten Venit merkt spr. van een andere bedrijfsvorm geen vol- er dan ook vaar stemmen. '
o.m. op, dat nlet voldoende gereallseerd doonde aanleklillg bestaat, en dat met
De heer V e r boo m betulgt evenwordt van welk een enorm belallg het vertrouwen de voorgestelde oplossing eens zijl1 instemming met het door het
.
voor de dlrectie van een bedrijf als het kan worden aanvaard.
amendement beoogde doel.
Unbedrijf Ls, zelf voortdurend voellng te
Spr. eindigt met dell wensch dat de
De heer S 0 e k a w a t i verkunnen houden met vooraanstaande flRaad zich er ernsttg rekenschap van klaart, dat ook zljn fractie voor het voorguren op tlngebled in het buitenland.
zal geven, dat elke andere oplossing, al stel zal stemmen.
De heer San d k u y I verklaart
Slechts op deze wijze kan de bedrijfs- moge zij op zich zelf partieele voordeeleidlng zich op elk gewenscht oogenbllk len bieden, tenslotte, alle factorcn bij- hetzelfde namens de Economische Groep,
persoonlijk volledig orU~nteeren aangaan- eengenomell, achterstaat bij een volle- de heer D e H 0 0 g namens de
de de internationale tinsituatie en ver- dig doorgevoerdt1 amalgamatie <ler bel- I.E.V.-fractle.
volge'ns met volledlge kennis van zaken de thans naast elkander werkende InDe heer H art,... directeur van Ecodlsche tlnbedrijven.
snel de vereischte besl1ssingen nemen.
nomlsche Zakell, merkt op, dat ook de
Regeering het groote belang der KunstWat de buitenlandsche maatschappijen
BEIIANDELING DER l\lO'fIES
nijverheid inziet. Zij iou echter de voorbe tref,t, ook voor haar moet onder dlkeur gegeven hebben aan een motie, doch
rectle verstaan worden het leiding-geMotie \'all Ardenne
wacht overlgens den uitslag der stemvende orgaan, dat de projuct!epol1tiek,
ming af.
de rlchtlijnen van het bedrijfsbeheer en
Na de· pauze zijn de ingediende moHet amendement wordt
de verkooppolitlek be!)a.'llt.
ties aan <le orde, en weI in de eerste
plaats de motle-Van Ardenne inzake de v e r v 0 I g ens z. h. s. a a n-'
Bij de Boliviaansche maatschappij de vostiging van den zetel der Venit in g e nom e n.
"Patino Mines and Enterprises" berust Ned.-Indie.
Vervolgens wordt, na eenige korte opdeze direcUe blj den "president", n.1. den
merkingen van den heer W h I t e,
heer Patino, die te Parljs is gevestigd;
De heer San d k uy I beteogt, dat de
In New York heeft deze Mij een ver- voorstanders van de vestiging in Ne- de post inzake het Boschwezen in stemming gebracht. Het Regeeringsvoorstel
koopkantool', terwijl debedrijfsleider derland 0 v e r t u i g d zijn van de
wordt met 36 tegell 16 stemmen a a nuiteraard in Bolivia woont.
11 00 d z a a k daarvan, De tegenstan- g e nom e n.
(Tegen: de Nat1o~ale
Voor de Congo-mijnen Lerust de hooO'- ders daarentegen spreken slechts van Fractie, de P.P.B.B. en eenige andere
ste leidlng bij den te Brussel zetelend:n een wenschelijkheid.
inheemsche leden).
~resident, m~t naast zich een Vice-Pr~
Een amendement-JThamrin om den
De heel' Jan s $ e n slult zich bij dit
sldent en Adml1l1~trateurs. Ook van de bttoog aan.
voor bruggen en wegen opgebrachten post

~1Il

,

p :. . . ."

met J 345.000 te verminderen wordt in
dezelfde verhouding v e r w 0 r pen.
Ook e€n amendement om den post
"Gebouwpn" met· J 50.000 te verminderen
wordt met 36 tegen 16 stemmen verworpen.
Vervolgens wordt in stemming gebracht de onder "Marine" opgebrachte
post (bevol'de.l'ing van scheepsbouw etc.)
Deze post wGrdt In dezelfde stemmenverhouding a, a n g e nom e n.
Een \:itvoorige discussle ontstaat thans
over hetgce11 met de overige amendemen·
ten van den heer Thamrln (tot verhooging van verschlllende posten) zal moeten gebeuren.
Ten,slotte wordt besloteh dele ongewijzlgd in stemming te brcngen.

Twee

Regeeringsa
ntvy oorden
\
.

Bestuursheroorming en l,et l<ubbel·.uitvoerrecht
weest dan dlt bedrag van 1 cent in de
wet te noemen en dan zou een slldlngIn 'de avondvergaderlng 'van Vrijdag scale geenerlet zin hebben gehad.
kwam 'aan de orde d_e voortzetting van
Heeft dus bij de Invoerlng van het
de behandeling der Oroepsgemeen- rubberuitvoerrecht niet uitsluitend de
schaps-ordonnantle voor de buitenge- budgetaire positie van een bepaald [aar
westen.
voor oogen gestaan, doch In grooter verband de geheele financieele posltle van
Het woord is aan den Regeeringsge- het Land, evenmln moet men het voormachtigde, den heer De Waal, Regee- liggend voorstel tot verlaging van dat
rtngscommlssarls VOOl' de Bestuursher- recht beoordeelen in het kader vall invormlng in algemeenen dlenst, die de cidenteele budgetaire verwachtlngen,
sprekers in 2den termijn beantwoordt.
Het mag als algemeen bekend worden
Uitvoerig beantwoordt hij de door den
heer Blaauw gemaakte opmerkingen. verondersteld, dat, afgescheiden van de
O.m. deelt hij mede, dat het inderdaad budgetaire p~sit1e van een bepaald [aar,
in de bedoeling ltgt, dat het Decentra- de algemeenetinanc1eele positie van het
llsatiebesluit ook voor de groepsge- Land nog zoovele zwakke plekken vertoont, dat zij zeker nog lang niet als
meenschappen zal gelden.
guns'ttg is te kwalificeeren. In het licht
Met be trekking tot de .kwestie der hlel'van moet het duidelijk zijn, dat het
stadsgemeenten geeft hij nog eens een niet verantwoord zou' zijn om, gelijk de
uitvoeI1ge uiteellzetting van het Regee:" heeren Sandkuyl en Verboom dit wenringsstandpunt, waarbij hij er o.m. op schen, geheel af te zien van de inkomwijst, dat de groepsgemeenschapsraden sten uit een, naar het oordeel der Rein de buitengewe~ten riiet kunnen wor- geering, onder de omstandigheden allesden v~rgeleken met de regenschapsra- zins gerechtvaardigde heffing als !let
den op Java. Bovendien brengt het rubberuitvoerrecht.
voorstel in geen enkel opzicht de stadsDe Regeerlng heeft Zich de vraag gegemeenten onder de groepsgemeensteld of, hoezeer de handhaving ook na
schappen.'
1937 van dit recht redelijk en vel'antSpr. eindigt met een uitvoerige herhawoord
was, nochtans geen aanlelding
ling van het Regeeringsinzicht terzake
van de bezetting van het· voorzitter- bestond in de opklimming van, het reGht.
::enige r.verzachting aan te brengen.
schap en het vice-voorzitterschap van
Bij de beoordeeling van deze vraag
de groepsgemeenschapsraden.
meet men zich realiseeren, welk bedrag,
Met betrekklng tot de kwestie der col~
leges van gecommitteerden doet de Re- bij ongewijzigde handhaving van het
geering een kleine coneessie, welke ver- bestaande tariefschema, aileen langs den
wel'kt is in een (3de) nota van wijzi- weg van dit uitvoerrecht, door de rubbercultuul' in 1938 aan 's Lands mi<k:telen
gingen, welke alsvolgt luidt:
'zou worden bijgedragen. Zou de rubberArtlkel 18 wol'dt gelezen :
prijs zich nog el1kele maanden ongeveer
)P' het huidig niveau handhaven, dan
1. Waar naar het oOl'u€el vall, de'
gouverneur dJ~ omstandigheden zulks toe· wu a:sdan uit dit uitvoerrecht in 1938
late:p.·, wordt door hem, de raadgehoorcJ niet mindel' dan bijna 40 millioen woreen ooUege van geccmmitt€erdcn ingestelc
2. Het
colleg'a van gecommitteerder den ontvangen.
AVONDVERGADERING VRIJDAG

bestaa,t uit den voorzittl8r van den raac
als lid tevens vcorzitter ell zooveel ge~
ccmmitteerden als doo/].· den raad, onc:'C~
g'O€dkeuring van del~ gouverneur, wcu:dt be
paald.
.
f
3. Indien
de gouverneur afwijzl;U('
beschikt op een verzcek van den raad to
iNtelling van cen colleg'c van gecommit
telerdren, kan de raad <1:e b2SI':SSll lg van de;
Gouverneur·Generaal il1l'oepen..

De verdere behandeling van het onderwerp, welke· ook ditmaal door del
Heer Visman werd bijgewoond, word'
vervolgens opgeschol't tot zaterdag, 2'
Februarl.
.
IIET RUBBERUl'l'VOERRECIIT
;
,

, Regeelingsantwoorf
Hierna wordt het \voord verleend aar
den heel' 0 e "B l' U Y n K 0 P S, di
recteur van Financien, tel' beantwoor,
ding van de sprekers in Isten termijl
over de ontwerp-ordonnantie tot verlaging van £let rubberuitvoerrecht.
Aan zijn rede is het volgende ont1eend :
Inderda:1d is de maatl'egel tot invoering van dit recht destijds aangekondigd
als een del' noodzakelijke voorzieningen
om te komen tot een begrooting voor het
Jaar 1936, welke geen verden~ schuldtoeneming zou vertoonen. Echter wa's de
maatregel geenszins bedoeld om uitsluitend voor het jaar 1936 een bepaalde
extra-bate te verkrijgen. Het spreekt
toch vanzelf, dat, wanneer hier een
voorziening vool' slechts ~en jaar bedoeld
was, dit toch in de wettelijke regeling
tot uiting zou zijn gebracht, in dien zin,
dat daarin zou zijn gestipuleerd, dat gedul'ende het jaar 1936 een uitvoerrecht
op rubber zou worden geheven.
Toont de opzet van de wet duidelijk
aan, dat zulks niet de bedoeling was,
evenzeer blijkt daaruit, dat het niet de
bedoeling is geweest de ontvangsten tiit
dit nieuwe ultvoerrecht oak vool' volgende jaren te limlteel'en, nl. tot het be':'
drag dat in 1936 zon worden verkregen.
Integendeel, het tarief is opgezet in
den vorm van een sIlding-scale en toen
het voorstel in dit College in behandeling kwam, stond reeds vast op welk
recht het voorgestelde tartef voor 1936
zou uitkomen. zou men nu dlt l'echt uitkomende op 1 cent per % kg - ook
voor volgende jaren hebben wlllen doen
gelden, dan ware niets eenvoudlger ge-

Gezien het z€er speciale karakter van
deze hefting, welke hare l'echtvaardiging
lindt in· bijzondel'e ol~standlgheden, is
1e Regeering van oordeel, dat met een
Jpbrengst van pijna 40 millioen de red~
l.ijkhei& zou worden overschreden. Te-'
cugbrenging van dit totaal tot een peB,
'Naarop - eveneens wanneel' de huidige
9rijzen zich tot ultimo Mel handhaven
-- ongeveer 24Y2 millioen zal worden
mtvangen, acht de Regeering een eisch
'lan billijkheid. . Met mathematische
nauwkeurigheid afbakenen wat ten
deze nog weI en wat niet' langer redelijk
'.s te achten, is vanzelfsprekend niet moselijk.
Den heel' Van Ardenne wijst spr. erop,
Jat uitstel van de invoering van het
Jntwerp strijd zou ~l'ool'zaken met het~een de Regeering zelf billijk en redeiijk acht. De kwestle del' loonen van
daggelders eli,koelies heert de volle aandacht del' Al'beldsinspectie.
Den heel' Thamrin meet de Regeering
teleurstellen wat betreft een eventueele
afschaffing van het 5% recht op bevol..
kingsrubber.
I
:
Den heel' Kan, die enkele vragen gesteld heeft betreffende het tijdelijk extra-uitvoerrecht van 2% kan de Regeering in zijn betoog niet volgen, wijl deze
aang~legenheid geen verband houdt met
de onderwerpelijke materie.
Re- ,en, dupliek
In 2den tel'mijn voert eerst de heer
San d k u Y I het woord, dIe in ah{emeenen zin zijn startdpunt handhaaft.
De heer T ham r i n stelt o.m. de
vraag, wat de Regeel'ing zal doen als de
prijzen inzakken.
De heel' K a n verzoekt eveneellS
nadere inllchtingen ten~'ake.
De h€er DeB r u y 11 K 0 PiS, directeur vap Financien, houdt tegenover
den heel' Sandkuyl de juistheid van het
Regeeringsstandpunt staande.
De heeren 'fhanll'in en Kan wijst· hij
110gmaals op de motive~ring, in 1st~n
termijil gegeven. Spr. herhaalt tenslotte,
dat de Regeering niet verder kan gaan
dan Zij redelijk en blllijk acht.
De afhandeling van het on twerp wordt
opgeschort tot Zaterdag 20 Februarl.
Even over half 8 wordt de vergaderin~
gesloten.

Een amendement onl J 166.000 meer
ult te trekken voor de schuldbevrijdino
van inlandsch grondbezlt wordt met
tegen 26 stemmen v e r w 0 r pen.
(Voor: aHe Inheemsche leden en de
heeren Ko kwat Tiong en Alatas).
Een amendement om den post "landverhulzing • en vrije emigratie" met
-~~~~--J 333.000 te verhoogen wordt met 26 tegen 25 stemmen v e r w 0 r pen:
Een amendement beoogend In totaal
! 300.000 beschlkbaar te stelle!} vool' de
kolonisatie van inheemsche Intellectueelen wordt door de voorstellers ingetrokken.
Een amendement om den post "Landbouw en Vlsscherij" met J 138.600 "e
verhoogen met het doel meer geld beschlkbaar te stellen ten behoeve van
de verspreiding van vel'beterd zaaizaad
wordt met 28 tegen 23 stammen a a ng e nom e n.
Hierna wordt gestemd over een
amendement om den poot, uitgetrokken
voor de afdeeling Nijverheid, te verhoogen met J 333,000 (voor 1937).
Dit amendement wol'dt met 25 tegen
24 stemmen a a n g e nom e n.
Een amendement' om den post ten
behoove van irrlgatle en assalneerlng
voor 1937 met f 333.000 te verhoogen
wordt met 27 tegen 23 stemmen a a n·
,
g e nom e n.
.
Vervolgens worden de verschlllende Drie ZWe1U,1u~llde generatif~~ De famjlie Braun hou(lt llet ;Zwemllllell in ~ie;
posten (al dan nlet geamendeerd) en de tr~kliti!.} word,t tl'Ja.l1S v'o~rtg¢~et door "Zus'" zoon Herman, dien men hier in
tenslotte het 25 millioen-plan in zijn den Rotterdamschen pierenbak ziet, gefla)lke,erd door Mo¢der I1ZUS" en Grootaeheel z.h,s. a a n g e nom e n.
.
m,C)eder ,,~(a~'.
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P r oductenmarktoverslcht

Fondsenmarkten vrijwe! prijshoudend, doch gereserveerd
Cultures

De petroleumsituotie is zeer bemoedigend

I

Dat de Koninklijke Shell-groep bier
mede van profiteert, lijdt geen twijfeI.

van

Voor deze groep is het van groot belang dat de concurrentie van Rusland
op de wereldmarkt sterk vermlnderd is.
Dc Russische uitvoer van petroleum
daalde In 1936 van 2.895.487 tot ruim 2 ~~
De groote toevloed van geldkapitaal, millioen ton. Men meent dat Rusland een
dat
belegglngsmcgelljkheden
zoekt, oorlogsreservc van dit product vormt,
neemt bedenkelijke vormen aan.
Zelfs treedt dit land mornenteel als kooper op, van Amertkaansche olie.
Het bedrijfsleven In Nederland wordt
hierdoor echter nlet bemvloed. De blijEr loop en geruchten van uttbreidiug
vende export-moelijkheden laten zich del' Koninklijke Shell-belangen in Conog steeds gelden.
lumbia. Dat deze geruchten niet zander
grond zijn, blijkt uit de utibreiding van
Thans zoekt men kapitaalsexportmo- de tankvloot dezer groep.
gel1jkheden, d.w.z. dat de deur vool'
Op de
bultenlandsche emlssies, welke geruimen
tijdgesloten was, op een kier is geopend.
Aandeelcnmal'kt
Maar...... en hier zit juist de moeilijkheld, welk land komt in a~lmerking treedt een meer gereserveerde houding
voor het sluiten van: leeningen? Twee naar voren, dat wi! zeggen dat het pulanden' zijn er, welke gaarne gebruik bliek het wat kalmer aan doet. De
zouden, maken van eenig aanbod, doch ... groote fluctuaties blijven achterwege,
Duitschland is zonder meer uitgesloten, ilier en daar treedt zelfs lichte reactie
En Frankrijk? Onder de huidlge poli- op den voorgrond.
tif'~e omstandigheden is ook bier het
Er zijn menschen die het welletjes
v'ertrouwen voor crediet op langen ter- vinden en hun koerswinst beginnen
mijn nlet,groot, ook al betaalt Fl'ankrijk binnen te halen, oak al weten zij niet
gaarl1e een aanlokkende rente.
op welke wijze zij nieuwe belegging kun,Amerika en Enge!and zwemmen zelf nen vinden. De omzetten worden minin het geld, en zoo tracht men de Scan- del" ruim,. de handel zelfs strcever.
di'navlsche landen te bewerken. Maar' de
Dit is dan ook alleszins begrijpelijk.
kans is ~let bijster groot dat deze van Menig fonds heeft een koerspeil bereikt,
eenig aaifbod gebruik zu'len maken. Rest waarbij de rentekans vrij klein is gendg Z.uid-Amerika, maar ook t2n aan- worden. De algemeenc opleving wettigt
zlen van dit gebied is de geldschieter vaak het vel'1lOogde peil niet.
kiesk~urlg. We:licht dat slechts Arg2nEen enkele rubriek tl'ekt nog eenige
tinie IJl aaluverking zou kUnnf'Jl komen. belallgStelling, maar over het geheel is
Ret ziet er dan ook nog niet naar uit, de markt r·ustlgel· geworden, iets wat
dat spoedig buitenlandsche emissies de elken dag natuurlijk weer veranderen
geldlnarkt zul1en komen verlichten.
kan.
Suikers brokkelen af, Oliewaarden
Wie 'er weI gebruik van maKen, oat
Zijll de staat en aHe buftenlandsche houden prljs, Scheepvaart en SpQren
leeners.·, Na de Gemeelltell zijn nu ook vertoonen neiging tot vermoeidheid.
de hypotheekbanken begonnen met con- Rubbers trekken minder de aandacht,
daar net, product evenzeer mindel' bevei'teerell.
De stroom lieemt toe maar verlioht de wegelijke noteeringen te zlell geeft. AIsituatie 'nlet. Ook gaan er opnieuw leen de Mijnbouwrubriek is af en toe
geruchten dat de staat verdere conversie eenigszins bewogen, en ontwikkelt zich
op llet oog heert, iets wat echter nog hier het speculatieve element. Er is hoop
op toekomstmogelijkheden.
geen"bevestiging hceH gevonden.
De Obligatiemarkt tl'ekt bijna geen
Ma~r conversies brcngen geen kapi- zaken
meer tot zich, blijft nagenoeg ont.aaisvia~g, makcn het den rustigcn be- bew-ogen op het huldige peilliggen ; aanleggell ';slechts lastig, en brengen het i11tl'ekkcJijkhcid biedt zij niet meer.
kOlnen·terug. Dit maakt dat de belegger,
Op de Deviezenmarkt her won de Guldie vgorh,een met vier procent rente
den zijn vaste stemming tegenover de
tevreqen w~s, andere be:eggingsmogebultenlandsohe val uta's, maar ook bier is
lijkheden zoekt.
de belangstelling zeer gering.
, r~en::"en andet· level't een gevaar op
Op onze
voor d~, aandeelenmarkt, waar het koel'speil wordt opgedrevel1, ZOndel" dat men
nog re.alisc~rt of het hOJgere koerspeil
rcchtvaardiging in de feitca vindt.
was het slot eenigszins onregehn~tig,
ZOllder' twi}fel is hetgcen de Amei-1~ hoewel van cen flauwe stemming geenskaans~he iJl.egeering thans overwecgt, zins gesproken kan worden. Er zijn
een d~l" oorzaken daarvan. Tevoren heb- enkele rubriekell welke koersverliezen, te
ben wIj e~i reeds op gewezen, dat Presi- zien geven, zooals Rubber en Suiker, terdent noos'evelt, en niet ten onreehte, be- wijl ook van Ollewaarden Koninklijken
vrees(f is '(001' een herhaling der debacle mindel' geanimeerd sluiten, doch overivan 1.~29. ,Maar of de maatregelen welke gens bleef de tendenz prijshoudend, hoegeno~len worden het gewenschte effect weI de olllzetten inkrompen.
Thee-aandeelen, welke €enige weifeling
vindell, valt te betwijfelen. Een specnlant,of
men een speculatieve koopcr, vertoonden, trokken op laatsten beursstapt' over qeze bezwaren heen, wanneer dag lets ,bij nadat de laatste theeveiling
hlj Jteellt dat er 'winst te maken is. Of in Amsterdam opnieuw een op~ewekt
de uit te keel'en winst in rente of divi- verloop had gehad.
den<\)elastwordt, of dat de moeilijkOliewaardell
heden' voor aallkoop van Amerikaansch
papie't· verg'root worden, dat zijn voor
Koninklij'ken twk:ken slechts beIJerkte
hem 'slechts bijkomende Olilstandigheden, Welke' hij verdisconteert in· de hoop zaken tot zich, sluiten met aaniJod tot
op mogelijke koerswinst. Zoolang de be- 433, nadat de koers van 436V1 na~r 434
richten over 'bet Amerikaansche be- was ingezakt, Exploratie echter kon verdrljfslevcll gun s t i g blijven, zal het del' monteeren .en liep, over 171% l1aar
pubUek.zich aangetrokken blijven ge- 181~~. Van de Amerikaansche soorten
voelen ·tot Amerikaansch papler. Dftt volgden COUllllon Shell Union ,de stijg\ng
was vroe.ger ook zoo en t han s e Its in \Vallstreet slechts ten deele, hoewel
de noteering van 22 Vi naar 25 ging, de
i n vee 1st e r k e r mat e.
Steeds weer treden berichten over ~r prefs echter ongeanimeerd op 79% betel'ing op den voorgrond. Staal-' en 77- 7'1%. Cities Service zeer slap ell
Koper-llijvel'heid gaan straks een vel'de- afbrokkelend 3 ~2 - 3% voor de comdere opleving tegemoet, door vraag\ niet mons eri 40'- 39~~ voor de pref. aan!
euk.el VOOl" bewapeningsdoeleinden maar deelen.
ook voor andere doeleinden, o.fl.. voor de
Suikers
herstel11ngen in de door rampen, getels,!
terde gebiedell.
Hoewel het slot aspect iets beter was,
Een bijzonder goeden indruk hebben
de jortgste berlchten betreffende de zagen wij in deze rubriek toch een tepetroleum-situatie in de Vereenlgde sta- l~ugloopende tendenz, waarbij H. V. A.
ten genlaakt. In ons vorig overzicht re- van 504% naar 496~~ terugging; doch
leveerden wij reeds enkele opvallende met vraag op 498 eindigend. Ook Koloniale Bank ,zwakker 79 - 75% --: 76.
cijfers.
Vorstenlanden evenwei aan het eind
De ruwolieproductie steeg met acht,
het benzineverbruik met tien procent. scherp monteerend en van 38 naar 40%
Algemeen verwacht men voor het 100- loopend, slot 40. In NISU went 170 afI
pende jaar een verdere en niet onaan- gedaan.·
zienlijke verbetering. Reeds taxeert.mell
Rubbers.
het benzineverbruik over Februari 12%
hooger dan in dezelfde maalld van het
Rubbers inzinkend in navolging "an
vorlge jaar, terwijl ook de uitvoer hoode zwakkere stemming voor het proger wordt geraamd.
Oat de productie wordt getaxeerd op dukt.
3,2 millioen vaten per dag, hetgeen boAmsterdam Rubber 313V2 - 303Vt.
venhet pell ligt da~ door het Bureau
Sumatra Rubber 296 - 292 V2.
of Mines als ge'rechtvaardigd wordt beBasHam 150 - 144%.
schouwd, legt blijkbaar geen gewicht in
Soerowinangoen 284% - 268Vt.
de schaal.
Boek. Lawang 174% - 172~~ - 173.
Desniettegenstaande worden de prijzen
Tjilentab300, Bodj Datal' 149
verhoogd, en de winsten dus in gelijke
146
pr~f Id. 214.
mate grooter.
onzen Ftnancleelen medewerker
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De Postvluchten

.gerezen

(Van onzen Prcducienmedetoerker)

Gevolgen van! den Kapitaalsovervloed

B,\'rAVIAASCII BEURSOVERZICllT

i YJ~

"&

Onze handel met .Spanje
l\loo,ilijkh~del1

Handei enilljverheitl

•

.

II

Gelijk hierboven reeds gemeld, iets
meer gereserveerde stemming en zelfs
beperkte reacties. Wij memoreeren:
Artana 220Vt, Ardjoena 144 - 148,
Ba€lmi Kasso 110, Da.j. Mangg. 280%
- 283 ~4 ;...- 281, Gandasoli 185, Mandallng 234% -,,--250, Pas, Nang"ka530, Soemadra 130 - 140 wanasoeka 230, Juliana 34V4 - 35, prefs 69 - 69~~, Pas,
Salam 172%i - 173, Pref. Papandd. 68%
- ' 70, Gedeh 187%, Pas. Randoe 67~~
- 66. Taloen 300, Perbawatle 190, Tjisampora 153 - 173, 'l'jisa,roeni 270 276, Tjimonteh 257~~ - 260, Tel. Patengan 190, Rant.ja Bolang 167%.

Am,s t e r dam, 16 ?ebr. (TransTHUISREIS
VITREIS
ocean). De maatschapplj, dle onlangs
Lampong Robusta en
\V. I. '8. Rob u s t a k 0 f fie. met goedkeuring 'van die Nederlandsche
Aanvankelijk was demarkt zeer vast regeerlng werd gevormd ter bevordeop de hoogere iNew York noteerlngen, ring Ivan de handelsbetrekklngen tuszoodat W. 1. B. robusta e.k. soerabate schen Nederland en Ide Valencla-regeeopliep tot f 19.- woor ready Ieverlng,
ring, heeDt een zeer ongunstlgen Invloed
terwlj] nleuwe oogst f 18% noteerde.
op
den handel. :tusschen Spanje en NeOok: bevolktngskortle wer'd geed gevraagd' waarbij Maart./April tot f 14% derland.
Amsterdam
:17/2
I .
13/2
Leipzig
gedaan werd en April/Jun! tot f 14.10
Rome
Het afschaffen del' officieele clearlnzen f 14~~ afgedaau werd, NacUen kwaMarsellIe
men de New York noteeringen be- overeenkomsten Iieert tot emstlge 111081Boedapesj
'
langrijk lager ar, waardoor de animo lijkheden geleld.
Athene
geheel afnam. Betrekkelijk snel daalde
Mersa,M.
Besprekingen tusschen de betrokken
de prijs van yv. ,1. "B. tot f 18.-, terwijl
Cairo
Lampong robusta 75 centen tnzakte. autorlteiten aan betde zijden hebben
Gaza.
De markt sluit zeer stil, waarbij koo- ec'hter 'de mogellikheld geopend voor
Rutbah·
zaken door vmlddel van barter-transpel's zlch verder terugtrokken.
Bagda<i
.16/2
1
/2
actles, werke at1hankelijk zijn gesteld
Basra
Bushire
Z war teL amp 0 n g Pep e r. van de volgende voorwaarden :
Djask
E'xporteurs bleven geheel uit de markt
Haid-erabad'
Het Clearlnginstituut zal in beglnsel
daar het buitenland vel' beneden de
Karachi .
Java en Telok marft bleef. Telok no- zijn goedkeuring hoohten aan dergelijke
Jodhpur
teerde :
transactles Indlen 30% 'Van de waarde
Jhanzl
van den !Spaans,cheu export zal worden
Allahabad
vraag aanbod gerese,rveerd voor <Ie ' lVereffening van
Calcutta
Nederlandsche
vorderlngen
In
Span,1e;
dCl. 13 dezer Febr.z'Mrt. f 11.90 f 12.15
Akyab
.... .. ..
10/2 Rangoon
15
f 11.90 " 12.15
I
AHe Nededandsche exiJort-artikelen
"
Bangkok
16
12.10
18/2- ,',
" 11.90
volgens
het
barter-beginsel
kmmen
wor" 17
"
Kolak
" 11.75, ., 12.','
-den ui,tgewlsseld tegen Spaansc'he ex"
Vict(lria F
18
"
11.65
"
12." 19
portartikelen.
Alor star·
"
" 11.65 " 11'.90
Penang
"
l2
Medan
waaruit blijkt dat de prijs slechts weiSingapore
llig terugliep en dit ondanks exporteurs
Palembang
Slllllalra's \thce~export
geen in teresse toonden en d'e Londen noBatavia
17/2' 13/2
teering eveneens lager afkwam. DoorBandoeng
GedUl'ellde Jan.-Nov. 1936
oat de oogst-taxatie slechts 26.000 tot
30.000 tons bedraagt en daar OOvendien
~~~iJI'lI@R• •
'RJ"~~~"'"
Bestemming,
Jan.··Nov. Jan.~Nov.
~erwacht wordt dat de oogst laat in het
1936
1935
jaar af zal kamen, bleven de handelaren
De rrheeUlarkt
Nederland
4.336.725
4 126.365
op hun voorraad zit ten en toonden
Gr.-Brittannte
4.328.299 ,3.557.284
~elfs interesse voor forward levering, n1.
(~pgav,e ;Va)l Dunlop & Kolif) ,
Vr. staten
1.712,623
1.607.573
~/[eil Juli en IJuli/Sept. levering tot resp.
Australie
927.931)
885.712
f 11.65 en f 11.30 pet pico!. Te Batavia
Bataivta, 15 Fe.})'r.
Duit'Schland
'/& 230
53.274
Nas de markt stil, de prijs noteerde noFrankrijk
5r.o HI
minaal f 12% per pico1. I
695.416
De hoeveelheld thee, die de 'afgelQQ..
Rusland
Voorraad Londen: 1766- 2 tons.
109.708 pen Iweek aan de markt k'wam, was. ie~
Balkansta ten
45.610
mindel'. De kwaliteit gaf dik:wiHs een
Br. Z.-Afrika
21.080
Wit t e M un t 0 k Pep e r. De
4 284 geringe verbeterin.g te zien.·
,i
rnal'kt was biJzonder stil, waarbij ver- l Mesopotamie
Br.-Indie
,~~copers niet genegen waren lager af te
De kalmere stemming, welke reeds de
Singapore
~;even dan f 21% fob Banka. Expol'teurs
14.351 vorige week kon worden waargenomen_
Penang
iJoden f 20.-- :a f 20Vt. Zoo vel' ons be25.989 viel ged~lUrende de :Versla,gweek nog
Egypte E. dl. v.
kend werden geen zaken gedaan. De
meel' op, ofschool1 de :prijzien gee'll noe..
399.910
llipuwe oogst wordt getaxeerd op 9000 den Soedan
343.391 mel1lswaJ~rd'ige
verandering ondergin~
Zuid-Amerika
gen.
.
96.298
tOllS, dus tamelijk klein, helaas ligt nog
Polen
~teeds in Londen ± 11.000 tons. VoorGebrokens met prim!a sehenken had'4
raad Londen: 11.765 - 37 tons.
Eur. 'furkije
17.683
~
den eenbetr€lkkelij'k trage markt, maar
Iersche Vrijstaat
27,375
toc'h 'was het mo:gelijk, dat een gerlnge
Cit 1'0 n e I I a - 0 lie. / De markt
Tripolis en Bengazi 22.650
prijsappreclatle kon worden v~rkil"egen
was weder.om flauw, daar het buitenCal~ada.
14.300
~ . wanneer 'de kwaliteit verbetering 'ver·
land weinig belangstelling toonde. De
10.41'5
Algerie en Tunis
toonde.
,
prijs llep verder terug van f 1.40 tot
Andere havens
99.853
34.u78
Oang,baremi,'dldensoort B. 0.' Pekoes
3
j 1.32 per kilo VOOl· aIle leveringen.
en, kloeke Bro.· Pekoe werden gezocllt
Totaal aantal
tegen volle vorige prijzen. Of&'Choon :an..
Tap i 0 c a's. Mal'kt flauw met af- kilogrammen
12.703.443 11.458325 de're gebroken sOOl·ten ongeveer prijs...
brokkelende prijzen. Fabrikanten 00hq'udend waren, werd er verre van alden tevergeefs tot lagere prijzen aan.
gelneen ;geboden.
'
Genoteerd werel:
HANDEL TUSSCHEN ENGEL.I\ND
Er bestond vraag, naar Pekoe FanlEN DUITSCIILAND
nings en Dusts, doch de prijizen bleven
GL'.l'
f 3.-va,st.
.
Andil· A
" 3.·In antwoord op een vraag in het Lade
eukele
partijen
gewone
Or.
Voor
GUr/AA
" 3.60
gerhuls verntrekte de ,pal'lementaire Pekoes en Pekoes, welke werden oonBandoeng A " 3.60
secretarls van het Mini-sterle v'an Han- geboden, werd meer Ibelangstelling gedel dr. Burgin ultvoerige Inlichtingen toondl Ibij aantre:kkende prij'Zen, tetwijI
R ij s t. De markt was zoo mogeliJk
over
het strevell van een onlangs opge- andere assortimenten onveranderd bIenog stiller dan de vorlge week. Er ging
in het geheel niets om. Zoowel van Kra- l'ichte ,Britscbe ,firma, welke zich hoofd- Yen.
Er 'bestond eenige interesse voor terwang als Indramajoe rijst was aanbod .zaIrelijk ten doel stelt om den handel
ult de tweedehand, doch voelen pellers tus1schen ,Engeland en Duitschland op Imijnzaken betreffen'de bruiklbare midbarter-basIs te bevorderen, seint Trans- densoort tot goede B. O. Pekoes, waarin
fl' niet:; voor hun contracten te canenkele afdoeningen tot bevredlgende
cellen. De buitengewesten toonden geen ocean dd. 16 dezer uit LonJen.
prijzen .plaa'ts oodden.
kooplust, waren daarentegen weI open
Dr. Burgin zette uiteen dat oedoelde
De Kwaliteit vertoande in vele geWJor cancelling. De, toestand van de te
velde staande nieuwen oogst wordt, al- firma slechts als makelaars wenscht op vallen een pChte verbetering.
thans wat West Java betreft zeer gun- te tredell bij \fulltransacties en dat zij
Londen veilingen : .
I
stig geacht. De eerste padi begint hier JI!aar aetiviteit nlet zal 'beperken taL
BrH-sch Indle 8-2-'37: Gewone B.P.
en :daar l'eedsaf te komen. Noteerin- i~aken tusschen Engelan'd en Duitschland, doch den Engel6chen 11.andel me,t % 'd.' duurder, de rest % d. duurder.
gen:
andere landen 'wi! beV'orderen, zooda t
15-2-'37: %d. duurder.
<leze landen in staat worden gesteld
Java 11-2-'37: Goede
middensoort
Huller Boeloe
f 3.75
grondstoffen ve betl"ekken ult gebieden B.O.P., gewone B.O.P., B.T. en Fngs:
"
Tjere
" 3.40
van, het Bribsche .Rijk. De firma, zei dr. % d. duurder. Mlddensoort B.P. en 01'4
Lolosan Tjere
" 3.10
Burgin, heeft in het' geheel niets uit- dinaire Dust % 1<1. dUurder.
Petja KoeHt Tjel'e " 2.95
staande met het Engelsch' Duitsche
BatavIa Noteeringen per half ,Kilo,
Rub bel' 1 5 I 2 - 2 0 I 2: Bij hetalingSNerdrag of d~ S'tillhalte-overbet begin van de week is business tot eenkomst tusschen Duitsche schuldena- inclusie! uitvoerrecht.
stand gekomen voor st. Sheets & st. ren en hun Ellg~Ls(}h__ erediteuren. .
O. P. Finest
48 Nom. - 50 Nom.
Crepe a 38% ct. & 41% ct. DaarP.'s
good
'mediu'llli
O.
na zijn~ de prijzen opgeloopen tot . De oprichters van de firma, hadtlen
46 -.- 47
resp. 39~~1 & ,42Ya ct. doch later gedaald zich volgens Burgin verbonden om to good
O.
P
.'08
ordinary
to
tat resp. 38% ct. & 41% ct. Deze schom- slechts , Engeland's bela'llg te dienen
45 ( - 45~
meling in pl'ijzen houdt ,verband met de door .geen trans.aeties. tot stand te bren- medlu:m
algemeene onzekerheid in Europa & gen waarbij door riuit-s'c'hland of an- P.s ordinary to
43%
45. '
Amel'ika, maar de algemcene tendens is dere Europeesche landBn producten l11:edium
flauwer ellJ exporteurs toonden weinig geleverd 'Zouden w)Olold~en <iie door Ide P. S. & S. ordinary to
43
42%
animo. Zoow~l Amerika als Japan blij- Bl'itsche industrie 'zeIt vel'vaardigd', of medium
Dus
t
&
Small
Fhgs.
yen voorlo;Opig uit de markt.
)
toegepast kunnen worden. De Regeeril:lg
39 - 39%
In verband met bovengenoemde' fac- heeft er derhalve van afgczien, 'Vervolg- ordinary to medium
45 - 48
torenwas de omzet van ready rubber de Burgin, om st;1/ppen te nemen tegen B. O.jP. Finest
weinig.
deze fii'!,ma, die bovendien voortdurend B. O. Po's g'ood
43
medium to good
44
In forward leveringen kwamen geen onder contrale staat.
B. O. P.'s ordinary
transactie tot st.and.
41%
42%
Aan het slot was de markt lusteloos . Tn an twoord op een al:.tlere t\rraag to mediU!m
B.
P.'s
ordinary
met €en flauwe ondertoon.
verklaarde Burgin dat hij niet geloof42
41%
I,
de dat onder de grond;~toffen welke de to medIum
Landen.
26541 tons
B., T. ordinary
firma aan Duttschland zal leV'eren, zich
Liverpool
39320"
41
40~~
een vermindering van 2694 tons.
.ma'terlalell 'bevin:den die aangewend to medium
P.
F.
ordinary
kunnen WOrden tn de bewapeningsin42
to medium
dustrie.
(
De nieuwe emissie 3% Indie echter
Vracht Amsterdam f 34.50 per m a. _
in navolging van tAtm&~erdam flauw,
Londen ! 35.15 per !ma•. Australia
DE JAPA1~.gCIIE REEDERIJEN
sluit op 96 na. 96%.
f 30.50 per 40 c. ft. (all less rebate)
Ofschoon nog geen. officieele eijfers South! Africa f 25.- 'per 40 c. ft. ~
De Battl'via.sche \Vi~~I~1,rkt
beschikba'ar 'zijn wordt 'van betrouw- ,N.-York $ 17.00 per !m3 • - S.Frisco
a
Uiterst stille markt, viriJwel uit..slui- bare 'zijtle vernomen dat de inkomsten $ 16.50 iper m • - Perzische Golf f 17.50
tend met Ucr.1te belangstelling Voor del' Japansche reederijen in ~1936meel" per 50 c. ft. - Bagidad f 29.50 per 50
sterling'! tegen terugloopende koersen. dan 300 millioen yen bedroegen en de c. ft. (all nett).
Ready liep van 8.93% tot 8.89% terug, netto-winst l'ui'm 20G millioen yen.
terwijl forward niet beter dan op 8.89
De ink'oll'tsten nemen de laatste jaren
FAILLISSEMEN'rEN
eindigt. yens noteerden 52Vt- 52, waartoe 'verder aanbod. Verder nominaal Yoortdureu'd toe. In 1934 bedrocgen de
,I
Uitgesproken
inkom,sten 233.000.000 yen, de uitgaven
alles met aanbod :
110 ml1lioen yen, de wihlst 123 ImilHoen
Door
den
Ra,aa
van
Justltie
te SernaDollars 1.82Yt, Straits dollars 104%.
yen.
I ' ,
rang:
Hongkong 55% ca. Shanghai 54~,
VOOl' het jaar 1935 'waren deze cijfers
9 Februari: Liem Dwan An wOllende
Rupees 6n~.
resp. 277 'mllUoen, 128 iml1liQell en 149 te Djoe,wana, 12 Februari : W. O. Rozet
ZUver in London r)vrijiwel onveranderd mHUoen yen, alduSl seint Domei dd. 16 geb. Tie'lman won:ende te Klatcn, W. F.
20~ voor spot en 1/16la,ger voor forward. de4er uit TQkJ.o.
TUl'pijn, wonende te Pekalongan,

I
I

/

';

,~

Ballkwuanlen

Op laatsten beursda,g scherp illizakkelld met fractioneel herstel.
Javasche Bank 300 - 298, slot idee
295, Amsterdamsche Bank 164Vt, Neder1. Handel Mij. 199% - 209% -- 205V2,
Hall:delbink 170-167% -168,. E'scompto 122~~ - 124% - 119 - 120, Incasso bank 124 - 12'4Vt.

SPW'Cll

Meerende2ls teruglaopend, aIleen N.
I.S. wat 11een en weer s:ehfommelend.

N.I.S. 82~~ - 85 - 83 Deli spoor 1f6 1!1 - 12H~.
Cheribon 48 -- '47.
Joana, 36% - 37 - 36%.
Serajoedal 36 ,-353,4.
Kediri tram 92 - 91%.
.Malang tram 73% - 75.

84%

Deze afdeelillg stand opnieuw in het
teeken del' belang-stelling waardoor het
slot-as,pect meerendeel5 gunstigbleef.
A. r: M. E. M. 178 -=- 168 -- 182% -- 180.
Redjang, lla maanden van rust zag
eene afdoening tot 200.
Simau rustig op 764% -- 765.
Emni 169 -- lr12~~, met tusschentijdsehe schommelingen.
Sipongi, mindel' geanimcerd 262 - 259.
Bengkalis 127~~ --- 13,t
Z;uid Bantam 168% - 130 - 1'19.
Hantle1:5ven~

Irv:htstrie en
llQotschallllen

Philipsaandeelen eerst scherp monteefend later weer afflauwend, 325% -- 3,10
-- 332%. UnHever sluit zwak iOP 171 171~/1 na 1'74 1/1 te zijn geweest.
Internatio' oploopend van 197Y2 tot
209 viel tot'2013,4 - 202% tel"ug!
Ook Lind~teves flauw sluitend op 180
ntl. 189 te ziJll geweest.
Borsumij 215 - 21'1 -- 2123,4.
Mich. Arnold 211 ~ 213.
Prajl~Wel1 elll

VClmCll

Levendige handel met seherp oploopende noteeringen.
Tagalsch Veel' 265 - 280.
Sem. StJoomboot 260 - 273 - 270.
Vereen. Prauw 125 - 127V2.
Nikas (Ind. BI. Vr. Veem) 99% -- 118~~.
st'~'ooh. Vc'em 66 -- 87 - 83 1
/1.
Java Veem 12'1 - 142 '- 1391/t .
Bat. Veem 30 - 30~~.
N. Pl'. Veer Saeral5'aia 99.
•

.f

Electr. w.t.alrden

lllet afncmendc lJelaljgstelling. G. B. O.
225 -- 2291)1 - 22'1%.
Aniem nib 290 -- 273, 'Gas MiJ. 2,10,
daarna aanmerkelijk lagel· aanbod.
Sum. Electr. 56~2 -- 58.
Bali Lombok 76 - 80.
Solosche E'lectr. 155.
Danjo,emas 48V2 - 47.
Diversiell
Hotel des Iudes 55.
A. K. U. 62 - 72 - 69%.
Fuchs en Renz 155.
Op de
Am.Cl'ik..\,,\lScllC/ aJ'deelillg

werd de stemming middenweek flauw
In sympathie met New-York doch kee'l"de weer 'ten gunstc toen ginds het koersverloop weer omhoog liep.
Staal- en Koperwaarden haalden een
groet deel van de verliezen in terwijl
Nickels 'zelfs een hoogte-record maakten
en op 50 sloten. Ook bleef er goede belangstelling voor het Oliefonds Tide Water b~staan, welke ea 16 - 16~~ sloten.
De
. Obli~a~ielllarkt
zeer kahn en met geringe omzetten,
goed prijshoudend 'Voor de; vieren fudi.sche St:aatsleenhig op 100%-% en aIle
Gemeente leeningen.
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20 Februarl
BATAVlAASCll NJEUWSBLAD van _Zaterdag
_A'?!

De Rijksmiddelen
opcenten) op ultimo Jauuarl vall het dienstjaar 1936

,ZArrERDAG
Nirom

At<iteling I., tnrecte Belastingen.

der middelen,
,

,

Orc! dbelasAng

J

Inkoffiste-nbelasting

f

2.6Q~.663.-

Verde<iigingsbelasting

Totalel1

Atdeeling U. Overlge midceren,
,Benamlng der mlddelen,

.f;"

Divldtcnd_ en tantiemebel,
Rechtell op den Invoer
Stat1stlekrecht
Accijns op rout
~cclins op geoslacht
Accijns op wijn
Accijns op 't gedistilleel'd '
Accijn15 op bier
A~ljr.3 oP sulker
A~cijns op tabak
Selastlng op gouden en zilvel'eu werkell

Omze~lasting

"

,,41'.667.-

15.636.-

f 3Q.96Q.417.f 30.364.211.~
OVltaZICH1' VAN DE INKOM8TEN TEN OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN TEN
BATE VAN RET OEMEENTEFONDS,
BATE VAN HET WEGENFONDS.
VIenat 1~36/'37
Banaming der
Opbrengst over
Zuiver bedrag der
~na'mini der
midd~en
het jaar 1936
Kohieren tim de
mlddelen
(tim. Dec,)
mn<t. Jan. 19;n
f 5"'234.377.~
~ ~\.fOl;¢sbtl.
Molorrijtnlgenfcnd'sbe'1.
/ 1-.181.1'11.Ti,fd. o~ptQn 0)) ({Q gem.
tond3b~1.,

.ZONDAG
Nirom

B. 8.

"

tot~

f

,tw"le nn 50

'1·Ud.opc~l1ten

op

moaenabel..

8Hlldocug P. ~l. Y.

1.1~3963.--

58.03 1U. en 90.63

58.371.3~.·-

Nirolu (l\'1a1eisch)
TIN

Lc>odeo
KOBUK

(Neu tet..Ea8t~rn)

18 Febr. \ 19 Febr.

Sln,aport

23~~/8

Cash

&&nO.

2353/ 8
~.I m.ldpr.

cecsJTerk"

19 Febr. 19 P~ebr. 20 Febr. 3.mnds.-Ieverlng p. t~

,

.et'"
•
Maarr
'POI

open

slot

35'/8
';)6'/.
35 1/ 2
35112

35
3~'.j8

open

243

I11dpr.

2433/ t

ZILVER

3511,
351/ .

Lon den, 19 ,Febr. (Reuter~Ea8t
ern). Oasht 20 1/18 en terllhi}n 2Q1/18. ape35'/2 culanten verkochten. Br.~Ind1e kocht
35--l/8
35~/a
en ve'rkocht. Koopers werden bevredigd.
We<11um .blanketl
De,markt was stU en prijshoudend. Na
J'ebr./Mlt.'
34~/8 '
, 34'1'l
.
va~tstelling van den: 'prijs wa,s de markt
RoU~ bark Febr./Mlt. 3J'/s
33'h
priJshoudend. doch ~ij ibood een Iulen
De markt, sloot en.' opEllllde prij$hou- aanbUk. Het aanbod stelde ~ch 1/18 hoode.n<l' en Is 23 dt-zer ge~loten.
ger 'dan d'e officleele 'Vaststelling. Vraag:
tl'a~ echt~r nlet· op den vOQrsrond.
•
AprU/JunJ
• JulU8ept.
I' t.o.b. ~br.

3) Is
3:- 3/ 8
351/ t

~5l'2

LoadlD

o~n

Bandoeng 11 103, PLP 21
11.00 Oevarleero 8oendaneesOh programma -17.30 Yang Khtmmuziek.
Bandoeng II 103, P~lI[ 45
18.00 Bataksche liederen van de ver~eni
ging "Jong Batak" - 18.45 Krontjong-iJ}oormEZZO.
'.
Batavla'lI 190
11.00 Soendaueesche wa.jang[ra.gmen~n 18.00 Arabische .Chazidah - 18.30 GamballgkromoI1g'.
Bandoeng II 103. Batavia n 190
PMH 45
.
19.00 PerS'bericht~n - 19.15 Modeme 'katjapibe.speling m~t MaleIscltJe en We,stersche
liedjoe's - 20.00 Wajang-oranguitvoerlng door
do vereeniging "Wiromo SedjaU" - 24.00
Sluiting.
'

. V. O. R. O.
105

810t

19Febr.
o~n slOl

tlot. not. not. not.

IheetJ &pot koop.

verk.

MIt. koop. .
verle.

16.88 lU.
20.00 Wilhe1mus :.- ~0.10 The Song Singers'
medio April 49 rupee.s 4 annas. De - 20.25 Van week tot we€k. Causene door
d€n h~er L. Aletrino - 20.45 Dra·alorgJ€lkunmarkt wa~,stU 611 1~1jshoudend.,
ziek _ 20.55 Persoorichtell - 21.05 The Son~
Singers (vervolg) - 21.15 Mlcrophoon-Debutan-ten - 21,30 The Song Sinogers (slot) - '
N ~ W Y 0 r Ie"
19 Febr. (Reuter- 21.45 Draaiorgelmuziek - 22.00 Slui'ting':
Eastern). 44%.

•

Zeescn

COPRAB

•

JtJJISeV\ I:OOp.
.
ftrk.
• OeUDeo. ltoop.

Zenders DJi\ 31.38 en DJB 19.14 lU.
15.45 Daoomuzlek - 17.00 Nietiws' en~o
L on den. 19 Febr. (Reuter..East- nomlsch overzlcht (Dultsch) - 11.15 PiantJelll). Ma;art-versch. 20.10.- mld'pr. '
voordracht - 11.45 Sluiting.
Zertders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
20.30 uur), .DJN 31.45
.
A 1111:80 t e r d a, m. 19 Febr. (Aneta).
18.25 Volkslied - 18.30 Lichte muzlek' .Febr.-versch..
17% M~art-vefS(lh. 19.30 Nieuws (EngeIsch) - 19.45 Li<:hte muZi€~ 20,25 Gr<>eten aan: de luisrera.ars I 17%. f ~
20.30 Nieuws en economlsch overz!cht .- 20.45
Voorden kg.-amateur- 21.00 Voor dedaQO(J)).
mes - 21.30 Nie:uws ~l} 'econQ.(nisch overzicht
(Eng. DJE, DJQ en DJN, Ned. DJA,elll OJB)
Rad10jollfru;lal - 22:00 Fiw-elli tooLon den, ' 19 Ii'ebr. (Reuter-:East- 21;45
r'..te-1n:1euws - 22.15 Militalr concert - 23.30
ern). Qpenmar'ktprijs ,in st'aven fija Slultilt8.
per oz. 7.2.1.
j

..

verk.

De mal'kt opende en sloot. pl'ijshou

4

dend. 'feg.en het slot· bood de n'1arkt

eel\ stU aspect. ,De affaire was zeerge.

.

Hew-York
(RA!uter~Ba.atern)

18 Febr.

i

19 Febr.

.. u. n.m. 4 u. n.m.

~JAis

,

B. B. C.

~enders:

GSII 13.91, GSa 16.86. GSB 3J.55
18':30
Big
Ben. Orge'1recital - 19.00 "Uild~r
Cdpe spot koop.
2?ha
22 It
BigB'en", causerie - 19.15 Zangrecital (w8heet-s spOt koop.
- 10 Hlt6 20 l ,
p,raan) -- 19.30 Vari~te - 19..15 Leslie Bridgeverk.
2013!}e 'JOI3/
water· Quintet ~ 20,15 Nieuws en mooe11
• ' Maart KOOp.
20 11"
deel1ngen ...... 21.05 Dansmuzlek - 21.15 Slu113
• Apr./Jun1 &009.
2013/1. 20 / "
ting.
yerke
2015116
2013/~:
'l'ARWII
~nders: OSII 13.9'7, GSF 19.82, GSB 31.55
De ·markt 'was pr1js·hou<lend.
21.30 Big Ben. OevarIe€rd' vl'oolijk pro, C h t c ag 0, 19 Febr. (Re'U'ter-Eastgramma met koor en orkest - 22.30 "The
enl).
Met-versch. 136.
three admirals"-22,45 Verslag voetbalmatch
a16tno~erlngen
- 23.45 Lichte muziek - 2,1.00 Nh:mws en
KATOn
med'€({eelingell - 0.2Q Dansmuziek - 0.30
,
18 Febr. 19 Febr.
'.
N j~ VI Y 0 r k,
19 Febr. (Reuter- Slulting.
8he6t~ spet koop.
lOI'/u
20"/le Eastern). ·Maart..versch., 12.56;
\"elk.
2013,16
Paris·Coloniale
20'3!tt?
. Sheets Apr./Jui)l tooP.
:l013!] ,
20lii/ 1f
Zender TPA 2. 19.68 al.
13
verk.
201~h6
20 / U
DE CLEAR:L'tG ~IET DUITS,CHLAL'ID
18,25 Volksl1ed - 18.30 Concert - 1~.15
De markb sloot prijshoudend en Is
S~rvische kroniek over het leven: in Fl'ankrijk
- 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Concert
-22 dezer ge~loten.
St~lld per 6 Februiul
(relay Ra(Ho-Baris) - 21.00 Nleuws e....'1. ko.. lon-iale koersen - 21.30 Radiojournaa1 - 21.to
'II'£B,
De stand der c1eartng me~ Duitsch- "Le message doe Paris" ~'21.50 Jul'idische
causerioe - 22.00 "Un solr chez les hydroIan!d 13 aIs voigt:
pathes", hoorspel -- 22.30 Gevarieoerd concert
~ond.n
stortingen In Nederlan<l 1 25.564 M. van ,li<:hte mu~iek - 23.35 Sliliting.
Waarvan, beswmd voor ach~rstal1ige
UOlne
l. ~\.
\\)l'derin3e'l1, rentedlenst en vrije rekenln'g Duitsche' Relchsbank f 2.495 M.
OolClengte 25•• 1\1. Azle-ultzendfn.
! 18 FeIn'.
19 Febr.
, Bestomd voor nleuwe vorderingell
19.00
Gevari€erd programma (relay)
Zwarte Singapore cit.
123.070 M.
20.35 N:euws - 20.45 Zang-redtal - 21.Q{l
Lond-en FebrJMrt. 3i /lti aanb ::.7/ 16 aanb.
Stortlngen tn Duttschland f 53.179 M. Sportkroniek - 21.15 \Veekoverzicht - 21.30
Wit~ Munto1t ~if.
Nteuws (Hindustani) - 21.45' Vocaal proLonden Mrt.JMel
5',. &&nb. 51's &&nb. . Ultlbetallngen in Nederlan'd op nleuwe gramn.ta - 22.00 Verzoekprogra.mm~ ,,:,- 2·~.~0
,vqr'd.!3'r~ng,en J. 22,.550 l\rf.
3warteL.MDJ,)O.olil cu.
N!~Uws ..:.. 23.45 Nieu?s - 23.55 Operafrag-

J'

20 ll ft8

B,1). e

Air e s,
19 .Febr.
(Aneta). Fair average quality (slotno..
teering in papieren pesc;>s) p~r 100· kg.
Fe'br. levering 6.62.
11

os

Zceseti

17.00 Theemuziek - 18.00 The Queen's hall
<irchestra - 18.30 Wals - 18.40 InternatIonaal cabaret-programma - 19.10 Buiten.
nildtrs i>JA 31.38 en 19.H 1\1.
}{ome (E. I. i\. 1(.)
1aJn<.Lsch overzicht door delli h«tl' B. Slu1anef3
- 19.40 WIener schrammelmuziek - 20.00
1~.OO
Orkest-concert - i6.00 Dar.Wluzleit
GolfJengte 25,4 AI. Azie-uitzending
"Tht~ jazz glovers" - 21.00 Concert - 22.00
~. 16.t!J Sparooverzicht 11,00 NieuW8 en
otto Kennbach's OTch€ster - 22.30 Liszt
eoonomisch overzlcht
(Duitsch)· - 11.15
19.00 Gevarie:erd porgramma (relay)
rhapsocl!1een - 23;00 8luiting.
20.35 Opera.-progrJ.\.mma - 20.45 O'pel'ette- "Dod 81anzenhoedster aan de bron" (voor kin..
/
_.
. .
relectles - 23.45 Nleuws ~ 23.55 OpC'rette- d.'€ren) - 17.i5 Sluiting..
aete door eigen' orkest - 0.30 Sport- en Zenders t DJE 16.89, DJQ 19.&3 (vah 20.30
(Semarang)
laatste nleuws.
'
ttttt), DjA ;U.3~, DJN 31.45
16J.29 lU. en 88.16 M.
•
i~.20 Volkslied --. 18.30 Lichte mUziek:
19.30 Ni~uW8 (Engelsch) ~. 19.i5
8.00 Marscb en ConOOl't -:-.9.00 Tango-en
rumba-muziek - 9.30 The Boyd Neel string
Lichte muziek - 20.25 Groeten aan de luisl\L\ANDJ\G
orch~tra - 10.00 Dauamuziek - 11.00 srut.
teraarn -20.39 Nieuws en economl00h overting. .
.
,
zicht - 20.,15 Ca.t\serie - 21.00 Ma.rsc.hmuz,:ek
- 21.30 Nleuw8 en eoonomisch overzichfi
'16.30 : T~muziek - 18.00 Viool-sou _.
Nirom
(Eng. DJE, DJQ en DJN, Ned. DJA en DJB)
18.30 Zangnununers - 19.30 Kamennuziek .- 21.45 Radiojournaal·- 22.00 'jZirkus",
21.00
Concert Bratu-ent3emble. (Eventueel
spel m~t 'nluziek en zang - 23.15 SportoverBatavia I 1%6 lU
her)l~trending Phoht-programma) 22.00
z1cht - 23.30 Sluiting.:
I
I
•
SIUltmg. i
,
6.30 Oymnastiek - 6.45 Lucht1gJe gl'amophoonmuziek - 1.00 Gramophoonmuzick
(aIleen over de 5 a rchipelzenaers) - 8.00
A. R. V. O. : I(Soerabaia)
Sluiting - 11.03 Vroolijke· muziek - n.IO
Morgenwijdi:ng (V.G.R.O) - 12.00 Weerbe- Zendus: OSC 31.33) GSB 31.55, GSA i9.59
109.89 1U.
l':cht - 12.058erleuz.e muz~ek·- 12.30 LlJuch8.00 Marsch ~ 8.03 ~wijde muziek - 8.30 mwiek, - 13.20 Persberichten - 13.30 PO·
6.30 Big Ben. Scl1umann.·programma
Geva:d:eerd programma - 10.00 Wllhelmu3 pUlai'r :~ller~i - U.20 Pc>rsberi<:hten (hoc- 7.00 Religieuze uitzer.ding -.7.20 CQncert
- 10.03 Holla,nd~che levensl1edloo - 10.30 haling)' -14.30Sluiting.
'
door de Band of H.M/s Col<:Lstream Guards
Opera's en operetren-fragmenten - 11.30
18.03 Kinder uuTtje,met brietbeantwoording ~(j~10 Nie8~'fSl~~,~rlehwnen mededee'Populaire gramofoon.muzle:k liMO B~
.
~_.
'
stuursme<!ede'€lingeD - !Z.05 Amusements· -'- 19.00 Persbericnten - ,19.20 Gevarieerd .' '0 n muzlek - 13.30. PopulaIre hmchmuziek -- prograilillU'31 - 20.10 Engelsche, oonversatic- l Zenders: GSII 13.91, GSa 16.86, GSB 31.55
cursus - 20.30 Concert Nirom-Orkest - 21.30
14.30 Sluiting.
.
I
Phohl-sportpraatje - 21.50 Gramophoon-in.
1.8.30 B~ Ben. Orgelxeclt~l -: 18.45 Zan.g~
16.30 Marsoh - 16.33 Lich~ orkestmuziok ttrmezzo -- 21.58 AmsteTd. open1ngskool'Sell recItal (sopl'aan) -19.00 "EmpIre exchange
- '11.00 Theemuz1.ek - 18.00 Jo Vincent rfln - 22.00 Dansmuziek (all~eI1l over d'C' 5 ar- - 19.15 Haydn met zijn Orkest - 19.25
Louis 'valliTUlder zingNlI - 18.30 alaa~1nlStru chipel~nder~) - 2230 Bluiting.
pAra} and Harold" - 19.55 Londen.sche toomenten - 19.00 Sportuitsla:gen - 19.05 Klas•
r.!eelherinneringen - 20.25 Nieuws 'en mes:ek oor.ce·n - 20.30 RU~1sclw llederen -o.ede,eling-en - 20.45 Ka'lllelmUZiclc - 21.15
21.0() Dansmuziek -.. 21.30' OQn~..t - 23.00
Bluiting.
8. R. ,V.
Sluiting.
I
Zenders: GSII 13.9'7, GSF 19.82, GSB 31.55
~(avfa J 157.89 lU.. Batavia JJ bl.66 M.
21.30 Big Ben. "John Londoner 'at home"
Nirom (Malelsch)
. lJ.OO Gra·mofoonmuziek·. (Alleen op Bata- no. '1 - 22.02 Gramopl10:0nmuzlek - 22.~5
via 1) - 12.00 Muz~aal ~Uerlei - H.OO Boekbesprek'ing - 22.30 TrIo voor harp, flUlt
Bandoenl II· !~~! Batavia II 190
en cello - 23.00 ctnema-orgelredtal - 23.30 ..
Dansmuz1ek - H.30 Sluiting.
.
PLWJ 45
Sonaten·prograrnma ..... 24.00 Nieuws en me17.00
Gramofoonmuziek
17.30
Petrs.l>edoo€,clingen - 0.20 Dansmuziek - 0.30 Slui8.00Uitzending uIt Solp (S.R.I.). Plechtigc
herd'enk1.ng van Garebeg ~r in d~n .Kra- richten - .11.45 GramofoonJnuziek - 18.00 tIil.g.
"':
ton te Soe.rakana. Toespraken van! Z.V.H. de Zang en 'prkest - 19.00 Ge1l1€'n~ programSoeooehoonan en den Gouverneur - 12.00 ma - 19.30 FtImmUlJiek - 20.00 BoekbespreParis-Colouiale
Arabtsche llooeren - 12.30 Gevarleerd Ju'Qu.. king - 20.30 Kamermuzlek- 21.30 PhohitjQngprogrammt van het studlo-0rke~t -- relay: Sportpraatje ..:... 21.50 Oramofoonmu-.
ziek - 2~.15 Dall'::mU21h~k - 23.00 SJuiting.
Zender .TPA .. ?-5.60 '
U.OO Sluiting.
'
Bandoeng II 103, PLP 27
'6.45 V()lkslied-Oonc~rt - 1.45 Nieuws ell
Bandoeng P. ~I.,Y.
koers.en - 8.05 N~uws '(Spaan~ch) - 8.15
17.00 MaI~.j,sche lied/jea - 17.30, Ha.waiian'N~~~ws (Portttgeesch) - 8.25 Sluiting.
muziek - 17.40 Ll00eren van ,Hin<iOestan.,
68.03 !L en 90.63 1\1.
Zender: TPt\2 19.68
Bandoeng JI 103, .PMB "
.
6.00.
Gramofoor.muziek
9.00
Lichte
mu18.25 Volkslied - 18.30 Concel'~ - 19.15
j18.00 ~€ln.CIau€€Gch Katjapl-QrJt.oot ll\P.t.
z,!ek - 10.00 Concert - 11.00 Bluiting - 13.00 Spaansche kroniek over. het leven in Frankzang - -1.8.30 Arahische Ji€<tereu'. I
LWlclunuziek - 15.00 Sluiting.
rijk - 19.30 Nleuws (Engelsch) - 19.45 ConBatavia II 190
(relay Radlo-Pal·is) - 21.00 NIeuw5 en
11.00 Theemuziek - 18.00 London. symlJho· c-:l't
kolonia!e koersen - 21.30 Raqiojoumaal -11.00 GramophOOllplatenconcert van kron- ny orchest-.'(~ - 18.20 Dansmuziek - 18.40 21.010 ..Ch~s et g'ens d'au~fois", causeri'O
Hong.• en stamboelliederen - 18.00 8oenda- F~r:sberichten. Op go M. : Muzikaal program- - 21.50 Dame'rkroniek - 22.00 Cor.ocn
neesch Degoeng·Ol'kest ~ 18.40 'Liederen ma - 19.00 Ne<lerJandsche ca.baretli:edjes -- 23.30 Koenen '- 23.35 S'luiting.
van lfindoesta.n.
. 19.30 Causer1-e over heratdie-k - 19.50 Mar~ch·
n~uzlek- 20.00 Peter Do-mis-programma .-,Bandoeng II 103, Batavi'l. II 190, '.: 20,.30 Vocaal programma - ' ~1.00 Klassiek
R.)
I{olue (E.
P.MU 45,
,'" .
cOlk.e'l't - 22.30 Vroolijke gr~unofoo·l1muz.iek
23.00
Sluiting.
19.00 P.~rs- ell spQ1'tberlchwn (ind.fen
Golflengte 25.1 1\1. Azle-uitzending
aanwezig) - 19.10 Yang Khim:'i'llW1mezzo
19.00
Gevarieerd porgramma (Telay) - .19.30 Maleis1:hhoorspel van de vereen!ItV.llI.J. (~enlarang)
2(\.35 Nieuws -:~0.45. Cau.~elie me~ muzlkal~
ging .,HaUmO'clV' - 20.00 Hawaiianconcelt
b€tgeleiding - 21J5 Nieuws (Engeloch) van de ,,south Sea Croon€rs" - 21.30 Soen~1.30 Symphonie-concert ;H.·i5 Causerlo
dau€€sch conce,rt door hct ~goe~g-OrKes't
161..29 1\1 en 88.76 ill.
,,,"- 22.00.Vccaal en illiStrumentaal programma.
van den, R-egent te BandO€ug.
.
3.QO Concert _ '11.00 Sluiting.
~- 22.30 Nieuws -- 22.4:5 Sluiting 23.15
NiJcu\Vs 23.55 Popnlaire symph(mieen
Bandoeng 11 103, Batavia. II 190,
.
.
P~U( 45 P1\IN 29
16.30 'I hrellluziek - 17.30 Kmderhalfuur· ,
0.10 ItaUaansche plcza -,- 0.20 Vocaal
tje - 18.00 Paul Godwin speelt - 18.15 Pel's· ccr.~·ert - 0.30 Sport- en laat.3t~~ nieU'.~s. ,
22.30 Scendan€esche gameJanbe3peling berlchten 18.35 BIlly Bartholomew's
('ietvolg) - 23.30 SluitLnff.
De1phlanIS spelen - 19.05 Opera.fragmenh'n
"-- 20.00 Symphonie-ooll<:ert - 21.30 Licilte
V. O. R.
(lllaleiscb)
muziek - 22.00 8luitin,g.
"
.
ZENDEHS

R. V. 1\'1. J.

I'

-'

LoA~t)f Mt'.lMeJ '

3' 1t4.j'elIc. "'3 i,anj).

Achterstand / 30.190 M.

ment - ,0.30 SpOrt-, en'Jaatste

n.)

n!eu~.

•

oJ. .A.

?

,

I
I

O.

105

~J.

109.8,9 lU.

17.00 Javaan:s-che liedere'l1J - 18.00 Soendanee.:epe U€deren - 19.00 'Arabische Uedel"en
-- 19.30 Krontjong en stamboel -- 20.00
Krontjongorkest "V.OE." - 22.30 Sluiting.

Pbohi
16 88 ~I
,
." •
19.00 K.R.O."'programana. 1'. OramophoonmuzIek,
De were1d in vogelvlucht,· door

ANDEItE

A.I{~ V.O•. (SOerabala)

. 8.00 Ketjapi'Qrk€.st "Poosa,ka Bekar Gal1h"
-, 10.00 Int€rmez:zo ChIDeesche liederen 10.30 Hawai~i:m - 13.00 Javaansche lled'2ren
~ 13.40 Al'ab:xhe Ue<ieren :- H.OO 8luiting.

a.

.

"'

I

.~

(t:.

l\[.

?OO Gramofoonmu~iek - 8.00 God~di\;n&t
oefenllng U.K.R.Q's'> ~ 9.00 Epiloog - 9.30
Genremuzlek - 10.00 Hollan<tsche 1J.edj-es _.
10.30 Concert - 11.30 Dansschlag~s - 12.00
Lunchmuziek - 14.00 8luiting.

D. B. C.

~I •

Phohi'·

B () In b a. y, 19 1t~ebr. (Reuter..Ea"t..
enl). Cash 50 l'\lpees 4 annas. Verr.
media IMaart 49 rupees 1 Qnna. Verr.

.. -- AlmlIJunl kOOp.

verk.

(~Ialeiscb)

17.00 Hawaiian - 11.30 Asmbon€esch~ liec'€Ten - 18.00. 80endaneesche liederer£ -18.40 Persberkhten -19.00 Ver'zoekprogramrna - 20.00 Radlotooneel "Peng-llboer Hatl"
. , :
- 2-1.00 81uiting.

•

18Febr.

Phohi

Paris-Co loniale

It

~roductenv'markten

8.30 Krontjong . ..:111 stami:>oel -'- ~.OO Am'oo ..
I:eescl1e li€d'8rel~I-':' 0.30 HawaEan ~ 10.00
B1.uit'!l1g -- 12.00 Ketoprak --- 12.30 ~Ocel1d9."
De-e3cli'a }i'E-Geren. _.. 13.00 Maleiscl1~ Eecteren
-- 13.30 Arabicche H4xle-ren - 11,00 Sluitin;{.
1'7.00 Javaan.sche liederen - 17.31) Seen..
Q.fl.ne~sclle liederen. -'- 18.00Chinee«he lle~
<.::er'€n -- 18.40 Persooricht.e'll - 19.00 Wester..
sche l1ederel1' -- 19.30 B€rantwoordin\J lui\)·
ttl'fappor~en. -- 20.00 Krcntjor:'6or;wst "tlc
~ter' ~ 23.00 Slu~ting.
')

12.'192.--

de ver.
J

C:

161.29 M. en 88.16 1\1.
16.31) Theemu2iek - 18.00 P!cr-sberichten 18.20 FiImzallg - 19.00 Instrumenta.al con·
~rt 20.00 Dansmuziek- - 20.30 Concert
Bratu-ensembl-e - 21.00 Eventuee'le herult·
z;endlr.g Phohi-pr9g-ramma - %2.30 Sluiting.

~.'j"'"

opcont~~; ,. " vermogel1s~l.

l03,plp ft

v, 0_ R.

R. V. 1\1. J. (Senlarang)

3.782.462.-

n

-'0

2.069.583.22.700.691.5.432.053.2.723.ZQ9.-

"

3.400.000.-

Ua1\do~ng

AcUwang Ph()h1·.program~a.

1>.

,C<)uponbelasting
, ,~chten ,en boeten van zeS'?l
(
Rechten en bc-eten van registratie
Rechten ell boeten van successie, van overlang bij overlijden en van ~chenk1ng
Opbl~ngst del' loodsgelden

(~Iuleisch)

Nirom

20.00 wnneimus
20.05 Toespraak vanwe17.00 MOc!-ente Chineesche muslek - It.~O
Sit> de' A.M.V.J. -"' '20.20 K.R.O.·progmmma, Gevarieerd Amboneesch programma - 17\1.0
1. Marsch, '2. Wat in Nederland verccheen, soendaneeccne wajangfragrnenten..
door Anton van Duinkerken, 3. GramophoonBandoeng n 1(}3~ Pl\UI ~3
muziek, 4. De wereld in vogelvlucht door
Paul de Waart, '51 Van; en voor de rnisslepast,
1~.OO uavaan::::he ketcprakverhalcn ----'" is.iil
6. vaderlandsche kronlek - 21.20 Gramo- Vier ·}j2kelld~ Sumatraansche llederen,
phconrnuslek - 21..30 Van mail tot mail in
Holland ~ 21.-50 Orgelbespellng -'- 2Z.().')
Uatavl'a. II 19()
Persberlchten - 22.20 LSIUi~ir.g.
il.oO .ravaansche wajanarragrnenten .s:
11.45 &j:ndane£-<sche garnelan - 18.15 KrOll:;'
tjor(J'- eru 5tamb()~I-tgramophoonplatencoll:'
lee-St~n
-cert.
Bandoenj; n 10..3" .Q~ta.via II 19C).
Z~nd~r8 )>Jj\ :31.3'8 ell OJ8 19:,1 ~I-.
1')u1 4&
is:30Wagri'.2r-COIl%n - 16.,15 Vlcol en
19.00 Perso2ridnen ':-:'19~15 Ekk wat Wil~i
piano -'" 11.00. N:euws en weekoveralcht ~, 20.00 Speoiaal gambang-kromongprogram(Duitsch) - 17.15 'ouce helchnlied(t:'211 rna van gramophconplaten -~ 20A5 -Javaan17.45 Sluitillg.
sene Lederen - 21.30, ;,Ooster:sclle Niromomrcep 1937", een radio-revue ot> grarrioZenders: DJE 16..89, DJQ· 19~83 (vail
phconplaten,
'
20.30 uur) DJN 31.f5
Bandoenx
II.
1l}3,
tlalavh\
11 1~~
18.25 tVolksl1ed. Pl'ogramma-ov~r2icht.-:.
... t
P~I1{ i5
18.30 Lichte muziek - 19.30 Nieuw3 (}<~1~
gelsch) -- 19.'15 LIchte muziek -- 'ZO.25 oroe22:30 K1'Ontjongl:£derell - 23.00 l\!alei::-..che
ten aan de lutsteraars - 20.30 N~:euws en llederen van Singapore - 23.15 Enkele Chi\Wekoverzicht - 20.45 Voor den Zonda,gavora r.eecche Iiederen - 23.30 SluithYJ;
-- 21.00 Litterairo voordracht -- 21..30 N1euws
en weekoverzlcht uSng. DJE, DJQen D.IN.
Ned., DJA en DJB) -:- 21.15 Specia31 WagO.
l ..e r-programma 23.00 Vt:'01' de jeu~d
"
23.30 8luiti~.
105 1\1.

Batavia I 151.89 ~I., Batavia II 61.66 1\1.
17.00 Gramofoonmusiek - i1.30 Persberlchten '- 17.-15 Vervolg gramotoonmuztek .l.8.00 vtool-solt -- 18.45 Rlcha'rd Crooks en
f 32.402.~1.-*) . 1 32.915.536.-'~, . Benl~lino Olgli zingen - 19.30 Mexlcaan*) inclusle! f 234.291 .<f09dehandbe'~~stir.g,
sche uedjes - 19.45 Buitenlandsch overzicht
door dl1'. IJ. F. Jansen.- 20.00 Hollandache
lieddes - 2J.00 oevarleerd ' progra,mma Opbrengst over de
1/12 der taming
22.00 Gramofoonmuziek -'- 23.00 81uitillit.
rnaand Jan. 1937
\
f
456.423./ 1.150.000." 6.600.486." 7.000.000.. Bandoeng
i\l. Y.
133.333."
183.()~1.- •
II
208.333.."
221.881.416.667."
546,412.-3().623.16$.~1.~
" 2.427.701." 2.354,167......
JJ
583.333.,"
487.675." 4.448.301." 4.416.667... 2.91,6.667." 2.788.074.37.~62."
39~3.4.098.547.." 5.000.vuv.,.
623.823.416.667." 2.373.914;" 1.550.000."
1.126.225,'-" 1.166.667.-

" 21.399.411.5.507.730.2.719.7n.-

Vermogensbela~ting

Paul de Wa~.rt, 3. Van en voor de misstepoet, 4. Gramophlonmuzfek, 5.: AJctuee~e
aetherflltsen, 6. VaderlandiSche krontek. .

Zuiver bed]ag der kohleren (met inhegrip
van de opcenten voor
het Leenlngsfonds ,
1914)' voor den vorl ..
sen dtenst tim de-:
zeltde maand van het
vorlge Jaar.

Kohieren voor
den dllcnst '31,

ring.

VJERDE

Bn

'5 0 r a v e n hag e, 17 Februarl 1937 (Aneta-Hcxand).

I.

~I

Radio;.programma ·s

,()verzicbt vall den stand der Hljkamiddelen (Iioofdsom en

B~naming

1937

10;

PM

'
'6.30 Marsch - 6.35 Gymnastie'k - 6.50
Gramofoonll'luziek - 8.00 Sruiting - 11.00
Marsch - 11.03 Populaire bands - 12.00 Gra·
mofoo-rmUZJ:ek -12.30 Instrume1l'taal lunch
pl'Cgramma, - 13.30 Gevarieel'G cOl1ce'l·t -.
11.39 Sluiting..
ia.30 M~wsch _ ,16.33 Weensohe walren _
17.00 MUZ.'2k €11l zang om 11.15 onderbroken
door Persberiehten. - 18.00 Opeta-h·a,gmen.
ten - 19.00 FUmschlagers - 19.30 Capetkwal'tet - 20.00 Boekbespreking - 20.15 Twee
potpoun1een - 20.30 Lichte klassleke planomuziekt; daarna ja~ - ~2,OO PalU?m~i~k .23.00 SIUitin~.
,
•
j.

I

4

N'rOIn: Bultenzorg 13:2 M.. Ch~TirA)n H'1
M., Pekalongan 92 MoO 30ekabuemi 193 M.

Bondoeng 120 M.. en de '\r('hip"lz~nder1
Bandoeng (Y 1) C) 20 M. 27 M. (p L P) PO
29 M. IP M N>. Soe('abala I ,y D 81 J5 M.
tussch~n 8.00 14,36 en 31 M 'v D AI van

6.30 - 8.00 en 'Si a vOlld~. TalldjoniJ Prlolc
t Y 0 A) 50 M. tUSi5chen 8.00 -.
U,30 ton ot)
99 M (Y 0 AI van 6:W - R (10 fin

.~ lltlon(b.

NirolU Oost- en 1\ndd~n·Jilva: Soerabaia
U 196 M.. Bell1ara.ng 122 MoO M~Jang 191 M.
OJokJa 181 M.. 8010 188 M.. TJepOe 186 ~
B.a. v;: Builentor. 1562..3
ml lU.J8.M.

~l..

Soek.aboe-

Luyk3 Batavia. (OJ 143.01 M., aIleen
dagen 8~ - 10 en 6~ - 8 UUf.

werk..

\)
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daagde, toen In 1824 Elout MinIster van
KolonH~n werd. Drie Iaar later verviel
men echter weer in de oude beperkende
LIt
bepallngen. Onder de nleuwe voorschrltten komen de zonderltngste verordeulngen voor; zoo. werd bijv. aan de
•
plaatseltike autoriteiten verboden een
relspas uit te reiken aan actlef dienstdoende leden der schutterij, hetzij particulieren, hetziJ a motenaren, alvorens
zij hunne wapenrustlng en equlpementsstukken behoorlijk hadden vertoond. De
•
contribueerende leden der schutteril
mochten niet van een relspas voorzlen
Kortsichtige politick, 'die ~ich tot 1860 hlllulliaa!cle
worden voordat zij hun contrlbutle
hadden betaaId
daaromtrent toch beperkende bepallngen
•
.
HISTORISCJlE BIUEVEN
noodig. Volgens een publicatie van deze
heeren van 1818 mochtniemand op het
Ofschoon in het Regeerings-Regl'e'van
ment van 1830 het recht .van verblijf
efland 'Java aan wal komen, voordat de en dat van inwoning reeds waren onderonzen medewerker V. E.
gezagvoerder van het schip bij aankomst schelden, werden in 1934 belde rechten
ter reede een lijst had Ingevuld, houden- meer speelaal gesplitst en een verdeeling gemaakt tusschen vaste en tijdelijke
de naam, ouderdom, beroep, landaard inwoning. Zij, die volgens de bestaande
Nededantl is va,n oudsher een
en laatste woonplatas van elken zich aan verordeningen verplicht waren zich een
gastvrij land geweest, dat zijn gl'ellboord bevlndenden passagier. De passa- schriftelijke vergullning tot verblijf in
zen opellstelde VOOl" iedel", die Olll
gier ,zelf was, zoodra hij aan wal kwam, Indie aan te schaffen, werden onderwelke reden ook cen tehuis binnell
verpllcht zijn: papieren aan den baljuw scheiden in vaste en tijdelijke ingezetede poortell onzer stedell zocht. llet
af te geven. Bij verzuim werd hij onde nen. Deze categorieen waren aHe weder
r onderworpen aan verschl1lende bepais waar, d,rt bjj de toelating van
politie-toezicht gesteld, terwljl een boete lingen, welke slechts SChCl}en uitgedacht
vreemdelingen lliet aItijd uitsluitend
van I 30(> werd opgelegd aan ieder, die om den menschen last te' bezorgen. In

I ft(I-ie

't cerleden.

Vreemdelingen

/

e·I9 en Land

Vestiging steeds systemctischbelemmerd

lwogcre gevoelens 0)) den voorgrond
stomlCll, doch dat oolf. eigenbelang,
met name de toestrooming van
vl'eemd I{apitaal, een rol speelde,
maar lliettemin was 1I0Uand Ol1getwijfehl cen goed land V001" vreemdelingen.
ir~t 'ion

de hand gelegen heblJeu,
uat onze vooroudel's, dIe llaar lndie
tr~~k~n, daar denzelfden geest vall gastvflJhCl(1 huldigden, docht lliets is 111111~er. \~aal'. De Ncderlander ill I11die'moge
mdlvldueel van ee'u gastvrijen geest
doordl'ol1gen ~ijll geweest, de Overheid
\'/as dit allerminst. De oOl'zaak hlervan
i~ te zoeken in de opvattingell Oli1trent
Kolonisatle onder het bestuur del' OostIndische Compagnie, welke meebrachten dat in iederen vrijen burger Cell belager v~n 's COlUpagnies monopoUe
werd gezIen, z,oodat het verblijf in Iildle
van vreemdelil1gen en ook van landgenooten, door tal van bepalingen beperkt werd. Qndanks de krachtlge
vertoogen van mani1en als Coen,
Maetsuyckel', Van Goens en andere
voorstanders van de .vestiging van een
sterken Europeeschenstal1(;'· in IndiC
blevenBewindhebbers het ontstaal~
daal'van tegenwerken, waardoor de Europeaan .in lndie een ondragelijk bestaan
leed'. Met recht schreef Van Goens in
1684 dan OQk :
VOOl'

"de gemeente wordt als de keel
toegebonden en (is) oniJekwaam'
d'Ed. Compagnie eenig voordeel toe
te brengell, gelijk de ondervinding
genoegzaam toont, dat aIle ingezetenen zoo arm worden als wormen".

•

Gedurende de geheele 17e eeuw werd
streng vastgehouden aan het beginsel
om al wat vreemdeling was zooveel mogelijk te weren en men ging daarbij
zoover, . niet aIleen Nederlanders" die
naal' Indie vertrokken aldaar als vreemdelingen te besehouweu, doch ook de in
lndie uit Hollandsche ouders geboren
kinderen als zoodanig aan te merken.
Opmerkelijk is in dit verband de In 1634
door de staten genomen beslissing, dat
zekel' ~rsoon, die in 1621 naar 'lndie
'was gevaren en daar in 1632 was overletten, moest gerekend worden In de kolonie slechts for ens geweest te zijn
er zijn domicllie in Zeeland te hebben
behouden. Ook in de 18e eeuw wordt een
vestlgiilg In Indie op allerh~i manieren
bemoellijkt, hoewel af en toe, wanneer
de Compagnie en voordeel in zag, tijdelijk eenmeer tegemoetkomend standpunt wordt ingenomen.
Is een dergelijke gedragslijn nog te
begrijpen onder een bewind als dat der
COlMpagnie, minder duidelijk is het, dat
ook na den ondergang van dit lichaam,
zelfls ,vel' in de 1ge eeuw, cen zelfde politiek wordt gevoerd en het .recht om
in Indie te verblijven or er zich vrijelijk
te bewegen, ernstig belemmerd wordt.
Dit tree<1t duidelijk aan het licbt in
het ontwe'rp-oharter van 1803, dat'weliswaar nooitkiracht van 'wet heef't verkregen, doch dat in hoofdzaak toch de
gl'bndslag Is geweest voor <Ie laten~ Regeerings-Reglementen. Volgens hetpntwerp-charter mochten zij, die niet In
dienst van het land in Indie waren gekomen, behoudens met uitdrukkelijke
vergunning van den Raad del' Aziatische
Bezittlngen of van den Gouverneur"Generaal in Rade, 'zich daar n i e,t v e st i g e n, maar moesten zij vertrekken
met de schepen, waarmedeziJI gekomen
waren I Zelfs de burgerlijke en militaire
all1:btenaren mochten na ontslag uit
's Lands dlenst niet langer in Indie blijyen dan hun bepaaldelijk werd toege...
staan. Zoo wilde het "de poliW:~ke voorzlgtlgheLd", een begrip, dat echter nergens nader werd verklaard.
Gelukte het. een vergunning tot vel'blijf in Indie te krijgeu, dun. mochit men
zich niet ophouden buiten de hoofdplaatsen en steden, waarvoor ide toestemming
was verleend.
'ren gevolge van het in 1814 tusschen
Engeland en Nedel"land gesloten tractaat, werden Elout, Van del' Capellen en
Buyskes als' Commissarissen-Generaal
naar lndie gezonden totove~neming der
Nederlandsche bezittingen uit de handen der Engelschen. Hoewel in hun instructle niet gerept ward over het recht
van verbIijf, achtten de Commlssarlsscn
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VIJFDE BLAD

£
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D:e E i It cl el
Onze vriend Jozef is vijftig [aar. En
in alle opzichten klaar en genegen om
af Ite vloeien.,!
.

.~Iij heeft een vrie.ndelijk pensloen, E~
hi] heeft e~~ beetje gespaard. En h1J
heert v.oor zijn doen hard gewerkt.
B
d'
. J
f
oven len IS oze een verstandig man
geweest.
I '
:
Hij is niet gehuwd vaar de [aren des
onderschelds. Hij heeft zijn eerste ' verlof als vrljgezel genoten. 'Hij heeft veel
gereisd en veel gezien.
'
','
.M~~r tiJi'lens [z1jn Ievensopbouw heeft
hlj een wrakke .hoeksteen geplaatst Jozef is op een overigens verrukkelijken
ochten? ve r beneden de formule Y2 X
plus (1 ~etrouwd.
:
Toen_was Jozef een normale veertiger.
Maar de bloem zljns harten teld~ instede van zevenentwintlg eevst drieentwintig levensjaren. En dl'1eentwintig plus
tlen is ...... 11rieendertig !,En daar bezonder daal'van aanglfte te doen, een 1842 werd aan de vergunning tot ver- gint de schoen te Wi'ingen.
~
pas aangekomene huisvesting verleende blij f of' vestlging nog toegevoegd de
Jozef heeft het allemaal' brecdvoerig
eisch tot het overleggen van een borgin ide vrlendenkring op het platje ulttocht
van
twee
te
goeder
llaam
bekend
Na verkregen vergunning van den
gelegd.
I
staande vaste ingezetenen.
Gouverneur-Generaal om zich in of bij
"Ik wil nu eii1delijk eens r u s t!" BatavIa op te houdeu, werd door den
In de acte moest worden verklaard,
baljuw een schriftelijk bewijs daarvan dat de persoon, te wiens behoeve het aldus Ibetoogde Jozef - "en ik wll l1U ook
eindelijk eens volkomen mezelf Zijl1. Doen
afgegeven, vermeldende den tijd van het stuk werd afgegeven van onbesproken en laten wat ik zeff graag wiI. Ik ben
verblijf. Voor vcrlenging van ,dien tijd gedl'i:\ g', handel ei1 wandel was en dat vijfentwintlg jaar loge in lndie geweest.
rnoest een nieuw vel'zoek aan den land de onderteekenaars zich onder, aIle om- n~ die vijfentwintig jaar .ben ik vlerenvcogd worden gedaan. Zlj, wien het ver- standigheden verbonden den betrokkene, t.winUg maal verhuisd. Een e c h teigen
blijf was toegestaan, ha,dden tot het zoo bij tot al'moede mocht geraken, g~ huis heb i'k nooit gekend. Ik heb met
doen van een reis over Java, zelfs wan
heel te onderhouden; hem. bij ziekte en uit koffen; geleefd. En nu wil ik'voor
neer zij ~ich buiten Batavia of d~ :~j doen verplegen en beha1idelen, hem het te laat wordt nogeens in mijn
Ommelallden wilden 'begeven, een bijzOll 11 wangedrag op hun kosten uit lndie e i g e 1l huis wonen !"
dere vergUlluillg lloodig. In dat gevai te doen vel'trekken enz. ~n3.
"Ik oak", zei de makelaar, "en dan op
mocht men geen andere plaatsen bezoeIn
de tweede heHt del' vorige. eeuw Wassenaar en met all e gelllakken !"
ken dan die, W~lke in dep verstrekten
l\-faal" Jo~ef bleek nlet geporteerd vooi·
reispas vermeld stonden, tel'wijl aan de brak een stroom los van geschriften, bro- W1a&senaal'.
'
chures,
tijdJschriften
dag'blad-artikeResidenten op poene van ontslag verlen,
pal'1ementaire
redevoeringen
en
wat
baden was III de passen eenige wijzlging
\Vassenaar lijkt hem niet l'ustig, niet
dies meer zlj tegen de knellende ell
te brengel1.
kwellende overheidsbepalingen betref- s til genoeg. Hij Iziet :zijn retraite meer
Om zlch metterwoon op Java te vestl- fende het l'echt van vestiging en ver- ergens op de hei,. bij:Oud' Reemst of
gen had men ook eell u~tdrukkelijke vel'- blijf in Indie. ras in het Regeerings- Hoog Deelen of zoo. lEn ]dan Iden heelen
gunning van den Gouverneul'-Oeneraal Reglement 'Van 1860 werden de 'voor- dag' in plus fours olin een short. En
noodig. Werd op het betreffende verzoek waarden 'tot!toelatingimilder, doch welke geen gezanik meer met colbertjes en
gunstig beschikt, dan ontving men een schade de tevoren gevoerde politiek In~ model-winterjassen en pothoedjes en
acte, die tel' Secr'etarie van de plaats, die heeft berokkend, is niet onder cij- slobkousen. En dall een paar mooie ponden en cen Fongersrijwiel, en desnoods
waal' men zich wilde vestlgen, moest fers of woorden te brengen.
wat tuinieren of kippen houden, en een
worden geregistreerd en was men vermooie ibibUotheek lmet leeren clubfaupllcht In handen van het plaatselijk be- (lSYi;!llIi!l:J~~'§~,5a~ teuils en
ja, en bovenal een knutselstuur af te le~~en een eed van t'rouwaan
bank! En
ja, en 1111zit hlj met Y2 X
Z. M. den Koning der Nederlanden, aan
plus f1 ! ! ! ~
.
den Gouverneur-Generaal en gehoorDe hordnekkigsfe
\Vant Mathilde ,voelt voorloopig nog
zaamheid aan de wet ten del' reglemenniets voor ide hel en niets voor de denten. Aan de ingezetenen' op Java stond
netjes. Ze1fs Wassenaar lijkt haar te
het vrij over het elland te reizen, mits
bedoort oogenblikkeli;k bii
eenzaam en te afgelegen'. ;
voorzien "Ian een reispas, welke op elke
gebruik van
plaats, waar men kwam, gevise~rd moest
Zij wil r e iz en!
I
worden.
"Reizen !", jlucht Jozef, "als maar
Was het dus een heele toer Java binPASTILLES
r e iz en! En ik ben om zoo te zeggen
nen te komen, het te verlatel! was evenal vijfentwintig jaar op rels I Dadelijk
min eenvoudlg. Zij, die Java metter3611 als lk het zegeltje voor mijn pensloenwoon wilden verlaten, waren verplicht
ten minstezes weken voar hun vertrek
hun voornemen bekend te maken In de
Bataviasche Courant, opdat een iegelijk
in de gelegenheid zoude zijn, zijn zaken
~net Ihem te relgelen. Eel"1St dankreeg
men vergunning om te vertrekken.

I

"

HOEST

VALDA

---

Er werd met deze voorschriften niet
gespeeld: opboete van I 1000 waarvoor bij niet-:betallng schlp en lading
executabel werde~ verklaard,was het
aan aUe gezaghebbers van schepenverboden, personen van Java te vervoeren,
die~iet voorzien, waren van een vertrek.pas.

EIOENWljZE LfEDjES
Z ij ',It e· ,.

Inderdaad was de openlegging van
Java, welke vooral door Elout werd voorgestaan, onvereenlgbaar met de beperkende vestigings-voorschriften. De Regeering dadht er echter andel'S over,
Wal}t omtrent 1824 ziet men een terugkeer tot de oude bepalingen, hetgeen
Elout aanleiding geeft te schrijven :
"Zoo het schijnt is het verlangen
der Indische regeering, om alle Europeanen van Java te weren; ultgezonderd die belloodigd voor de
burgerlijke en mi1itaire dienst, van
zeevaart en handel, en voorts voor
.zoodanige fabriekmatige ondernemingen en indlgo-makerijel1 en dergelijken, die" meer kap.itaal en vernuft vereischen, d~n bij den Inlander wordt aangetroffen".
Niettemin werden de bepalingen steeds
'meer verscherpt; wie na 20 Mei 1823
verlof kreeg zich op Java te vestlgen
moc'ht zijn woonplaats alle~n kiezen t~
Batavia of binnen 10 palen afstand van
de ·stad. Zij, die reeds op Java, doch
ouiten BataVia, gevestIgd waren mochten niet van woonplaats verande~en. Het
gevolg was, dat aIle ondernemingsgeest
gedo?d werd, doch cen betere toekomst

ZOO

? ? ? ?

(klachte Ivan 'een bedrijfsleider op middelbarel1,
lee/tijd over ~ijn particuliere secretaresse, ook
,.
I ,
I
gezegd ,P.S.)!
I

Het is curleus, dat dergelijke voorschriften en in het bijzonder die op het
stuk van vestiging, beschouwd wel'den
als een uiting van vrijzlnnigheid der
Heeren Commissarlssen-Generaal,. want
mocht men zlch tevoren slechts te Batavia en in de Ommelanden vestigen,
thans kOl1 men zich, zij het ook met den
noodigen omslag, ook elders nederzetten. De gevolgen dier' "vrijzinnigheid"
bleven niet uit; vele Europeauen vel'spreidden zlch in de binnenlanMll van
Java en in de Vorstenlanden, waar zij,
aangelokt door het stelsel van landverhuul', groote cultuur-ondernemingen
stichtten.

Het 'meisje, dat ik dan. tenslatte
Als mijn P. ,So heb .aa;,ngesteld
Uit vier 'dozijn, die ,rejlecteerden
En bij mij hebben aangebeld,
. Bezit diploma's :van 'examens
, Op vrij-wel allerlei gebied,
Maar wat ze bovenal moet kermen:
GOED NEDERLANDSCH, d a t kent ze niet
JUijn P.-S.-meisje tikt ;metvingers
Waarvan. de napelszijn gelakt,
Te!wijl zij zlch na 'elke zinsnee
Om. neus ~n kin :eerstbij-bedakt ;
Zij tikt met aUe tien ,haar ~vingers
In {tetsysteern ,van ,pni} ,een ,biet /"
Gemiddeld per minuut twee woorden,
Want snel.ler tikken ,kan ze niet / .
Mljn P.-S ....me.isje vindt haar kleeren,
Haar kruller~ en haar slanke lijl~
De dlngen, die in, haaT. lbetrekking
Beslissend, want aanrninnig zijn,
Jl,faar l;lat haar baas in haar !let ,lie/ste
Uitsluitend een typiste ziet, ,
Die vlug enaccuraat kan werken,
Dat 'voelt en~at ,begrijpt zij niet.

,~

senaar of Renkum of Dieren of Brummen denken. Maar eel' s t gaan ze
nu ...... 'genieten!

Z''suerd,(l asche Acousue
·k

,Na de wereldrels gaan ze even de
familie opzoeken. - eventjes maar, want
als je eenmaal met pensloen bent, ale
ij Ii.e R It S t
jeje famille alsregel meer dan 'Je Het
en meer dan betaalbaar is. En daarna
besluit betaald heb, wil zij naar Austra- regelrecht naar de wlntersport.
lie.\Vant dat ligt vlak naast de :deur.
En d a t wll Jozef ook weI.
En het is zonde als je daarvan nu niet
protlteert t Daar kom je later niet meer
Maar h ij ziet zich 's morgens al vroeg
tee. En van Australle wll zij naar Nieuw- op de latten, en dan lekker moe thuls
Zeeland"..
komen, lunchen, tukje doen, borrel
"Mooie natuur I", herlnnerde de groot., drlnken, eten,' hoogstens een uurtle
handel zlch.
bruggen en dan als een haas naar bed!
"Daarom", vervolgde Jozef, :,om die
natuur en die warme bronnetjes en de
vulkaantjes en de natuurlijke warme
baden! Dat heett zij ergens gelezennet als jij. Allemaal de schuld van die
jongelui van, de toerlstenbureaux. Die
brengoen met hunplaatjes en hun opgewonden verhalen de rustigste menschen tot ~werven !"

"I!tflIi'IjII'N,.

J'A_

'. . . . . . .

N.V.levensverzokering Mij.

ARNHEM
'l)

Kantoor

te

Batavia... (enlrunl

Mijn P.-S.-meisje schijnt ~te denken
Dat ik van. lwar ;odeurtles houd,
Van haar gegichel 'enJ/7,aar tinka's
Eneens zal zucht~n : "schattebout ......"
Maar,zij vergeet, aat ik ,p.at lachje
Eft alle ,bokken, p,iezijschiet,
Slechts '-z;an een kal/Je kan .verwachten......
En kat/fes, 'die bemin ik :nlet.
J
lIet l7leisje, ,dat als mljn Pe-esse
lIaar werk, ,nou ia ...... maar' bijzaak vindt,
lleejt tlwls ,vertelcLdatzij Twar ,Ouwe I
Ai vferkant om ./war vingers .windt. ...... 1
Maar dat ,die 'Puwe reeds per Trekker
Een oud 'en ,leelijk :meisjevroeg,
'
I
Dat Wilder ,lippenstijt kan. we r kelt"
,
Dat lwort ·ze str~ks nog ;vroeg genoeg / /
p.e.e.
BRAMMETJE.

D:e wll desnoods weI een uurtje op
den UebungshUgel, en desnoods ook nog
wel even in de buurt rondghjden, maar
ze,moet er niet stijf en' ook niet moe
van worden.
'
\Vant 's middags wiI ze echt gezellig
thee "drinken en nog gezelllger tlansen,
en zich dan feestelijk kleeden en opschilderen, en dan een cocktail drin..
ken, en ~an ,na het diner ,weer dansen
en gezelschapsspelen onder mijnheer den
hotel-entertainer, en ......
En. dan knapt Jozef natuurlijk onherl'oepelijk a f !
\
En na de,winterspOrt ~vil MathUde
eerst naar de Riviera, en dan de lente
meemaki:m aan de zwitsersche meren of
zoo, en dan nog eventjes naal' Florence
en Rome, en tegen liat het zomer gaat
worden naar de Oostenrijk:sche meer·
tjes om' te zonnebadenen tezwemmen
en in zwelhpakjes te dansen ~n ......

En tegen dien tij d is Jozef 0 f doO<t
of van t~fel en bed scheidende.
,
3607
~~~
.,Wat zouden jullle nu ~ in mijn geval
doen ?", jVroeg':pe afgeknapte.
"Ik ZOll ~eggen: ga jijmaal' aIleen!",
"En ~oo en pa8sant kUll je nog even overdacht. de am.btenaar.
naal' Van, Diemellslalld en naal' het
,',rk ook", vonU de makelaar, "en ik
pakij.':;", zei' de makelaal', "dan sta je op
gillg ,bovendien op de fondsen zitten I"
histol'i.')chen grond!" ,

Noordwijk i5 -- Tel. 1255 Welt.

"M1athllde houdt niet van het eeuwlge
ij.')", wist Jowf, "lllaar zjj wiI onherroe-

v,e1ijk naal' China en naar Japan. OOk
hobby van groot-toeristen! Wat
1.5 et" voor OIlS uu in China? De luschtjes
ken ik al vij,tentwintig jaar. Chineezen
ook. Elke maand eet ik bij Kit Wan
Kwie. En dan moet ikdell volgenden
dag gebismureerlj magnesium s1ikken.
Bandieten en rampokkers zijn er hie r
ook. En hitte en beestjes idem. En Japan ..... /' ,

ZOO'11

"Madame Chl'ysantheme", zuchtte de
ambtenaar.

liEn ik zou met de vulst op tafel slaan
en ......", leek mij de oplossing.

"NOll, komen jullie dan Zaterdag aIle ..
maal bij on3 eten", Boade Jozef, dan
kun je je systeemeells probeeren!"
Taen glimlachte de immer wijze
groothandel, en vroeg een bon en een
potlood, en sehreef op het paplertje:
Y2 X plus 7 ! !
liEn daarzit de kneep", vel'klaarde
hij l'ustig, "met dIe formule profiteer
je tot je lvijftig en Inisschien vijfenvijftig bent. En dan konl je op verlles te
zitten. Maar de lui, die \begonnen zijn
op de formulle' X is gelijk X, die komen
vtl.n veertlg tot jvijftig in de takellghald
_ verboden vruehtjes, dat wat je niet
l).ebt en "gaat heen Satan !". Echter,
l'la vijftig Jof daaromtrent' bereiken ze
sam e n de rust en de Hooge Veluwe
en deknutselbank. En dan 'zitten dIe
,op'winst! Oat lis de eeuwige gerechtlgheid!" .
,

"K.lets !", 'Yond" Jozef, ."bij Japaunets
moet je je haal' laten knippen. Met
manicure en gelaatsmassage. D a t kennen 'Ze. D a t is hun sympathieke zijde.
Maar dat kan hie I' ook. En wat moeten wij dan verder nog in Japan? Ruzie
}{rij-gen met een diender en opgebracht
worden? Met eetstokjesvoltigeeren en
sake drinken ? InvaUde sherry is nog betel' ! En kel'se'bloesems...... och, man, de
II Amen!", sprak de makelaar.
heele ,Betuwe staat val kersebloesems!
En prulmen en perzikken zijn er 66k!
Wat Jozef zei, kan niet gedrukt wor ..
En ,dat is een kippe-eindje van d~ Hooge
den.
Veluwe! T6ch l'eizen - tach naar Japan! En weer In hotels, en weer in
ABR. EXODUS.
taxi's en motorbussen, en weer met koffers sjouwen. Ell elken dag twee japonnen la ten opstrij ken. En dan natu urlijk !-!!!!!!!!'!!!!!!!!:~~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!
in een tyfoon tertcht komen. En verdrinken. Of door zeeroovers worden aangevallen. Kidnapped en nog erger dan
verdrinkel~! En vlnden jull1e oootreisjes zoo lollig?"
i

"Nee", erkende de groothandel dade~
lijk, "mallbooten en stoomtrammetjes
liggen ons niet meer !" .~
"Nou, en ,tach wil- Mathilde een reis
om. Ide wereld maken", 'zuchtte Jozef,
"en allemaal onder het mottef: andel'S
kom je er niet meer toe! Een reis om
de wel'eld - eventjes oversteken van
Japan naar Amerika! En dan Amerika
doe n! Want dat moet je ook alweer
gezien hebben. En dan minstens veerUen dagen niets dan Amel~kanen om je
heen! Met de handen in hun zak en
een stuk sigaar tusschen hun tanden.
En kauwgum onder Ide tafeltjes en ......
hebben jullle :die film gezien: My man
Godfrey? Nou, in dat Amerika gaan
Mathilde en ik voor ons g en 0 e g e n
ons goeie geld verdollarren! En daarna
"
I
"Nou, daarna kom je thuis", troostte
de ambtenaar, "en dan is het afgeloopen! Dan begint Ide Hooge Veluwe. En
dan begin jlj !"

)

En ida t wll Mathllde heelemaal nietJ

N.V. Bandoengsche Kininefabriek
13~

Bio8COpen in .l\ladrilt
j

In Madrid zijn aIle theaters gesloten
en aIle bioscopen ook...... op drie na.
De drie, die ondanks bombardementen
en
luchtaanvallen nog open zijn,
draaien echter 'geen gewoneprogramma's, zooals voorheen; de nameri van
dit drietal zijn "Capitol", "Monumen-'
tal" en "Actualldades". Het "capitol"
was voor de revolutie een cinema, te
vergelijken met het Alhambra in' Amsterdam, er werden uitsluitend MetroGoldwyn-films vertoond ; IIActualidades"
was een cineac en trok steeds 'veel publiek. Op liast van de regeering worden
in daze drie bioscopen thans Russische
tendenz-fUms vertoond en nietoS anders,
Z'Ulks om het moreel del' bevol'king te
verhoogen.

,,0 ja 1", zei Jozef, "begin ik dan?
Dan moet je Mathilde hooren !"
Want Mathilde vindt dat 'een vrouw
van midden in de derbig pas begint te
FHmoperateurs, die dekriJgsverrich..
leven.
tingen opnemen l'Voor de journaals,
En Jozef Yindt dat een man van even staan bij de ;regeerIng nlet in een goed
over de vijftig l' e c h t, onontkenbaar blaadje, zij hebben allen hun werk opl' e c h t heeft oJ> kalmte en rust en gegeven, op cen na. Deze ultzonderIng
is de operateur v:an de Fox-Movietoneblen-etre.
News, de heer Ismael Palacios, die om
"Dan had je maar niet moe ten trou- deeen of andere reden een streepje
voor heeft. 'tot 1 Januari 'jl. bleef ook
wen", betoogt Mathilde.
een opreateur van Paramount, de heer
,,'frouwen doen er altijd t wee", William Clothier, op zijn post; tegen
vindt Jozef.
hemwerd echter een bevel tot in hechEn zit OOodoende voortdurend in de tenlsneming uitgev,aardigd. Hij vluchtdistels.
te daarom naar het Amerikaansche gezantschap, ,waarna he'm werd toegestaan
,Mathllde 'de n k t el' niet aan "zich het land onverwijld te verlaten.
op te bergen','. En voelt geen aap voor
In \Barcelona,
Valencia en enktle
aIleen maar een paar honden en Fongers-fietsen. En als Jozef knutselen \viI, kleinere steden zijn de schouwbul'gen
dan moet l1ij nog maar tlen jaar wach- en bloscopen nog open; in Barcelona
ten. 'rotdat Mathilde 66k op haar re- trekken zeUs nachtclubs nog bezoek.
tour Is en hem ingeloopen heeft. Dan
, P. K.
wll ze desnoods nog weleens over Was·
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Schllakrltbriek

Bridgerubl'iek

Letterraadsel

(Correspolldentie recbtstreeks aan G. M. J. Schaub, Hotel sctionwer,
Batavia-Centrum)

Eenige spellen uit den wedstrijd
. · Nederland -Oostenrijk

(Corresponden~le aan 1r. E. D. G. Frahm, Pledang 33, Bultenzorg.J.

redeneeren

J

Beter een .cogel : in tie luuul clan lien ill de:; lucht
Toen wij onszelt, in ons eerste artikel
over de .Brldge-l\fatch Nederland:OOstenrijk, een stuurman aan den wal
noemden, hadden we er geen flauwe
notie van, dat onze geachte colleg~, mr.
Io~. \V. Goudsmlt, ons, wat dat betrett,
voor zou zijn.
Dat kon trouwens oak nlet, aangezlen
ons Zaterdagsch artikel als regel Dinsdags al In de safe van den zetter veil1g
wornt opgeborgen en wij dus van den
lnhoud van het Woensdag-artlkel vall
den heer G. nog geen kennls hebben
kunnen nemen.
Mr. O. spreekt over " ...... critici, die
als "beste'stuurlui aan den wal" in hun
krant aardlge stof hebben" om te pu·
bllceeren".
nat.. wij ulteraard ~tu.urman aal1 de~
wal zljn, willen we gaaIne beamen, 00
met de aardlge. stof gaan we accoord,
rest nog de CIltiek.
'Vat dat laatste betreft, kunnen we U
met de hand op ons hart· verzekeren l
dat het ons in dit en event. volgende
artlkelen over dezen belangl'ij ken wedstrijd, zeer zeker niet om de crltiek an
sleh begonnell Is, al zuBen we - cat
kan haast niet anders -bij aI}ulyseerIng van eenlge spellen, weI eens den
schijn tegen ons hebben.
't Is ons uitsluirend en alleen te dopn
- om, uit deze first class praktijk-spellen,
gespeeld door bridgemeesters van internatlonale faam, leerzame stof voor onZO lezers te distilleeren. Meer niet I
Nu onze hooggeachte lezers dus weten waar het om begotulen Is, zetten
\Ve ons met een -gerust hart aan de

taak:
BESPREKING VAN EENIGE SPELLEN

Vandaar dat de in Kamer 1 gevolgde
btedtng ons veel beter, in. Ieder geval
veel norniater toeschijnt, dan dat z.g.
.schttterende redbed".
Zuld moge dan wel een aan topslagen
zeer arm, [a hopeloos spel hebben, op
de keeperbes.chouwd Is het nog zoo
beroerd uleta
• aan --:. al - bre -- da - den - dwa - gaan -- gen - he - heen - kleen - leen
Twee 6-kaarten, al zijh ze dan laag, -len-Ien-len-Ien- ma- meer- mij -nen -nen -nen -on - 0 0 ' zijn nooit te versmadeq, Het gaat er sche - staan - te - tel - ten - treen - va. - vet - voo I - wee - woor·maar om, wat de partner heeft.
- zle - zoo.
.
.
i . r
\
I
En daarom Iutst is h~t van belang,
van het allergrootste belang, zoo spoedlg
Uit dez.e lettergrepen moeten de lltatste (o.q. voorlaatste en laat.ste) woorden
mogelijk met .bleden re beglnnen, opdat der regels van onderstaand sonnet van Van Deyssel worden gevormd. In de twee
Z., voor geval partner de Schoppen nlet eerstB coupletten rlJmen de eerste en laatste en de twee mlddelste regels; de twee
steunt, l10g op laag niveau de HartB11 laatste coupletten rljmen onregelmatig. Eenlge regels loopen Qver in de Yolgende
kan laten hooren.
regel. Elke streep correspondeert met een lettergre€p.
De gustibus et coloribus nQn dlsputan..
Ik ben in eenzaamheld niet --,
dU~~~VOlgen ~ we met een spe} uit de Want waar mijn oogen langs de wanden - -,
'2e zitting, waarop de Oostenrijksche SChemert Uw lach daarheen. - - bl'idgemeesters 5 gedubbeld down zijn Hoor lk in 't klokgetlk Uw - -.
gegaan en dat In de kwetsbare zone
maar llefst (ge~evens ult de Nleuwe Rott. En langzaam nadert glJ,zoo ver, - ...
Cour. van 26 Jan.).
'k
Zie
dat
een
breede
neevlenkring
met
- .
Lichtloozen ~luier u omhult ; dan - ZachtJes uw Uchte schreden naar - - .
v> a b 10 8 7
o hvb654
Uw adem vaart mij aan ! gij zij1t - - -,
aft a 2
lk zie uw oogen in mijn - ~ - ;
I
,4
'k Hoor \n den wind, dIe langs mljn rui~n - - :\
N
• ahb76
• 10· 9 8 2
v> 6 5 3
o ,~ v 9 4
W
En door de schouwe klaagt, uw - --,
o 9 873
Z
:0
Zoo vreeslljk drool en teer, dat 'k- u -:- -,
eta h 5
"- v 10 9 7 4 Met bukkend hoofd, om In mljn arm -. - - .
•

v 5 4 3
h 2
a 10 2
aft b863
•

,~

o

tft 984
,. v7
N
•
\V
o (":)
.~ hb
a 10 9 7 6 2 Z
o
... b 10 3
'"

o

a
82
h v b

ahv7652

".

986532

,(?

v 10 7 6 5 3

o

~

3

'"

De bieding in Kamel' 1 glng a.v. :

Z

W

N

0

Voor de 1nzenders van de JUlate ovlosalng zljn a}., prljs besehlkbaar book..
werken, gyamofoonplaten of een!gand&l souvenIr naar keuze· van' den wlnnaai
(de w1nnare~), ter waarde van T1jt 'gulden.
~

o

.In de eene Kamer berelkte de N-Z
combinatie het normale elndbod van 6
RJ., aan welk contract voldaan ,werd.
. In de andere Kamer - waar Holland
dus in de N-Z Hjn speelde - vondell de
OOstenrijksehe spelers het noodig een
potje te gaan r~dden~

'Beginnen we dan met ti vertellen, dat
we onze gegevens zoo kanan kirl geput
hebben uit diverse ons tel' beschikking
staande bronneu,ln hoofdzaa~ de Ne·
derlaildsch dagbladen.. c
,;'
Voor zoover we dlt noodig ~il' nutUg
oordeelen, zuBen we U tevens- met ~l:let .bleden glng
~ of zonder commentaar de besprekin~ W
'N
c.q. critiek van den betr. brldge~redac pas
1 H.
leur geven.
1 S.
3 R.
pas
5 .s.
We openeI1 de serle met een spel uit pas
pas
de eerste zltting van 32 spellen (Tele- 7 8.
dubbel
8ra~t van 24 Jan.).
pas
h b 10 4
a 9 4
834

I

.

,<::)

d~ar

a.v. :

0,

dubbel
4 S.
pas
7 KI.
pas

I

It

!'l

;

o e dan e

a b 3
5 3
vb 8
'" a 6
• v 9 6
_N
,(;:) h W 9 6 2 W 0
a. 0 a 9
Z
'" h94

O. was In dit· geval 5 down = 1400
punten. Een verschil van slechts 30 pun...
ten ,(1400- 1370) -= 1 m.p.
Terwiji als 0., wat hij had moetell
doen, 6 S. geboden zou hebben, hij maar
4 down (::; 1100 punten) zou zijn gegaan.
gaan.
En dan zou die redder ruimsehoots
zijn rente hebben opgebracht, n.1. een
v()ordeellg verschll van 270 ottewel 5
m.p. (zle ons' artlkel van vorige week).
Op het volgende .s~l zijn de Costenrijksehe spelers, eveneens kwetsbaar, 5
ged. down gegaan..
'
Dit echter tengevolge van foutlef bleden en dat is natuurlljk veel en veel
erger.
•

hV98'l6541
105
'
;0 6
~

'. 8 2
N

• 3
(;') ahv83
o ab9
• a 632

W

•

0

,<::)

o

a b 10
9 2

v 108751
'" b 10

~

•

2

b 7 6 4
:0 h 3 2
.• hV974
1<::)

..I.t;{.'

...

iii"

Nederland, in de W -0 lljn berelkte
met het navoIgende bled-verloop het
6 R. bod:
Z
pas
3 K.
pas

W

1 H.
4 H.
6 R.

oN
\ 2 K.
4 S.
pas

o
2 R.
5'H.
pas

pas i

In de andere Kamer kwam Oostenrljk
in een tataal 6 Sans atout-contract terecht, dat, zooals reeds gezegd, 5 gedubbeld dQwn ging, doordat Z. R. heer "in..
hleld" en ~. aas blj den eersten slag
gemaakt was.
.
Z

pas
3 K~
5 K.
dubbel
W-O
moeten
moeten
bleden.

W

1 H.
4 K.
5 Sa.
pas

N

'2 K.
4 S.
6 8.
pas

a

o

' I

o
2 R.
pas
6 Sa.
pa:;

hadden kalmweg 6 S. van N.
doubleeren (5 down) en nlet
haziudeeren door 6'Sans te gaan
.

Motto: Beter een vogel in de hand
dan .....
Als rnerkwaardlgheld valt op te merken, dat beide N's met een psychlsch
2 K. bOdlJegonn~nJz1Jn.

OPLOSSINGEN

• 106
:(;') a b 8 7 4
0 h 6543
~. 3

•

h 754

o

10

Vorlg tot6al thaM
109
109
sa83
rr.J. H. L. J.
'78
76
Mr. A. F. d. S. L.
66
O. L. F.
68
,
53
55
Dr.·A. F.
48
50
Mr. A. d. 'J.
47
47
. "Gallus"
45
43
M{.'K. E.'"K.
43
45
0.8.a.
42
40
A. R .
136
38
.1.8.
33
M.S.
33
32
34
X.
28
30
J. D.
26
28
T.W.T.
23
25
C. V. .

A. H.

7 2

C.

,<::). v

b.

,

/'

•

,<::)

~

z a k ~ nne me n-g e en k e e r.

zet~n.

d. (

... v b 10 8 7 5 2

Opl~ing letterr~dsel 6 ,Februali .

Mat In drle

NO. 616 Tweezet van K. \Vinterer.
1. Le4. Daarentegell faalt 1. e4 op 1. ......,
We zijn geneigd dlt te, gelooven, want Lf6 I en 1. Le8 op 1. ...... , Tc4 t. Correcte
moetlijk kan men de opgave toch nlet oplosslngen ontvangen van: I. S., 'J. D.,
noemen.
r. W. T., A. R., O. S. a., mr. K. E. K.,
mr.
IA. d. J., dr. A. R., mr. A. F.lld.S. L.,
De gevraagde comblnatle was:
X., O. L. F.~ ir. J. H. L. J., ,C. V"

Letten~adsel

red.
'Prijswinner werd de heer R. S 0 e m a. ~ S 0, Bat.-C., die aan de 'adminl...
dubhe!
stratle vanhetBatavIaasch Nieuwsl)lad gelleye 01> te geven wat ve'rlangd wordt.
6 R.
pas
pas

(Ned.)
(OOstenr.) (Ned.)' (Oostenr.)
pas
pas
pas
1 Kl.
2 R.
2 S.
3 Kl.
1 8.
4 S. _
5 Kl.
5 S.
6 Kl.
pa~
pas
6 S.
dubbel
z Ij n par t. n e r.
VOQrloopig zuBen we het waarom laResultaat,: a. down.
ten rusten. Binnenkort komen we nog
. De bleding in Kamer 2 ging heel. an- weI eens uitvoerlg op' dit bled-snufJe
ders :
terug.
,En mochten wij dit, "In ve:cband met
onze drukke werkzaamheden" (not so
z
W
N
o
bad I) vergeten, dan rekenen we vast
(Oostenr.) (Ned.)
(Costenr.)
(Ned.) op een telefoontje van een c.q. meer...
pas '.
pas
pas
1 Kl. dere belangstellende lezers.
Het 5 ,So bod van N. Is natuurlljk mlnpas
pas
4 H.
188.113
pas
pas
5 R.
6 RI. der moeUijk te begrijpen,
N. wll naar Slem en Iaat zijn partner
dubbel
pas
pas
OH.
kiezen tusschen H. of R.
Resultaat eveneens 2 down ..
De vraag, waarom O. 7 K. instede van
6S.
heeft geboden, zal hem achteraf
Mr. E. Ooudsmlt (de bl'1dge-redacteur
van de Telegraaf en de West-speIer in ook weI doorzijn partner gesteld zijn,
we ons daarln maar nlet zullen
Kamer 2) noemt het 2' Harten-bod van zoodat
verdlepen.
'
Z. "een schitterend redbed, gebaseerd op
De
bridge-redacteur
van de N. R. CouW's ontkenlling van het 4 H. vraagbod
rant was al heel weinig over dlt redbod
van Oost".
.
't Kan best zlju, dat mr. E. G. gelijk te spreken en vond 't - zij het dan in
heert, daar nlet Val\_ wij van Ol1zen andere bewoordingen - rondweg cen
kant echterzien de situatle een tlkje schandaal, dat er op een· dergelijken
wedstfijd tusschen crac~s zoo gegokt
minder romantlsch.
wordt.
Naar ons Idee is het 6 H. bod van Z.
Nu de vraag of een dergelijk redbod
n1~t geboren ult diepzlnnlg comblnee~
inderdaad
als ongemotlveerd gokken te
ren en deduceerell, maar heeft men hler
met niets anders dan met een doodge- qual1f1ceeren ~.?
.
woon redbed te doen.
Ons antwoord daarop luldt ontkenZ. had de keuze tusschen 2 kleuren nend.
.
S. en H. En waar hij de kans, om Zd
Er
is
hler sprake van een zulver re. belden te laten hooren, heert laten paskensonlrnetje,
gebaseerd op het stelsel
seeren, was hij weI gedwongen op zijn
der
team-.wedstrljden.
eentJe in het ijskQude water te, duiken.
'En waar belde kleuren gelijke lengte
Rekent U 'Zelf maar na:
hebben, de H. 2 Honneurs rijk zijn, ter_
w1j1 S. honneurloos is, heeft hij toen
6 ~. gemaakt == 6 X 20· = 120 punten.
maar de H. gekozen.
. Kl. Slem kwetsb.
== 750 "
Dat de temperatuur van het water
Manche
"
== 500
"
achrerat nogalmeevIeJ, kon Z. ook nlet
helpen.
Totaal
1370 punten.
#

Opadr.eszij(te vermeldell:

J

7 SChoppen, toe maar bUltje, beter
dan zoo heel weinig !
Alvorens op e.e.a. wat dleper in te
gaan, zouden we eerst onze lezers willen verzoeken, bovenstaand bledverloop
eens wat seherper te bestudeeren.
Is U niets opgevallen?
KQmt 't Unlet vreemd voor dat W. 1
Schoppen bledt lla het red. van Z., niettegenstaande hij passen kan???
"Hij behoeft nu immers nlet te bleden? 't Is toch nlet meer noodig, dat
hij het bod open houdt, nu er een tusschenbod Is? ? ! !"
,
'Neen, waarde Lezers"W. moe t z ij.n
beste kleur laten hooren!
,Niet als .Z: een kleur,' ,bijv. 1 S., 2 H:,
2 R. of 2 K. geboden ZQU hebben, maar
h e t red 0 ubI e ton the f t W.
n 1 e t van z 1j n 'v e r p lIe htIn g, t ere age ere n 0 p h e t
1 n for mat 1 e .- d 0 ubi e t v a 11

De oplossingen van tweezetten behoeyen slechts den sleutelzet te bevatten;
voor drlezetten is het noodzakelijk de
eerste twee pp te geven met de belallg-

Inzeudingen per briefkaartv66r \VOEN,SDAGAVONI> 3 l\'.lAART

gram, ezel, dier,' ark, nest, eind, zeer, als, 'keel,' els, nog, niet, epos, moed, earat,
natie, geel, edel, egaal, neus, klel, ets, erts, rond.

Z

rljkste varlanten. De oplosslngen, biJ
voorkeur op een. brtefkaart, moeten
ulterl~k 14 dagen na de plaatslng van
Inhet "Batav.laaseh Nleuwsblad" het probleem aan bovenstaand adres
wordt een permanente probleernoplos.. zijn blnnengekomen,
slngawedstrljd gehouden.· ledere InzenPROBLEEM NO. 619
der kl'ijgt voor een correete oplosslng
van een tweezet 2 eri van een driezet 3
van R. Cheney
punten, Voor het in aanmerking komen
van een prijs is een regelma tlge InzenWit : Ke8, 'fb6, Tg5, Lo8, Pe6.
Zwart: Kf6, Dal; b5.
ding nLet· noodzakeluk, wei dat men
abo nne Is. Oplossers, die' dus door bijzondere omatandlgbeden tijdelljk nlet
aan den wedstrijd kunnen deelnemen,
behouden hun kana op een prlls, daar
het reeds behaalde puntenaantal bij
hervatting van !de,' Inzendtngen weer
medetelt.' Het puntenaantal, dat voor de
prijs behaald moot zijn, bedraagt JOO.
Zoodra men voor 'een prijs In aanmerking komt, geve men aan de admlnlstratte op, welk boek of voorwerp (tot
een .maxlmumwaarde van vljf gulden)
men wenscht te ~ntvangen.

Onze Oploaslngewedatrljd

Red.. biedingeri gebaseerd' op I logisch f

•

Ii

Aannernende dat belde partljen kwetsbaar ~ijn en N. gegeven lieert, Is het
Yolkomen loglsch dat er rondgepast is.
. En toch hebben W-O een onverllesbaar 4 H- en N-Z een muurvast 4 Scontract In handen.
Een spel, dat zich bij ultstek leent tot
het zoo vruchtelooze ;,naborduren".
"Partner als JiJ
"

Er valt nog veel meer te vertellen,
GOEDE OPLOSSINGEN
maar dat houden we in petto tot vol..
gende week.
ontvingen wij van:

,11

13
11

9
6
4

6
4

~3

T.L.1\
Mr. B. L. v. B.
O. A. T .
J. P. :V. d. R.
L. F.

9

UIT DE l\IATCII SPIELMANNELISI{ASES

"

Enkele weken geleden plaatsten WiJ
ie vljfde en de n~gende partij van de~e match om het kamploenschap van
Jostenrijk, dat door El1skases met 5~-
1% gewonnen werd. Hi~ronder voIgt de
~evende partij met opmerkingen van
3plelmann in de Wiener Schachzeitung.

A. C, de Sturler, B.-C.; J. H.P. Prins,
Btzorg: mevr. J. E. de Lima, Mr.·C.;
:Nadat er was rondgepast bleek, na mevr. M. Mlchiel~n-Esinger, B.-C.;
PRUISSISCIIE PAR'.l'I) .
analyseering der handen, dat N-Z.zoo- Kartinl,. Mr.-C.; Soeratman, IndramaweI als W-O. een onverUesbaar robber- joe; K. L. Honken Ogelwlght, B.-C.; H.
Wit: It Spieimann Zwart: E Eiiskases
bod (beide partijen waren kwetsbaar) Kamphuls, B.-C.
hadden kunnen doen.
1. e~4
e7-e5
• DE PRlJS
2. Pgl-f3
Pb8-c6
De 4 handen Waren:
3. LH-.c4
Pg8-flJ
ter waarde van ! 2.50 werd gewonnen
'l.
Pf3-'i5
;'
dOQr:
,. v 9 6
;<::) h 10 9 6 2
Ilet (mgeluk wil, dat jk julst zulke
lUevtouw I\!, lUtchiels~lt-Esinger, Ko- )peningen speel, welke het mlnste met:
a
o a. 9
ningsplein ~ 13, 11.-0., die aan de ad... nijn agressleve stiji overeenkomen. Ik
'" h 9 4
n1tnbtratle geUeve op te geven, wat zij Nil niet zoover gaan als <ir. Tarrasch,
tot deze waarde wenscht te ontvangen. lie 4. Pg5 als een echte stumperzet aan'.
h 754
.<::) v
nerkt, maar is het ,voor wit werkelijk
BRIDGE-PROBLE&,t NO. 25
b
,0 10
noodzakelijk ter w1lle van een armzallg
plonnetJe een dergelijkbedenkta'1ijke ver• a
jediglng op zlch te nemen?
'J
'.
v
b
'10
8
7
5
2
,,,'
,rv b 10 8 7 3
• 10 6
4.
:l
d7-d5
<> av9
,<::) ab8'74
5.
e4
Xd5
Pc~a5
c
o h6543
'" 6 5 4 3
6. Lc4-ib5 t
,,
I
'" 3 \
N
Z
.. a b 3 2
". ~ ~ I.D lx"!!
:;
j<::) 5 3
.. b 9 6
d
o vb872
,{() a h 6 5 2
'" a 6
:<> 7 5 4 I
... v 2
Gevraagd: A. \Velke spelers waren
partners? (bijv.: a + b en c + d).
&lden kwetsbaar.
B. \Velke contracten wlren onverUes..
Z. moet 4 Harten spelen.
baar? (bijv.: VOOr a + b: 3 Sans-atout
W. komt ult me~ K. ooer.
ell voor c + d: 5 KJaveren).
. PRQBLEEl\1 23

W

o

·N

,

l;

,:I

;~

z

OPLOSSING

Ie slag: K. boer K.3 'K. heer K.2
Opgaven als bovenstaande, mogen dan 2e"
'K. 7
K. 4 K. aas K. vrouw
weI niet het geijlde type van een pro:
H.4
?blcem vertoonen, dat neemt nlet ·weg
datze, in onze, oogen. althans, mee;
'Na aas, heer van Klaveren te hebben
wa;arde hebben dan de stereotype pro .. gemaakt, speelt O. in den3en slag troe!
"
,
blemen, waarbij na lang plussen en na.
minnen elndelijk en ten lange Ieste de
verborgen s~elwijze wordt ont<lekt~
G e v r a a g d: II 0 e III 0 e t z.
\"erder spelen?
Vooral van waarde YOOl de mJnder
Beredeneerde oplossingen worden Ingeroutlneerden, omdat ze bljdragen tqt
gewacht
voor of op 28 Febr. :
ontwlkkel1ng van de onontbeerlljke
card-sense.
Publicatie der oplosslng 6 Maart..
:Men heett te maken met 4 spellen,
'Voor de beste oplosslng (ter beoorwelke men op diverse wljze kan com ... deeling der redactle) wordt een prijs
bineeren.
,
ter waarde van J 2.50 uitgeloofd.
He't gaat er maar om, een comblnatle
Blj meerdere goede oplosslngen oosllst
te vlnden, dIe aan de gestelde gegevens het lot. ;
.
voldoet.
I
D ere d act e u r d e r brid g eOf het gering aantal goede oplossln... rubrlek verzoekt aIle
gen te wijten Is aan het felt, dat men c or r e (p 0 n den tie t e ric h1n het algemeen tegen <Ie moelte op- ten aan zij'n In den kop
ziet1.?1
v e r me 1 d h u 1 & ad res.
I

I

Op von 't HOlSTEN/ t
Gii hoes., de sHjm benauwt U mee,
en meer. Wacht niet, morgen kunt
Ge reeds een bronchitis fe pakken
hebben. Neem vandaag nog Akker'.
J\bdijsiroop, overbe~end door hat.r
. elgenschappen faaie slij'm op fe lossen. en om hoest fe genezen. Ze'.
werkt reed.s no den eersfen lepel en
vonnacht J(on dan Uw sloop rusti9
en verkwikkend ziin londer benauwdheden. Abdijsiroop woelt de sliim los
en stopt den hoest. Uw ademhalings.
o,ganen vinden hun veerkrocht ten;g.
Het werkzaamste geneesmiddel bill.

~I

Hoesl-a,lerlJ-8,oncIJills#As/ll/f1(I
•

1J!J 1RDDP

, AYLR'S

BQ Ap61li.h••
."

~~ '~~

:,

r~oJ,ou4ers Pet "jJfiI"'Pe1IcL~
rOOf, kckf' f.2 $8

"

.

I
I

t
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Flnanclen

6. d3 geldt elnds de partij SalweMarshall, \Veenell 1908 als afgedaan.
biJ

c7-e6
b7xc6

6.

7. d5xc6
8. Lb5-e2

O. VAN ROBSUM, C. SOETING en R. J.
MULDER, ambtenaren van buitenlandsch
verlof terugverwacht, laatstelijk die betrekking Qekleed hebbende. .
Benoemd tot commles-redacteur bij de
Generale ~hemuri'e van het Departement
v:an Fman~ien ABDUL HAIM, thans in selijke tunctie werkzaam bij het Oentraalkantoor voor de Comptabiliteit te Medan.
.
Geplaatst bij de Generale ,Thesaurle de
schatkistarnbtenaar '3de kl. J. MOSSEL
tharis geplaatst bij het Centraalkantoor VOOI
Comptabiliteit te Palembang.

8. Ld3 zou nauweJijks aanhangers vlnden.
8.
9. Pg5-f3
10. Pf3-e5
11. d2-d4.

h7-h6
e5-e4
Dd8:-c7 .

Wa,nneer ik mlsschlen nog eens deze
opening speel, zal ikaan 11. f4 de voor-.
keur geven, want 11. ...... , ef3: heeft
wit weI minder tevreezen dan 11
,
ed3 :. Antwoordt zwart echter 11.
,
Ld6, dan kan wit door het tegenoffer
12. 'd4, ed3: 13. Dd3 :!, Le5: 14. reS:,
De5: "15. 0-0 het initiatief bekornen.
Zwart kan het oeste 111et 11. ......, Lc5
voortzetten.

,~

10.
1L ¥e1-g5
12. Pf3-el
13. Lg5-h4

. Nu zwart een belangrljken voorsprong
in de ontwlkkellng :heeft, moet hij het
ScI1aakmeester A. Prins
spel zooveel ,mogelijk openmaken. Het
is merkwaardlg dat dit zoo eenvoudtge
Morphy-prlnclpe vele tiental1en jaren met toren en paard tegen de dame een
niet in aeht' genomen werd, doordat hopelooze stelllng overhoudt.
men - bijna ultsluttend 11. ......, Ld6?
20. Dd1-el
Pc3xe2t .
speelde.
21. Kgl-hl
12. Pe5xd3
13. Pbl-a3

Lf8--d6

Ook 21. Kg2, Tfe8 22. Tdl, Td5 kan
den zwarten aanvaLniet :breken. Het Is
zelfs tamelijk onverschillig wat wit zet.

Deze zet, die een bevrijdingsactie met
21.
Tf8-e8
.. b2-1l4 moet inleiden, heeft mij zeker
22. Tal-dl
nieli bevallen. Maar ondanks een bestudeering van de stelling gedurende drie
Na ,22. f3 is de manoeuvre Td8-d6-g6
kwartier kon ik geen aildel'en bruikbal'en zet villdeu. Later heb ik gevondeu, het meest dwingend voor de _, WhIst.
da t dr. OUhrssen in. de Wielfer Sch~ch
22. .........
De5-h5!
zeitung (1930) uitv'oerig deze grondstel23. h2~h4.
ling 'heeft besprokell en ter' Jl1ustratle
Of 22. f3, Tdl: 23. Ddl :, Pg3: t ellZ.
~ erschi1lende door, hem gespeelde correspondentiepartijen
aanhaalt.
Dr.
23. .........
Dh5-g4
DUhrssen komt tot het resultaat dat 13.
24. Khl-h2
pe2 X g3 !
~'3 het beste is en :beroept zieh op zijn
Ook 2·1. ..
PH was g,oed genoeg.
partij tegen Demetriescu, Berlijn 1927,
welke echter geen bewijs level·t, daar
rre8-e2 t
25. f2 X g3
zwart na 13
, 0-0 14. 0-0 veel ster26. Tfl-f2
Te2 X f2 t
kel' met 14
, La6 ! dan met 14....... ,
27. De1xf2
Dg4Xdl
Lf5? kon voortzetten.
Opgegeven. Een door El1skases uiterst
13.
Lc8-a61
sterk en doelbewust ,gespeelde partij.
Eigenlijk l1eb ik hem de taak lets geDeze kra~htzet is ~fkomst1g van dr. makkelijIt gemaakt.
Becker en stelt de verdediging voor
uiterst moellijke, mis~hiert onoplO$bare
RUSLAND
problemen. Het Is merkwaardig, dat in
de partij dr. Gruber-dr. Beck~r te ~ben
Ondel'staande partij, welke onlallgs te
see (lg30) eenzelfde versehrikk~lijke de- Leningrad werd °gespeeld Is van. theobacle voorkwa'm als Ik thans heb gele- retiseh Jjelang. De opmerkingen zijn van
den. In elk geval wa.s in dl~ partij nog O. Lowenfisch in de Wiener Sehach13. h3, 0-0 ing~sehakeld, hetgeen ech- zeituhg. •
tel' geen wezenIijk onderscheid uitrnaakt.
.
}'RANSCIIE PAR'flJ
to . . ,

14. g2-g3

Wi~

'/

i&. 0..-0
16. Lcl-e3

2.

e2-e4

d~-d4

d7-d5
Lf8-b4
c7-<ea

3. phi-c3
4.

e4-e5'

5. a2-a3

17. ,Le3-c5

,

.

Rauser heeft de Fr~nsohe ~artlJ nauw.
,WIt . heeft gee!'l lUst lUeer de o1\mo- keurig best.itde~rd. De zet l); d3 ward
geiijke verdediging verder te voeren en door hem in de riieesterpraittijii ili:g~
zoekt zijn laatste hell in taetische ver- voerdi 'met de bedoeling 5. ......" ~d4 I
wikkellngen, die echter ten gunste 'van 6. ab4 :, de3 : 7.Ld3 !, eb2 : 8. Lb2 :. Wit
heeft cen pion verloren, maar een veel·
zwart 'moeten uItvallen.
belovend spel verkregen.
i7.
Ld6xe5
Natuurlljk niet 17......., Ld3: wegens
-

18. Ld6 to

lao Pd3xe5
stelling na 18. Pd3 Xca.

Lb4xc3 t
Dd8--c71

O••••

, . i •••.•

6. ,baxe3

Een nieuwe zet, afkomstig varl eefi
sterken amateur, Rowner. In de partij
Ragosin-Botwinnik (Moskou 1935) probeerdezwart 6.
Pe7 en na 7. Dg4,
cd4: 8. cd4:, Dc7. Met 9. Kd2 I (in
plaats van Dd11, dat onmiddellijk tot
verlles leidde) zou wit cen dragelijk spel
verkregen. hebben. Het ,beste Is 8. Dg7 :,
Th8 9. Dh7:, dc3: 10. Dd3, d4 11. Pf3
en wit staat 'betel'. De zeer opmerkelijke
.poging van Rownerbestrijdt de drel·
ging Dg4, daar op ,7. Dg4 nu f5 I 8. Dg3,
ed4: 9. cd4 :, Pe7 met gemakkelijk spel
zou volgen.
I. . . . . . ,

7. Pgl-f3
8. Lf'1-d3

Pg8-e7
c5-c4

'Zwart' heft den druk op ~het witte"
centrum op. Hij wll de vijande1ijke damevieugel blokkeereil. .

·18. .. to. to..

PdG-c3 !

Aardig, hoewel voor de hand liggend.
19. Pc5xa6

9. Ld3-e2
10. O-o?

1.. c~d1

Een fout. Goed of slecht moest 10. a4
De pointe van de zwarte spe9lwiJze gesehieden om Lei den weg naar d6 te
bestaat ,hlerin, dat ria 20.003 :,Tdl : 21. openen. iNn wordt wit volledlg in elkaar
Ld1 :, Dc3 : wit een stuk moet ;geven en gedrukt. ;

•
lnzenders van vra.gen voor deze rqbriek geIfeven op den bfiefomslag te vermelden :
.,Ald. Jurldlsche Vragenbus".

U68. AbOlUle A. B. te.8. vraagt: To-en
ik enig'e jaren gdeden met verlof naa-r
lfulland ging, heb ik in haast een l'elwning bel-a'aId', zonder· de boi~iCn op te
vragent. Ik1 Ulad weir~ig\ -tijo, gi~ toch
uaar HoUand en had nooit onaang-enaamheden met <be zaak in kwe-stie gehad. Na
terugkomst van 'V€rIof word tk evenwel
'll1~t de oude ,bonnen a,chrervolgd. doch ,1k
kan de voidane reken~ na ruim tW€(}
jarell.- van omzwerven fillet m'e€r vinden.
Natuurlijkbetaal ik niet graag voor dp.
tweed~ maal, ma'ar
wens nog . minder
graag vervo!gd te worden. Nu is mijn
vraa.g deze: Kunnen bonnen verJaren en
zoja, na hoeveel tijd?
Vorderingen als de door U genoemde
verjaren eerst door een'tijdverloop van
.vijf jaren.
Mocht de vorderlng van een datum zijn

~

Volksgezondheid

Benoemd tot hootdverpleegster bij het
krankzlnnlgenwezen en geplaatst te aUitenzorg meJ. A. L. M. DE BRES, ambtenares
van b~utel1~al1dsch verl of terusverwacht,
laatstelijk die betrekktng bekleed hebbende.
OvergepI. van de C. B. Z. te Semarang
naar Kotabaroede Gouverncmentsarts
AULIA.
Be-slot€n is om bet aan dr. MAS SOEGIRI,
13.
Pe7-f5
gouvernementsarts met Ingang van 31 Maart
14. Lh4-g3
0-0-0
1~36 verleend buitenlandsch verlof voor den
15. h2-h3
trjd van ten hoogste een Iaar met sttlstand
van de aan zljne betrekking verbonden b~
WIt is hulpeloos. Nu verltest hij op zoldlging en verdere wettige voordeelen en
overtgens geheel buiten bezwaar van den
den damevleugel,
lande en met bepaling, dat de duur van hct
verlot niet medetelt voor de berekening van
15.
De7-a5
verzoekers dlenstouderdom, op denzelfd,;n
16., Ddl-d2
Pf5xd4
vO€t en onder dezelfde voorwaarnen te verlengen met drle maanden.
.
17. Le2-g4
Pd4-b5
18. f2-f4
h6-h5
Boschwezen
19. Lg4,--f3
Da5Xc3
20. Dd2xc3
Pb5Xe3
'T~jdelijk
belast met de, waarnenling del
21. Lg3-h4
Td8-d7
betrekking van boschwachter bij g>encemden
22. Kgl--f2
Pe6-d4
dien6t en tel' beschlkklng gesteld van l1et
Hootd van den Dien6t der· Wildhoutbosschen
23. Tfl-hl
Pd4xe2.
op Java en Madoera DOELGANI alias MAtijdelijk mandO€r in het
Wit geeft op. Na 24. Pe2:~ Lc2: 25. T08ENDJOJO.
bosc.hdistriot West-Preanger.
Tel redt zwart het stuk met -25....... ,
Tijdelijk belast m€t de waarnteming der
Pe4 t en daar wit drle pionnen achter betrekklng van boschopzlchter ell ter beIs geeft. hij de hopetooze p~utij op. De schikking gesteld van het Hoofd van het
Djatibedrijf MAS KADARISMAN.
partlj is van groat theoretlsch belang.
Bela,st met het beheer over de houtvestel'ij
Gg. Ki:doel met Jogjakarta. als standplaats
de houtvester ire J. H. BOS.
.U it ~ het . touruooi\,~e
Idem met de houtvesterijen Kedoenggalar en Nb'awi, met Ngawi als standplaats
de houtvester ire W. J. H. SCHOPHUYS
ill irulillgh.uUl
Werkzaam gesteld op h'et Hoofdkantoor
van het Djatibedrijf to BUitenz.org de ingcNIMZO-INDISCII
nieur il'. G. H. B. HOFMAN.

Wit moest op e7 rullen en direct op
den konlngsvleugel een actle probeeren,
b.v, Lh5, f4, f5. Daar hij deze laatste
kans verzuimt, komt hij in besllssend
nadeel.

{O

Wit: B. H. \Vood

r=

Zwart: E. Eliskases

U

kunt er
af komen .••

,J

Dan. moet U maar eens beglnnen met U f1ink en
sterk te voeden en dagelijks aan het ontbijt en voor
het naar bed gaan een kop Ovornaltine .te nemen.
Dat geeft U de kracht en de energie weer teru·g.
Ovomaltine is een extract uit natuurlijke voedingsmiddelen. Ovomaltine bevat aileen de werkelijk
yoedende bestanddeelen daaruit. Daarom versterkt
~~
Ova zoo. Omdat het louter voeding' is.
\ V,,.leger1~.: ~ERKHOFF & Co"

."

Soerabaia.
-'. I

<t

";~

OVOMRLT
versterkt ook U ,

3624

Scheepvaad·

Justitie
Overgepla.a.tst van de Weeskam~r te Soo..
rabaia naar de Weeskamer te 8emarang A
CRAMER wd. adjunct-lid der W€feskamer
aldaa.r. '
,
B~noomd tot wd. adjunct-lid dar Weeslt~iilel' ~~"SOOrabaia mi. Jz F. VA.N OS3EN·
BRUGOEM; ambtenaar Vall !>UltenlandsCh
V'erlof terugverWdffi~f lal}t8telijk "'Ci. p.djunctlid van de .Weeskamel' te &.Yerabaia.
Wegel1.s achtjarigen dienst ii~ti maandeh
Wegens zesjarigen dienst acilt lii,hhid~ii v~rl.Of na;ar Europa verle.end aan mi, J LA
RtVt~REJi
lid van den Raad van Justitle te
vel'lof naar Europa verleend aan F. VAN
KONIJNENBURG, 1-eferendaris, met den Pa~ang, meG ~epalLJ1~ dat hij zijne betrekpersoonlijken titel van l"cferendaris 1ste kl king zal nederIeggen op If} Jlini 1937.
bij het Deparooment van On<ierwijs en Eere~
m='tfO
die~t met bepaling, dat hij zijn betrekking
den 17d-en October 1937 zal nederl€ggen
. ~t€£ iijg~~g 1 Maart 1§3{1 t1jd. »elaat' met
c..e waamemmg van ,debetrekking V~il'C(jrri
mies-redacteur It C. CH. BAK~ER8, tevoren commies bij genoemd depart.em:ent.
Met ingang van 1 Maart 1937 belast met
de waarnemlng van de betrekking van· commies A. TAIB, tevoren lste klerk bij gcnoemd ct-epartement.
t

dat dit tijdvak nog niet is verloopen,
dan zoudt U naar mijn meening, ook indien U in rechten zoudt worden aangesproken, niet zonder verweer, staan. U
zoudt in een proces, dat Uw tegellpartij
U zou aandoen, haar den eed kunnen
opdragel1 datzij h~t bedrag, waarop .zlj
aanspraa,k maakt, inderdaad nog van: U
te vorderen heeft. Indien de administratie bij. Uw leverancier in orde is, zal hij,
als hij het bedrag werkelijk heeft ontvangen, het weI niet wagen een valschen
eed te zweren.
Bet is echter ookmogelijk, dat U de
rekening voldaan hebt, doch het door U
betaalde bedrag Uwen Ieverancier lliet
heeftberelkt. Een .rekeninglooper kan U
de kwltantle hebben gepresenteerd wnder 'bet ~ld te ·bestemder 'plaatse af te
dragen. In het gegeven geval zal de Ie·
verancier het risieco dat U de kwitantle
hebt voldaan, voor Uw rekelling laten
en den door U opgedragen eed zweren.
I.

1-.

'"IlIA gIG &liJ~

.Off. Berichteri

en waar U· ook bent, met American Express Reischeques
(Travelers Cheques) kunt U overal terecht.

Billl1enlandsch Bestuur

.

)

,

Waardeloos voor derden, %ootang Uw

Benoemd tot hoofdcol1unies blj het Departement van Bimlenlandsch Bestuuf mej.
J. E. C. KOKS, than.s tijdelijk belast met
de waarneming dier betrekklng.
Verleend, wegens achtjarlgen dienst tien
maanden verlof naar Europa aan d€n commissaJ'is van politie 1e klasse bij de Afde~
ling GeW126telijke Recherche in het Gouver'nement O,ostkust ,van Sumatra me·t standplaats Medan F. F. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, met bepaling, dat hij zijn betrekking zal nederleggen op een door den Resi·
dent, belast met net Bestuur over het Gouvernement Oostkust van Swnatra nader
vast te ste1J£n datum in ~ tweed€ helft van
00 maand Augustus 1937:
Geplaatst in d·e provincie West-Java do
benoemde assistent-resident dr. D. J. p.
ORANJE.
Ontslagen ui-t 's Land~ dienst op vet.'zoek
met ingang van 28 F'ebruad 1937 eervol en
met recht op pensioen, de geweZ€n Inspecteur van politie Ie klasse in de resident1e
Lampongsche Dlstr1cten P. R. DE BAK-

on\breekt:

veilig,

o',eral

• V e r k r ij 9 b a arb iJ

NED. IND.

a 11 e

handteef<ening

gangbaar,

geriefelijk.

k ant 0 r e n

van

de

ESCOMPTO MIA. N. V.
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Magneetjes Trekken!

KE~,

~

Juridische Vragenbus

Ld7-a4)
PbS-c6'
h7-h6

Op verzoek, wegens volbrachten diensttijd
eervol en met recht op pensioen ontslagen
G.O.H. SCHIWECK, mijnbouwkundlg teenn~~h arnbtenaar bij den Dienst van den
MIJnbouw, ' werkzaarn bij de Boekit-Asamsteenkolenmljnen, Ingaande ult. Maart 1937.

1. d2-d4, Pg8-f6;' 2. c2-c4, e7-e6;
3. Pb1-c3, Lf8-b4; 4. D!lI-b3, :c7B€noemd tot havenmeester 3de kl. en ge·
c5; 5. Pg1~f3, Pba-:ca ; 6. e2-e3, 0-0; plaatst te Samarinda. T. J. BUYTEN, amb·
7 Lcl-d2d7-d5' 8 d4xe5 Lb4xc5' tenaar van bUitenIan~h verlof terugver.'
,.
,
.
, • wacht, laats~~lijk die betrekkm'g bekle"d
.
9. c4Xd~, e6xd5; 10. Pc3-b5, a7-a6; hebbende.
"'"
'-:
11.Pb5-d4, Pc6 X d4; 12. Pt3 X d4, Lc5 X
~Iar1ne
d4; 13. e3xd4, 'rfB-eSf: 14. LdZ-e3,
Pf6-e4; 15. Lfl-d3, DdS-aS t; la.
Overgeplaatst van Hr. Ms. ,.Flores" llaaI
Kel-e2, Lc8-d7; 17. f2-f3, Ld7-:..a4; de Marlnekazerne "Oedjoeng" d€ luitenant
18. Db3-a3, 'b7--..:b5; 19. Ld3 X e4, b5- tel' Zee del' 2de klasse Jhr. A. VAN GEEN
Benoemd tot t~hnisch ambtenaar (werk04; 20. Le3-d2, d5 Xe4; 21. L<f2x b4, tuigbouw)
bij het Marine Etablissement te
e4xf3 t; 22. Ke2Xf3, La4-c6 t;. 23. SOerabaia P. OONTANT, amblienaar vail
.;
bUitenlandsch. verlof terugverwacht, laatsteZwart: Kalinin Kf3-{2, :DaG--fG t i
HJk op~iener (machinesteller)- btj genoemde
Wit geeft op.
t: ~
'
}
inrichting.
e7--e6

: RaUser

,I.

INag 6vertUigel1derschijnt mij eerst
TIe8 te zijn. Daarop kan ik lil het ge·
heel geen goed arttwoord vinden.

.0\.

Verkeer en Waterstaat

e4x<i3 !

11. .........

Benoemd tot boekhoudkundlg ambtenaar
den Gouvemements Accountantsdienst

4469. AboWle NO'. 1906 vraagt:, Een
Inlandsche vrouw heeft de.stijds op Sumatra een adathuwelijk gesloten met €€11
Europeaan, gelijk _in die strelten S'c'bl'uikeIijk is. Dit huwelijk 1s natuurlijk niet
geldig volgens het voor Europeanen h.t.l.
van kracht zijnde· recht.
_
Uit dew verbilltenisi:se:en zoon g~bo
il'el1l, idie na- llet overlijden 'van zijn 'vader
zonder voorafgaarllde erkenning, in e(.-~
Europeesch weeshuis werd opgenomen en
op aanvraag van· den dll-ecteur mer in.
fichtlng achtereenvolg€n.s hetrc'Cht kreeg,
~en gesiachtsnaam te VO€TeQ eu, ~ooalg
men dat oUderg€woonte nog noo,mti met
Europeanen werd gelijkgestel(j.
-.
Mogelijk ,is hij zelfs nog op den. voet
del' IVroeger ,u.:staan hebbende .bepa}jng-en
"in rechten ten verplichtingen gelijkgesteId". Na het herelken v,an den leeft,ijd
van 18 jaren mocht hij niet langer in
het weeshuis bIijven en kwam hij <ius
weer bij zijne moeder.H,ij is, than.s meel'·
derJarig en voorziet in zijn edgen 'levellsonderhoud.
(
N a'· het overlijden· van haar eersren
adatrecht7elijken echtgenoot, huwde de
vrouw opnieuw €n op' denzelfden voet met
een .ande~l1l Europeaan. OOk: uit tdeze
samenleving .wern ee-n zoon geooren. die
eehter door zijn daarna ook overledenvadel' werd e.rkend en daa~door ill 00 Europeresche, bevolkingsgroep werd opgeoomen. oeze zoon .vertoeft thaI18 voor zijnc

opvoocUng en studie in Nederland bij fa·
miHe van zijn vader, m·t welke iemand
Is benO€md tot zijn voog'd. Hij onderlloudt
met volle medeweten van dien voogd en
andere bloedvetl'wanten nog 6t~ed.s 'betrekkingen (briefwisseling) met zijn moeder.
Doo1- hunne onderwe'rping aan: het Europeesche familierecht, resp. door ,besluit
van den Gouverneur-Gene-raal en erken·
llLng door den:' vader,' zijn d~rhalve aIle
,burg€rrechtelijke betrekking-en tusschen. de
twee zoons en hunne moeder te niet gegaan. Onlangs zijn op de moedet° zelvC',
die .s:edert ongehuwd is s~bleven, ook in
'adatrechtelijken r...in. na verkreg~n toestemming tot het voeren van. €eu geslachtsnaam - denzelfden al.s die van den
oudsten zoon - de bepaUng€l1 voor Europeanen:' ook toepasselijk verklaard'.
N. h. V. werden hierdoor de bovenbedoelde, verbroken betrekkingen niet weer he1'steld. De vraa·g is nu:
Zou :de moeder door bij eenambt.enaar
van den BurgerliJlren stand: hier te lande
hare beide zoons t:e erkennen de verioren
gegane burgerrechtelijke betrekkingen of Hever nleuwebetrekkingen van den
aam als volgens het Europeltoche recht
tusschen ouders en ldnderenbestaan in het leven kunn.en roepen, m.a.w. ook
in burg:errechtelijk€D z'n hunne moeder
kunnen worden en hen or.derlin.g in den
graad van blO'e<.\ve,l'want&cna,p van stief-

•

broeders kunnen' brel1g'ell? En: is daal'VOOl' de toestelluning :noodig van. dien
voogd ,van den jongstel1 zooi1? In het
OOWStig1COO geval, kan -die voogdi zijne
toestemming geven bij acbe, af tegev.en
door 'een 'ambt€UaalO van den Burgerlijken stand in ~ederland?
Naar het oordeel van prof. Kollewijn
kan de moeder haar kinderen thans niet
meer erkennen en. kunnen de verbroken
Iamiliebanden niet meer worden hersteld. Ik sluit mij bij deze meening aan.
Prof. Kollewijn heef·t zijn st.andpunt
uiteengezet in de stuw van 15 Januarl
en I Februari 1931. Ter bekorting moge
i·k naar deze llummers, die U In het Ba.·
taviaasch Oenoot.schap kunt raadplegen,
verwijzen.
. 4470. Abonne K. G. ~ B. vraagt: Ik

heb een vordering overgenomen, d~e 'Cen
vrie-nd van mij. die zeI! in geldnood verkeer<le, had: op een: hier tter stede woon·achtig perooon. We hebben van die over~
name een behoorlijk gezegeld s·tuk opgem·aakt. Is dat 'Vold~nde en moeten wlj
d'en oohuldenaar, ~n af~brift van dat
stuk sturen? :

Indien U zeker wilt zijn dat de sohul;'
denaar U tezijnertijd wanneer U betaling
vordert, nlet een ltegenvordering op UW
vl'iend tegenwerpt dan weI alsdan aan
Uw vriend heeft beta aId, moet U dan
den schuldenaar, na hem op welke wijze
ook te hebben 'kennisgegeven dat de
overdraeht heeft plaats gehad, een schrit..
telijke verklarin'g laten afleggen dat hij
"zuiveren eenvoudig ltoeste·mt in de
overdraeht".
Mocht hij een bewijs gev~n dat bij de
lJoverdracht erkent", dan is U bevelligd
tegen j)etaling aan .Uw vriend en tegen
compensatie voortspruitend uit een .te..
genvordering, ontstaan na. de erkenn1Ug
der ()verdraeht.
Zon de schuldenaar niet bereld zijn
een . van beide verklar1ngen te ge..
Yen, dan zoudt U verpllcht zIjn de
overdracht aan hem te doert beteekenen,
ofschoon ook een aangeteekende kennls..
gevlng van de overdracht na~:r mijn per..
soonlijke meening betaling aan Uw vrlend
onmo~eliJ~ ~QU maken.

•
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OM GOED WERK TE KUNNEN
VERRICHTEN, DIENT MEN
GOEDE OOGEN TE BEZITTEN.
Hoofdpijn Is het algemeene setschljnsel van oog-overspanulng.
Oeen medicljn kan hoofdpljn of
andere aandoenlngen, veroorzaakt
door nervosltelt, genezen.
Ret eenige afdoende mid del hler-

tegen is de corzaak weg te nemen,
tenelnde de zlekte te genezen.
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m eet kIe ed tn u

moderne

uilgebrelde colleetle

waterproei

C. flRIEN, O. D.
Gedipl. Opticien
Pasar Baroe 83 Batavia-C.
Tel. 159 Wit.
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HOT EL KEIJZER

12,75

vanaf

tot en met

BUJT~NZORG
TELEFOON 94
Het beste en billijkste hotel voor doortrekkenden en maand-gasten.
AIle kamers van eigen gemakken en ruime voorgalerij voorzien.
Schltterend ultzlcht op den Balak. ,
Prijzen vanaf f 4.50 p. dag p. persoon.

f 50.-

PLEDANG 33

. TJIBADAK.

Voor abonnementen, klachten omtrent bezorglng van het

13
14

Saleier

MODERN GEMEUBILEERDE flATS

17

2), .28

20

Poelau Laut

N.

3) - 1

24

Dempo

2,7

Sitoebondo

Rl. 3)
RL. 3)

24

Pa!ernbang

Rl. 2)

"

Moena

N. 3,
N. 2)
N. 3)

Mai Tarakan

5

,,01

Genua

Rl, 3)

"

Johal'-de \Vilt
IndrapQera

/

Rl. 3)

3) via Marseille.

3615

cJ
~

35.- compl.

eOAN lJlANG &CO.

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
gel1eve men zlch te wenden tot

Senen 117 Batavia-C.Te!. 1917
Soerabaia
Gemblongan 2B telefoon 3958
3603

BOGOR

PR()VISI~N Elf

21

Chr. Huygens

via

,. Ba!oerdn

14

3)

f 50.- compl.

II

3 Apr. Kota Cede
RL.1)
"/
lanan v.Oldall·
"
barnavelt
N. 2)
10
Paclau Bras
No 3)

N.
N.

2)

N. 3)
Rt, 2i

LED IKANTENFABRI EK

ellZ.

'TOKO

N. 3)

" . Scekaboeml

Gewoon model, billijke prijs
Voor het verstrekken
van inlichtingen omtrent
ofbetolingsyoorwQorden :

:I

"GRISSEEWEG"

Kota Tjandi

Poel~u Roebiah N. 2)
Rl. 3)
BIHar

STAAlBUIS LEDIKANTEN
2 persoons v.a.
1 persoons v.a.

31

2)

Enggano

SiblSj~l<

M

N.

Rl. 3)
Rl. 3)
Rl. 3}

Buitenzorg

Bin~,)ng

28 Mrt.

Marnix van

St. Aldegonde

QUAKER OATS

DRANKEN.

Telefoon No. " (zeven)

AAN HALTE TJIKINI

LOSSE
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·INLICHTINGEN:

Boekhandel I{OLFF' & C·O
Ill.).
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hestaat nog sfechts ee~'ge maanden en
heeft loch reeds vela relaUe5 y-

,.

Oat komi
doordat Bad I skit goede service geeft
en In de allereerste pfaats -------

NUMMERS

t.e Batavia-Centrum en Batavia.

n.

r

001 een heel onder mensch is.
V;4~;S~~~~~~~~~~~~c.~

"".1)
blljven van verkoudheden, ongesleld.
heden en zenuwochtlghQld moat het ltchccm Ilerk en
goed doorvoed 1I1n. Oaarom Is eon ddgeli)1csche portte
Ouaklr Oat, too g¢ed voor ens, Het Is het baste naluurulh.
kracntvoadseL Het gehalc9 con Vttcmtne B voorkomt
zenuw<1chttgheld en verstopplng en houdt 'U guond.

• Om geVliJwaOld

UIJ

sehltterende netuur
na 14 dagen verblij/

!(".,;:eJ]/?J,

•••HIJ VERTELDE ME OAT DIE MINE~AlEH
BEVATTE -KOPER EN IJZER·EN BOVEHOlEN WAAROEVOllE VITAMINEB.
KIJK NU EEfiS~.;
NOOITZIEK!
~'A
~ .(.

lETS OVER QUAKER
OA·rS ...

5

von ulrro-vlclette strolen
en d(Mr onze

y

QUAKER OATS'"
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eN VAAK ZIEK.TOEN HOOROE IK

Telefoon WI, 336 (tusschen 8 uur v. m. en
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DAAR HAD IK OOKLAST VANTOT IK HOORDE VAN DE 8LOEO~:.: ;. .}IERSTERKEflOE MINERAL EN
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tlntel-frissche lueht ...

~t. 19Q/~f]!)l,o"
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FLATGEDOUW

(10 tegen 1)

1800 j)~1] 6e~

e

IK BEN TELKENS VERKOUOENI
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tien tegen

Ofschoon genoegzaam bekend is,
dat voorkomen beter is dan genezen,
besteedt men in 't algerneen neg te
weinig zorg aan zijn voeten.
Her veelvuldig mandien, het voortd~rend transpireereu en het slordig
aldrogen der voeten tusschen de
teenen na het bad, irriteert de huid
en maakt, dat deze zoo gemakkelijk
stuk gnat, schrijut en zeer pijnlijk
wordr, zoodat loopen een ware kwelling vorrnt. En dit leidt zoo licht
tot eczeern, en lastig teo genezen
ontstekingen.
Hoe gemakkelijk zijn dergelijke onaangeriame kwalen echrer te voorkomen door een geregeld gebruik
van Purolpocder. Strcoi telkens als
gij Uw sokken of kousen ~erwisselt,
er een hocveelheid Purolpceder in
• en pocder Uw voeten tusschen de
teenen. Gij kunt er dan zeker van
ziju, dar Uw voeten volkomen gaaf
en gezoud blijven.
Lijdt gij reeds aan cen voeteuvel,
gebr uik dan telkens na het bad en
's avonds voor het naar bed gaan
het voortreflelijke Purolpceder, dat
Uw kwaal in korten tijd verdrijlt.
Oit geneeskrachtig poeder is een
ware weldaad voor Hjders aan
voetkwalen.

" " " ' _ - " '_ _
S'~"'~.&.Jl

~

betrDuwbaar Is
Laat

Uw

drukwerf{en

door

8

it

dis k a bezorgen I

verkrijgbaar t\ 15 cent bU :

Bad I s k a faaU nooit r ._M..-_-.........._-...._-._~

2e·handsch
"OBUZ"

S I u I s b rug s t rant

BoekhandeJ

~3

- Batavia-'Centr urn

81ulsbrugltraat BatAvia-Gentrum.

Boekh. D. W. WIGEIlINK

VLUG f
VLUGGER f f
I{atholieke J)oekhandeJ 8 U I T E l'l Z 0 R.G
H VIIIIIIus
.UNll'IS~'
VLUGST I· !
R1jsw1jkstraat 16. Batavia-Centrum.

Oitadelweg.

Aboni.i~'3

~e·hand8ch

BocklulluJel
;,1 N S IT LIN DE"
Pasar Daroe. Bandaeng.

het BataYlnaacb
~eu wsblad ~ Bultenzorg gell~ver.
~lch voor. klachten omtrent nIet,
rian wel ongerelield ontvangen van
1e krant te wenden tot den Agent

van

'ten Hcer

§'I'A'rIONSKIOSKEN
en In de

IlES1'AURATIE • RIJ'fUI.
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De Maileditie van het Sotaviaasch Nieuwsblad gdat per
vliegtuig naor Nederland en
wordt tweemaal per week verspreid.
Slechts f 3.-4 per kwortoaf
(puitenlond J 4.--).

Bloscoopweg J tel. 339 Bllltenwrg

·jet' 8.8. en Z.B.S.

Moppe l1
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ATTENTIE, VERLOFGANGERS!

En verder, meJlrel. wilt U dus nog zes doozen vuur.
weeK vier dcozen Kerstbo,)mverslering en cen groot
mcdeJ t<erstboom. dr-Ie doozen vJjgen. een pond· noten,
twee tles~chen limonade - wilt U 't meenemen meneer,
ot wilen we het bezorgen?
(Happy Mag.)

Een lezer schrljft ons

AFSLUIT8ARE BENZINE-T ANKDOPPEN
Beveiligen tegen diefstal en verlies.
II 0 N & Co •
'a,.p."e"
11
Tel.fcoit 3923 VII

.
reJ'Pl

3605
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MagneetJes Trekken
,I'

uit

De praatgrage daule klampt een
matroos aan: "Kun je erg goed
zwemmen ?"
- "lIm", bromt de zeeman en de
dame weet nlet heelemaal zeker of
dat een bevestlging is. Daarom
houdt ze aan: "Maar je kunt
tach weI z\vemmen, he 1"

Nederland:

Wat het blad de Indischman betreft, daarvaor heb lk nlets
dan lot. Altijd op tljd ontvang ik de Indischman, tenzij bij
vert raging vall het. vliegtuig. In sommige Hollandsche. bladen
lees lk we~ eens Indisch nieuws, maar met de Indischman kamt
het nieuws niet alle~n vlugger, maar eok vallediger in mijn.
bezlt. En dat 9 maal per maand vaal' den prijs van f 1.-. zegge
en schr1jve e~n pop I Dit is voor ledereen te betalcn! Ie<iereen,
ambtenaar zoowel als particulier. met verlaf in Holland, mo-et
geabonueerd zijn op de Indischman·. Geachte heel', ik gee! U het
recht. van dlt schrijven gebrulk te maken, zoo U dat wensclleJ:jk
voorkomt, ala ,reclame veor de Indiscl1man.

W.g. A. v. V.
Amsterdam.

iDe I nflischtrlltlt voor 'ieclerert
I ndisclt-mart !

- "SOl113".
. "Som31 \Vat grappig". 'Ik dacht

o

dat cen mensch die zwemmen kon
oak altijdzwemmen kan. En wanneer heb je dan van die oogenblikkell dat je zwemmen kunt 1"
- "AIs ik in het water ben,
dame".

Zij: "Ik geloof niet dat je nog
van'me hondt".
.
Hij: "Waarom niet 1"
Zij: "Omdat je me tegenwoor..
dig' altijd zelf de kachel laat aanAbanllementspl'ijS: f 3.- per· kwartaal In Nederland, f 4.- bulmaken".
tJenland. Aanvragen vaar abollnemen~ aan de admil1Istratle van het
. Hij: "Maar juist 0 m d a,t je
Batavlaasch Nleuwsblad, Batavla~O.
tegenwoordig zeIt de kachelaan_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....
--~' maakt, hou lk van je"~

,
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Bijlage
~~jeuw

van

Bataviaasch

schip veer J. C. J. L.

In bovenstaand stukje vermeldden wij het in

starke mate toenemen del' export. Het zljn
natuurlijk de scheepvaart.maatschappllen die
bier rltnk van proriteren.
Was in het vorlge [aar de handel nog zo slap
dat er verschlllende schepen ult de vaart genemen en opgelegd moesten worden (dlt was zelfs
zo erg dat men. spreken kon vaneen opgelegde
v I 0 0 t l), nu "lijn niet alleen weer alte schepen
in de vaart, maar ook worden schepen die men
wegens hun ouderdom va~l plan was af te
schrijven weer in gebrulk genomen.
Het door tir,

· Holland kan 't aileen

w~1

En nu komt tenslotte het bertcht dat de aanbod 'van lading zo groot is dat de J. C. J. L. ei.·
toe over gegaan is om een nieu w motorschip
te laten oouwen. Dit wordt gedaan door de
Nederlandsche..,Scheepsbouw Mij. te Amsterdam.
He~ schlp :z'iL10.600 ton met-en en "Tjitjalengka':
worden gedoopt.

of !

Enige tij d "geleden heert Duitslands rljkskanseller, Hitler,.vin een rede doen doorscherneren
. datwanneer Hofland het wenste hij gaarne be
reid zou zijnom een verklarlng te tekenen
waarin hij danzou beloven dat Duitsland te al, len tijde Hollands grenzen zou eerbledtgen.
Hoewel een dergelijk verzoek dus nooit openlijI< gedaan is', heeft Holland een openlijk en
rond, echt 17de eeuws, antwoord gegeven :

Een Bataviaas Record
Tijdens de Vrijdag 1ZF'ebruari gevallen re ...
g enbulen is een nieuw record gevestlgd, Midden

in de zeer zware bul, die ongeveec om 5 UUl.·
vlel, werd namelljk een regenval van 4 mm,
per mtunut rgeconstateerd. lIet vorige record
Vrijda,g 12 Februarl is het Itallaanse vorsten- was 3,3 mm.} Gelukklg duurde de bul niet
huls verblijd met de geboorte vaneen prlnsje, lang, want in een minimum van tijdstond. aldat Vittorio Emmanuel~ is genoemd, Het is de lIes blank en in scmmlge straten kon weI ge·
zoon van den kroonprlns 'van Italie Umberto I zwommen worden I Ja, die tropische regens
en Kroonprinses Marie Jo·se.
zij n niet voor de poes t In HlJlland b.v. regent
het wel veel vaker, maar zo'n massa als hiel'!
Uiteraard was het volk verrukt over deze in een paar minuten naar beneden komt vallen
heugelljke gebeurtenis. Na de 101 saluutscho- behcort daar tot de onmogelijkheden ! ,
ten, die bij een dergelijk feit worden gelost,
Daar er jutst in deze natte tijd veel ongeluk..
stroom(le het yolk 'voor het koninklijk paleis te kel1 plaats hebhen, willen wij de a~ndacht vall
Napels samen en bracht €en langdurige en uit- onze lezers vestigen op het interessante artikel
'bundige ovatie.
.,Wat dr. P. A. Scp zeg,t" in dit nummer.

Prinsje geboren in I talie

A

I

II 0 11 and -h e eft de of g e I ij k e
v e r dr a g-e n n i e t ' nod i g. E r is
gee n " g rot e, s t e r k e sob a t
k r a s" nod i g 0 m v 0 0 rHo 1 lands veiligheid -te zorgen!
Hollands leeuw heeft HOg
klauwen!!

Java's Export stijgend
J

tttermohlen uttoevonden

apparaat tegen.,.:zeeziekte. /

De betere tijden, die voor Indie schijnen te
fZijn aangebroken, maken zich weI het duidelijkst kenbaar in de export van allel'lei cultuul'prodncten naar het bllitenland. \Verd in de
maand Jannari van't vorige jaar voor een be-I
drag van 17 millioen gulden geexporteerd, thans _ ~ I
beIoopt de waarde del' uitgevoerde producten
€en bedrag van 21,8 millioen gulden, dus bijna
4 millioen gulden meer.
Vooral mais, tapi,oca en suiker 'vvorden in zeer
Sllliswerken bij
grote h02veelheden uitgevoerd.
Wijk-bij-Dllllrste-

R!I b b,~3 ~·S~ h oa nen ft; b rie k

in India?
De heel' Data, directeur van de bekende Bataschcenenfabrieken heeft bij zijn. bezoek aan
Batavia, -enige dagen geleclell, te kennen gegeyen dat hij 'looni.emens is ook in de Oost een
fabriek op t::- rich ten vaneen fabriek voor
gcedklopc rubberscho-enen. Echter staat volgens den heel' Bata - nog niet vast waar die
fabriek zal komen te staan, in Singapore of
Batavia. \
Als er werkelijk nog' wat komt van die plannen, dan is het werkerlijk tB hop,en dat de fa-'
briek in Batavia komt.
"
Het gaat in de laatste paal' jaren me~ de
fndustrialisatie van Indic flink vooruit en OVe,l"I
€en jaar of tien zullen we het heel gewoon vinden in onze aardrijkskundebo€kjes heel wat
fabrieken vermeId te zien.

de. De COllstrllctie
van .de sluis in
het Rijn-kanaal
aij
Wijk-bijDUllrstede begint
nu op te schieten.
Waar eellS het
water zal stromen, verr1jzen nu'
hoge stellages·.
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ae Johnson's

· voor-de Filrn

.Gevaa1"volle Expetlities. tuuir.' Centreuil- A ffikc~
Oog in 009' met ,I'OHf~nten/I'Gorilla!s 'en Krokodillen

Zijn reusachtlge gortlla's kon Martin Johnson
nooit van nabij genoeg fHnieJ). Een eerste poglng om dit te doen werd hem 'bijrta noodlottig
ccen een enorme gorilla zich ult een boom op
hem wler]» er hem' drelgde te vermorzelen in
zijn 'reuzengreep.
Daar Osanlet dutfde te sehleten op deze heen
en -'Weer wentelende kluwen Van mens en aap,
uit vrees haar man te tretren, seheen het lot
van Martin beslist, maar' op 't, laajste ogenbllk
sprong €en geweerdragertoe en :doorstak de
strot van den gorlHar met ' een 'forse speerstoot!
I
In heb Vervolg bepaalde 'Martin 2tch slechts
tot heb maken 'van opnamen met een tele-lens
(telescooplens) op zljn camera. De opnamen
\hlermee gedaan bleken ultstekend te voldoen.
Wle films van de ~ohnson's heett gezlen zal
\zeker nlet gedaeht hebben dat' 75% der dler.opnamen, gedaan zijn met de tete-lens!
~ De overlge 25% der dler-epnanten glngen
meestal gepaard
levensgevaarlljke momenten voor Osa en' Marpn.
r

met

i
,

J<1cht mGt' de camero
,

Op een keer was Johnson op [acht, -

.een
jacht met de camera dan alttld - teen plotseling de opnamen gestoord 'werden door de
komst 'van een regiment olltanten. AIle apparatuur liet Johnson in den stJek om 'zachtles
met een .klelne handcamera, alleen, zonder bescherrnlng 'van 'een del' geweerdragers, naar de
bosrand te sluipen en' daar de aanstormende
kudde olifanten te vereeuwtgen. Daarna, met
een .geweldlge angst voor wat hij onbewaakt
had achter gelaten, snelde hij naar het verlaten materiaal terug. Maar de' olltanten hadden schllnbaar de lucht gekregen van het
vreemde, dat zlch in hun wereld had gedrongen. Steeds dtchter naderde de kudde, voorzichtig en langza~m ; W'!gend kwam dan, voorop, een reusachtlge olltant recht op de 'twee
Martin. Johnson. met een paar dioerqen. uit centraat-Atrtk«.
camera's laf, waarachter de 'fUmers 'dekktng
Enlge weken geleden maakten wij melding' zeldzaam indrukwekkende "rimboe~verslagen" 'hadden gezocht. Osa en de dragers hielden,
van de dood van den Rimboe-filmer Martin kon Johnson zijn middelen ultbrelden om op Iedere zenuw gespannen, hun geweren gereed,
Johnson door een vllegongeluk,
klaar om te schleten, maar Martin, onbewogen,
breder bas~Si zijn "Congorilla" en "Babo0!1a" te j draalde rustlg door tot: hlj blina door het d\er
I
' z o u zijn verpletterd, Indlen de geweerschoten
Martin en Osa Johnson verwlerven alom be- gaan draulen.
.nleb op heb allerlaatste ogenbllk hadden gekendheld door hun merkwaardige expedltles in
'Filmen in de wildernis :knald, en den dikhuld dodelijk hadden gede oerwouden, waarvandaan zij wonderbaarlijke
troffen.
.
filmreporta:ges meebrachten naar de bewoQnde ,
'Maar hoe la-!1g 'l1eeit het nlet geduurd, alDe: andere olifanten sloegen toen onmiddel'lijk op de vlucht en de eerste daad v,an Johnson,
wereld., ' I
vorens zo'n film gereecL kwamJ Met het v~r-, die'doOX' een van de dragers nog voor het dier
Osa; en haar echt,genoot 'Martin, directeur van filmen van een aan een boom zwaalenden was weggerukt, was zijn camel'a opnleuw in te
heel klelne bioscoop-theaters, 1>esloten om ge- orang-oetan waren ollgeken'de moeilijkheden stellen' en de- 'vlucht van de dikhuiden te'verDaarna wilde. hij weI erkennen, dat
zamenlljk de bewoonde wereid te verlaten om verbonden, die er nlet mindel" door zouden zljn eeuwigen.
het een gevaarlij.k agenbUk was. 'geweest, maar
het leven del' O€rwoudell op het celluloId te geweest, wanneer een ultgebreide s~f Johnson aangezlen het goed was afgelopen zag hij niet
gaan 'vastleggen. DeeIs met ee!1 oude stoom- ter zijde had gestaan. Integendeel, hoe minder in, waarom hlj een volgende 'keer lliet eell
!
boot, de "Mary", gedeeltelijk met een expeditie- mensen, hoe mindel' het gevaar' was, dat.. leden zelfde houding,. wu aannemen
OOl{ Osa's leven heeft meermalen aan een
auto, vaak <>Ok met een amphyble-vllegtuig be- van de expedlt1e ten slachtoffer vie-len aan de
zijden draadje gehangen. Deze, overigens
streken ze uitgestrekte delen van de wereld.
vaak moordlustlge oerwm.tdbewoners. Hoe min- zachtmoedige, vr:ouw heeIt zich in critleke
I

I

I

'h..likken as
1 een k oeI"j)1oedig 8C 11eJ.'P5c h u tt er
Een metgezel van Johnson op ziJn tochten del' zielen, des te groter de mogelijk.heid was om ogenJJ~
heett' ons vroeg~,t:' het een en ander verteld van een geslaagde opname te maken. Het geraas van ontpopt.
de voorkeul' van Martin voor de meest onher- het veerwerk van de camera was vaak al vol.. I: 'l'Oen: 'lHnUn eens opnam~n maakte in een
bergzame strekel1.
doende om de dleren' af te schrikken.
"smalle pl~auw' op een del' krokodlllenrljke zijar'Iuen van de- Zambesl, deed een st:outmoedlge
reu'zenkrokodil een aanval op de prauw waarHet fihnen In de
~ van lUi' cen del:' einden in de enol'me kaken'
'wlldern1s is he~t wat
klemde en probcerde het ranke ~hultje W
andel'S dan liet rna ..
:doen omslaan.
,ken van opnainen,
Van twee vcet afstand filmde Martin kalm
zoals 'dat VE!'elal bij
het woedende monster t e r w Ij 1 h ij n i e t
"Afrika"- fi-Ims is' ge,ve r z u i m de van ,t e v 0 r e nee n
scWed ill: Hollywood,
nieuwe lens op zijn toestel te
waar men zonder al
plaa'tsen!
'
te 'gtow moelte Afrika
ot' Borneo 111 de sturlltussen verhief Osa, die acht~r Martin zat,
'dIo 'opbOuwt 'en tljzich van haal" 'zitplaats en zich met veel moeite
gers' en" a~n zich
in ev,enwichb houdend richtte ze haar' - in
'door' de "studio 'laat
,zijn angst door den geweerdrager verkeerd
, slingeren !
,aangegeven I - olifantengeweer op den krokodB dien zij op het laatste moment de kop 'verrroen het - destijds
,'brijzelde-. !
nog geheel 'onbekel1De in, dolt ranke en wlebelende prauwtje niet
'de ~ ~clitpaar. Johnop te; vangen schok. deed haar omtuimelen en
son €en 'geweldlg suc'bet schuitje maakte water! Terwljl de neger
ces ' boekte 'luet hun .
nn als krankzi.nnig begon te hozen verwisselde
eerste 'fllnl ,,8imba" ,
.Os~ kahn van 'gewe~r en nam ,de van verschil{een f11m ()pgenon~n . :
lende k~nten aanzwemmende alligators onder
in "de leeuwenholen
vuur terwijl haar man filmde...... ! ! .
van : de Afrika'$C'lle
, ",wO:estijnen) 'en'l1adat

•

"'gebfelren::wag;'dat' het

~'pubtiek '. 'ZOOt :"gesteld ,

,

'

Nti haar. man dOOd. is 'zet de koene' avontu"
, 'De' jilmoperateur'
iiJerelClreiziger '.Martin :JohnsoJl, met 2ijn vrOttlO' en rierster- 'z'tjn'we'rk voott. En' meeMere: spannen- .
de rlmboe-films st'aan ous'd\1s nog:,te' wachten.
kUMt~lde-, en, daar9m.
de per vliegtuig reizMde aap 11 Wah", eell, gibbon ttit Borneo•.

, '.was ""Op "deze "'onge-

en'

..

•
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Wat Dr. P.A. Sopzeqt
fJet Seizoen de;' VelJLplI/jfIJijen iser nceer
'No een Val is' Voorzichtigheidgeb'ode"n
Bedrieglijke Verschiinselen bi] Ilerseuseluulding
De ~Westn1oesson met vz'n natte en g·ladde
'straten brengf vete ongelukken met ztch mede,
die door ultglljden worden veroorzaakt. Heel
dikwijls komt men daarbl] 'lang niet mals terecht en het kan daarom geen kwaad, er eens
enlge aandacht aan te schenken, hoe men zich
bij dergelijke-' ongelukken moot gedragen.:
Een levendfg 'moment uit de

widstriJd,

te Dusseldort,

------_

. . -"'---

GELUIDSGOLVEl't DIE VIS'SEN "~ItGIF ..
11GE'N !
Wat wi] waarnemen als geluld is niets anders dan het prikkelen van onze trommelvliezen door' golven of trlllingen die veroorzaakt
worden door een in beweging zijnd Iichaam,
. I
'
b.v. €en vloolsnaar,
Dat weten we natuurlijk allen op ons
dulmpie en we weten mlsschlen ook wel dat
hoge tonen veroorzaakt worden dooreen hoog
trillingsg-:tal (aantal trillingen in een bepaald
tijdsde(;il) en lage'tonen door een laag. triHings-

De bedrieglijke schijh;

De grootStewciakzQamheid geboaen
Menmoet er daarom reeds aanstonds op -leta
ten of de betrdkkene weI bij 'zijn volle bewustz,ijn bUJft. Dib kan heel eenvoudlg op de vol ..
gende wljze gebeuren : men maaktden pati~nfJ
wakker en stelt hem een of andere onversehllIlge vraag, bllvoorbeeld of -bij weet, waar b1J
is -=- of hlj kanzeggen welke dag het Is, ol
ongeveer weet hoe laat hetIs. Krijgt men 011
dergelijke vragen een weifelend of' onsahtenhangend antwoord, zodat men eraan moet twljtelen of de patient wel helder bij bewustzijn is,
dan is' medische hulp dringend geboden en
men mag geen tij d verllezen met den dokter
te laten halen.
'

Als Iemand komt .te vailen en daarbij met
het hootd tegen de grond slaat, moot men zich
nlet laten mlslelden door het schijnbaar -volko-:
men gezonde doen en Iaten ,'van den patient,
enlge tijd later. Men' meet het slachtotter allereerst de vraag stellen, of hij zich het ongeInk en ook het Iaatste ogenblik daarvoor, goed
Er tteedt namelijk bij hersenschuddlngen een
kan. herinneren. Is dat nlet het geval, dan
l.>estaat er zeer ge.grOnd.e rede~ aan te nemen'l perlode in,kort. na de val, die hierdoor wordt
dat men met Iets. ernstlgers te doen ~eef~: Men ekenmerkt da
.. .
honde het slachtotrer dan nog enlge tijd na g
,
t het slachtorrer bi]. zljn volle
het ongeluk terdege in het oog, lette geed op I, bewustzijn is,oodat Iedereen meent, dat er geen
zijn gedraglngen r: ook alllet de valpartij zich vulltje aan de lucht is. Ook het slachtoffer
nog zo onschuldlg aanzlen.
zelf nieent; dat hem niets mankeert.

W Q r dt de g: e valle ne n am e 1 ij k
Ook no%or9 geWenst
m '0 e e n w'i 1 h ij slap n, dan be ..
OOk komt het voor, d;lt iem'llnd dlee~n val
Maar wat we ongetwijfeld nag niet weten is staatel:' gevaar, .Qat zich e e n 1 n w e ndig'
e
b 110 e din g in het hoofd voordoet.
dat er Gok nog u 1 t rage 1 u ids go 1 '/ e n
heeit gedaan, 'weI naar den dokter is gegaan,
(ultra ~ "ouiten) bestaan. Deze geluidsgolven
Een verschijnseldathierook op wijst, is het d~h, eenmaal weer thuis en iil zijn gewone
:wbben to'n hOQg trillingsgetaI, zljn dus zo fijn,
1 a n g 'Z am; r VI 0 'r'ct e n v··a n d e dcel1,zich zo goed voelt, dat hij- mooht, dat
cat \Vij za niet 'kunnen waarnemen.
'•
pol s. Daalt depoIs onder 'de' 7{)l of zelts de dokter met al zijn e.rnst,ige raadgevingen en
Ze zijn dan ~ok»ontdekt"metzeer fijne ap- 60, dan verkeert de patient in Ievensgevaar.
vootSchrift€n, weI overdreven heeft en dat al
para ten en een sp€Ciale studl~ geworden van Eeh ander, eveneeus zotgw~kkend vetschijnsei,:
die'
angStvalligheld nergens toe dlent Oereen .~assa .pro.fessoren die na jarenlan.g.~ proer-.l. da t.. Z.ICh. na.. ee.il val dlkWIJ.lS VOO.'t.d.6et, is dat. ge-lijke patlenten 'die het beter willen weten,
nemmgen ontdekt heboon dl;\t deze fIJne ge- de patient bewtisw160s wotdt. Ret kQmt herluidsgO'lven een schadelijke" invloed kunnen ,ha'aldelijk 'VOOf dit leinaild na een val thuis 'komen oohter dikwiJIs na enlge tijdi - sOm3
uitoefenen op' vers.chl1lende' organen en daar- komt, wat g'aat IlggentUstea e,il in slaap valt. zelfs .eerst· ,naeell dag of twee, drle '-- tot
<:i~or 'ziekten kunnen opwekken.· Ze zijn zelfs De 'huisgenooten merken nlet, datde slaap ge- de orttdekkJhg', dat de dokter metJzij'n roomch..
in staat onl' kJkv()csen en vissen te doden !
leldelijk in bewuswloosheid 'ovetgaat. EerstA na, tl-ge: aaninanhigeh het tach 'btj. het rechte 'eind
verloop van tijd valt het 'nun op, dat de be- had, want dan eerst d(}enzich de nadeUge 'ge ..
Komt dlt door de dlreete inwerking van de trokkEHI persoon 'zolari,g blijft slapen, ze pro- volgen' van' de val gevoelen en treden lang..
,. "ultrageluids-golven" OP het hart? Ook in die beren h~m te wekken, dooh dat is dan tever- zamerhand de vetsehijnselen van inwendige
l'lchting hebben de professorenonderzoekin- geefs! En dan eetst wotdt het nun duidelijk, bleeding Ope Doch dan denkt doorgaans nie ..
mand meer aan het ongeva·le.i1 men laat weeX'
gen verricht en 'zij 'zijn nu tot de ontdekking dat hler ernstig gevaar drelgt..
kootbate tija verloren gaan.
geko"nten dat de dood dezer dleren ontstaat
door vel' g- i f t i gin g !
Het is daarom onder alle omstandighedengeDe "ultrageluldsgolven" zijn namelijk niette- levende dieren fataal ls.Ze worden erdoor ver- raden, na;, een val de uiterste VIOOrzichtigheld
genstaande 21J zo klein zijn, ZO sterk, dat zlj glftigd en ook andere kleine insecten als wa- in acht te nemen, dat wU 'zeggen, bij een val,
1l101eculen kunnen splij~nen split.sen en ...... terkevers en -spinnen st-erven ,eeil. jammer1ijke waarbij men met het hoofd ,efgens ~enaan
is geslagen. Want al meent men nog ZQ dik
.
nieuwe moleculen vormen van een andere sa- vergiftlgingsdood.
Dit is dan ook de reden waarom in· sloten van· schedel te zjjn,' wat er met deinwendlge
. Inenstelling; nol. mole·~mlen van waterstofsuperoxyde en sal.p e t e r- Z u II r. Het is· ,en" beekJeshlde dit~t.enabifh'eldrvail fa l>ffe ke 11 prganen 'ge'oou'td is; ·ctaa~ kan"iilemahd iets van
·zeg~·ll".
vooral d~ze laatste stlQf die voorde in het water ~il'diertlj k 'leven Is.
g~tal.

De winter in Holland: degtootste boot,
van de' Urkerveer':'
dienst in het ijs voor
, lzet eilana Urk, gezten
uit 'n K.L.M.-vliegtufg.
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Hoe Petersen een Pck Slaag
kreeg

hem op een afstand te houden. Hij sloeg dan.
ult alle macht met belde vulsten een roffel
cegen Petersen's maag en ribben, ai en toe
onderbroken door een mep t~gen' kaak of kin.
AI:) gezegd wasPetersen al in de derde ronde'
in gevaar, Dit herhaalde zlch nog enkele malen
totdat hij na de negende ronde rijp was vaal' I
de k.o, Hij beslcot echter in schoonheid onder
te gaan. In de pauze goat eeu helper een

I
I

Walter Neusel, de "Blonde Tijger"
In ons vorlge nummer
meldden wi] in, 't kort de I
nederlaag van Jack Peter- •
sen tegen den Duitser
Walther Neusel.
Het was de derde ontmoeting tussen deze twee
kampioenen en de derde
maal dat de Brit een 011genadlg pak slaag
van den Duitser, die in
Engeland "Blonde rp;;cu:n""
genoemd wordt.
Walter tteuset

'ffes champagne over xijn hoofd

"

I

Ieeg, en dit had zo'n opmonterende werklng '
dat hij na het gongslgnaal alseen razende II
Roeland op Neusel at stormde, Hij plaatste
twee harde klappen zodat het publlek aan een (
ommekeer gingge'~ovelt )lHiar werd toen bij;'
Neusel's tegenaanval zo ongenadlg afgedroogd
dat zijn helpers de handdoek in de ring wierpen. Dubbel gevouwen hangend over de touwen \
elndlgde de ,.,pride of Wates" '(trots van \Vates)
dit derde gevecht tegen Neusel op dezelfde I
wijze als de belde voorgaande.
_
t

Ook deze match had een zelrde .verloop als
<ie beide voorgaande en een gelijk slot. AIleen
kwarn Neusel ditmaal wat sneller in actie. In
de regel heert hij een stuk of zes ronden nodig
om op dreef te komen. Maar nu trok hij onmiddejlljk hard van leer met het gevolg dat
Petersen al in de derde ronde

l

Op' de tribune: Weber en Van Male
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de tweede rij.

De Hollandse Zwemsters

op het randje van de k.e,

Lijden Nederlagen in Denemorken

werd gebracht. Neusel dreef hem in een hoek
en nam hem daar zo onbarmhartig onder handen dat het elude nabij scheen,
Door een ulterste krachtslnspannlng wist
, Petersen uit de ho-ek ·te komen en zich aan
de slagenregen te onttrekken. Na deze ronde
bleet nlet de mlnste twiJfel meer over de vraag
wie het winnen zou. Oak het schouwspel in
de pauzen tussen de ronden was veelbetekenend. In de hoek van Petersen verdrongen zich
dan, een half dozijn helpers. De een wuifde
hem lucht toe, een tweede masseerde zijn kulten, .een derde probeerde een neusbloedlng te
stelpen, een vlerde friSte zijn hootd op met
champagne! En aan de overzijde zat Neusel
moed.erziel aIleen, zijn best do-end om zo vais
en grimmig mogelijk te kijken (dit behoort tot I
zijn mani-er van vrehten!) en alle. hulp ver-1
smadend, Zoo zeker vee-Ide hij zlch van zijn zaa!{.'l
Nu, er was ook geen reden voor hem am be- '
llauwd te zijn. Al in de openingsronde had hij
gemerkt dat oak de allerhardste slagen van
Petersen hem niet in gevaar konden 'brengen.
En toen was zijn tactiek verder eenvoudig: hij
dwong Petersen t.elkens tot een gevecht op korte afstand, zonder zich te bekommeren om d~
harde stoten van den Engeisman die probeerde

Aari: de in Denernarken gehouden interna, ttonale zwem'fedst~ijden namen drie Neder, la ndse zwemsters, Nida Senff, Tiny Wagner· en
I Jop:e waatberg, deel. Echter met verre van'

I bevredigende

resultaten zeals utt de volgende
uttslagenlllst blijkt.
.
2 0 0 met e r r u g s I a g : 1. Ragnhlld
, Hveger, in 2 minuten ~n .41,3 seconde, hetgeen
;cn nie;l\V wereldrecord is; 2. Nida Senff, in
2 m., .40,2 sec.
tOo m e ,t e r b 0 r s t era wI: 1.
Ragnhtld Hveger, in 1 m., 8,5 sec.: 2. Tiny
Wagner, i'n 1 m., 9 sec.
. 2 0 0 met e l' s c h 0 0 1 s I a g: 1. meJ.
I Christensen, in 3 min., 7,8 ,sec.; 2. Jopie Waal..
" berg, in 3 m., 8,4 sec.
I
3 'x 5 0 met e r w i 8 S e 'I s 1 a g : 1.
! Kopenhagen, welke estafetteploeg bestond uit
t de zwemsters' lIveger, Kraft en Christensen, in
t 1 mln.,'41,5 sec. : 2. Nederland, me~ Nida aenff,
I Jopie \Vaa·iberg en Tiny Wagner, in 1 min.,
46,5 sec.
De wereldbercemde Hollandse zwemsters heb..
t
I ben zich 01> deze wedstrijden aIle overwinniugen hten afkapen en zelfs slechte tijden gemaakt.
i

I

I

I

I

Ons kranige backstel Caldenhove (links)
en Wilders, die te Dusseldorf zulk eel1,
hechte verdediging voor 't Nederlandse
doel vannden.

..

.. De rellsachtfge, kart geleden ill,gebrutk genomen, oeververbinding .tussen San Francisco en Oakland '(Vereenfgde Staten) bij avond.
Als een (ange, lichtende slang ligt· de brug tussell, beide oevers.
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Landers, de ·Grote De.tective:
II et Geheilrt' tier Ver(llVenett- 1.3 Dozen
)

Spannende Achtervolging van de "Dieveqqe.,
Oevader van Henk Landers had een
schoenenzaak, en-van [ongs af aan had
Vader gezegd, dat lIenk hem in de zaak
zou opvolgen. Dit was echter niet naar
de zin van Henk, deze voelde nlets VOOi'
schoenen, neen, hij wilde detective worden, dabwas een Interessant, avontuurlijk envooral gevaarlijk baantle. Hij vertelde dit zo dikwijIs, dat ziju vader En.'
ten laatste genoegvan kreeg.
Op een dag, boon Hen'k uit school
kwam, .zel zijn vader aan tarel.: "Zeg
Henk, er is uit de winkel gestolen, stel
je voor, er zijn dertlen paar schoenen
spoorloos verdwenen, Daar ik gemerkt
heb .dat [e in de taatsteuld goede sor-

"??!"?'!!

mlsdadlgers orndat ze geen vermornmlng nodig
hebben I
Eindelijk beslcot Henk te handelen, Hij
kuchte. Het was niet zeker of zijn stem rors ~
genoeg zou klinken. Daarom kuchte hij. Het
melsle keek naar hem.
"Weet U wle ik ben ?" rlep Henk tegen haar,
Het klonk echter heelernaal niet rors, ja het
klonk zelfs meer als geflulster.
Juist teen hij verder wilde gaan en zeggen :'
"Ik ben de detective' Henk Landers", antwoordde het melsle met een ondeugend .Iachje : "Nott
en of! Jij bent pantoffel-Henk uit de rrobetschool!" Zij lachte even in een toonladdertle,
sprong op en liep weg.
,
Henk was als een overrljpe pornpoen in e1
kaar gezakt l Non herinnerde hijzich opeens
het melsje. Dat· toonladderlachje was van
Mientje, de dochter van de apotheker,' waarnaasbzijn vader vroeger woonde en zoe noemden hem pantoffel-Henk omdat zijn vader toen
nog maar een k-lein wlnkeltje van pantottels
had!
Wat had zijn vader in die laatste iaren een
prachtige zaak weten te maken. Hij was trots
op het werk van 'zijn vader, en de grote detective in hem was helemaal verdwenen. .Noch
de dlevegge noeh de schoenen kon hij terugbrengen. Hij liep langzaam naar huis en glng
aan zijn huiswerk, HiJ zag er bedrukt ult, '
Vier dagen later kwamzijn vader de kame};
van Henk blnnenlopen, ,,,En?" vroeg hij, "hell
jc al iets ontdek,t?"
"Neeli, nog niets, zei lIenk mistroostlg.
"Kijk dan maareens ·onder je bed", zeizijn
vader..Henk deed het ell- vuurrood kwam
hij Weel" tevool'schijn ! 'Daar stonden ze, de dertien do~n met schoenen!""
4

deringen maakt op opsporlngsgebled zal ik er
Hij nam de voorgeschreven afstand aan. Het
de polltlebulten Iaten. Jij .kunt natuurlijk de melsle scheen bultengewoon slim te zijn. Zij
dief opsporen en mij de schoenen terugbezor- maakte e'en lange wandeling: door het park en
gen".
liep om de zwanenvijver heen, een, twee, drie
"Natuurlij~, vader",zei IIenk en wilde dade- maal. Zij wllde natuurlijk op een gegeven ogenlijk naar de winkel gaan, maar hij moest' aan bllk in een 'zijweg verdwijnen, maar Henk hleld
tafel blijven Zitten tot ·er -ge_geten wa!\o Eindelijk haar goed.-tn· het oog. Opeens klonk er eell
was de maaltiJ4i' afgelopen en gewapend met harde gil achter hem, hiJ keek om,en zag,
een paar gu.nunIhan~boenen,een notleboekje, da,t er een k~ein meisje van haar autoped geeen'vergrootglas en. een fotograflet.oest.el ging vallen was. Haar moeder was reeds bij het
Henk aande slag. Werkelijke detectlvenwaren kindje om het op te helpen. Toe'll Henk omook met al deze dingen uit,gerust, dat had hij keek, was natuurUjk 't meisje, dat hij had willen bespionneren, spoorloos verdwenen.
dikwijls genoeg gelezen·.
Vader Landers, toonde zijhzoonhet lege vak .Hij werd bleek van.kwaadheid. Alleen - hij
oP. de plankeil. Ervie1 niets· te fotograferen en was er, nu 'van overtuigd, dat hij ·op heo goode
door het vergrootglas zag de plaats et ook niet spoor was. Haar vlucnt.bewees. natuurlijk haar
?cb.uld.. Hel:.k rend?
de vijver hee'n en keek
~nders uit.
\
.
111 ledere, z1Jweg,. die, h~J tegenkwam, dOCh ne-rDe die! had natuurlijk zijn vo'ofzorgsmaatre- gens .zaghij haar.. Hii, sloe·g. een zijweg 111 e~
gelen genomen en zelfs geen vingerafdruk liep de eerstvolgende hoek om. waar hij bijna
achtergelaten.
over een· paar. be\l~n struik~ldc. Er stond een
ba.nkvlak aan de weg, maar door het uitkijken
naar het meisje, had hij deze heelemaal niet
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"Pardon!" zei hi} haastig en wilde verder
doorrennen. Toen - hij stonq. al~ ~oor ,de bliksem getroffen - zag hij haar - ~e dievegge!
lIij was over haa1' benen gestruikeld. "Au!"
riep ze uit en trok haar benen onder de bank.
Hij bleef· staan en keek haar met open mond
aan. Dat werd een beetje onaangenaam voor
ha.ar. "Waarom l'ende je zo de hoek om? Nu
heb je toch ineens 'zo'n haast niet meer, naar
het mij voorkomt". Daarbij. lachte zij zo geheimzinnig, dat 'Henk, de detective; sp-rakeloos
was' door zoveel brutaliteit. Daal'bij deed zij z6
onschuldlg ! !
Hij antwoordde haar helemaal niet. Hij keek
H~nk stond in de winkel en dacht scherp na.
Waarom zou 'vaderzich niet tot depolitie heo- haar. a1'leen streng aan en ging op de andere
ben gewend? Zou hij z6 op de talented van pt\nt van' de bank zitten. Nu moest zij nag
~
Henk vertrouwen? Nu, deze voeldezich even- maar eens proberen weg te sluipen.
Minstens
€en
half
UUf
zaten
zij
daar.
Uij
tjes! Met een ernstig. gezicht liep hij door de
zaak, bekeekde sloten, die alle goed .in or,de werd ollgeduldig, zij konden hier toch niet tot
waren, gingl na~r het magazijn, waar eehter de- nacht blijven? Oat was in strijd met zijn
geen enk~l spoor van een inbraak te vinden plan, w~nt natuul'lij~ had hij een plan ge,was. Nie~., In de.boek-en vonden de detecti- maakt. Hij wilde haa1" op haa1' weg naar hu1s
yen altijd Jets, .al was het maar een snorr,eha~r, acntervolgen, haar woning binnendringen, de
maar zelfs di~ hadde.n dedieven niet achter- schoonen. opspol'en'en haal.' als dievegge ontmaskeren.'
gelaten.
Maar het meisj~ glng niet llaar huls. Zij
Hij. liep heen en weer en wandelde VOQr. de
zaak de stra.at heen en wee.r. ppeell$ hield ee)1 maakte met ~af v.oet. tekeningf-P in het zand
meisje vOQr de .etalge stllen bekeek' deze met en vaak keei( zijhem van terziJde aan, en lachte.
grote belangsWliing. Oat 'was raar, want 2tij Ve.rde,r. gesc~i~ddeer niets.
He~-kWa!ll. Hehk,vQor dati hij het meisje wel
keek in het bizonder naar herenschoenen. Aha!
dacht Henk,. daar, ~huilt wat'achter en toen eens'rheer' ge2ien had, maar.. waa,r? Oat had
het. m~i.sje ha.~.r we~ ve,rvolg~e, -llep hij V09r- je; nu altijq m~t.,<,U~:dieven en(;U~.veggen. Ze
z1cn~lg; ach~·~al baaJ' aan om.. te, 'zlen, waar· zij .ha.dden' eeu'"algeJJie¢n" ge~icht. Je, ~oti ze iloo~t
heep.s4 1g.;.
.. ,
.
.'
' . ; ; thuis brepge)l! E~ da~ zlj juist geyaarUjke
.....
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Klopt !
Op zekeren dag stond een timmermansknecht
in de werkplaa,ts 'te roke-n. Boos stapte de baas
binllen en riep : ."WeI Barelld, weet je nu no~ : .
niet da,tje onder je werk niet roken mag 1" '."Maar ik werk niet baas", zei Barend.
.~ i
<

Wantrouwen !

I

Pietje: "Orootvader, eet u graag bonbons 1'),
Oro~tvader:
"Nee, k,indlief,' daar moet ik
n1ets van hebben!"
P1etje: "MoQi ZO, wilt u dan deze bonoons
voor me bewaren tot ik terug kom?"

Een %oete jongen
Orootvader: "En Karel, ben je zoe·t op
school '?"
Karel: "Ja Opa, de meester houdt zoveel vanl
ine,dat hij me biJna elke dag langer laat bliJ~
yen dan de andere jongens!"

De eJ;el'
K'lerk: "De brief is zo onduidelijk. geschre...
vep, .ik kan "hem niet lezen".
Baas(l1ors) : "Och kom, iedere ezel kan hem
;el£n) _g€et hem maar lIier!"
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"Nu vrouwtje, heb ik geen fijne nleuwe wagen gekocht ? Model 1923, dus nlet zo heel
Men kan nooit 'genoeg weten, en ook is het erg oud".

"

",---

''''t,''

,.

niet overbodig lets over de v.ouwdoosjes .te weten. Op het ogenblik heb Ie er mlsschlen geen
nodig, maar later zijn wij blij, dat wij een of

..

ander voorwerp in een gesloten' doosle kunnen
wegstoppen, en dan is er geen doosle bij de
hand. Wij hebben er geen 'lijm

V001-

nodig, geen

paplerklemmen, nlets, alleen maareen gewcon
stuk papler en oetenen ons in het vouwen. In

"Jong~ m'ali, rou je eens voor me aan de
zwengel wi'lien draaten 1",

---- --------------:---------------------Onze Hond

Rlllillsels

\.

\Vijl hebbeil €en a~rdige hond,

•

Hij kwistpelt heel" vaak met z'n staart in

Oplossingen der Raadsels uit
het vorige nummer \

het rand.
Oak kail hij al pd;Qtjes geven;

Ravotten is z'n lust en z'n leven !
De blkkelbal van Nel

~n

Mien,

Macht hijer ·een kleine kans toe zien,
.Er even, achteraan te hollen
En flink ermee doorhet .gras te dollen,

"Ik' kan er g€en. beweging in krijgen. me·-~
Va 0 I' g rot ere n: 1. Zuurkool (z~e, uil, neer !".
uur, rat, kei, 001', oog, lekL 2. De pauw (in
"Allo! Even al je splerkracht maar aanwenelke staartveer een cog).
cen, jongmens!"
Voor kleineren: 1. Kabeljauw (wak,
kabel, jak, blauw). 2. De wind.
In g e

Z0

n den

2. als ijs, 3.

9999/~.

r a ads e 1 s:
4.

A~ht,

1. Een slak,

5. De echo.

Dan d~e~hij dat. vas,t h.e~l graag!
~t Is

Nieuwe .Raadsels

tochzo'n kleine plaag!

Voor groteren

()ok mag. hij onze ,'haan graag plagen,

Verbargen delen en onderdelen van planten.
Oma zei: "Ik kijkelke dag naar je uit,
Die pikt hem dan even op z'n snuit,
als je naar school gaat".
Heeft
Tante Greta' ~~oorts of is ze weer
Danis het plagen meteen weer ult I
'.
.
beter?
:Maar hij bUjft toch altijd o.nz.e Ueve hond,
Hij maakfe, dat hij wegkwam, toen er
flinke klappen werden uitged€eld.
~l maakt hij het soms wat al te tJont ! !
Oat staat vast: Amsterdam slaan wij niet
.
"Nou, daar gaat-ie dan! Een. ..... twee......
over.
(Voor de riimwedstrijd ingezonde11,
2. Mijn geheel wordt met 8 letters geschre- hoepla ! ! !"
door DierenvriendinJ.
yen en noemt een land in Europ~
4, 6, 2, 8, 3 is een kleur.
1, 2, 8, 6, 5 is €ell vreugde-uHroep.
De 6, 7, 3 stroomt gedeeltelijk door ons land.
6, 8, 4, 8, 3 is een natuurverschijnsel.
Een 1, 8, 4 kan men langs tuinen en velden
80ms vinden.
Die dat niet erg g.ced kan verdragen.

1

~

~

1.

2.

. De villa "Schommel1ust" van den oud-zeekapit~i~ !

Vaar kreineren
Met d ben ik niet mager.
s ben ik een :baardje.
f ben ik een hondennaam.
" f1 lust iedereen mij graag.
" t moet niemand iets van me hebben.
Mijrt geheel bestaat uit -7 'letters en noemt
een grote stad: op Java.
E11 met de zwengel draalt het jongmens. met '.
1, 7, 3, 2 is een bekend merk schoenen.
een' 'ruk de here wag~n om I ¥6ueer gU~ ..9nt.'
5, 2, 3 Is een andere naam voor t~n.
zet; het JQugmens is verbaasd over zijn elgen
1, 6, 3 heeft een paard- vaak in de b€K.

..

a

'BRUINTJE

BEER

'en het

SCHOENMAKERTJE
Nu komter een avontuur dat Bruintje Beer
alleen beleefde. En dat is nag maar heelkort
geleden, n.l. met Kerstmis van het vorige [aar,
dus nog geen twee maanden terug.
Ook in Dierenland 'bedenken de famllleleden
en gcede kennissen elkaar met geschenken en
Bruintje Beer, die graag Ieder een plezier doet,
maakt op deze regel geen uitzondering.
Al dagen van tevoren heeft hij , zitten tebedenken wat ,hij aan z'n ouders en z.'nbest-e
vrienden zou kunnen geven en op een mlddag,
alleen op z'n karnertle, is zelfs de spaarpot eraan te pas gekomen, want als je wat wilt kopen
meet je tech weten wat je hebt, nietwaar?
Nou, Bruintje heeft het hele Iaar dapper gespaard (ja, zeg wel dapper, want er is moed
toe nodigom met een staten gezicht de snoepwinkels voorbil te Iopen !); wel is er met 8interklaas neg een aardlge hap ultgevallen, maar
er bUjft genoeg over om €en paar goeie, dege-

..

lijke cadeaux voor te kopen waar de gelukkigen
heel tevreden mee zullen zljn,

-~~

De dag dat moeder naarde stad too zal gaan
zet Bruintje zlch met een ernstig geztcht aan
tafel en maakteen verlanglijstje op waarbij z'n
moeder een handle helpt. En het is toch verbazingwekkend wat een moeder al niet weet:
In nog geen dewartler heeft Bruintje een pracht
van • een Bjst. En als vze even later, lekker
warm Ingepakt, op stap gaan Is Bruintje vol
goede meed, "Moeder", zegt hij dankbaar, "als
ik U niet had! Wat zou ik danmoeten beglnnen !"

•

•

Na een half' uurtje'dapper door de dikke
laag .sneeuw te hebben gestapt zijn ze in de
stad en doet mceder de nodige inkopen in een
groot warenhuis. Na een uur of twee (ook I
berenmceders winkelen graag I) is ze eindelijk
klaar, maar nujnoet Brulnt]e pas beginnen l
Hij gaat er liever alleen op uit en dat vindt
z'n moeder goed. Ze weet ook wel dat Bruintje
nu lets voor haar wil zoeken en dat moot natuurlijk een geheimpje blijven.
Bruintle gaat dus alleen op stap ..en heeft na
een dikke tten minuten (jong~nsen mannen
winkelen niet graag I) z'n keus al gedaan: in
de schoenenwlnkel "In d'n Aap gelozeerd" koopt
hij eenpaar prachtige, met bonb gevoerde pantoffels. Ingelukkig stapt hij dan met z'n buit
onder z'n arm naar huis terus.
Als hij in het bos langs een dikke boom komt
meent hij een benauwd stemgeluld te horen
dat echter heel gedempt klinkt: "Help! lk
ben ingesneeuwd en vries dood!"
Bruintje vermoedt dat het geluid' uit de
sneeuwhoop onder de dikke boomkomt en begint direct te- graven, maar met .z'n handen
ga1at ~et'·niet. snel genoeg en zo snel als z'n
dikke, Korte beentje's het maar toelaten rent hij
naar het huis van mevrouw Neusje, wie hij om
cen schop vraagt..Als mevrouw Neusje, die haar
naam gcen eer a.a.n~ doet, verneemt waarvoo.r
Bruintje de' ~h~P moet hebben greft ze direct
toestemming ,en nu schiet Bruintje op.
- Oeen kwartier later is de dikke sneeuwhoop
opgeruimd en "dat gaat er een deurtje in de
dikke boom open en komt er een 'koddig
mannetje naar buiten gesneld, dat BruintJe
uitbundigt voor' zijn vriclldeUikheid bedankt. '

•

;

p. y..

wel van gedachte t Heb Je de jtJflrpuw W~ggebracht? ',t \Vas zeker een erg aardlge [uffrouw he?, Fijn datt le nog naar boord bent
geweest l Had Je aan board nlet reuzeveel
trek om le te verstoppen en am blinde passagler mee )te gaan? 'Dat gaat nu nlet meer zo
makkelijk he? Ze hebben Ie z6 gevonden en
dan sturen ze je een, itwee, drle, terugl Je
vond het zeker nteta erg dat le met' z'n belden
kletsnas bij le ntchtje aankwarnen, eens een
keertje In een anderrnans (!) jurk kruipen,

Allerbesie pennel.ikkers,

Oom Jan zi~ zwaar , te piekeren over een
nieuwe naam voor alle pennellkkers bij mekaar !
Ja, want steeds pennellkkers, brlevenbussers,
krantenneven en -nlchten 'te zeggen, dat beglnt
natuurlijk te vervelen l Heb maar geduld, [e
zult ,nog "s wat moois horen! Vinden' juUie
Brllintje de. Beer aardig? Gelukkig, ie zal' nog
heel wat avonturen van Bruintje meemaken,
want dat jongmens is voor niets en niemand
bang en beleeft daardoor heel wat avontuurtjes! Maar meer vertel ik· jullie er niet van!
Elke, week zijn er een paar pennelikkers die me
vragen, wanneer de nieuwe wedstrijd, komt;
ja, jullie moeten nog een week of wat geduld
hebbeli, wantnu zit je midden in de repetities !
Maar Oom en ik piekeren er nu alvastover,
wat 't vaor een wedstrijd zijn zal en 't wordt
een fijne, d-at k,an ik je nu weI vast 'vertellen ! !
Dag .kinders nu ga ik de brlevenbeantwoorden !

VLINDERTJE. Ik ben zo 'blij met je briefje,
dat jij nu. het ·eerst aan de. be-urt bent! Nu
hoef je dus niet lang te ·zoeken he? Nu weet
ik ook hoe je eruit ziet! en nou is het net of
ik je heel goed ken! Wat heb jij leu-ke jurken ge-kre-gen op je ve..r-jaardag! Babs-je is
ook blij als z.e een nieuwe jurk-je krijg-t, dar~
looptze op haar teen-tjes' meli haar nel.\s-je,hi
de wind r;ond) Wat een ijde'l-tuit-je he? WHj~
Mammie .be-danken voor haar 'lange brief 1;
\Vas 't {ijn in ,Pon-ti-anak.? Wat zal je he~
fijn vin-qen als je in een grote stad komt;
Da~r heb je dan veel vriend-jes en vrien-din~
ne~tjes. Ener.zijn speel-tui-·nen en par-ken..
Maar daar kan je oqIt nog ve,el ple-zier heb-:,
ben. Als je maar veel wan-del-t en in 'boe-ken
lee~t. Oom heeft ook lang' in 'een heel klein
plap.ts-je gewoond. Daar ging hij al-tijd met
tan-te naar 't bos. Er wa-ren weI geen kabou-ter-tjes maar· weI vlin-der-tjes en mooie
tor~re-tjes. Kijk je er ook 'ZQ graag naar?
Vertel me er dan gauw wat van. Al je 'QrJefjes be-waart tante, want ze zijn. heel Jeuk en
knap gedaan.
Dag Vlin-der-tje, ik hoop gauw'weer wat van
jB ;te horen !

Z zgl ' ;.-,

'- -;
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.nlets erg he, want er stond ;to<:h at een briet
.voor [ou in 't krantje! Wanneer de wedstrljd
komt ? .Wacht maar. af! Zijn, iij en Meiroosje
ook , bij dezangV9geltjes? Hoe vinden juDie
het? Van Melroosle heb ik al een week of twee
geen brief gehad, is ze zlek ? Wat scheelt haar ?
Hoe is je rappor,t. geworden? VieI 't nogal
mee? Of had Je beter cljters verwacht? Je
mag Oom na'tuurlijk een aparte brief sehrijven
als je dat zo i graag wilt!" De ShIrley's zija
praehtig gelukt. Dag brombeer! ,

yond i~ vroeger ~es~ aardig. Tot zlens Reg~nMARGRIET. Nu, ik merk wet dat JIJ hetboog, lk hoop dat ie gauw een paar aardlgereuze gezelltg vlndtop de zangles, want Ie brief
raadsels tegenkomt !
is er vol van! Fijn' dalt le nu een trans -liedje
ROBBEDOES. Je· moat vast meedoen met de Ieert he? Dat vlnden 'de andere brievenbus..
zangvcgeltles, Robbedoes.! Een van de andere sers die er jook komen net zo ."echt" als jij.
brtevenbussers schreer me dat het er erg leuk Is Batavia dus niet 200 warm? Nee, daarvoor
is. Ze ziJn nu. bezig een trans Iledje in te stu- heb je niet lang genoeg hoven gelogeerd ; maar
deren, zou Ie 't nou ntet leuk vlnden een trans blijf maar eens een maand of zes weken in de
Itedle te kunnen zingen? Ga er maar eens kou, dan zal je wel anders piepen als je daarna
uaar tee, je kan- er nog altijd bijkomen! Hou weer in de hibte komt I Je doet de eerste dajij nlet erg van 'lezen? 0, maar da.t v~randert gen niets anders dan pufien! oefff, wat is ~t
weI en ik wed dat je een nag groter boekenwurm hier warm! Vag' zang,vogeltje, ik kom vast
\v'Ordt .dan Dierenvriendln! Als je ~ ex ll1~ar luisteren ais de uitvoering er is !
eenmaal plezier in krij~t; en dan WOrc~lt 't
. .
.
m~~sehien weI z6, drut. je je. huiswerk laat ligSNUFFELGRAA<? Bravo, snuffe'la~rtJe, .we
gtn VOOi." een mooi boek! M~at" dat mag niet houde'll dus aUe.bel. niet van. smoesj,es. I~ vmd
magge hoor! Daaag!
het helemaal nleterg da,t Je een keertJe niet
,
schrijft omdat je el" doocleenvoudig geen zin
COSE'l"TE.Zo, sprinkhaan, ben jijook al in he'bt! En dan kim je net ,iook beter laten,
zo verzdt op hoogspringen? Nu heb je Oom anders sla je hopeloos aan het zeuren, en dat
Jap's hafit helemaal ges,to'1en, want daar heeH isveel erger !! Ben je nu padvindster gewor.
Oom ook ',t meest aan gedaan en dat was z'n den '? Eh hoo was ',t de eerste keer ? Blj welke
sterkste Dummer! Ik niet hoor, ik hield het groep ben je? . DUJt moet je me in je ·v'olgende
meest van hardlopen! Oom plaag·t me, daar brtet eens heel uitvoerig sehrijven! Dag Snuf..
altijd mee en zegt dat 'aUe 1afaards qat doen! felgraag, doe m'n groeten aan. Krekel !
Garut het Itenniss~n nog nie,t zogoed? Alles
MEIROOSJE. Fijn dat je weer' bzter bent,
gaUJt Qok niet direQt, in elk geval kan je de
bal al ovel' het ne,t krlj gen! En dart Yond i1<. ik vind ,het, altijd erg naar te horen dat een
in het begineenkarwei hoor! Ik heb je maar van de bdevenbussers ziek is! BoIke had 't
je 'zin gegeven en een van de gedichtjes va~ me geschreven. Ja, kind, ik heb oak genoten
Ik ....
denk dat
de rijmweqstrijd in helli krantje gezet. Dag van de boeken vln Karl May,!
.
ikze zowa,t a'1lemaal gel~zen heb, de serie 1nCose'bte, ItOt sehrijfs !
LACHEBEKJE. Ja, ik hoop werkelijk dat cianenverhalen zeker, de anderes.erie ken ik
WHdzang 'over een itijdje weer 'zal beginnen te niet helemaal! Die villd' ikoQk nlet zo mooi!
sehrijven, ik Was erg. verbaasd ,toen ik hoQrde Dommerd, wi! jij geen bril dragen, omdat hij .'
dat. z~ er geen. plezier meer in, had! Met zo lelljk staat? Als .je je~en 'UU laat onder...
Babsje gaat het praehtig, prruten doet ze nog ~oeken, hoef je de brU mrsSchien aIleen maar
stee.qs 1l1et,tel1mins~e geen verstaanbaar ,taal- op te heboon bij 't le~en ! ,.&n. er Is zelfs ka~s
tje !' WeI kan ze alle dierengeluiden prachtig dat je ogen genezen !Ne,e. meiskej ergslinl
nadoe.n, van het piepen' van kUlkentjes M ',t ben j~ nlet, je moet to.dl in' de eer~te ~ pla,ats
....
"boeoeoeoe" van een. k'oebeest! Kl~ine kinder-- om Je ogen de.nken! Tot sehrijfs.!·!
"

..'

ties zijn weI erg, lief he? Babsje is zeIt nog
maar zo'n hummeltje, maar ize Is altijd verrukt
als ze een babytje ~iet·!
aait het he.el
Vloorzlehtig !ove,r de voetjes en de handjes enze'
maakt heel zaehte geluidjes. Grappig he? .Tot
de volgende week, 'Laehebekje ! J
BOLKE DE BERIN. De vorige week kwam je
brief net een dagje Ite laat. Maar dat was

ie

DAHLIA. WeI, zang~geHje, je had maar
heel weinig ite vel~tellen, maal~ dat is nlet erg
hoor! Studeren jullie een frans liedje in? Hoe
hee,t 't? Ja, ik kan me VOQr stellen dart je 't fijn
vind om een frans lie'dje Ite lerenzingen, da,t i~
\~el "eenter" he? R~akltje ,tong nn niet in een
Mijn Beri is verkouden!
. kno.op ais je een moeilijk W'oord mo€!t uitspre-.
Ik breng hem vlug naar bed.
ken? Zeg 's juffertje, jij sehijnt nlet te veel
'k lleb water vO,or. ~en krui.kje·
las:t tehebben van de repetLties, want in elke,
En thee al opgezet.
brid i,n!'ormeer je ;naar de wedstrijd. Waeht
maar kalm af! Maar wee je gebeente als je.
Beer was wat onvoorziehtig:
niet meedoe,t als de nieuwe wedstrijd er is.
Steeds liep hij, in de toeht·!
Een van je moppen kan ik nlet plaatseni En toeh wist Beer heel goed, hoor !
meiske, het andere lWmt d~ volgende keer in
Dat 't niet van Moeder mocht.
het krantje. Paaag! ,!
.
't Is eigen schUld, hoor Beri!
D.IERENVRIENDIN. En ik vind de brief
Die plaagt je nll het me est.
voor voor jou doen !ook erg lang lang gewor-'
den! Had je dien av'ondeen dikke duim, Die- 'Een b'e e t Je Qngehoorzaam
Ben 'altijd ,weI geweest!
J
renVl'lendin? Ja en !toenmoest je hem natuurlijk heel nodig plrut. zuigen he? Dus CoJe moet er nu voorboeten,
sette had he:t weI .gemer~t, da;t.Oom J~n aan
, Ma'lf t6<:ll heb 'k m~d~lij!
het woord was? "Joke wordt mens" kgn 'lk,
En ben iiJ morgen beter,
da1t is weI een gezel11g 'boek, maar d~t al1(~ere
Dan ben i~ heel, he e I blij.
bo~k ken ik ':niet. Vind je de mo.derne jongens~
boeken ook leuk, pf ben je net als OQm Jan en
Blijft rustlg in je bedje.
vin.d je Karl 'May nog steeds het allerfijnst?
De ~warnHe doet je goed.! HDe is het verjaarspal'tij,lije gewees.t ?Vind jiJ
het ook a1tijd zo dollotjes 'Om haal" een partij- ,&1) v,QQr:ta~l1, is 't niet, ,Befi,
aen j'hnmers altijd zoet?!
tje ite gaan? Voorcal ais er wedstrijden werden
gen.'ouden; vo~d ik het reuze, want je ,kree~ toeh
aHijd nog weI een ~rOtOstprijsje en dan was 't
Je doet pre.cies wa,t Mged~r
net of jezelf jarig was! Dag mei&ke, geniet
Het allerliefste heeft.
maar van al die mooie .boeken !
-. J~J ,M,oe.s,! - klinkt h~t berouwvol.
Pe bere.stern, die be.eft......
."
~EGENBOOG. Ik vind h~t erg ,Jf\mmer d.at
Wildz1ngl nu niet meer me.e51oet ;mejtqe brie..
venpus, julll~ waren jui~t lJo'n 'leulC' span met
. .E!;',. r~,lt, ·~'~r~.~~~aA~Je·
. ~~n~~n! . Afijn, misS4Jhlen :'verandert- ze·;nog
. :qv.e,r. .e~p. r.u~~~ 'W~~g), _' I 4_~ I :

'.,
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Ziezo, e,n nu mO,et er he us .een eind komen
aan <!e~e brlev~nbu~. DC)g ldnqers, .iK hO:01l de,
volgende wee.k ,weer ZO'h f!jne st.apel te ont..
vangen. Waar,blijven Zwamneusje, Vergeetme..
niet en QuaI1tas? Dag. allemaal, de groeten
van.Oom Jan,.en Babsie.en e.en Q.d. d. v. k. van
TANTE EDITH.

Oat komt. er van?

]I

•
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Dat is 'niet van vel"koudheid.
Snapt Moedertje. al· lan~.

•

.Ik geef miJn kieipen. Beri
Maar gauw e.ell 'dikken zoon,
V(;lP,t q~~,~h.~~,Z~.L ~~~e. ~u ~h
Nlet enen k~r m*r doon I

..' -

